Odkazy

Stránky o dudách, hudební skupiny, školy...

Andrew Lenz´s Bagpipe Journey - výborné stránky o skotských dudách, spousta rad a
informací, jejichž překlady jsou velice často publikovány i na některých českých stánkách
(Desatero špatného dudáka (How to Become a Rotten Piper) apod.)

Anger Miroslav - první český skotský dudák na území České republiky

Bernard´s - Irsko, irské tance, škola irských tanců a ještě něco navíc

Bob Dunsire - web o dudách a přední dudácké fórum

České dudácké fórum - názory diskuse a příspěvky příznivců dudácké muziky v Čechách

Dick O´Brass - moderní pojetí keltské hudby, převážně z Bretaně

Dudy.eu - stránky věnované jednomu z nejstarších lidových hudebních nástrojů

Exclusive production s.r.o. - hudební a reklamní agentura. V nabídce - pořádání hudebních
akcí všeho druhu, ozvučení hudebních produkcí,
stavby podií a zázemí pro účinkující, pronájem aparatury a široká škála reklamních služeb

Fiannan - skupina hrající písně irského a skotského původu se zdařilými českými texty
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Fosilie Country - skupina hrající tradiční country a trampskou hudbu

Gajdy - folklorní občasník nejen o gajdách a dudách

Pipefest - mezinárodní setkání skotských bandů a jednotlivých dudáků a bubeníků

Prague Scottish Dancing Group - skotské tance

PRDUS - lehce cimrmanovsky laděné stránky Pražského dudáckého sdružení

Shannon - skupina hrající tradiční irskou hudbu

Skotský pes - volnočasový klub, sdružující zájemce o skotskou a keltskou kulturu, působící
především v Brně a okolí

The College of Piping - prestižní dudácká a bubenická škola, Glasgow, Skotsko

The Prague Irish Set Dancers - sdružení příznivců irského setového tance v Praze

The National Piping Centre - prestižní dudácká škola, Glasgow, Skotsko

The Universe Of Bagpipes - velice zajimavá a informativni stranka o dudach obecně

Obchody se skotskými věcmi a stránky, které se nám líbí
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Kilt for You - nejlepší český internetový obchod s kvalitními skotskými dudami (vyrobenými ve
Skotsku), cvičnými chantery a příslušenstvím k dudám. A také s doplňky skotského kroje a
předměty souvisejícími se Skotskem. Šití kvalitních kiltů na míru.

Keltoman - vše co jste kdy chtěli vědět o Keltech a báli jste se zeptat.. Nové stránky.

Prádelna a čistírna oděvů Dana Gottfrídová - určitě nejlepší a nejkvalitnější číštění a žehlení
Vašich kiltů, sak, glengarries a uniforem v Praze

Kluby vojenské historie a vojenské stránky
5th New York Regiment Zouave - americká občanská válka

9th Illinois Cavalry Regiment - americká občanská válka

9th Militia New York -americká občanská válka

15. skotská pěší divize 2nd Bt. Argyll and Sutherland , re-enacting

Asociace nositelů legionářských tradic&nbsp; (ANLET)

Česká asociace americké občanské války (CACWA)

Cherokee Light Artillery - americká občanská válka

Military fórum - diskuzní fórum o historii, re-enactingu, bojové technice, klubaření, PC hrách a
modelech
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Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím v Kovářské

Spolek pro vojenská pietní místa o.s. - spolek, který má za činnost tvorbu databáze, propagaci
a podporu vojenských pietních míst

The 77th Royal Highland Regiment of Foot , Montgomerie's Highlanders - klub zabývající se
historií Francouzsko indiánských válek (1754–1763) na území dnešní Kanady a Spojených
států amerických

The Argyll and Sutherland Highlanders Regimental Association , podrobná historie pluku

The Black Watch - stránky skotského regimentu (3rd Bn The Royal Regiment of Scotland)

The Royal Highland Fusiliers - stránky skotského regimentu (2nd Bn The Royal Regiment of
Scotland)
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