Něco o nás z historie:
V Restauraci U Leona byla založena v roce 1997 hudební skupina pod názvem LEON
FAMILY panem Vašinkou, majitelem Restaurace U Leona.
Je to dlouholetý hudebník, textař a skladatel, který věnoval své zkušenosti, fin. prostředky a
volný čas svým dětem Leonovi (Hudební duo Leon a Hanka), Vlaďce (Duo Magion)
a Kamilovi za účelem rozvíjení kulturní činnosti a obohacení hudebního dění v okrese Opava.
Dvojice Leon a Vlaďka byli průkopníky při zakládání skupiny Bledule a mladší bratr Kamil
byl postupně zapojen do této skupiny, která se stávala čím dál tím více populárnější.
Název pro nově založenou skupinu nebylo jednoduché vymyslet. Původně se měla skupina
jmenovat Sněženky, Fialky nebo Bledule. Náš dlouholetý kamarád Láďa Čech,organizátor a
pořadatel kulturních akcí ze Slavkova u Opavy, pořádal v areálu Svazu chovatelů taneční
zábavu a při dotazu, jaký název má napsat na plakáty, jsme mu předložili tři návrhy. Přiklonil
se k názvu Bledule pro svou jednoduchost a univerzálnost. Bylo rozhodnuto.
Nově vzniklá skupina Bledule pod vedením Leona a Vlaďky stále posilovala v opavském
okolí a rostla na popularitě. Tato sympatická dvojice sourozenců získala oblibu mezi širokou
veřejností a to díky své skromnosti, svým milým vzhledem a přístupem k lidem. Dokázali
zaujmout a navázat kontakt s publikem, pěkně hrát a zpívat. Této mladé dvojici bylo
nabídnuto angažmá v Praze, které museli odmítnout kvůli školním povinnostem. Jednalo se o
mladou dvojici profesionálů s dlouholetým odborným hudebním vzděláním. Bledule se
postupně rozšiřovaly o další členy, nové hudebníky a muzikanty. V restauraci U Leona jsou
vynikající prostory a podmínky pro nácviky a hudební zkoušky.
Mezi nové členy se zařadili: sólový zpěvák Stáňa Šimek (spolužák od Vlaďky ze ZŠ Ilji
Hurníka s rozšířenou hudební výchovou), taktéž spolužačka Jana Rittmannová (vynikající
zpěvačka), Martina Podolská, zpěvačka s vysokoškolským hudebním vzděláním, zaměřená na
zahraniční interprety, Markéta Staňková se zkušenostmi ve vokálním a sborovém zpěvu, Pepa
Adamička, dlouholetý muzikant, zpěvák a kytarista s dlouhodobými zahraničními
zkušenostmi, univerzální a flexibilní muzikant, který doposud hraje se skupinou Bledule.
Výjimečný, osobitý a neopomenutelný zpěvák vyšší třídy a kvalit, hudebník Tomáš Krecioch,
který prošel mnohými skupinami a soutěžemi, působil ve skupině Bledule dlouhá léta a ještě
nadále s námi spolupracuje. Talentovaný a iniciativní mladý zpěvák Robert Harasim se
skupinou Bledule působil několik let, zasloužil se o inovaci a modernizaci repertoáru, měl
vynikající výsledky a úspěšnost při každé odehrané akci. Ve skupině Bledule byl jedním z
velkých tahounů, spolehlivým a precizním hudebníkem.
Zpěvačka Hanka Kociánová (Hudební duo Leon a Hanka), naše bývalá sousedka, jedna z
nejmladších a nejbližších děvčat s výrazným, milým a osobitým hlasem, působila již od svých
15 let v duetu s Leonem. Hanka se velice přičinila o úspěšnost skupiny a zároveň se zařadila
mezi přední nejlepší zpěvačky. Vynikající lékař a taktéž kytarista, hudebník a zpěvák Marek
Schwarz v krátkém čase zvládnul zaranžovat spoustu hitů, evergreenů a českých i
zahraničních skladeb. Vynikal svým profesionálním vystupováním, temperamentem a
šarmem. Jeho mužský nádherně zabarvený hlas vždy oslovil všechny přítomné muže i ženy.
Byl to rockový zpěvák, který dokázal rozproudit a roztočit parket. S dobrou angličtinou a
americkým přízvukem mu nedělalo problém zvládnout zazpívat zahraniční songy. Velmi
dobře se zapsal ve skupině Bledule.

Jirka Vostál, bývalý kytarista a zpěvák skupiny Kopretina, hrával na různých akcích a
zábavách se skupinou Bledule. Své zkušenosti předával dalším členům, byl velice kolektivní,
ohleduplný a přátelský. Svým hlasem připomínal Petra Nováka.
Vynikající kamarád Jenda Monczmann, dlouholetý sólový kytarista skupiny Mistrál, odborník
na pravém místě, člověk s velkým cítěním pro kytarovou hru. Brilantně a graciózně zvládá
veškerá kytarová sóla, má smysl pro improvizaci, techniku a preciznost. Svou technikou a
dlouholetou praxí dokázal zahrát i nemožné, např. Satrianiho, Hendrixe, svou vizáží všem
připomínal světoznámého kytaristu Carlose Santanu.
Dále bych rád vzpomněl zpěvačku Helu, Pavlu, Sabinu, Milenu, Katku, Jaňulu, Honzu
Šafránka, Miloše Kohuta, Láďu Burdu, Milana Patrmana, Václava Quise, Václava Stoniše,
Jindru Pánka, Pavla Glogara, Lojzu Waligoru, Peťu Binara, Jirku Babylona, Luboše
Konečného, Josefa Kostřibu, Peťu Kuboška, Jirku Slívu, Romana Patku, Ivana Honajzra,
Jirku Bogáče, Jirku Losmana, Petra Ticze, Ivana Suchánka, pana Kubinu a pana Foltýnka.
Nezapomenutelné zážitky a vzpomínky nosíme všichni v srdcích, i když plyne čas a stárneme.
Rád bych také připomněl všechny muzikanty z Opavy, kteří s námi spolupracovali a nadále
spolupracují a také ty, kteří patří mezi milovníky hudby. Jsou to naší kamarádi, partneři,
bez rozdílu pohlaví a věku, protože mezi muzikanty platí jedno heslo: "Muzikanti nestárnou".
Jen hudba nás může rozproudit, uklidnit, uvolnit, pobavit, a to hlavní je udržet pevné
mezilidské vztahy, které jsou v dnešní době tak vzácné.
Skupina Bledule pod vedením pana Vašinky, děkuje všem bývalým členům skupiny a také
zároveň novým členům za veškeré úsilí, obětavost a dobře odvedenou práci. Našim heslem a
vizitkou je spokojenost Vás všech.
Velké díky a uznání si zaslouží zvukový technik, slaboproudař, specialista Ostravské televize,
člověk se zlatýma českýma rukama LOJZA WALIGORA, který nám hodně pomáhá s
opravami naší aparatury. Díky Lojzovi hudební skupina Bledule funguje a může být
pravidelně v akci.

Živá hudba na svatby, hudba na ples, hudba na firemní večírek, duo nebo trio na
společenskou akci, hudba na narozeniny, hudba na Silvestra - Opava, Ostrava, Frýdek Místek, Karviná, Olomouc, Havířov, Bruntál, Brno, Kroměříž, Přerov, Nový Jičín,
Jeseník, Prostějov, Vsetín, Zlín, Šumperk, Kopřivnice, Uherské Hradiště, Kyjov,
Břeclav, Hodonín.
Zajistíme živou hudbu na všech kulturních akcích, plesech, oslavách, svatbách, letních
karnevalech.
Hudba na svatbu, ples, oslavu - Opava, Praha, Ostrava, Olomouc, Brno

