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JAZZOVÉ DNY
DOPOLEDNÍ FOLIMANKA:
NÁSTUP TEENAGERŮ
Vzdor názorů, které jsou nám
často vnucovány, si myslím, že v
kritice musí být-'obsažen individu?
ální prvek - není to matematika,
fyzika nebo jiná exaktní věda. To,
co kritik říká, však neznamená,že
své názory vnucuje - jestli jste
byli včera na Folimance a myslíte
si o tom kterém souboru něco jiné
ho, fajn - můžete mít zrovna tak
pravdu jako já. To není relativis
mus, to je jen konstatování, že
rock a jazz je hudba tak mnohotvár
né, že každému přirozeně vyhovuje
néco jijiého.
Dopolední program zahájila Ener
gie G. Jak její název říká - s en
ergií. Zdá se, že vývoj skupiny
stojí na místě, od parníku, kde vy
stupovali, pokročili sice v souh
ře, ale to je všechno. Chtělo by to
určitě bohatší a hlavně původní re
pertoár. To, jak se zdá, bude ne
moc všech mladých kapel. Ale vcel
ku- to byl dobrý zanajovák - dyna
mický, vitální, plny-mladistvého
nadšení.
Svíce '"ile překvapila. Stále
stejná skromná, citově vřelá a
upřímná,, ale díky novému členovi,
perkusionistovi Jardovi Raušarcvi, který dal skladbám skupiny spád
a zvukovou bar vnost. Hudba obsái ovala i trochu humoru - prostě po
hoda .
i ám dost výhrad proti ímnibusu
Tvoří ho vyspělí hráči, ale jejich
koncepce hudby je nějak neujasnďiá
Využívat př^-dnatočených pásků je
jistě výborný nápad, ale v j jich
dvacetiminutové kompozici se je
vil neorganický, spíš posluchače
rozptyloval, než aby byl organic
kou složkou hudby. Vůbec to bylo
takové nezralé a nedokvašené. liicménc nápadů je v jejich hudbě,
chce to z polotovaru, kterým Omni
bus nyní je, udělat zdravý a chut
ný pokrm.
Relaxace předvedla podobně
spomy program. Většina jejich
hudby byla příjemná a opravní uvolňující, křehká a láskyplná
/ano, to j- to slovo, které se
vztahuje hlavně na klavírní part
Karla Babuljaka/, ale v okamži-

DNESMÍ PROGRAM
Folimanka 10Ťoo

Jazz máry/

jablko!?/ qui bono/ sku
pina T.V./ VENTYL BROTHERS/ ANTIT-

MA 16
Foliaanka l^,oo
EMIL VIKLICKÝ/ MICHAL GERA + MI
LAN SVOBODA/ FRAGMENT PRAHA/
JlRf STIVÍN/ HORKÝ DECH JANY
KOUBKOVÉ
uvádí: Lubor Šonka

RECENZE
cích, kdy zapadli do známého Markovského blábolu, byla jejich hud
ba pod psa. Navíc,využití té pseudosyntetizétorové hračičky bylo
na nic. Ale v celkovém dojmu pře
vyšuje příjemná složka, dobrý do
jem.
Elegie. Ti Plzeňáci hrají všich
ni stejne, všechny kapely jsou si
podobné jako vejce vejci. Copak o
to, muzikanti jsou to všichni vý
borní, ale o co v jejich hudbě Sto,
to nechápu. Kritizuji tady nezra
lost Omnibusu, ale ten chtěl ales
poň něco říet. Už jsme na něco po
dobného narazili v souvislosti s
mimopražskými kapelami několikrát.
Muzikanti bez myšlenky jsou jen
poloviční muzikanti.
rsí vojáci jsou nejmladší kapelou
přehlídky a podletoho by se snimi
mělo zacházet. Ale proč jim licho
tit jejich věkem. Dali se mezi
starší hudebníky, proč je tedy ne
hodnotit podle toho, bez filtrů.
Nedopadnou špatně. V takové^ pří
padě mámetotiž před sebou výjimeč
ně talentovaný soubor, postavený
na dobrém zpěvu Filipa Topola a
dobrých textech jeho b.atra Já
chyma. Kapela silně připomíná zjednodušené Van der Graaf Generá
tor, zřetelná jeabsence kytary.
Ta by celkovému soundu kapely opravdu bodla, dnad ještě vadilo
vystupování, to je z .tím nezralé.
Vcelku průměrný koncert s do
brými vklady Svíce, Relaxace a
Psích vojáků.
z ,
/v/

ODPOLEDNÍ FOLIMANKA: ŠŤAVNATÁ PUN
KOVÁ TÉČKA ............
Nikdy jsem se necítil být stvo
řen konferenciérem, ale zkusit jsem
to musél. Je to něco jiného, když
sledujete dění ne s blokem v hle
dišti, ale přímo mezi kapelami, v
ohnisku dění. Chybí sice odstup,
ale zato sé člověk nainhaluje at
mosféry - a to je také důležité.
Dobrá zkušenost.
Zahajoval žabí hlen a jeho opus
byl zatím nejslabšírze čtyř, které
jsme slyšeli. Všechny předchozí
- i ten třetí, '"tolik kritizovaný
- v sobě obsahovaly jistý řád, jis
tý obsah, který byl sdělován. Ten
tokrát dav lidí - bylo jich nej
méně pětadvacet - nevytvořil v pod
statě nic než beztvarý rámus s hos
podskou písní na konci. Sorry, ale
spíš Žabí hnůj.
Jakub Noha- patří ke generaci
písničkářů, jejíž kořeny leží v
šedesátých letech. Milé, filoso
fující písně, trochu protest, tro
chu láska, poezie všedního dne. V
těchto dimenzích je třeba jeho pís
ně brát a budeme docela spokojeni.
Jazz Wa nudilo, i když je to
při takových hudebnících dost ne
uvěřitelné. Bylo to přesně to, co
napadáme v dvacátém bodu české al
ternativní hudby - pseudoprogres.
Jako instrumentalisté se líbili
Jiří Andras /klavír/"a Josef Bla
žek na bicí. Ukázalo se zase zno
vu, jak důležitá je u kapely ba
sová kytara. Tady chyběla a tím
se odkrylo mnoho prázdných míst,
jindy zakrytých jejím dunivým zvu
kem.
Big band M.O. z Českých Budějo
vic je zázrak sám o sobě,náleži
tost, na níž může být jihočeská
metropole právem pyšná. Je to par
ta bez výrazných sólistických in
dividualit, všichni jsou spíše
satzoví hráči. Hezký je zájem o
aplikaci latinských prvků v jejich
skladbách. Slabší stránkou byla
souhra a už zmíněná sóla.
Amitabha nakonec dopadla jako
improvizované parta hudebníků, kte
ří se zčásti nikdy předtím nevidě
li. Taková třicetiminutová jam session, nezká: moderní elektrický
jazz s dominující sólovou kytarou
Jiřího Števicha, který to vlastně

vedl. Nic zázračného, ale dobrý
důkaz, že i když se jednotliví mu
zikanti neviděli nikdy předtím,
jsou schopni najít v nudbě univer
zální jazyk.
Zlatý hřeb tentokrát vyšel oprav
du nakonec - Zikkurat. punk jak
má být, řízný, ostrý, hraný a odva
hou, spontánností a uvolněním, jakó se u nás nevidí /a asi nikdy ne
vidělo/. Přitom celé trio je dale
ko od toho, aby se jeho členům ří
kalo "tříakordové kapela", kluci
umí pracovat jak s melodií, tax s
kytarovými barvami, a dokážou to
všechno podřídit drsnému, syrově
neurvalému zvuku. Jediná vada na
kráse - podobně jako u Energie G
/a možná ještě víc/ - příliš pře
vzatého repertoáru. Přitom jediná
vlastní skladba Disco 2000 byla
vlastně ze všeho nejlepší. Tudy ve
de cesta.
Když tak vezmu to, co jsme odpo
ledne slyšeli, stačilo přijít na
druhou polovinu, aby člověk slyšel
to lepší. A kdyby na závěr neřádil
Zikkurat, byl by té relativně chu
dý pořad.
/Josef Vlček/

"splnění úkolů české alternativní
hudby" viz příloha k programu 9.
PJD. I ředitel Hájek ze Smetanova
televizně-ekonomického seriálu by
se štěstím rozesmál, na což divák
v dotyčném masmédiu čeká obvykle
třináct dílů. Chadima obzvláště
syrově zpíval, labužníkovo oko
mohlo odlehčit uchu pohledem na
fascinující scénu z imitovaných
kachlíku, pocákaných /jako^ vše
možnými produkty lidského těla,
osobně mě ze dvou přihlížejících
loutek více potěšil? ta velmi po
dobná Karlu Velebnému. Důkladnou
recenzi napsal ao včerejšího pro
gramu Zub, čímž mi ubral práci, za
což mu samozřejmě děkuji. Jen bych
z ní rád jemně vytrhl větu, že
Velkoměsto je jedna z nejduležitějších událostí v historii české al
ternativní scény a přenesl ji do
sympatického /alespoň uvnitř/ pro
středí Folimanky. Á podepsal.
/Jan Rejžek/

PROHLY
HORKÝ DECH A JANA KOUBKOVÁ

VEČERNÍ FOLIMANKA: MEZI NÁMI NEUROTIKY
Večerní koncert se nesl ve zna
mení hesla, které sice neviselo
v hale /iako to na způsob Do NDR
denně s Čedokem , ale tak vůbec,
ve vzduchu - jak hudbou co nejpřesněji definovat stav lidské psychi
ky uprostřed reality, která na ni
útočí ze všech stran velmi vytrva
le a nevybíravě imaginárními či
doslovnými obušky. Tak například
švehlík se na dané t:ma rozepěl
s pochopením pro šířila pestrost,1
o uvědomění si vlastních schopnos
tí nemluvě. Rozumět lip všem textům
byl bych ještě spokojenější.
Kytarová konkláva nás poněkud
protáhla staletími. Stoicky sošný
Dašek svými strunami rozmlouval
s goticky zasmušilým Fišerem a ja
ko -by spásu nalezl v Andrštově
upřímné, horečné zpovědi. Moc pěk
ně prožitý čas, byt mě již poslé
ze, sedíc na schodu, bolela kostrč.
Kilhets na mě tentokráte /ne
jen závojíčky/ působili jako z,
Iránu emigrovavší hudebníci, kte
ří před minutou unikli zpod rukou
ajatoláha Chomejního. Hudby jaksi
méně, navíc ze skladby Ticho se
stává zbytečný evergreen, hlavně
proto, že může zapůsobit se vší
drtivostí podstaty vskutku jen po
prvé a naposledy. Provedení je .
ovšem vždy cenné pro v sále přítom
ného psychologa či psychiatra. Pá
ni umělci, neurážejte se předčasná
a nechte si adrenalin i pro Zuba
...Myslím spíše reakce publika na
nezvyklý průběh skladby, které ji
nevědomky spoludotváří. Neurotik
poposedává a jme se hulákat, spor
tovní fanoušek provolává slávu
Spartě, loajální občan vybízí ke
kliau. Přes všechny neúspěchy a ne
pochopení, které skladbu zatím pro
vázejí , doufám, že tuto kompozici
vbrzku do svého repertoáru zařadí
i další lidé, živící se hudbou,
např. skupina Karla Vágnera, Jiří
Stédroň, Lenka Kořínková aj., chá
pajíce tak potřebu šetření energie.
Ctyřvěté Velkoměsto skupiny
Extempore výtečně demonstrovalo

Návštěvníkům PJD Janu Koubko
vou ani její skupinu Horký Dech
jistě představovat nemusíme.Dnes
vystoupí sedavou skupinou, v tan
demu se Zdeňkem. Hráškem a vokál- ním triem HOT TETY.
Poprvé před jazzovým publikem
skupina Horký Dech vystoupila na
6.PJD na jaře 1978. Zajímavé je,
že obsazení kapely se od tohoto
koncertu téměř nezměnilo. V té
době jsme mohli Janu slyšet také
v tandemu s kytaristou Horkého
Dechu a Big bandu Ferdinanda Hav
líka Zdeňkem Hráškem. 0 něco poz
ději vzniklo z Janiny iniciativy
i dívčí vokální trio Hot tety.
Pravidelně se můžeme s Horkým
Dechem a J. Koubkovou setkat v
pražské Redutě /29.10*, >1.10.,
1C.11./. V pondělí 5.11.vystoupí
ve studentském klubu 11 na Stra
hově za „oprovodu skupiny A.Vik
tory. Janu uvidí i mimopražští
zájemci, a to 8.11. v jazzklubu
Kladno s Big bandem R.Koudelky a
v tandemu se Z.Hráškem. Samozřej
mě nebude chybět Horký Dech na
Slánských jazzových dnech, kde
vystoupí s Gabrielem Jonášem.
O úspěchu Jany svědčí i to,že
si jí všimlo vydavatelství SUPRAFHON a PANTON. Na pultech jsou
již dva singly a jedna deska v edici Mini jazz klub. Fancušky
jistě potěší zpráva o připravova
né LP desce Horkého Dechu a Jany
Koubkové, která by měla vyjít
v roce 1981 v DMS.
Ale nepředbíhejme událostem.
Čím zakončí Jana Koubková 9.PJD?
Skupina Horký Dech zahraje instru*mentální skladbu lavla Větrovce
Tanec BIANKY. Janu doprovodí ve
skladbách Ilji Cmírala VIKINGOVY
SNY a TURECKÁvBABIČKA, Dana Fikejze TY rAPUČE, Joe Zawinula
BIRD LAND a Milana Dvořáka s tex
tem Ladislava Kantora HLEDAČI
BUDOUCÍCH CEST. Hold nesmrtelnému
jazzmanovi Luďku Hulánovi vzdá
v jeho skladbě VALČÍK PRO CHARLIE
CHAPLINA. Tuto píseň a LA FIESTU
od Chicka Corey zazpívá v tandemu
se Z. Hráškem.

Hot Tety uslyšíme ve třech
písních. Autorkou dvou je Jana
Koubková - první z nich HONILA.
ALE NEDOHONILA, druhou ICSLEDNICH
FÁR BÍLEJCH MÍST otextoval Petr
Mach. Třetí AZURE složil Duke
Ellington. Celé seskupení kolem
Jany Koubkové vystoupí společně
ve skladbě T. Monka STRAIGHT NO
CHASER.
A kdo ve skupině vlastně hraje ?

Horký Dech
Zavel Větrovec
Zdeněk Hrášek

piano, synth.
el. guitar,
akust. guitar
el. bass
bicí, vocal
congas, percuse
lead,vocal,
percuse

Ivo Durczak
Ladislav Malina
Jiří Tomek
Jana Koubková

Hot Tety
Jana Koubková
Jitka Jesenská
Marcela Famfulová
Tandem
Jana Koubková
Zdeněk Hrášek

vocal
guitar

Na závěr přejeme publiku
pěkný jazzový zážitek a Janě
Koubkové se skupinou alespoň
tolik úspěchů jako dosud.

CHYTILI JSME NA RYBNÍČKU STIVÍNA

Ten Rybníček, to je ulice v.
Praze 2, kde ten dobrý muž bydlí.
Muzikant a fotograf, podle letos-*'
ního hlasování kritiků z Down
Beatu nové jméno v první desítce,
světových sopránsaxofonistů a flét
nistů.
-Tady Markétka Stivínová, dob
rý den, tatínek není doma, je na
zájezdu, maminka taky není doma,
šla do banky, kolik je hodin? Za
volejte asi za dvě hodiny...
- No, já se teď vrátil ze Švý
carska, tam jsem zahajoval festi
val v ZUrichu, pak jsem tam měl
ještě samostatný koncert. Bylo to
výborný, hráli tam taky Chick Corea, Gary Buruon, Vitouš a spousta
dalších dobrých. V sobotu hraji s
triem v Maďarsku, v Budapešti v
klubu. V neděli přiletím ráno na
jazzový dny, doufám, že nezačínám,
kdybych měl zpožděni...
- Pane Stivín, ta deska, co
jsme kupovali /zatím bez obalu
s informacemi/ na Jazz Jamboree
před týdnem ve Varšavě, tam prý
hrajete s- Archie Sheppem?
- ne, pouze s jeho rytmikou.
Pak nás ještě jindy natočili ve
Varšavě s triem, ao ale zatím ne
vím, jak to s vydáním desky do
padne... Na nedělním vystoupení bu
du asi hrát sám, no, možná, to se
nějak uvidí...

JAZZ FRAGMENT PRAHA
Z původního seskupení studentůamatérú, které se v roce 1976 z
přirozených důvodů rozpadlo, vy
tvořili zbylí členové Aleš Faix
/piano/ a Michal Bartoš /bicí/ no
vou skupinu, která se představila
na přehlídce amatérských skupin
v rámci PJD v březnu 1977 a upo
zornila na sebe jemným souzvukem
el. houslí, flétny a piana v rám

ci jin.k jazzrockové rytmiky. Hu
dební kritiku rovněž naujala ne
obvyklá slovanská melodika vlast
ních skladeb s četnými prvky váž
né hudby. Na základě tohoto vystou
pení byl soubor pozván na ČAJF
1977 do Lucerny a získal zde Stří
brnou plaketu a zvláštní cenu po
roty. Všech pět kompozic Aleše
Faixe, uvedených na ČAJFu, nato
čil čs. rozhlas. Následovalo vy
stoupení na 6. PJD rovněž v Lucer
ně, kde Jazz Fragment Praha mimo
jiné zahrál Romanci o Karlu IV.
s hostující zpěvačkou Janou Koub
kovou.
OBSAZENÍ: Aleš Faix - piano, ve
doucí
Michal Tichý - flétna
Jiří Holec - el. housle
Vít Musil - bas. kytara
Petr Reiterman - bicí

V. MERTA & P. SKÁLA
Dopoledne byl na FolimanCí .
děn i
obleíbený folkový zpěvák
a kytarista 'Tladimír Mertu. Při
slíbil nám rozhovor, ke které.*:u
bohužel nedošle, ale za'o nár pří
jemně překvapil alespoň dopisem.
”Po skvělé povinné přednášce
dr. Gu+ha o autorském právu u nás
/a přilehlých oblastech/ jsem le
těl místo na ťivo, jako ortatní,
na Folimanku - jako ostatní, Za
slechl jsem poslední skladby "le
gie - a krá-uě hrál jeden, o kte
rém jsem myslsl, že je to 5 ok /to
má být vrcholná pochvala/. Tc jsem
pochopil jako hudbu pio radost, u
cnn se to nez^á”.
- A co folk?
"Jakub Noha je nedoceněný. Trk,
pn mi zdz, žo to ďl^' za včacb^y
/r.e zp sobe/, *0 má lýt protiklad,
a to je vždycky krůček od rkandílu.
Když re z písničkaření vytratí obli~?tní
z našeho mléči /tu
díž 10-2C let 4e'ja vu/,
to
vždycky vrcholně zújímvé.
Dále mě zaujal bir band ” 0 z
Českých Pudějevíc.
doval bych
sc, kdybych zp k
uměl naučit
zahrát si takovou muziku.”
Něco nám v“ak Vladimír Merta pře
ce jen stačil před svým odchodem
říci, 'q aéč detuz, jak tc vyka
dí a jeho vystupováním, odpověděli
"Ylartně" novírn. Praho, zatím •'ni
tce nr. A .mimo Prahu? 7-j' ližží
snad rr kdy v lednu ^oroun”.
Na závěr m*x^mo doezručit ■f’jr^ušk'*n
lodně trpělivost*, třuh . ~ dočká
nu 5 dříve, nezbývá než věřit.
0 přc^túv.o večerního kcrcertu «•
ním . odařilo cl.yt't nu ~1 c^í'ku
kytnrirtr ekurťňv Vc"'yas Pavlu
Skálu.
- Co tč zaujalo z altor^tiv^í
”'m
. — v*bc”nv kv^ari'"!'- a
ruxofonlr La. 7 c .--.upiny Jaro "'a
hlcivnč Vat" ík. ^říj rrí
' ra-1 sucha? i viý va"J NO a ^erkýeh
"udě j»"io . Chtěně bych cht^l *íci,
ae ůr^vun ama-é" ký'h
ohníků
raste. Líbí ■■ mi, ž> v jejich muzic > uřrvizč? myšlonkcv'. stránka,
i
^eeř^i^'— '• jzaa tř’b^
věd- ' ^^■^foktrí. Jejich bvdbn **,z
’'ča>
- -f.kdy r.en ' - ?rz”'s_ ■
— 1 '"J v - - T9 °
nV-r-n
To?--- ’r> T
^ . . n o' *'p
.. V -4.' Xv h1'*v
. , ..
- .^,-1-4-5- —_4€Xn 1 -x *..•-^ '> ;g .

-

1

Vývarový '.'r n: ~ évc hýřila rára-7» muzika melo krásnou ''.tFiusfSrv,
Kezlcv re, tec už bych šel. 70slouchut, jsem moo zvědav na Ext empire.
/A?^ /
na SLOVÍČKO
s Jaroslavem kosem

Vystoupil v Radiopaláci jako
sólista s několika klavírními díl
ky jako jsou ^olerovky Splašené
tercie, You Look Good To Me, G.
Gershwin, Garnerovky. Po dost nazvučených Jazz Fiddlers a Steamboat Stompers působilo jeho vystou
pení přímo balzámově.
J. Kos: "V současné době...a ted
tady, kdy hraju sám, vyplynulo z
toho - mám kolem sebe lidi, s kte
rýma bych rád hrál a oni se mnou
- ale není například kde zkoušet,
tyhle provozní důvody tomu bránějí. A pak, jak to bývá v těchhle
kapelách: někdo přijde, někdo
odejde, jak to přináší život, ale
...Mám-li být upřímný, pokud hraju
sólově, mám takový nejlepší pocit,
protože vím, že když něco prove
du, tak za to můžu já. Jiná věc
je ta} jestli je to pro někoho za
jímavý."
- Co nejradši hrajete?
-"Orientuju se na harlemský pia
no. Soustředil jsem se na muziku
z konce dvacátých a třicátých let,
ale ono se to prolíná...Když jsem

jí. Mezi mnohými třeba Jiří Stivín, u něhož je to velmi zjevné.
Slyšel jsem ho hrát třeba nádher
ný věci v sestavě ryze tradičních
muzikantů."
- Což je překvapivé.
"Ano, a hrál tam tak nádherný vě
ci! On je schopen zahrát cokoli,
je maximální muzikant. To je tedy
takové to prolínání stylů, dneska
v tom pokračuje řada muzikantů.
Já sám si to rád poslechnu, ale
nehraju to. Třeba Obrázky z výsta^
vy co udělali Emerson, Lake a Pal
mer - tc patří také k takovým
experimentům, to rozhodně nelze
zatratit. Záleží na vkusu každé
ho a na tom, co si kdo vybere..."
- Díky za rozhovor, příště zas
nashledanou!
/ed/

Na slovíčko se Zubem
- Zub je obvykle podepsán pod re
cenzemi jazzových koncertů ve Zpra
vodaji i v JAZZU, dnes jsem si ho
vypůjčila pro změnu já a sice ja
ko interviovaného. Měl za sebou
právě jednodenní uvádění kapel al
ternativní hudby; takže,Zube, jak?
"Jsou to kapely, které ai zahrají
jenom málokdy. 0 to víc dřou a pilujou doma, ve sklepích a zapad
lých zkušebnách."
- Co by si mohl říct o jejich mnoh
dy bizardních názvech, na rozdíl
třeba od skupin countryových, kte
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ré jsou "hráči, jezdci, vlci, be
11a Garnera , což už je v podsta
ránci apod.", zvou se skupiny roc
tě jaksi moderní swing, našel
kové Pestrou krávou, Hovězím, Spla
jsem tam mezi nahrávkami z let
šeným býkem, Plivancem, Hlenem, .
1947-49 věci, které klidně můžu
ale na druhé straně zas Kilhetsem,.
hrát a přinesly mi nesmírné osvě
Amitabhou, Zikkuratem. žení. Tím, že jsem vystudoval kla
"Názvy odpovídají určité úrovni.
sickou muziku, kde jsem se dostal
Zrovna jako u country kapel, ob
až k impresionismu a vlastně ke
všemu, co muzika v celé šíři zahr jevuje se i tady árčitý stereotyp.
nuje. Ono je to tedy neobsáhnutel- Jsou to však názvy invenčnéjší a
originálnější. To je podle mě dáno
né, ale aspoň jsem se snažil o
intelektuální a sociální struktu
nějaký přehled, vědět co který
rou. Zatímco u country jde v pod
směr odkud kam míří, na co se tam
statě o working class, tak expe
hraje."
- Víme o Vás, že učíte na hudební
rimentální rockové kapely zakláda
škole. Co vyučujete a jaké jsou
jí většinou studenti nebo absolvent
tu souvislosti s jazzem?
ti středních škol. Proto se třeba
- "Kytaru, klavír a klavírní impro kapela jmenuje Zikkurat, což je
vizaci - to je obor, o který je
termín z ba*bylonské mythologie,ne
dost zájem, protože dneska lidi
bo Amitabha - indický termín. Kilnejsou zaměřený tím směrem naučit
hets je zase pípátku Stehlík a
se jednu sonatinu nebo jednu mapodle mého je to docela intelektu
zurků a tím obšťastňovat svoje
ální název, i když se zdá naprvní
okolí. Spíš chtějí nějakým způso
pohled prostý. Sice nevím odkud ho
bem tvořit. Někdy se tomu věnují
Křečan vzal, ale zajímavý je, že
s tak velkou chutí, že kolegyně,
motiv stehlíka se objevuje na nej
které mají tyto žáky na klavír ja krásnějších českých gotických ob
razech. To je ale jen domýšlení,
ko hlavni obor,si stěžují, že se
těžko něco tahat z Křečana. Probo
tomu věnují víc, než je žádoucí
n
ha, co to povídám, Křečan mi zaká*- •
- Klavírní improvizace. Máte na
zal o Kilhets mluvit. Důležité je,
že už v názvech je postiženo to,
mysli snad jazzovou nebo třeba v
co v současné době rocková hudba
barokní hudbě?
zachycuje *■ střetnutí tradice s - "Musím vyhovět individuálním
moderním mýtem velkoměsta. Jsou
předpokladům a zájmům. Učím to i
to všechno městský kapely... Až
ono, trošku mám problémy s hochy,
kteří se zajímají o moderní směry, jednou zbohatnou /pravil se sar
kastickým úsměvem Zub/ a koupí si
třeba jazzrock, protože to piano
velké vily na venkově, budou zpí*» *
ja tam podstatně jiný..."
vat a hrát o krásách venkova a bo
jovat za zachování přírody, tak
- Existuje pro vás hranice mezi
jako to dělají Jethro Tulí a dalvážnou hudbou a jazzem?
-"Takovou hranici neznám. Mel jsem š1’"
/es/
to štěstí naučit se muziku poslou
chat a najít si k ní přístup. Mů
že mě stejně vzrušovat Branibor
-Líbilo se ti vystoupení Žabího
ský koncert jako třeba kapela Lionela Hamptone. Nakonec máme u nás hlenu?
-Moc pěkný, zatím se mi líbilo »
řadu muzikantů, kteří tchle cítí
nejvíc /Tobiáš, 10 let/
a pro něž žádné hranice neexistu

-Qyl Jo chaos. Minule to byla alespoň legrace /Standa, 27 let/.

- Měli jste na mysli určitý cíl,
když jste promýšleli své vysteupení?
-/Mirek-Žabí hlen/ Ne, pozvali jsme
lidi a čekali, co to dá. Jedině bylo
naplánováno, že na začátku bude
sitár a na konci harmonika - ta měla
být kratší - no, to nevadí.
- Měla jsem pocit, že nehrajete do
hromady, že se neposloucháte a kaž
dý si jde po svým. Navíczspousta
nástrojů - flétny, xylofon, violon
cella - nebylo slyšet.
-/M./ To je škoda* viloncella tam
měla svou funkci. Dáša s Emilem
něco doma nacvičovali. Myjsme se
vůbec neslyšeli, nemohli jsme s tím
nic dělat. Slyšel jsem několik ná
strojů kolem sebe, zvukovou zkouš
ku jsme měli sedm minut.
- Nebyla to spíš hudba pro vás sa
motné, než pro publikum?
-/M/ No, my jsme se bavili dobře.
AÍ si každéj myslí, co chce. Chtě
li jsme, aby to byla sranda...
EXTERNÍ SPOLUHRÁČ SKUPINY ŽABÍ
HLEN - LÚBOŠ SVITÁK
"Když jsem přišel do Šatny Žabí
ho hlenu, slyšel jsem hlasy, že
skladba, kterou jsme hráli se cjmenuje "Ž Bombaje do Počernic".
Napadlo mě, že je to nejpřesnějSí vyjádření té muziky. Protože
to šíleně začíná a končí to krás
nou harmonickou muzikou."
- S žábou si hrál naposledy v ro
ce 1977 ...
"Za tu dobu, co jsem s nima ne
hrál, se změnilo hodně. K horší
mu. Protože nás bylo moc a byla
to lepší muzika. Ješté bych se
chtěl dodatečně omluvit bubení
kovi kapely, která zapůjčila bu
ben, na který jsem hrál."
- Jak vzniká skladba skupiny Ža
bí hlen?
"To nemohu říci. Já s nimi ne
zkouším a vidím je jen tu chvíli
co s nimi hraju... Kdybych jí,
ale dělal já, dělal bych jí s ra-

Jeden z členů redakce JAZZ pra
vil při poslechu alternativní sku
piny ^MlTtBHA: "Je to hrůza, nej
sou sehraní. Příští Dny vezmu
kontrabas a jdu hrát na scénu
sám. Nebo uděláme kontrabasovou
konklávu!" Joska Skalník sebou
při tomto prohlášení trhl a vyhr
kl: "Tak to příští Dny radši vě
rnu děti a pojedu na chalupu."
Na Folimance ^sme se srdečně
přivítali s Mojmírem Puklém. On:
"To není pravda, že jsem na Dny
nepřišel! Přišel, ale lístek jsem
nedostal! Tak jsem poslouchal,
víš, tam U Zábranských dole, jak
se jde ven, jak jsou schody, tak
je takový výklenek, tak tam jsem
si stoupnul a poslouchal jsem.
Tak vidíš, byl jsem na Dnech
hned první den, jenže se po mě
nepátrá na správných místech."

Co je nového a tak, zeptala
jsem se v telefonu koncem října
Jany Koubkové.
"Pani, vy asi nevíte, ře jsou za
týden jazzový dni, to byste se
takhle neptala. Přijdte, bude
tam Horký dech a Horký tety a
Stivín, a Viklický, a Pestrá krá
va - to je věc, kytarová konkláva a vůbec, aí žije jazz!"
BÍLÁ ORCHIDEJ
/#hat Game Shell We Play Today/

Hudba: Chick Corea
Český text: Petr Mach
/Z repertoiru Flory Purim/
pusu mám plnou písku
proto mám tak drsnej hlas
ref: Jen mi dej
bílou orchidej
to se stává
že si dva už víc nevěřej!
A ten pláč to tě mýlí
to sem z délky šumí splav
ref: Jen mi dej
bílou orchidej
to se stává
že si dva už víc nevěřej!
Moje tvéi není bílá
to dělá ten hloupej sníh
ref: Jen mi dej
bílou orchidej
to se stává
že si dva už víc nevěřej!
Nevzdychám slyšíš vítr
prohání se po střechách
ref? Jen mi dej h
bílou orchidej
to se stává
že si dva už víc nevěřej!

NEJMLADŠÍ POŘADATEL JAZZOVĚ SEKCE
- VAŠEK DVOŘÁK
"členem Jazzové sekce zatím nejsem,
ani čekatel. Prý není místo. Na
Folimance se mi moc nelíbí. Není
tu místo. Víc se mi líbí Lucerna.
Je to opravdový koncertní sál,
tady je to spíš pro sport."
- Jak se ti líbí hudba?
•Jak která. Beru je jako amatéry.
Moc se mi líbila skupina Psí vojá
ci. Nezahráli sice bez chyb, ale
bylo vidět, že k té hudbě mají
blízko."

POTČŠENÍ Z ENERGIE PATNÁCTILETÝCH

Dnešní pětadvacetníci to v roc
ku neměli asi moc jednoduchý. Ve
dvaceti začínat s jazzrockem a ne
umět zahrát Chuck Berryho nebo
rock’n*roll Gene Vincenta rockera
nutně deformuje. Co hrát dál?
Začínat s punkem znamená mít rád
ve třinácti rock’n’roll a současně
mít 15 let v druhé polovině 70.
let. Slastné to děti, říkáme my
dědečci!
VÁŽENÍ,
dobře, máte na fotoaparát. Máte
na film. Máte /možná/ rádi hudbu,
chcete /bezpochyby/ fotit muzikanty
při hře. Všichni si na to už více
méně zvykli; když to někdo přeže
ne a leze objektivem do korpusu
saxofonu apod, nebo svýmzstatným
tělem zastíní polovinu pódia, li
di si zanadávají, pak ho vyžene
někdo z pořadatelů a je to v poho
dě, a každý se pak rád podívá na
fotky, obzvlášl když za něco stojí.
Budiž. Ale musíte být opravdu ta
ková prasata a krabičky od filmů
a jiné nepotřebné zbytky obalů od
hazovat kam vás napadne? Nejlépe
kolem sebe na podlahu? Že se nejed
ná o jednoho nahodilého vepře, do
kazuje mimojiné i to, že jsme po
skončení včerejšího trojkoncertu
na Folimance nasbírali půl odpad
kového koše. Pokud je nám známo,
většina fotografů vlastní brašnu
nebo alespoň kapsu na oděvu. Pro
ty ostatní bylo přímo na ploše
instalováno několik košů na odpad
ky. Co kdybyste s tím zkusili něco
udělat?

Jistě jste správně pochopili,že
hláška o vystoupení dua Viklický/
Andršt 9.11. /Zpravodaj z pátku
2,11./ se týká Jazzklubu v Chodo
vě u Karlových Varů,
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NAVŠTIVTE KLADNO!
K^_denský jf ^zklub prožívá svo
ji prv ' sezónu-. Organizátoři sa
mi dokázali překonat už leckteré
problémy, ale jen pozvolna rostou
cí návštěvnost vyžaduje aktivitu
všech přátel jazzu, soustřeďují
cích se dnes spíše kolem gramofo
nů. Proto Vás kladenští přátelé
zvou na čtvrtek 8. 11. v 19.oo
hodin do Malého sálu kulturního
domu SONP^na koncert Jany Koubko
vé se Zdeňkem Hráškem a místním
big bundem Rudly Koudelky, v pátek }0. 11. v 19.Jo do společen
ského sálu na druhé kladenské
ro/c/kování Jiřího Černého a na
předvánoční čtvrtek v 1 ■.!! hodin,
kdy v pořadu Jazzdárek klub před
loží svým členům vánoční překvape
ní.
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