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Bluegrassová

asociace 
Co je Bluegrasová asociace ČR z.s.? 
BA je zapsaný spolek (dříve občanské
sdružení) založené v roce 1995, celou
organizaci řídí zvolené předsednictvo,
současným předsedou je Petr Brandejs.

Co je cílem BA? 
Cílem BA je, aby se bluegrassu dařilo
v ČR co nejlépe, aby se rozvíjel, byl
v kontaktu se zahraničím a co nejvíce
se rozšířil. BA se také snaží zajistit
co největší informovanost svých členů.
 
Jaká je činnost BA? 
 »     BA vydává Bluegrassové listy. 

 »     BA spolupořádá nejstarší evropský
        bluegrassový festival v Evropě,
        Banjo Jamboree. 

 »     BA používá databázi členů k zaslání
        pozvánek na nejrůznější
        bluegrassové akce. 

 »     BA pořádá výběrová kola na festival
        Banjo Jamboree.
 
 »     BA vítá další náměty svých členů.
 
 »     Internetové stránky BA jsou na adrese
        http://www.bacr.cz.

Členství v BA 
 »     Členství v BA je na kalendářní rok s tím,
        že kdo se stane členem do 30.6., zaplatí
        plný roční příspěvek 200 Kč, kdo
        po 30.6., zaplatí 100 Kč.
 
 »     Pro kapely je možno využít institut
        kolektivního členství za 500 Kč, každý
        z kapely obdrží průkazku a bude dostávat
        vlastní výtisk BL (všechny výtisky budou
        zasílány na adresu kapelníka) a samozřej
        mě bude mít i všechny další výhody
        vyplývající z členství.

 »     Pro sponzory BA je určen institut
        doživotního členství za 5.000 Kč.

 »     Dalším typem členství je pořadatelské
        členství za 500 Kč, pořadatel dává členům
        BA slevu na vstupném (min 10%, alespoň
        20 Kč) na jím pořádaných akcích a uvede
        BA na plakátech; sám má zdarma zajištěnu
        inzerci svých akcí v BL (1 stránkav BL / rok
        / na akci), na webu BAČR v dalších
        tiskovinách vydávaných BAČR.

 »     Všechny typy členství vyřizuje sekretář BA,
        který rovněž dojedná individuálně
        podrobnosti týkající se kolektivního,
        pořadatelského a sponzorského členství.
        Za člena je rovněž možno přihlásit se na
        některých akcích. 

Výhody členství
 »      Slevy ve vybraných obchodech
         s hudebninami.
 
 »      Zdarma Bluegrassové listy nejméně
         4x ročně.
 
 »      Zařazení do databáze členů – v případě
         zájmu možno emailem zasílat pozvánky
         na akce.
 
 »      Možnost zapůjčení aparatury.
 
 »      Sleva na vstupném na Banjo Jamboree
         a některé další festivaly a akce. 

Zájemci o členství mohou zasílat peníze
převodem nebo složenkou nebo na účet:
 

108596029/0300

Do kolonky "zpráva pro majitele účtu" uveďte
svoje jméno příjmení (ev. název kapely)
+ "členství BAČR". Pokud jste noví členové,
pošlete prosím emailem svou adresu na 
petrgartner@tiscali.cz, ať víme, kam posílat
Bluegrassové listy. Případné informace
u členů výboru:

Petr Brandejs 
(předseda) 
mobil: 777 122 569, 
email: brandejs@seznam.cz.
 
Petr Gärtner 
(šéfredaktor BL, databáze členů, průkazky)
mobil: 737 971 477, 
email: petrgartner@tiscali.cz
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Slovo předsedy
Milí členové,
když tyto řádky píšu, je 17. listopadu, 30 let 
poté,  a  já  sedím  na  letišti  se  skupinou 
studentů,  se  kterými  letíme  na  týdenní 
projekt  do  Norska.  Tam  se  k  nám  přidají 
ještě  Estonci  a  Španělé  a  spolu  s  Nory 
budou  studenti  týden  pracovat.  Umí  si 
někdo  představit  názornější  oslavu  30  let 
svobody?  Já  osobně  jsem  opravdu 
šťastný,  že  jsem  3/5  života  strávil  ve 
svobodné  společnosti.  (Abych  nebyl  tak 
bezbřeze  optimistický,  najdete  na  jiném 
místě BL popis mého podzimního úředního 
martýria.)

Teď ale  k  jinému  tématu. Včera  jsem měl 
v  Novém  Jičíně  příležitost  zúčastnit  se 
Večeru u cimbálu. Pěkný folklórní večer, na 
kterém  tančila  moje  žena  s  místním 
folklórním  tanečním  souborem.  Vše 
probíhalo podle plánu až do chvíle, kdy se 
z podezřele mladě vyhlížející  části  publika 
vylouplo několik ani ne dvacetiletých „ogarů 
a děvčic“, chopili se houslí, cimbálu, basy a 
dokonce tahací harmoniky a spustili pásmo 
lidových  písní.  Byla  to  neplánovaně 
hostující  cimbálová  hudba,  která  spustila 
pravý  jamsession  plný  energie.  Některé 
výkony byly virtuózní, jiné méně, ale všichni 
hráli  s  chutí  a  více  než  dvougenerační 
rozdíl  mezi  některými  hudebníky  nehrál 
žádnou  roli.  Ti  nejstarší  naopak  pookřáli 
nejvíc.

Hned  mi  začalo  vrtat  hlavou,  čím  to,  že 
účastník  pod  30  je  na  našich  bluegrasso
vých dílnách spíše raritou. Je to jen tím, že 
v ZUŠ na Moravě běžně existují žákovské

cimbálové  hudby  ale  nikoliv  bluegrassové 
kapely? Nebo  je nám zkrátka naše  lidová 
hudba přístupnější? Nevím, ale bylo by asi 
na místě  něco  s  tím  podniknout.  Napadá 
vás něco?

Na popud Ondry Kozáka a Jany Dolákové 
budeme  Mezinárodní  bluegrassovou 
asociaci  IBMA  žádat  o  malý  grant  na 
představování  bluegrassových  nástrojů  ve 
školkách. Jestli ho dostaneme,  tak možná 
bude stačit dalších 30 let počkat :).

Přátelé,  využijme  Vánoce  a  zimu 
k  nákupům  bluegrassových  dárků  a 
poslechu kapel v klubech. Atmosféra bývá 
intimnější než na festivalech, že?

Petr Brandejs
Předseda BAČR
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Někdy v září jsem se pak chtěl podívat na 
bankovní účet BAČR. Připojím se tedy jako 
vždy  k  online  bankovnictví:  „Neplatné 
uživatelské  jméno“,  „Neplatné  heslo“. 
Cože?!  Samozřejmě  zadávám  několikrát 
znovu, kontroluji atd…nic. Druhý den volám 
na  helpline,  kde  se  ptají:  „Jste 
spolek?“  „Ano.“  „Tak  to  jste  byli 
pravděpodobně  převedeni  na  CEB.“  „Co 
prosím?!!“  Abych  to  zkrátil  –  stačilo 
nainstalovat  si  na  chytrý  telefon  jejich 
aplikaci, asi půl hodiny se nechat vodit jako 
medvěd po webových stránkách ČSOB a 
„voila!“ vše je jako dřív. Tedy skoro. Účet už 
bohužel  vidím  jen  já  a  ne  kolegové 
z předsednictva. Já vím, asi  to má nějaké 
svoje důvody, ale  já  jsem přece po nikom 
nic nechtěl…

Asi  měsíc  nato  mi  přišel  „do  vlastních 
rukou“ dopis z krajského soudu: „Kontrolou 
vašeho  zapsaného  spolku  bylo  zjištěno…
dodejte  dokumenty“.  To  vše  v  právnicko/
úřednické hatmatilce, na kterou moje jeden 
a půl vysoké školy moc nestačí. (Asi  jsem 
si měl  udělat  doktorát  :)  ) No,  snažil  jsem 
se, v předepsané 30denní lhůtě („jinak vás 
zrušíme!“)  jsem  požadované  papíry  poslal 
s  úředně  ověřeným  podpisem  a  – 
katastrofa! „Nelze uvádět... Musí odpovídat 
stanovám... Doplňte... Předložte...“ .

Tentokrát,  zřejmě  abych  nezlenivěl,  raději 
do  15  dnů.  I  museli  mládenci 
z předsednictva na pošty, ověřit podpisy a 
poslat  mi  souhlas  s  tím,  že  můžou  být 
v  předsednictvu,  musel  jsem  přepsat 
stanovy atd. Ani  tentokrát  nečekám 100% 
úspěch,  ale  když  vše dobře půjde, mohlo 
by  se  podařit  zrušení  BAČR  do  Vánoc 
zažehnat a všechno zase bude jako dřív.

BAČR  byla  založena  v  roce  1995.  Stačil 
k  tomu  tehdy  jeden  papír  formátu A4  se 
stanovami,  které  zaregistrovalo  Mini
sterstvo  vnitra.  Ušli  jsme  od  té  doby 
dlouhou cestu…

Abychom si rozuměli, myslím, že se máme 
v zásadě skvěle, žiju tady rád a to z mnoha 
důvodů. Dost přesně si myslím pamatuju, 
jak to tady vypadalo v roce 1989 i před ním. 
Co všechno se nesmělo a muselo atd. Ale 
nejsem si jist, jestli jsme jako společnost od 
založení  BAČR  postupovali  ve  všech 
oblastech vždy správným směrem. A to už 
vám  ani  nechci  vyprávět  hrůzné  historky 
daňových poradců bojujících  s  finančními 
úřady.

Abych  ale  nekončil  tak  depresívně. 
Doprostřed  mých  pokusů  splnit  touhy 
našeho krajského soudu mi přišel email ze 
Středočeského kraje: „Zapomněli jste dodat 

Proč? 
Jak s vynaložením značného úsilí udržet současný stav.

Letošní bluegrassový podzim se pro mě vyvíjel ve znamení boje s úředním šimlem. 
Jako  předznamenání  věcí  příštích  jsem  na  jaře  strávil  několik  týdnů  pokusem  o 
převod  účtu  z  ČSOB  k  Poštovní  spořitelně  –  Era,  což  jsou  banky  se  stejným 
majitelem.  Přestože  mi  byl  převod  samotnými  pracovníky  banky  doporučen, 
nepodařilo se ho přes značné úsilí nás všech zrealizovat. 
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vyúčtování  Čdotace  na  Banjo  Jamboree.“ 
Pošlu  jen  naskenované(!)  faktury.  Paní mi 
telefonuje(!): „Chybí ještě doklad ten a ten.“ 
Omlouvám se a posílám.  „Vyřízeno,  pane 
Brandejs,  děkujeme.“  Nešlo  by  to  tak 
vždycky?

P.S.:  Čerstvá  zpráva:  Můj  druhý  pokus  o 
legalizaci BAČR opět nevyšel, ale nakonec 
paní dostala rozum a zavolala mi. Emailem 
to snad následně doladíme, takže nám naši 
milou organizaci pravděpodobně nezruší! :) 

Petr Brandejs

Rozhovor s Antonínem „Bédou“ Šturmem 
S Bédou Šturmem se  znám dlouho,  na  festivalu  „Malinkej“  dal  tehdy  začínající  kapele 
Cwrkot prostor už před 28  lety. Vždycky  jsem obdivoval  jeho vytrvalost, ať už spojenou 
s  festivalem,  nebo  s  ostatními  (nejen)  muzikantskými  aktivitami.  Spojuje  nás  myslím 
podobný pohled na muziku, stejně jako třeba záliba ve „Skunkovkách“. Byl jsem proto rád, 
že si našel čas na následující rozhovor a přeji příjemné počtení.  

Nejsi  Bédo  jen  muzikant,  ale  taky  zvu
kař,  majitel  hudebnin  nebo  pořadatel. 
Probereme  postupně  všechny  Tvoje 
aktivity,  ale  začnu  obligátně  muzikou. 
Jak ses k ní dostal?

Začalo  to  asi  tím,  že  rodičové  zakoupili 
první kazetový magnetofon české výroby – 
tuším,  že  se  jmenoval  TESLA A3  –  ke 
kterému  byl  takový  obrovský  a  těžký 
napájecí  zdroj.  Tatík  hned  začal  nahrávat 
od  kamarádů  Greenhorny,  písničky  ze 
Semaforu,  Vodičku,  Cortéze  a  podobně. 
Kazety se moc nedaly sehnat a těch pár, co 
jsme  měli,  donekonečna  přetáčel  novými 
písničkami.  Jelo  to  u  nás  od  rána  do 
večera.
 
Kdy to bylo?

To jsem ještě nechodil do školy. Tam jsem 
potom  hned  v  první  třídě  nastoupil  do 
pěveckého sboru. To byla v té době taková 
móda. Na naší základce byly dokonce dva. 
Repertoár si jistě dovedeš představit.

Byly to záležitosti jako Když do Prahy rudá 
vojska  vjela a na Letné zaduněla děla…   
Vydržel jsem asi do páté třídy, kdy jsem si 
uvědomil, že když o něco šlo – jezdilo se po 
různých soutěžích a přehlídkách – tak jsme 
já  a  ještě  jeden  spolužák  zpívali  sóla.  Při 
koncertech  u  nás  ve  městě  tam  ale 
nastrčila  sbormistryně  dětičky  komouš
skejch papalášů a nás nechala dělat křoví. 
Takže jsme se jí na to oba vykašlali. To už 
přicházela puberta a zájem o kytaru. S tou 
jsem  začal  asi  ve  dvanácti.  Bylo  to  po 
dlouhá  léta  jenom  doprovodné  hraní  ke 
zpěvu.

Jaké byly Tvoje první nástroje a co  za 
styly jsi hrál?

První  kytara  byla  malá  španělka,  co  se 
vyráběla  v  Cremoně  v  Lubech  u  Chebu. 
Stála tak 140 korun československých. Po 
čase to byla už velká španělka. Ta se mnou 
prodělala stovky čundrů, internát i vojnu.  Až 
tak někdy v  roce 1985  jsem sehnal starší 
české  jumbo.    Hrál  jsem  Greenhorny, 
trampárny, asi jako většina. 
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Je  to  legrace,  jak  se  u  většiny 
zpovídaných  příběhy  opakují.  Taky  si 
pamatuju,  co  to  bylo  za  zázrak,  když 
jsme  měli  v  kapele  první  české  jumbo 
místo španělky. Znám Tě jako kytaristu, 
hraješ i na jiné nástroje?

Párkrát  jsem někomu nahrál na CD man
dolínu nebo ukulele. Nic světoborného, spíš 
podehrávky a doprovod.

Kolegy  muzikanty  určitě  bude  zajímat, 
na  jaké  hraješ  kytary,  jaké  používáš 
struny, kapodastr.

V polovině devadesátých let se mi podařilo 
neuvěřitelnou náhodou získat nástroj Martin 
D28  z  roku  1973.    Ten  mám  dodnes  a 
k tomu takovou kytarku Cort s nižším lubem 
a menším tělem. Na tu hraju jenom, když je 
potřeba  hrát  se  snímačem.  Struny  už 
dlouhodobě  používám  od  firmy  Elixir  – 
Fosforbronz, síla 012, kapodastr Holoubek, 
nebo Shubb.

Vím,  že  aktuálně  hraješ  s  kapelou 
Wostruha,  můžeš  zrekapitulovat  celou 
svou  hudební  minulost,  případně  za
vzpomínat  –  jako  pamětník  –  na  muzi
kantské dění ve Dvoře Králové a okolí?

Béda „za pultem“ 
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První  kapelu  jsem  měl  v  patnácti  na 
internátě.  To  už  jsem  hrál  Skunka,  ale  i 
Brontíky,  trampský  písničky  od  různejch 
autorů  a  pozor,  dozvěděl  jsem  se  něco  o 
bluegrassu.  Byl  tam  se  mnou  mladší 
brácha  basisty  z  tehdejší  školní  kapely 
Petra Kůse Modrá tráva, mimochodem v ní 
hrál  na  banjo  i  Pavel  Rodr  z  Trutnova.   
Tenhle kluk – jmenoval se Dušan Vosáhlo – 
donesl  nějaké  nahrávky.  Ukecali  jsme 
vychovatele,  aby  se  na  intr  koupil  starší 
kontrabas a už se hrálo. Nakonec se přidal i 
jeden  z  kantorů.  Vymetli  s  námi  všechny 
soutěže  a  různý  akce  pořádaný  SSM 
(tehdejší  Socialistický  svaz  mládeže). 
Vrcholem  byla  naše  účast  na  celostátní 
soutěžní  přehlídce  Dělnické  mládí 
v  tehdejším  Gottwaldově.  Když  jsme 
spustili  Skunkovu  Odjíždím  do  Kalifornie, 
myslel jsem, že porota vyletí vzteky oknem. 

A ještě z toho byl o to větší průšvih, že to 
mělo  u  diváků  největší  úspěch.  To  byla 
doba,  kdy  člověk  hrál  po  různejch 
hospodách a u nás ve Dvoře Králové nad 
Labem bylo tehdy velký zázemí v country a 
podobnejch žánrech. 

Ono se tenkrát obecně muzicírovalo víc, 
že?

Pamatuju, že se hrálo třikrát v týdnu a ještě 
v  neděli,  když  se  člověk  vrátil  z  vandru. 
Začal jsem objíždět festivaly jako Lomnická 
struna, Svojšický  slunovrat  a  pochopitelně 
Banjo Jamboree v Kopidlně. Tu atmosféru 
v  pátek  v  sokolovně  nebo  v  nedalekém 
Ledkově u Kopidlna v životě nezapomenu. 
To  víš,  ještě  původní COP  a  všechny  ty 
starý kapely… Ve Dvoře jsme tehdy založili 
takovou  osadní  kapelu  BIZONI.  Potom 

Skupina FLOCK v roce 1998
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přišla vojna a zase kapela a opět vymetání 
ASUTů  (ASUT  =  Armádní  soutěž 
umělecké  tvořivosti)  a  podobnejch  akcí. 
Byla  to  pakárna,  ale  hlavně,  že  se  hrálo. 
Během vojny jsem se seznámil s banjistou 
Tomášem  „Timem“  Zlámalem  a  po  vojně 
jsme  hned  založili  kapelu  TRN.  S  tou  už 
jsme hráli po festivalech v okolí, ale odehráli 
i  spoustu  country  bálů  a  večírků  všeho 
druhu. Další  kapela byl FLOCK. Tam hrál 
ještě  nějakou  dobu  Tim,  ale  nejstabilnější 
sestava vznikla po jeho odchodu a zároveň 
příchodem mladičkého Pepíka Maliny. Ten 
k nám přišel hrát v patnácti letech. To, že už 
to  byl  hotový  muzikant,  o  tom  není  třeba 
pochybovat.  Basa  Martin  Hanuš,  dobro 
Pepa  Kučera,  Pepča  na  housle  a  moje 
žena Jana zpěv. 

Koukám,  samá  známá  jména,  všichni 
dodnes  aktivní,  první  dva  jmenovaní  u 
Fám Petra Kůse, o Pepovi Malinovi ani 
nemluvím. Jaké to s nimi bylo?

Bylo  to  parádní!  Bezva  parta,  skvělá 
spolupráce a nadšení. Všechno šlo hladce, 
bez hádek nebo nervů. Možná to bylo i tím, 
že  kluci  byli  o  dost  mladší  a  já  měl 
přirozenou  autoritu.  To  jsem  si  to  užíval! 
Bez banja nešel pochopitelně hrát  tradiční 
bluegrass a my zjistili, že nám to ani nevadí. 
Hrálo  se  všechno,  co  nás  bavilo.  Dostali 
jsme  se  na  CD  Edice  talent  za  country 
tehdejšího Popronu  a  na  cédéčko  Jak  se 
vaří v Lucii. Lucie byl country klub v Hradci 
Králové,  kam  jsme  jezdívali  hrát.  Potom 
jsme se rozhodli natočit vlastní CD. To vyšlo 
v  roce  1999  u  Jirky  Maška  v  Good  Day 
Records. Po roce 2000 se dostavila únava 
a stres z podnikání a já začal mít zdravotní 
problémy.  Mimo  jiné  jsem  si  taky  slušně 
odrovnal  hlasivky,  takže  hraní  šlo  stranou. 

Teď  zůstalo  jen  příležitostné  hraní  s 
kamarády a asi od roku 2014 jsem členem 
Wostruhy, kterou dobře znáš. Já u nich už 
dlouhá  léta  často  zaskakoval,  až  jsem se 
stal součástí.

Už jsi to jméno několikrát zmínil, můžeš 
se  trochu  zastavit  u  Mirka  „Skunka“ 
Jaroše?  Jeho  písničky  jsou  moje 
srdeční  záležitost  a  tvoří  i  převážnou 
část  repertoáru  Wostruhy.  V  polovině 
osmdesátých  let  je  k  nám  na  Hájovnu 
přinesli  Radek  „Lojza“  Jirásek  a  Milan 
Brát, oba  tuším z Červeného Kostelce. 
Vůbec  jsme netušili, kdo  to napsal, ale 
vzalo  nás  to  okamžitě  a  hrajeme  to 
strašně  rádi  dodnes,  často  v  různých 
zpotvořených  verzích,  které  vznikly 
předáváním od ohně k ohni.  

No  tak  to  je  prča,  protože  tenhle  Radek 
Jirásek byl se mnou na intru a ještě Vláďa 
Týfa,  kterého  taky dobře znáš. To  je vidět 
jak je svět malej. Oni jsou o rok nebo dva 
mladší a byli takový moji svěřenci. Učil jsem 
je  písničky  a  radil  jim  jak  hrát.  Takže 
Skunkovky se k Tobě dostaly vlastně díky 
mě.  S  těma  písničkama  je  to  zvláštní 
příběh.  Vlastně  sám  Skunk  nebyl  nějakej 
dobrej kytarista a melodie si upravoval tak, 
aby  byl  schopnej  si  je  zahrát.  Je  spousta 
písniček, u kterých jsem přišel na to, co je to 
vlastně v originále, až po mnoha letech. Je 
kolem toho plno legračních dohadů a kupa 
borců, co jsou přesvědčený, že zrovna oni 
to hrají správně. On byl Mirek velikej svéráz 
a nedělal z toho vědu. Když zapomněl text, 
tak si vymyslel na stejnou melodii jiná slova. 
Mám plno  jeho  nahrávek,  které  jsou  toho 
jasným důkazem. 
No  a  ústní  předávání,  jak  ty  říkáš,  potom 
taky  udělalo  svoje.  Ve Wostruze  hrajeme 
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jednu písničku, která má právě dvě verze a 
jednu zpívám já a druhou Zdenek Horáček. 
Dokonce se odlišuje i melodie v refrénu. 

Já  jenom  připomenu,  že  Skunk  je 
autorem  takových  hitů,  jako  Jižní 
Squadrona,  Rychlejší  koně  nebo 
Quantanámo.  Mimochodem,  znáte  se 
osobně, zažil jsi ho ještě tady?

Zažil  jsem  několik  jeho  hostování 
s Wostruhou – jak on říkal Wostudou – na 
Karlově a vždycky  to byla síla. Ten člověk 
vlastně  ani  moc  nepotřeboval  mikrofon.   
Měl  hodně  silnej  hlas  a  jeho  projev  hned 
zaujal.  Osobně  se  neznáme.  Já  byl  v  té 
době ještě ucho.

S tím také souvisí Tvá součastná kapela 
Wostruha.  Můžeš  zrekapitulovat 
hudební  historii  tohohle  podivuhod
ného  tělesa?  Jestli  se  nepletu,  slaví 
letos  neuvěřitelných  50  let  existence  a 
Skunk býval jejich dvorním textařem.  

První  texty  psal  Skunk  hlavně  pro 
Wostruhu.  To  byly  teda  ty  country  songy. 
Jsou  to  vlastně  texty,  který  obsahově 
odpovídají  originálu  a  perfektně  sedí 
k  melodii.  Tu  jeho  vlastní  tvorbu  –  víc 
trampskou – hrál hlavně s lidma z Rábiše, 
(místo okolo rybníka v Kohoutově u Dvora 
Králové), kde bylo několik osad. Tam jezdil 
třeba  i  Luboš  Malina.  Wostruha  měla  od 
začátku svůj zvláštní sound. Vždycky jim to 
trošku  swingovalo  a  tím  se dost  odlišovali 
od  ostatních.  Hned  od  začátku  to  byla 
zásluha  Ivoše  Stránského,  který  měl 
naposloucháno množství  jazzových  desek 
a  zpěváka  Zdenka  Horáčka,  který  svým 
frázováním  přesně  seděl  k  těm  textům. 
Jako by je Skunk psal přímo jemu do huby. 

Ono to vlastně tak bylo. Plno věcí vznikalo 
tak,  že  byl  Zdenda  u  toho.  Dělali  spolu 
dokonce  v  práci  ve  dvorské  Tibě.  Já  už 
jsem  to  někde  i  zmiňoval,  že  ať  ostatní 
prominou,  ale  Horáčkovo  podání  těchhle 
písniček  pro mě  zůstane  nejvěrohodnější. 
Ostatním  interpretům  to moc nevěřím. Na 
začátku  sedmdesátých  let  se  pánové 
umísťovali na krajských Portách. 

Jestli se nepletu, dvakrát ji vyhráli a jednou 
dostali autorskou v celostátním kole. Když 
potom  na  Portu  nastrčili  folkovou  skupinu 
pohraničníků  s  repertoárem  poplatným 
režimu, nutili je, aby se psali jako Vostruha s 
jednoduchým Vé a podobný blbosti, přestali 
se  o  Portu  zajímat.  Řekl  bych,  že  tím 
ochably všechny ambice a hrálo se jen tak 
pro  radost.  To  jim  vydrželo  dodnes.  Po 
Skunkově emigraci pro ně začal psát texty 
Jarda  Kratěna  a  těch  písniček mají  za  ty 

TRN s banjistou Milanem MALINKÝM Vojtasem
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roky  dohromady  strašný  množství.  O 
nějaký  hudební  výkony  už  dneska  moc 
nejde, ale stále má tahle parta i po padesáti 
letech svoje kouzlo, což  ti potvrdí  i Honza 
Máca  nebo  Pepča  Malina,  kteří  s  náma 
občas hostujou. To je potom ovšem těleso, 
že jsme na podiu jako sardinky.

Ještě  k  těm  textům,  my  jsme  si  léta 
mysleli,  že  všechny  písničky,  které  od 
Wostruhy  hráváme,  jsou  od  Skunka. 
Pak  jsme  ale  zjistili,  že  některý  pecky, 
tvářící  se  jako  jeho,  nenapsal.  Myslím 
tím  třeba  Kdo  se  vyspal  s  černou 
holkou,  New  York,  Divadýlko  končí. 
Kdopak  ještě  do  repertoáru  Wostruhy 
přispívá tak znamenitými kousky?   

Kdo se vyspal s černou holkou je text Jardy 
Kratěny, New York napsal Zdenda Horáček 
nedlouho  po  Skunkově  emigraci  a 
Divadýlko končí je od Rácy Kleinwachtera. 
To  je  člověk,  který  tvořil  svého  času  se 
Skunkem  –  před  jeho  odchodem  – 
nerozlučnou dvojici a  dodnes píše písničky. 
Je to postavička, která patří ke Dvoru a jeho 
trampské či country historii

Dvůr  je  evidentně  líhní  znamenitých 
autorů. Jaké byly Tvé hudební vzory, ať 
už  kapely  nebo  jednotliví  muzikanti,  ať 
už ze zahraničí nebo domácí? 

To, co mě opravdu vyprovokovalo k hraní, 
bylo,  když  mě  táta  vzal  do  hospody  na 
Karlov, kde byla na sále domovská scéna 
Wostruhy. Mě bylo právě asi těch dvanáct a 
to,  co  jsem  tam  slyšel,  ale  i  viděl,  byl 
zásadní impuls. Na to, že byla normalizace 
v plném proudu, to bylo něco jako zjevení. 
Takže  následně  jsem  poslouchal  všechny 
country hvězdy naše i zahraniční. Nasával 

jsem  ovšem  všechno,  co  mi  přišlo  jako 
dobrá muzika, bez  rozdílu  žánrů. Kupoval 
jsem  gramodesky  Blue  efektu,  Jazz  Q 
Martina Kratochvíla, SBB, Mišíka, Marsyas 
a  nahrával  zahraniční  kapely.  Měl  jsem 
hodně  rád  Jethro  Tull.  Když  se  ke  mně 
dostaly  věci  z  bluegrassu,  tak  jsem 
nahrával jako blázen z kotoučů. Nejvíc toho 
měl Milan Vojtas. Jeho archív jsem namastil 
na kazety asi komplet. Pochopitelně kvalita 
nahrávek  byla  někdy  žalostná.  Foggy 
Mountain  Boys,  Country  Gentlemen, 
Seldom  Scene,  Bluegrass  Album  Band, 
Bluegrass  Alliance,  Newgrass  Revival, 
kytaristi  Clarence White, Tony  Rice,  Russ 
Barenberg, Dan Crary a desítky dalších. 

Můžeš  nás  nechat  nahlédnout  pod 
tvůrčí  pokličku?  Jak  to  máš  třeba  se 
sóly? Připravuješ si je tón od tónu, nebo 
improvizuješ pokaždé něco jiného? 

Tak třeba v době, kdy jsme natáčeli CD, to 
bylo  asi  půl  na  půl.  Něco  jsem  měl 
vymyšleného  a  hrál  to  vždycky  stejně  a 
něco se rodilo zrovna v ten daný moment. 
Všeobecně  jsem  se  ale  nikdy  moc 
nepovažoval  za  sólového  kytaristu.  Začal 
jsem  s  tím  dost  pozdě  a  naučil  se  plno 
blbostí a zlozvyků. Neměl jsem nikoho, kdo 
by  mi  poradil,  a  nemaje  žádného 
hudebního  vzdělání,  plácám  se  v  tom 
vlastně dodnes.

Chodíš  si  pravidelně  zahrát  někam  do 
hospody,  k  ohni  nebo  tak  nějak 
podobně?
Jednou za čas s partou trampíků v Hajnici 
„U Malichů“,  ve Dvoře  v  různých hospůd
kách, u ohně na osadě, nebo na zahradě. 

Jakou  muziku  posloucháš  a  co  Tě 
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v  poslední  době  zaujalo?  Zkus 
doporučit  k  poslechu  nějaké  své 
favority,  domácí  i  zahraniční.  Vím,  že 
Tvůj žánrový rozsah je značný, netřeba 
doporučovat jenom bluegrass.

Je  to hrozný, ale  já  se vlastně už snažím 
spíš  neposlouchat.  Mám  toho  někdy  ze 
zvučení a nahrávání ažaž a  raděj prchám 
někam do  ticha. Během  zvučení  si  to  ale 
jinak  užívám.  Poslední  léta  už  si  dost 
vybírám  a  dělám  převážně  jazz,  folk, 
country,  bluegrass,  pankáče  nebo  de
chovku  už  jenom  výjimečné.  Doporučit 
dneska něco nového je těžká věc. Připadá 
mi, že se  toho v muzice moc neděje. Jde 
se hodně  lidem na  ruku a  kulturní  úroveň 
klesá  směrem  dolů  k  masám.  V  tom 
„našem“  žánru  na  domácí  půdě  mě  na
posledy zaujal Kuba Racek se svou novou 
kapelkou Professional Deformation.  

Sleduješ  současnou  bluegrassovou, 
případně F & C & T scénu, ať už v USA 
nebo u nás?

V tomhle směru už mi ujel vlak. Dřív jsem 
zjišťoval,  co  je  kde  nového,  ale  teď  už 
vůbec nemám přehled. Naštěstí se vidíme 
často  s  Honzíkem Mácou  a  ten mě  sem 
tam na něco upozorní. Pravda je, že jsem 
to  přestal  sledovat  i  proto,  že  mi  začalo 
vadit, že všechny ty nový kapely začaly hrát 
hodně  podobně. Ty  starší  bandy,  co  jsem 
už  jmenoval,  měly  svůj  výraz  a  sound  – 
takzvaně  „ksicht“.  Hned  od  prvních  tonů, 
nebo začátku zpěvu si věděl, o koho jde.  
Obraťme list ke Tvým aktivitám majitele 
prodejny  hudebních  nástrojů.  Kdy  jsi 
s tím začal a co Tě k tomu přivedlo?

V první řadě nadšení z porevolučního dění 

a  snaha  nabídnout  službu,  která  v  okolí 
scházela.  Začal  jsem  s  kolegou  jezdit  se 
stánkem  po  festivalech  a  v  červnu  1992 
jsme otevřeli prodejnu. 

Můžeš  trochu  zavzpomínat,  jak  se 
tenhle druh obchodu s léty měnil a třeba 
srovnat začátky a dnešek?

Na začátku, když se otevřely hranice, se tu 
najednou  objevily  věci  z  venku.  Věci,  co 
kolikrát lidi ani neznali. Elektronické ladičky, 
kvalitní  nástroje,  značkové  struny.  Začaly 
vycházet  zpěvníky  všech  žánrů.  Trh  byl 
absolutně  nenasycen.  To  se  postupně 
začalo  měnit.  Dnes  je  všeho  spousta. 
Výroba  se  v  masovém  měřítku  přestě
hovala do Číny a hodnota a kvalita věcí se 
od té doby dost snížila. Dřív se člověk nebál 
doporučit  značkovou  kvalitní  věc  a 
přesvědčoval  zákazníka,  ať  si  ji  koupí  a 
raděj  připlatí,  protože  je  to  znát. A  tak  to 
opravdu  bylo.  To  už  dnes  bohužel  moc 
neplatí. Další zlom nastal s příchodem e–
shopů. Člověče, napadlo by Tě někdy, že si 
lidi  budou  kupovat  hudební  nástroj  a 
nebudou si chtít na něj zahrát? 

Popravdě napadlo, řada pozdější hvězd 
country nebo bluegrassu vzpomíná, že 
si první nástroj objednaly poštou podle 
katalogu a ani ho neuměly naladit. 

Dneska je to normální. Lidem to nepřipadá 
divný a objednávají si kytary na dálku. Nás 
klasický prodejce to dost ničí. Člověka to ani 
nebaví. Já chci lidem poradit.
Ukázat  jim  tu  věc,  nebo  na  ní  zahrát. 
Nechci ji jenom přeposlat. 

Máš pravdu, ty změny jsou neuvěřitelný 
a hlavně strašně rychlý. Co Tvoje další 
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profese,  totiž  zvučení.  Jak  dlouho  už 
děláš  tuhle  –  po  mém  soudu  poněkud 
nevděčnou – práci?

No,  začalo  to  všechno  jako  východisko 
z  nouze.    Bylo  nějaký  hraní  a  neměl  nás 
kdo  zvučit.  Tak  jsem  něco  popůjčoval, 
polepil aparátek a nazvučil nás z pódia.  To 
se párkrát opakovalo a přišel někdo i z jiný 
kapely,  jestli bych je neozvučil, až jsem do 
toho spadnul. Jako druhou profesi to dělám 
asi 23 let.

Jak se s léty mění zvukaření?

Nejzásadnější změna je ve vybavení. Když 
si  představím,  na  co  jsme  dřív  hráli.  Ty 
dělaný  bedny!  Každej  pes  jiná  ves. 
Nekvalitní  kabely  a  mikrofony  Tesla.  Já 
jsem začínal zvučit s hifi zesilovačem. Dnes 
je  to  úplně  někde  jinde  a  na  špatný 
vybavení  podle  mě  narazíš  už  opravdu 
málokdy.  Snad  se  dost  zlepšila  i  lidská 
obsluha.  Pravda  je,  že  se  to  nedá  moc 
naučit a člověk musí být muzikant a umět 
poslouchat. Naučíš se ty technický věci. To 
je  ovšem  pouze  jeden  z  předpokladů,  že 
výsledek bude za něco stát. Dnes je na to i 
škola a různý kurzy. Bohužel jsem ale zažil 
několik vyškolených zvukařů s prvotřídním 
vybavením a byl to totální propadák. Peter 
Mečiar říká: „Jsou jich dva druhy – zvukaři 
a pak majitelé aparátů.“

S  buldočí  vytrvalostí  pořádáš  festival 
MALINKEJ,  letos  je  už  úctyhodný  30. 
ročník.  Můžeš  přiblížit  vznik  a  historii 
celé téhle báječné akce?
Když  se  utopil  v  Pekle  u  Trutnova  náš 
kapelník banjista Milan Vojtas –  říkalo se 
mu „Maličkej“ anebo „Malinkej“, chtěl  jsem 
na jeho počest pořádat memoriál.  Předběhl 
mě tenkrát Pavel Rodr a udělal v Pekle u 
hospody  vzpomínkový  večer.  Tam  se 
dohodlo,  že budou  i  další  ročníky. Ujal  se 
tedy  pořádání  a  já  sháněl  kapely  a 
sponzory. Takhle to fungovalo tuším do roku 
1999 a pak  jsme se akce naplno ujali my 
s Petrem Simonem a další ročníky pořádali 
pod  hlavičkou  naší  prodejny.  Festival  se 
přestěhoval  do Dvora Králové a následně 
asi  před  devíti  lety  do  Vlčkovic 
v Podkrkonoší. Tam  se  nám hodně  líbí  a 
doufám, že tam ještě nějaký rok vydržíme.

Jako  člověka,  který  má  muziku  jako 
koníček i profesi, se Tě na závěr zeptám, 
jak  vidíš  budoucnost  tohoto  druhu 
hudby  (řekněme  folk  &  country  & 
trampská & bluegrass) u nás? 

Byl  bych  rád  optimistou.  Bohužel  s 
dramatickým útlumem trampského hnutí je 
znát menší zájem mezi mládeží i o hudební 
žánry s tím spojenými. Tak to vidím já, to se 

Milí členové,
prosíme Vás, nezapomeňte si co nejdříve zaplatit své členství na rok 2020. Vašich dvě stě 
korun pokrývá náklady nutné na Bluegrassové listy, poštovné, kancelářské potřeby a 
provoz webových stránek BAČR. Veškerou činnost s tím spojenou, děláme ve svém 
volném čase a zdarma.
Děkujeme Vám za včasnou platbu.

Petr Brandejs, předseda

P.S. Prosím zkontrolujte, zda náhodou nedlužíte členské příspěvky ještě za rok 2019.
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mnou doufám budeš souhlasit. 

Pravda  je,  že  tramping  se  proměnil  ve 
zcela  okrajovou  záležitost,  na  druhou 
stranu  myslím,  že  je  fajn,  když  lidi 
nemusí  utíkat  před  bolševikem  s 
usárnou do lesa. I když poslední dobou 
nevím,  jestli  nás  to  zase  nečeká…  A 
třeba  moje  děti  poslouchají  myslím 
dobrou  muziku,  moc  ne  tu  mou,  ale 
dobrou.  Ale  jsou  to  všechno  velmi 
menšinové žánry. 

Velikou  zásluhu  na  tom  mají  televize  a 
rádia, kde se jede tvrdě v komerci a opratě 
drží v rukou lidi jako František Janeček neb 
Michal David.  Prosím pěkně lidi, o kterých 
jsem byl přesvědčen, že po nich po revoluci 
ani  pes  neštěkne.  Normální  posluchač, 
pokud  nebude  sám  hledat  jinde,  se 
z  českých médií  o  těchto  žánrech  vlastně 
nemá  šanci  ani  dozvědět.  Tím  pádem 
nepřibývá  ani  moc  nových  mladých 
muzikantů.  Posluchačská  obec  stárne. 
Někdy vloni jsem zvučil takovou trampskou 

akci  a  s  hrůzou  zjistil,  že  jsem  tam 
nejmladší.    Festivaly  zatím  fungujou  a 
někdy i dost dobře. Věkový průměr na těch 
F & C & T & BG asi znáš.  Znáš to i z dílen, 
kde se vídáme. Opravdové davy mladých 
jezdí  na  multižánrové  akce.  Na  druhou 
stranu  se  prý  rozšiřuje  členská  základna 
skautů,  tam  se  ještě  ta  kytara  u  ohně 
vytáhne. Tak třeba přijde nějaká módní vlna 
a  lidi  to  začnou  zase  víc  vyhledávat. 
Doufejme  Brandy,  že  to  s  naší  generací 
neodejde.

Já jsem opatrný optimista, každopádně 
moc  děkuju  za  rozhovor  a  přeju  vše 
dobré.

Taky Ti děkuju a měj se fajn.

V říjnu 2019 se ptal Pavel Brandejs. 

Čapek show – přímá linka z Nashvillu
Nový bluegrassový pořad na Country Radiu

Od  října  letošního  roku  pro  vás  připravují  Rosťa  a  Iva  Čapkovi  nový  pořad,  ve 
kterém přinášejí novinky ze světa amerického bluegrassu a country. Čapek show je 
vaší přímou  linkou z Nashvillu, plnou zajímavostí,  exkluzivních  rozhovorů a  také 
skvělých bluegrassových písniček.

Hodinový pořad má na Country Radiu premiéru 
vždy  první  sobotu  v  měsíci,  od  10  hodin 
dopoledne  a  reprízu  ve  stejný  den  a  čas  za  2 
týdny.  Díky  Čapek  show  uslyšíte  na  Country 
radiu bluegrass v hlavním čase!

Nenechte si to ujít!
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Fotky z přípravy rozhovorů pro Čapek show

Od shora: Iva a Sam Bush, Iva se Stevem 
Kaufmanem, rozhovor s Doyle Lawsonem se 
natáčel u Doyla v autě, se Sierrou Hull na IBMA v 
Raleigh, Rob Ickes a Trey Hensley, na návštěvě u 
Tim O´Briena
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Raymond Fairchild se narodil 15. března 
1939 ve městě Cherokee, v okrese Swain 
v Severní Karolíně, kde také prožil většinu 
života.  Z  poloviny  indián  z  kmene 
Cherokee přicházel  s muzikou do styku – 
zejména ze strany matky a její rodiny – od 
útlého věku. Jako chlapec hrával v místním 

obchodě s upomínkovými předměty, kde ho 
majitel  Ted  Sutton  zasvěcoval  do  tajů 
showbyznysu.  Když  nevystupoval,  živil  se 
jako kameník a na banjo se začal učit až v 
osmnácti letech. Brzy ale zvládl tříprstý styl 
svých  největších  vzorů,  Earla  Scruggse, 
Dona Rena a Snuffy Jenkinse a následně 

Zemřel Raymond Fairchild
(15.3. 1939 – 13.10. 2019)

Mezi  mé  nejoblíbenější  banjisty  patřil  vždycky  kromě  Earla  Scruggse  také  Don 
Reno. Když jsem v dávných dobách poslouchal u svého mentora Milana Leppelta 
nahrávky  na  kotouče  přetočených  elpíček,  zaujal  mě  banjista,  využívající  v 
kulometném tempu styly obou mých oblíbenců. Později – díky videu – jsem poznal i 
pokerovou tvář muzikanta jménem Raymond Faichild, který 13. října letošního roku 
zemřel. Připomeňme si teď krátce jeho hudební kariéru.   

Raymod Fairchild



ZEM
ŘEL RAYM

OND FAIRCHILD

17

se proslavil  svou  rychlostí,  velmi  osobitým 
zpracováním  materiálu  a  schopností 
napodobovat  na  banjo  zvířecí  i  lidské 
zvuky.

Svou  první  kapelu  dal  dohromady  v 
polovině  šedesátých  let,  jmenovala  se 
Frosty  Mountain  Boys.  Záhy  se  ale 
přejmenovali  na  Maggie  Valley  Boys  a 
název Raymond používal po zbytek života. 
V roce 1963 podepsal nahrávací smlouvu s 
vydavatelstvím Rural Rhythm  a  postupně 
si  budoval  reputaci  svérázného  banjisty  a 
baviče,  přehrávajícího  s  kamennou  tváří 
banjové  party  v  tempu,  který  bral  dech. 
Přes  svou  až  stoickou  vizáž  na  jevišti  byl 
ale  Raymond  flexibilním  umělcem  a 
rozeným bavičem.  

Na  začátku  sedmdesátých  let  začal  s 
úspěchem vystupovat v Grand Ole Opry, v 
roce  1975  spojil  své  síly  s  Joshem  a 
Waynem  Crowem,  vystupujícími  jako 
Crowe Brothers. Do roku 1991 spolu hráli 
jako  trio,  kombinující  harmonii  dvou
hlasého  zpěvu  obou  bratří  s  Raymond
ovou  hrou  na  banjo,  ve  které  míchal 
Scruggsův a Renův styl v nejvyšší možné 
rychlosti.  Nejznámější  se  asi  stalo  jeho 

zpracování  skladby Whoa Mule,  která  se 
stala jeho trade markem.

Poté,  co se v  roce 1991 s bratry  rozešel, 
založil kapelu New Maggie Valley Boys se 
svým  synem  Zaneem.  Po  zbytek  života 
spoluorganizoval  Fairchild  s  manželkou 
Shirley Maggie Valley Opry House, jakousi 
zmenšenou  Grand  Ole  Opry,  kde  pravi
delně vystupoval a která už oznámila konec 
činnosti.  Jen  zcela  zřídka  opouštěl  svůj 
domovský region a lidé, kteří ho chtěli vidět 
hrát, ho tam prostě museli navštívit.

Ačkoli – i vzhledem k věku – měl Raymond 
Fairchild  v  posledních  několika  letech 
zdravotní  problémy,  infarkt  byl  náhlý  a 
neočekávaný.  Po  severokarolínské  banji
stické  legendě  zbyla  –  kromě  nadšených 
fanoušků – řada ocenění, množství nahrá
vek, modelová řada banjí u firmy Cox a na 
YouTube  řada  záznamů  z  nejrůznějších 
období, včetně záznamů ze zákulisí Grand 
Ole  Opry,  které  stojí  za  zhlédnutí.  Ray
mond  Fairchild  byl  nepřehlédnutelnou  i 
nepřeslechnutelnou osobností.  

Pavel Brandejs
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Album Ivy a Rosti Čapkových nominováno na 
cenu GRAMMY.
Zhruba  před  čtvrt  stoletím  jsem  se  šťastným  řízením  osudu  ocitl  ve  sklepní 
houslařské  dílně  na  pražském  Smíchově.  Seznámil  jsem  se  tam  s  několika 
sympatickými  chlapíky,  kteří  usilovně  tesali  nejrůznější  (nejen)  bluegrassové 
nástroje.  Jedním  z  nich  byl  Rosťa  Čapek,  se  kterým  jsme  od  té  doby  leccos 
dobrého snědli i vypili během dlouhých diskusí o bluegrassu a o všem, co s naším 
milovaným žánrem souvisí. Rosťa toho pro muziku dělá opravdu hodně, ale nikdy 
by  mě  nenapadlo,  že  bude  –  se  svou  skvělou  ženou  Ivou  –  producentem  alba 
nominovaného na Grammy.

Je to ale tak. Ve středu 20. listopadu 2019 
byly  oznámeny  nominace  na  ceny 
Grammy 2020. V  kategorii Bluegrassové 
album  roku  bylo  navrženo  CD  Doyle 
Lawson  & Quicksilver:  Live  in  Prague, 
Czech Republic, které vydali Iva a Rosťa 
Čapkovi – Čapek Instruments.

Iva  s  Rosťou  v  lednu  2019  uspořádali 
koncert  kapely  bluegrassového  giganta 
Doyle Lawsona a jeho kapely Quicksilver v 
pražském hotelu Pyramida.

Záznam  z  koncertu  byl  historický  počin, 
teprve druhé živé album některé z legend 
žánru  country  a  bluegrass  v  České 
republice.  Tím  prvním  byl  záznam 
pražského  vystoupení  Johnnyho  Cashe, 
elpíčko  z  roku  1983,  které  za  bolševika 
zdobilo sbírku každého fandy téhle muziky 
u  nás.  Dalo  se  totiž  –  na  rozdíl  od  alb 
zahraničních  –  občas  normálně  koupit. 
Výjimečné  je  i  to,  že  od  Doyla  Lawsona 
dostali  licenci  k  vydání  vlastní  verze  pro 
Českou  republiku.  Existují  tedy  dvě  cé
déčka  s  odlišným  obalem,  ale  stejným 
obsahem,  mimochodem  česká  verze  je 
mnohem hezčí.

Ivě  i  Rosťovi  gratulujeme  a  děkujeme  za 
propagaci  bluegrassového  dění  v  České 
republice, dnes – díky téhle nominaci – už 
opravdu po celém světě. A samozřejmě se 
těšíme na další hudební lahůdky, které pro 
nás ze zámoří dovezou. 

Pavel Brandejs

O CD jsme psali v minulém čísle BL
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Malcolm Bell „Mac“ Wiseman
(23.05. 1923 – 24.02. 2019) 

Čas se nedá zastavit a nás opouští poslední žijící průkopníci bluegrassu, muzikanti té první 
– pro mě dodnes nepřekonané – generace. Další smutná zpráva přišla ze Spojených států 
letos v únoru. V nedožitých 94 letech zemřel na selhání ledvin poslední žijící zakládající 
člen  skupiny Foggy Mountain Boys,  kytarista  a  zejména  famózní  (nejen)  bluegrassový 
zpěvák Mac Wiseman. Byl  to vždycky můj oblíbenec a následující řádky  jsou stručným 
pokusem  o  hudební  životopis  této  mimořádné  osobnosti,  jednoho  z  otců  zakladatelů 
bluegrassového žánru. 

Malcolm  Bell  „Mac“ Wiseman,  přezdívaný 
„The  Voice  With  a  Heart”,  se  narodil  23. 
května  1925  ve  městě  Crimora  ve  státě 
Virginie,  na  úpatí  pohoří  Shenandoah,  v 
domě plném hudby. Otec, mlynář Howard 
Bell  Wiseman  a  matka  Myra  Ruth  byli 
muzikantskými  nadšenci  a  Mac  poprvé 
vystupoval  na  veřejnosti  už  jako  ado
lescent.  V  domě  nebyla  zavedena  elek
třina, ale rodina vlastnila rádio na baterie. 

V  dětském  věku  onemocněl  obrnou. 
Zatímco  jiné  děti  pracovaly  na  polích, 

Wiseman  zůstával  doma  a  poslouchal 
hudbu.  Jako  teenager  si  koupil  kytaru  z 
katalogu Sears–Roebuck za 3,99 $, ladění 
mu musel ukázat potulný kazatel, nikdo jiný 
v  jeho  okolí  to  neuměl.  Začal  hrát  své 
oblíbené  písně,  jejichž  texty  mu  matka 
přepisovala  z  rozhlasového  vysílání.  Po 
mnoha letech nazpíval v roce 2014 některé 
z nich na album Songs From My Mother’s 
Hand.  Vzhledem  ke  svému  zdravotnímu 
stavu  získal  stipendium,  díky  kterému 
vystudoval  hru  na  klavír,  hudební  teorii  a 
rozhlasové  vysílání  na  konzervatoři  v 

Mac Wiseman (1979)
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Daytonu v severozápadní části Virginie. Byl 
tak  jedním  z  mála  bluegrassových 
muzikantů první generace, který měl vůbec 
nějaké formální hudební vzdělání.  
V  roce  1946,  po  krátkém  působení  jako 
zpěvák  a  diskžokej  v  nedalekém 
Harrisonburgu  na  stanici  WSVAAM,  se 
mladý  Mac  Wiseman  přestěhoval  do 
Knoxville  ve  státě Tennessee  a    nastoupil 
jako  vokalista  a  kontrabasista  u  country 
zpěvačky Molly O'Day. Bylo ho slyšet jak v 
její  populární  rozhlasové  show,  tak  na 
nahrávkách.  Na  konci  roku  s  ní  u 
společnosti Columbia natočil skladby When 
God Comes and Gathers His Jewels a The 
Tramp on the Street.  Později vzpomínal: „V 
té době jsem si to neuvědomoval, ale měla 
na  mě  velký  vliv  svým  zpěvem  v 
průzračném  horalském  stylu.  Několik 
písniček,  které  zpívala,  jsem  zařadil  do 
svého repertoáru."

V  roce  1947  začal  vystupovat  v  živých 
pořadech na  radiostanici WCYB v Bristolu 

ve státě Virginie, kde se spřátelil s Lesterem 
Flattem. Bylo jen logické, že se v roce 1948 
stal  zakládajícím  členem  nejslavnější 
bluegrassové  kapely  všech  dob,  Foggy 
Mountain  Boys  Flatta  &  Scruggse. 
Dodnes si můžeme vychutnat jeho výrazný 
tenor ve skladbě God Loves His Childern z 
roku 1948, jedné z vůbec prvních nahrávek 
Foggy Mountain Boys. 

Už zanedlouho ale odešel jako lead zpěvák 
k  jejich  hlavnímu  konkurentovi,  otci 
bluegrassu  Billu  Monroeovi.  Toho 
nedlouho předtím pro změnu opustili právě 
Flatt  se  Scruggsem,  aby  založili  vlastní 
kapelu.  Jako  lead  zpěvák  u  Bluegrass 
Boys  nazpíval  s  Monroem  dnešní 
naprostou klasiku, skladby Can't You Hear 
Me Callin a Travelin This Lonesome Road.

Poté,  co  opustil  Monroa,  zakotvil  v 
populární  countryové  show  Louisiana 
Hayride,  vysílané  z  města  Shreveport  a 
později v podobném pořadu Old Dominion 

Mac Wiseman (1966)
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Barn  Dance  ve  svém  domovském  státě 
Virginie. Tady zúročil  nasbírané zkušenosti 
s vlastní skupinou Country Boys,  která v 
letech 1953 až 1956 byla domácí kapelou 
pořadu.  

V padesátých i šedesátých letech se stával 
bluegrassovou  hvězdou,  ale  mantinely 
bluegrassu  mu  byly  příliš  těsné.  Na  svou 
první dekádu sólového umělce vzpomínal v 
roce  2006  v  rozhovoru  pro  hudební 
magazín  No  Depression:  „Nechci,  aby  to 
vyznělo příliš kriticky, ale nálepka bluegrass 
byla to nejhorší, co mě mohlo potkat. Do té 
doby  jsem  měl  tolik  nabídek  jako  Marty 
Robbins nebo Ray Price."

Kariéru  sólisty  odstartovala  v  roce  1951 
nahrávka  skladby  Tis  Sweet  to  Be 
Remembered  z  roku  1902,  která  se  stala 
jeho trade markem. Mezi další hity kariéry, 
umísťující  se  pravidelně  v  hitparádách, 
patřily Love Letters  in  the Sand  (1954) hit 
zpěváka  Pata  Boona,  Balad  of  Davy 
Crockett  (1955),  Jimmy  Brown  the 
Newsboy  (1959),  Johnny's  Cash  and 
Charley's  Pride  (1969), My  Blue  Heaven, 
(1979)  nahraný  s  kapelníkem  big  bandu 
Woody  Hermanem  nebo  I  Wonder  How 
the  Old  Folks  Are  at  Home,  oblíbený 
kousek z dílny Carter Family. 

Wiseman  nebyl  jen  nadaný  zpěvák,  ale 
také  úspěšný  hudební  producent  a 
podnikatel.  V  roce  1958  (byl  posledním 
žijícím  zakladatelem)  spoluzakládal 
Country  Music  Assotiation  (CMA  – 
Asociace  country  hudby),  která  měla 
pomoci  odrazit  hrozbu,  kterou  rock  &  roll 
představoval  pro  country  hudbu.  Předtím 
strávil  čtyři  roky  jako  kreativní  ředitel 
kanceláře  nahrávací  společnosti  Dot 

Records  na  západním  pobřeží.  V 
rozhovoru pro časopis Rolling Stone v roce 
2014 Mac Wiseman připomněl atmosféru, 
která panovala na Newport Folk Festival v 
šedesátých letech: „Bylo mi ctí, být několik 
let  u  toho, měli  jsme  lidi  jako  Joan Baez. 
Nebo  Mississippi  John  Hurt,  o  kterém  si 
všichni mysleli, že je po smrti, ale našli ho 
někde v Mississippi, přišel, posadil se pod 
strom a zpíval své písně. Byl tam i Monroe 
a vystupovali jsme spolu.“ Wiseman si také 
vyprávěl  o  tehdejší  spolupráci  s  Bobem 
Dylanem:  „Vzpomínám  si,  že  jsme  spolu 
odehráli pár koncertů, pak  jsme se dostali 
na hotel a jamovali jsme celé hodiny."

Od  roku  1966  do  roku  1970  také 
organizoval  na  stanici  WWVA  pořad 
Jamboree,  každotýdenní  rozhlasové 
vysílání  z  Wheelingu  v  Západní  Virginii, 
kam  přivedl  řadu  nových  jmen.  Pořad 
dodnes zůstává druhým nejdéle vysílaným 
hned  po  přenosech  z  Grand  Ole  Opry. 
Wiseman  nahrával  u  společností  Capitol, 
MGM a řady dalších poté, co v roce 1963 
opustil  Dot  Records.  Nazpíval  tak 
různorodý  materiál,  jako  neworleanský 
rhythmandbluesový  standard  I  Hear You 
Knockin  nebo  hit  legendární  skupiny 
Fleetwood  Mac  Never  Going  Back. 
Vystupoval  na  nejrůznějších  místech,  od 
univerzitních  kampusů  přes  bluegrassové 
kluby  až  po  Carnegie  Hall  a  Hollywood. 
Jeho  výrazný  tenorový  hlas  dokázal 
zpracovat každý materiál:  „Nezajímalo mě, 
jestli to byla skladba The Waltz You Saved 
for Me, nebo rocková melodie, udělal jsem 
to  po  svém.“  V  letech  1970  až  1983 
pravidelně  vystupoval  na  bluegrassovém 
festivalu  v  Renfro  Valley  v  Kalifornii.  Na 
začátku  sedmdesátých  let  se  znovu  spojil 
s  Flattem  a  jeho  tehdejší  kapelou 
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Nashville  Grass  (po  rozchodu  Flatta  se 
Scruggsem),  aby  spolu  pro  společnost 
RCA nahrál tři vynikající alba.

Mac  Wiseman  překračoval  hranice  blue
grassu a byl  tak vzorem pro další umělce, 
ať  už  to  byla  kapela  The  Dillards  nebo 
Alison  Krauss.  Nahrával  se  všemi,  od 
kapelníka  big  bandu  Woodyho  Hermana 
až  po  folkovou  hvězdu,  zpěváka  Johna 
Prinea.  Důležitější  než  žánr  byly  pro  něj 
emoce, kterými se řídil při výběru materiálu 
i  spolupracovníků:  „Miloval  jsem  všechny 
druhy  hudby,"  řekl Wiseman  v  roce  2006, 
když vzpomínal na léta dospívání s hudbou 
v  údolí  řeky  Shenandoah,  a  pokračoval: 
„Měl  jsem  rád  Bing  Crosbyho  a Montanu 
Slima.  Zmiňuji  je  proto,  že  oba  měli 
rozhlasové  show,  dva  patnáctiminutové 
pořady ráno, když mi bylo osm nebo devět 
let.  Bralo  mě  to,  líbili  se  mi  jeden  jako 
druhý.“

V  šedesátých  létech  byli  fanoušky  Mac 
Wisemana  a  jeho  písně  zpívaly  rodící  se 
countryové  hvězdy,  Merle  Haggard  a 
Johnny Cash. Mac se později objevil  jak 
na  albech  Johnhyho  Cashe,  tak  na 
Haggardově na albu Timeless z roku 2015. 
Nahrával i s dalšími hvězdami, jako byli Doc 
Watson,  Merle  Travis,  Osborne  Brothers, 
Alison Krauss nebo už zmíněný John Prine. 
Jeho žánrové rozpětí bylo opravdu široké a 
banjista  Rob  McCoury  vzpomíná  na  své 
zkušenosti  z  osmdesátých  let  se  stále 
inovovaným  Wisemanovým  repertoárem: 
„Dokázal  přezpívat  telefonní  seznam, 
nebyla žádná píseň, kterou nemohl zpívat."

V  roce  1986  se  vrátil  k  bluegrassu  a  byl 
spoluzakladatelem další vlivné organizace, 
International  Bluegrass  Music  Asso
ciation  (IBMA).  V  roce  2008  Wiseman 
získal  prestižní  ocenění National  Heritage 
Fellowship,  nejvyšší  vyznamenání,  jaké 
může  umělec  zabývající  se  lidovým  a 

Lester a Mac
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tradičním  uměním  ve  Spojených  státech 
získat.  Od  roku  1993  byl  členem 
International  Bluegrass  Music  Hall  of 
Fame (Mezinárodní bluegrassová sín slávy 
a v roce 2014 byl uveden do Country Music 
Hall of Fame (Síň slávy country hudby). V 
roce  2017  Wiseman  vepsal  svůj  životní 
příběh do hudby na albu I Sang the Song. 
Během  devíti  nedělních  odpolední  napsal 
deset nových písní, album produkovali a s 
psaním  mu  pomáhali  Peter  Cooper  a 
Thomm  Jutz  a  podíleli  se  na  něm  Prine, 
Shawn  Camp  nebo  Sierra  Hull.  Skladba 
Going  Back  to  Bristol,  kterou  na  albu 
nazpíval  Shawn  Camp,  obsadila  první 
místo v bluegrassové hitparádě a stala se 
tak  prvním  autorským  hitem  č.  1  jedena
devadesátiletého veterána. 
Za  více  než  sedmdesát  let  v  hudebním 

byznysu Mac Wiseman dokázal  všechno, 
co  si  jen  může  muzikant  přát.    Získal 
všemožná  ocenění,  nahrál  přes  šedesát 
alb,  nazpíval  řadu  hitů,  byl  uznávaným 
autorem  a  později  i  mentorem  dalších 
muzikantských  generací.  Pracoval  jako 
producent, v rozhlase, ve vydavatelstvích a 
nahrávacích  společnostech,  i  jako 
funkcionář  asociací,  pečujících  o  práva 
hudebníků. Na Youtube  lze najít  nespočet 
záznamů s vystoupeními ze všech období 
jeho předlouhé hudební kariéry. Najděte si 
je,  jeho  znamenitý  tenor,  vždy  rozesmátá 
tvář  a  typická  houpavá  chůze  (následek 
obrny) opravdu stojí za to.     

Pavel Brandejs

Průdušky – 45 let
Pondělí 14. 10. 2019 – KD Teplice

Výročí se obecně slaví. Ta kulatá a půlkulatá zvláště. A čím je číslovka vyšší, tím se 
oslavám přidává na důležitosti. Není to dáno výsledkem (ten u různých oslav může 
dopadnout různě), ale spíše tím, že už „se to umí“, je na ně čas, a hlavně je to tak 
nějak radost. Na jedno takové výročí jsme se s přáteli vydali v říjnu do ne zas tak 
dalekých Teplic.

Nejsem  Severočechem  celý  život  (do 
Liberce mě rodiče přesunuli v roce 1979) a 
to  jsem  ještě  nevlastnil  občanku.  S 
bluegrassem jsem se seznámil náhodou o 
3  roky  později  na  prosečské  chatě  nad 
Jabloncem, kde koncem května probíhal 5. 
ročník  Godyho  memoriálu.  V  podstatě 
láska  na  první  poslech.  Ale  zpět  k 
Průduškám.  Kapela  vznikla  na 
pedagogické  fakultě  v  Ústí  nad  Labem  v 
roce  1974.  Historie  jejího  vzniku  a 

počátečního vývoje je velmi hezky popsána 
a  zdokumentována  na  jejich  webových 
stránkách.  Od  druhého  roku  existence 
fungovala ve velmi stabilní sestavě. Dvakrát 
se  jim podařilo vyhrát Portu a v ústeckém 
rozhlase  natočili  ke  třicítce  písní.  Skupina 
existovala pouhých 12 let a dokonce se za 
minulého  režimu  dokázala  na  nějaký  čas 
zprofesionalizovat.  Přestože  se  jí  během 
této doby podařilo vydat pouze jeden singl 
(v  edici  „Dostavník“  zásluhou  Mirka 
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Černého),  jejich repertoár se na páscích a 
kazetách  šířil  nejen  po  severu  Čech. 
Následně  potom  na  hmatnících  nástrojů 
okolo  ohňů  a  hospodských  stolů. Osobně 
jsem Průdušky  naživo  viděl  pouze  jednou 
(v roce 1983 v libereckém v klubu Plastimat 
na  benefiční  akci,  která  měla  za  úkol 
vydělat  na  sanitku  do  nějaké  spřízněné 
středoamerické  banánové  republiky),  a 
musím  říct,  že  to  bylo  něco  jako  z  jiné 

planety.  Kapela  vyhraná,  razantní,  plně 
elektrifikovaná a trojhlasy jako břitva. Džíny, 
dlouhé  vlasy  a  razantní  foukačka  Martina 
Tomáška. Žádné klobouky a třásně. Režim 
jim ovšem příliš nepřál (v té době v oblasti 
country  docela  standardní  situace),  donutil 
je ke změně názvu na RECEPT, a tak se v 
polovině  osmdesátých  let  rozprchli  po 
republice.  Většina  kapely  začala  hrát  s 
Michalem Tučným, Luboš ČNovotný zdobil 
chvíli u Dua CIS manželů Cidlinských (poté 

samozřejmě Druhá Tráva), Sváťa Matějka 
štěkal  v  ústeckém  Katalogu  a  Míru 
Matouška jsem s houslemi zahlédl u Věry 
Martinové.  Po  sametové  revoluci  to 
vypadalo, že je se severočeskou legendou 
definitivně šmytec, ale pánové se po letech 
začali opět scházet a občas oslavit 35., 40., 
no a letos…
Slavnostní  akt  tedy  proběhl  v  hezkém, 
příjemně zaplněném sále kulturního domu 

v Teplicích, kde se Průdušky po celou dobu 
existence  cítili  nejvíce  doma.  Večer  se 
skládal ze dvou polovin, v té první se úlohy 
hosta  ujala  chomutovská  (letos 
třiatřicetiletá)  kapela  ALBUM,  sebranka 
nadšenců  kolem  neúnavných  bratří 
Gärtnerů.  V  přísálí  jsem  se  dozvěděl,  že 
jejich maminka byla v předprofesionální éře 
Průdušek  jejich  manažerka.  Osmipísňový 
blok byl výborně odveden, a není se co divit 
– kapela patří u nás k  těm, co se během 

Průdušky 45 let, nechyběl dort(vpravo nahoře), a ani Šampáňo (vpravo dole)
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roku  dokážou  po  našich  (i  zahraničních) 
pódiích pěkně ohánět a sehranost  je znát. 
Škoda,  že  si  pan  zvukař  moc  nevšímal 
brilantně zahraného banja Pavla Zíchy. Po 
úvodu se chopili nástrojů oslavenci a už to 
frčelo  –  jedna  hitovka  za  druhou:  Esa  a 
svršky, Naše třídní, Je je nás jedenáct, Prší 
a já jsem doma sám, Old Train… Večerem 
velmi  příjemně  slovem  provázel  Sváťa 
Matějka  (říďa ve výslužbě),  tentokrát v  roli 
kytaristy, došlo i na historku o neodvysílání 
klipu  Žebřík  ve  vysílání Aktualit  v  tehdejší 
celostátní  televizi. Průdušky  tedy  vystoupili 
v  téměř  původní  sestavě,  chyběl  pouze 
Pavel  Brušák  (nemocné  karpály),  textař 
mnoha  písní  skupiny  a  basista  Mirek 
Hyška, který nás opustil před několika lety a 
vše  jistě  pečlivě  sleduje  z modrého  nebe. 
Toho  nahradil  výborně  hrající  synek  Edy 
Panschaba  Honza.  Pánům  to  stále 
nádherně  zpívá,  došlo  i  na  čtyřhlasé 

kousky.  Po  třech  přídavcích  byl  krásný 
večer u konce a nám zůstane v srdcích a 
uších jedna vzpomínka na uskupení, které 
ve  své  době  tolik  udělalo  pro  žánr.  V 
kuloárech  se  proslýchá,  že  kapela  se 
nebrání pozvání na nějaký klubový koncert 
či  festival  u  nás,  takže  to  vypadá,  že 
bychom Průdušky mohli spatřit dříve než za 
pět  let.  Škoda  jen,  že  kapela  nevydala 
soubor  nahrávek,  které  během  aktivní 
kariéry  nahrála  v  rozhlase,  určitě  jsou  k 
mání  a  potěšily  by  nejedno  ucho  nejen 
pamětníka.  Cestou  zpátky  z  Teplic  jsme 
přivírali  oči,  měli  úsměvy  na  rtech  a 
pobroukávali si Stůj  tu chvíli, V dešti  jsem 
stál, či nádherné Zimní bílé ráno.

Zbyšek Sadílek

Banjo vítr na Jablonecku
Ještě bych se rád zlepšil ve hře na banjo, nebo ukaž mi nějaké finty, případně chci 
udělat posun v metodice své banjo hry atd. To byla obvyklá slova a přání lidí, kteří 
rádi na banjo hrají, bydlí v Jablonci n.N. a okolí a nejsou již nejmladší.

V minulosti  jsme se Čindividuálně domlou
vali na hodinách a výuce. Velká změna ale 
nastala od 1.10.2019, kdy v rámci projektu 
uměleckého  vzdělávání  pro  seniory 
(55+)  při  ZUŠ  Tanvald  a  za  finační 
podpory  Libereckého  kraje  a  města 
Tanvald,  byla  výuka  hudby,  včetně  banja, 
oficiálně spuštěna.

Shodou  řady  příznivých  událostí  se  tak 
stalo.  Začalo  to  tím,  že  jsem  nastoupil 
1.4.2019 do ZUŠ Liberec, Frýdlantská, jako 
učitel  kytar  a  banja  za  dlouhodobě 
nemocného pana učitele. Hned po té se na 

mě obrátila ředitelka ze ZUŠ Tanvlad, že by 
také potřebovala vypomoci s výukou kytar 
od  1.9.2019.  V  Tanvaldě  nyní  2  roky  již 
bydlím a  s hudebkou  jsem už v minulosti 
aktivně  spolupracoval,  tak  se  nabídka  též 
nedala  odmítnou.  Nastala  ale  situace,  že 
jsem měl naprostý nedostatek času pro své 
banjo žáky, které jsem vyučoval soukromě 
do té doby. Jediným řešením bylo, si tyto lidi 
převést  do  školy.  S  dětmi  problém  nebyl. 
Oba  ředitelé  ZUŠek  mě  vybídli,  abych 
vypracoval  banjo  ŠVP  (školní  vzdělávací 
program),  který  následně  pedagogická 
rada schválila a tím byla otevřena cesta k 
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oficiální výuce hry na 5ti strunné banjo v 
rámci obou škol a myslím, že jsme první i v 
rámci  ČR.  Dětské  banjisty  jsem  si  po 
dohodě převedl a udělal z nich žáky ZUŠ, 
ale s dospěláky byla potíž. 

Librecká  ZUŠ  ve  Frýdlantské  ulici  je 
obrovskou  školou  a  nestíhá  ani  pobrat 
dětské  zájemce  o  výuku.  Všichni  mají 
hodně  práce,  rozpočty  jsou  napjaté  a  s 
novinkami  nikdo  nechce  příliš  experi
mentovat.  Proti  tomu  tanvaldská  radnice 
přišla  s  myšlenkou  otevřít  střednědobé 
vzdělávání  pro  seniory  a  kladnou  odezvu 
našla právě ve své umělecké škole. To byla 
klika  pro mé  4  banjo  žáky  v  seniorském 
věku (55+), byť nejsou všichni Tanvalďané. 
Studium  je  otevřeno  na  dobu  3  let  a  na 
pololetí  je  zajištěna  finanční  dotace  15 
hodin  na  žáka.  Jsem  rád  za  určitou 
velkorysost  místních  radních,  protože  mé 
banjo  zájemce  o  seniorské  studium  do 

projektu přijali všechny. Finanční spoluúčast 
seniorů je spíše symbolická. Uvědomil jsem 
si, jak se máme nyní u nás dobře.

Říkám si, když sleduji, jak jeden můj mladý 
a nadějný banjo žák, Vojta Šlajs, dnes pilně 
objíždí  různé  dílny  a  bluegrassové 
workshopy  v  republice,  že  v  kombinaci  s 
průběžným  dlouhodobějším  studiem  tu 
budeme  vychovávat  a  mít  stále  kvalitní 
hráče  (a  nejen  na  bluegrass).  Tyto  řádky 
jsem napsal jako inspiraci pro Vás ostatní. 

Bluegrassu zdar a ať se nám všem dobře 
daří. Díky, ahoj 

V Tanvaldě 12.11.2019 

Jaroslav Žanta, banjo

Banjo třída 55+
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POUTNÍCI
01.12.2019     Kolín ,Karlovo náměstí ,Rozsvícení Vánočního stromu Country Vánoce
04.12.2019     Ústí nad Labem ,Lidické náměstí ,Vánoční trhy Country Vánoce
05.12.2019     Brno ,Zelný trh ,Vánoce na Zelňáku Country Vánoce
06.12.2019     Nezamyslice ,Kulturní sál SRC, Country Vánoce
07.12.2019     Pardubice, Pernštýnské náměstí ,Vánoční trhy Country Vánoce
07.12.2019     Kralupy KD Vltava, Festival Bluegrass Advent
08.12.2019     Velké Opatovice ,Country Vánoce
11.12.2019     Brno ,Brněnské výstaviště, Vánoce na Výstavišti Country Vánoce
12.12.2019     Malšovice u Děčína ,Kulturní dům, Country Vánoce
13.12.2019     Karviná ,Masarykovo náměstí, Vánoč,ní trhy Country Vánoce
14.12.2019     Bojkovice,Tillichovo náměstí ,Vánoční jarmark Country Vánoce
15.12.2019     Lanškroun , Náměstí Jana Marků, Vánoční trhy Country Vánoce
16.12.2019     Havířov ,Náměstí republiky, Vánoční městečko Country Vánoce
17.12.2019     Brno ,Náměstí Svobody, Vánoční trhy Country Vánoce
18.12.2019     Zlín ,Náměstí Míru, Vánoční jarmark Country Vánoce
19.12.2019     Uherské Hradiště , Masarykovo náměstí, Vánoční trhy Country Vánoce
20.12.2019     Korytná , Kulturní dům, Country Vánoce
21.12.2019     Břeclav , Pěší zóna,Vánoční trhy Country Vánoce
21.01.2020     Brno,Klub Na Leitnerce ,Koncert 50 let v country 
22.01.2020     Vyškov,Besední dům ,Koncert 50 let v country
23.01.2020     Kroměříž, Dům kultury, Koncert 50 let v country
11.02.2020     Lomnice nad Popelkou ,Kino, Koncert 50 let v country
12.02.2020     Plzeň, Měšťanská beseda, Koncert 50 let v country
13.02.2020     Tachov, Kinosál MŽE, Výchovný pořad pro děti Na cestách country
13.02.2020     Tachov ,Kinosál MŽE ,Koncert 50 let v country
20.02.2020     Zlín, Zelenáčova šopa, Koncert 50 let v country
21.02.2020     Hodonín, Areál lázní, Koncert 50 let v country
22.02.2020     Nový Jičín , Klub Galérka, Koncert 50 let v country
05.03.2020     Trutnov , Společenské centrum UFFO ,Koncert 50 let v country
06.03.2020     Cvikov ,Kulturní středisko Sever ,Koncert 50 let v country
17.03.2020     Domažlice , kino Čakan, Koncert 50 let v country
18.03.2020     Mladá Boleslav , Dům kultury Divadelní sál, Jarní folkparáda 
19.03.2020     Trhové Sviny ,Taneční sál MKS, Koncert 50 let v country
20.03.2020     Praha Modřany , Kulturní centrum 12, Koncert 50 let v country
21.03.2020     Velký Týnec , Velký sál Společenského domu ,Týnecký košt 
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ALBUM
28.11.2019     Christmas Market,Marienberg,Německo
29.11.2019     Narozeniny Průdušek,Ústí n/L., Národní dům
30.11.2019     Mikulášský country bál,Velichov u K.V.
01.12.2019     Rozsvěcení stromku s Albumem,Boží Dar
06.12.2019     Vánoční country bál,Chomutov,náměstí
08.12.2019     Adventní koncert Albumu,Chomutov,Lesopark
13.12.2019     Firemní večírek (soukromá akce),Chomutov, Hotel Kamenčák
17.12.2019     Koncert, ZUŠ Jirkov
21.12.2019     Vánoční koncert,Chomutov,náměstí
22.12.2019     Adventní koncert Albumu,Místo, kostel
11.01.2020     Muzikantský kemp,Kosodrevina,Slovensko
13.02.2020     Firemní večírek,Hora Sv.Kateřiny,Penzion Praha
15.02.2020     Skautský potlask,Spořice
22.02.2020     Masopust,Skalany
14.03.2020     Koncert,Karlovy Vary
03.04.2020     Country bál,Liberec,Restaurace U Košků

BG CWRKOT
24.01.2020     Nový Jičín, klub Galerka
25.01.2020     Frýdek Místek, klub U Arnošta
28.02.2020     České Budějovice, klub U Váňů
29.02.2020     Velešín, vinárna Zlatá růže 

PROFESIONAL DEFORMATION
11.12.2019     Praha,Carpe Diem
09.01.2020     Zborná u Jihlavy, Hostinec U Lípy
11.01.2020     Chopok, Chata kosodrevina

BRZDAŘI
05.02.2020     Praha, restaurace U vodárny
04.03.2020     Praha, restaurace U vodárny
22.04.2020     Praha, restaurace U vodárny
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Servis
     •

     •

     •

     •

     •

     •

Ondra Kozák spustil výukový program s názvem Měsíční muzikantská výzva. Ten 
má  za  cíl  pomoct muzikantům  hrajícím  bluegrass  a  country muziku  k  jejich  zle
pšování pomocí materiálů a udržováním motivace k domácímu cvičení. Připravuje ho 
spolu  s  Petrem  Mečiarem  pro  kytaristy,  mandolinisty  a  banjisty.  Podrobnější 
informace a možnost se zdarma zaregistrovat najdete na www.atamusic.eu/mmv.

Nový pořad Country  radia nazvaný Čapek show. Novinky ze světa bluegrassu a 
country přináší nový pořad Country radia nazvaný Čapek show. V sobotu dopoledne 
5. října v 10:00 se vysílal první díl. Další nové díly uslyšíte vždy první sobotu v měsíci 
ve stejný čas, reprízy poběží vždy po 14 dnech. Rosťa a Iva Čapkovi v pořadu přiblíží 
dění  v  USA,  uslyšíte  rozhovory  s  hvězdami  tohoto  žánru  a  samozřejmě  hudbu, 
kterou pro vás vybrali. V prvním díle  jsou rozhovory s Timem O´Brienem a Doyle 
Lawsonem. Dále se můžete těšit na Sama Bushe, Roba Ickese, Steve Kaufmana, 
Garyho  Davise  a  mnohé  další.  Bohužel  se  zdá,  že  pořad  zatím  nenaleznete  v 
archívu Country rádia.

24. bluegrassové dílny v Malých Svatoňovicích se zúčastnilo přes 100 žáků a 11 
lektorů. Kvůli  svátku  28.  10.  byla  dílna  o  den  delší  a  došlo  tak  i  na  nácvik  nově 
vzniklých  kapel  s  nedělním koncertem. Další  dílny pořádané Petrem Brandejsem 
jsou JamCamp 17. – 19. 1. 2020 u Nového Jičína a 15. bluegrassová dílna v Novém 
Jičíně 3. – 5. 4. 2020. Více na petrbrandejs.cz.

48. Banjo Jamboree v Čáslavi se koná 19.  20. 6. 2020. 

Výstava o dobru v Muzeu hudby v Dolné Krupé, SK 
V  pobočce  Slovenského  národního  muzea  v  Dolné  Krupé  začala  1.12.  výstava 
Hľadanie Dobra v Hudobnom múzeu. Konečně je tedy v místě, kde Dopyerovi žili 
před odchodem do USA, jejich nástroj v místním Muzeu hudby přítomen.

Album Ondry Kozáka v BG Unlimited
Další gratulace letí k Ondrovi Kozákovi. Jeho sólové kytarové album Overtones, o 
kterém  jsme  psali  v  minulých  BL,  bylo  v  recenzi  v  legendárním  časopise  BG 
Unlimited označeno Highlighted. Je to velká pocta, gratulujeme!

Nepíše se zde o Vašem festivalu, koncertě, oblíbeném CD a podobně? 
Napište o něm vy! BL jsou pro členy BAČR (nejen) od členů BAČR.
Pište na petrgartner@tiscali.cz.
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Milí pořadatelé!
Možná vaší pozornosti uniklo, že BAČR nabízí tzv. pořadatelské členství. Za 
500Kč tak získáte jednu celou stránku v Bluegrassových listech (termín si 
určíte sami) a čtyřikrát ročně BL do schránky.

BAČR sama pořádá festival Banjo Jamboree, takže víme, že peněz v rozpočtu 
není nikdy dostatek. Zkuste ale zvážit, jestli členové BAČR nejsou právě Ti, 
kteří by váš inzerát nejen četli, ale nakonec i na festival nebo koncert dorazili. 
Zkušenosti např. Eurocentra v Jablonci n. N. Nebo Rosti Čapka s koncerty v 
pražské Pyramidě jsou veskrze pozitivní. 

Děkujeme za podporu našeho jediného tištěného bluegrassového periodika. 
Věříme, že investovaná petisetkoruna se vyplatí nejen vám, ale celé naší 
bluegrassové komunitě.

Petr Brandejs, předseda BAČR
email: brandejs.banjo@gmail.com, mobil: 777 122 569
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Milí čtenáři,

považujeme  BAČR  za  služebníka  českého  bluegrasu  pro  jehož  rozkvět 
jsou  klíčoví  jak  fanoušci,  tak  i  kapely.  Tyto  dvě  skupiny  se  v  našem  žánru 
samozřejmě  často  prolínají.  Abychom  podpořili  kolektivní  členství  kapel  (za 
500kč  /  rok  s  více  výtisky  BL  zasílanými  na  jednu  adresu),  uvádíme  zde  jako 
malou reklamu jejich jména a webové stránky.

Petr Brandejs

Album  www.albumband.cz

Blackjack  www.blackjackband.cz

Bluegrass Cwrkot  www.cwrkot.cz

Blue Hat  www.bluehat.cz

Brzdaři  www.brzdari.cz

Direct  www.direct.webnode.cz

Grassroad  www.grassroad.cz

Handl  www.handl.wz.cz

Maňana gb band  www.mananaband.cz

Monogram CW  www.monogramcw.cz

Od plotny skok  www.odplotnyskok.estranky.cz

Poutníci  www.poutnici.cz

Freďáci  www.fredaci.cz
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Uzávěrka BG listů č. 1/2020
je 31.2.2020. Informace o svých akcích a články do 
listů  můžete  poslat  Petru  Gärtnerovi  na  email 
petrgartner@tiscali.cz.  Redakce  si  vyhrazuje 
právo vaše příspěvky podle potřeby upravit. Stane 
li  se  tak,  tento  fakt  uvedeme.  Zároveň  počítejte  s 
tím, že není možné vám vaše příspěvky vracet.

Zájemci o členství v BAČR
Členství v BA je na kalendářní rok s tím, že kdo se 
stane  členem  do  30.6.,  zaplatí  plný  roční  příspě 
vek 200 Kč, kdo po 30.6., zaplatí 100 Kč.
Zájemci  o  individuální  členství  mohou  zasílat 
peníze  složenkou  na  adresu  BAČR  z.s.,  Hana 
Hyšplerová,  Lipová  336,  50732  Kopidlno  nebo 
převodem  na  účet:  108596029/0300.  Zájemce  o 
ostatní typy členství prosíme o kontaktování Hanky 
Hyšplerové (kontakt viz str. 2), která s nimi domluví 
podrobnosti. Můžete  si  z  internetových  stránek BA 
stáhnout  formulář  přihlášky  (individuál  ní  nebo 
kolektivní)  pro  vytištění  z Wordu  a  zaslání  poštou. 
Přihlášku můžete vyplnit  také pomocí na šeho on
line formuláře.
Bližší  informace:  viz  strana  2  v  Bluegrassových 
listech.
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