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DISKOGRAFIE
COP 1  
(1991, Venkow)
COP  
(1993, Presston)
COP - Tradition! 
(1993, FM records)
COP - Lucerna live! 
(1995, Folk a Country)
COP - ...pár minut 
(1997, JI-HO music)
COP - ...bič 
(2000, JI-HO music)
COP - His masters Cop 
(2002, J.Vopava)
COP - Jedním tahem 
(2004, J.Vopava)
COP - XXX Lucerna 
(2008, Cop)
COP - Padlej anděl 
(2011, Cop)

   COP – co se vám vybaví, když přečtete tato tři písmenka pohromadě? 

   Někomu zajisté lidový účes, angličtinářům překlad, který znamená policis-
ta a příznivci hudebního žánru označovaného jako Folk & Country se zajis-
té vybaví populární bluegrassová skupina z Plzně v čele s Míšou Leichtem. 
A právě hudební skupině COP je věnována celá tato nabídka. 

   COP vznikl v roce 1978 a hned od počátku své existence slavil četné úspě-
chy. V roce 1980 vyhrál v té době nejprestižnější cenu PORTA a v roce 1981 
si úspěch zopakoval. V letech 1982 – 1983 většina členů kapely emigrovala 
do USA a Kanady. Z celé sestavy zůstal pouze Míša Leicht, který má hlavní 
zásluhu na vzkříšení souboru. Do zlomového roku 1989 objíždí skupina COP 
bluegrassové přehlídky a koncerty. V roce 1991 přichází na svět první copác-
ké album a do dnešního dne jich má na svém kontě již deset.

   Skupina COP se díky svojí poularitě stala pravidelným hostem všech vý-
znamných hudebních přehlídek v naší republice. Dnes si již prakticky nikdo 
nedokáže představit Zahradu (nejprestižnější festival folkové a country hud-
by), Portu (velmi známý festival s dlouhou tradicí), Jamboree (nejstarší blu-
egrassový festival v Evropě), Struny na ulici a další bez přítomnosti COPu.

   COP je velmi populární i v zahraničí, o čemž svědčí pravidelné návště-
vy Velké Británie, Slovenska, i dalších zemí zbytku světa. V roce 2002 COP 
získal „Anděla“ trofej České hudební akademie (obdoba Grammy) za oblast 
Folk & Country. Skupinou COP prošlo za dobu její existence řada skvělých 
hudebníků a výjimečných osobností. 

   V současné době hraje COP ve složení:

Vystoupení plné energie, 
kvalitní hudby a svěžího humoru

POKuD MáTE zájEM O vySTOuPENí SKuPINy, PROSíM KONTAKTujTE NáS, 
abychom mohli společně dohodnout a naplánovat tento koncert.
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