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MÍSTO ÚVODNÍKU

Jak píšeme na jiném místě, dramaturgie 19. edi
ce Gramofonového klubu a Diskotéky Mladého
světa se natolik odklonila od současného světové
ho jazzu a rocku, že z našeho hlediska již zcela
ztratila své kulturní poslání v pokrokovém slova
smyslu, a stává se - dokonce programově - elitářskou záležitostí menšinových žánrů. Nechceme
polemizovat s průvodním textem v brožuře Gramoklubu, přestože se nám k tomu nabízí přesná čísla
z edice minulé a můžeme je vyčíslit v miliónech
korun, které právě populární hudba přinesla do
pokladnice hudby vážné, ani o představách tvůr
ců edičního plánu o tzv. prověřených hodnotáchv roce 1979 vzali na vědomí Sarah Vaughanovou
/1924/ a Binga Crosbyho /1904/ - ale veřejně
viníme Gramofonový klub z toho, že již druhým
rokem brání československým posluchačům pozná
vat světovou moderní jazzovou a rockovou hudbu,
že brzdí přijímání nových hodnot v kvalitním pro
vedení, které se k posluchačům nakonec stejně
dostanou, avšak ve formě estrádního plagiátu, a
že tak zatlačuje posluchače do situace čtenářů li
teratury, kterým po dvaceti letech byl objeven
Kerouack. Nejsme přesvědčeni ani o tom, že s le
tošním výběrem jsou spokojeni posluchači vážné
hudby, o sběratelích soudobé hudby vážné v pro
vedení zahraničních interpretů ani nemluvě. Stej
ně tak se vytratila léta slibovaná Encyklopedie
populární a jazzové hudby__ Poznámky, že jazz
a rock v provedení zahraničních orchestrů vychází
i mimo edici GK, jsou ošidné; tituly objednané
v Gramoklubu obdržel žadatel kdekoliv v republi
ce. Volně prodávané tituly jsou zpravidla jen
v Praze jako podpultové zboží a vychází v nízkých
nákladech. Proto, místo úvodníku k dnešnímu čís
lu, sdělujeme členům Jazzové sekce Svazu hudeb
níků, že ke stejnému poslání, k jakému se cítí
být vyvolen Gramofonový klub v oblasti vážné
hudby a slovesného umění, se cítíme být vyvoleni
i my, jakožto nejstarší a permanentně fungující
odborná jazzová organizace s celostátní působnos
tí, a v příštím roce začneme ve spolupráci nabízet
svým členům zahraniční jazzové a rockové nahráv
ky. Řídíme se Gottwaldovým: Po stáru se žít nedá.

/»/
TELEGRAFICKY O DNECH
Fovolovačku máme v šuplíku, takže platí, že
P.1D proběhnou současně v Malostranské Besedě a

a v Lucerně nebo v hale Na Folimance, příp.
v Janáčkově síni. Program Besedy dáme do uzá
věrky .
Lucerna: ve čtvrtěk /24.5./ se poprvé "střetnou"
big bandy Kamila Hály a Milana Svobody. Ná
razníkové pásmo připadá Congomerátu. V pátek
zahájí Kvartet M. Svobody, konečně uvidíme
program Franka Towena, překvapením bude tan
dem Frith and Cutler /g, ds/ a na závěr osvědče
né ETC s Vladimírem Mišíkem. Sobota je nejnašlapanější a tradičně kumštýřsky ne ¡provokativnější:F.O.K. - silně zbrojí Nouzový úlet M.
Kocába, očekávaná skupina Art Bears vystoupí
s novým programem, který bude zajímavou a ne-,
otřelou zkušenatí pro nás všechny a po půlnoci
se rozejdeme za zvuků Classic Rock'n'Roll Bandu.
Experimentem na nejprofesionálnějš í úrovni je
neděle odpoledne. Dramaturgii jsme postavili
na nejmenším možném počtu sólistů a nejvyšší
umělecké úrovni. Stivín - Došek - Favre - Kocáb
/Víšek - Mangelsdorff I

Amatéři budou poprvé ve sportovní hale, jejíž
interiér si jen tak s něčím nezadá. Stylově uslyší
me to nejzajímavější, co v dnešním amatérském
jazzu, folku a rocku existuje. Výkony posoudí po
rota a vítěz má otevřenou cestu na příš tí PJD do
Lucerny. Jazzově orientované kapely mají šanci
k účast! na dalš ich amatérských akcích i v celo
státním měřítku.
O Dnech budeme tradičně prodávat placky, denní
programy, zbytky bulletinů, Situace, plakáty,
Discoramu a zřejmě i vstupenky na parník v neděli
večer.
/ks/

KDO JSOU ART BEARS ?
Čtenáři Jazzu 20 si připomenou článek o skupině
Henry Cow, jedné z mála zbývajících avantgard
ních kapel v komerčním světě britského rocku.
Po devíti letech existence přerušila tato skupina
svou existenci, protože její členové nutně potře
bovali větší prostor pro svou vlastní seberealizaci.
Kapela se nerozešla, ale v různých mutacích při
pravují její členové nové a nové tvůrčí experimen
ty. Bývalý basista natočil album s Carlcu Bleyovou
a Mike Mantlerem, dvě členky původní skupiny
hrají v ženské improvizační skupině, ale nejvýraznějš ím počinem bylo zformování tria Art Bears.
Všichni tři členové byli páteří Henry Cow. CHRIS
CUTLER patří k nejlepším britským hudebníkům,

ale v Art Bears pracuje i jako textař a cosi jako
hlavní ideolog skupiny. Art Bears založil s cílem
vytvořit soubor, který by se orientoval na fúzí
vš ech hudebních proudů /velice zřetelná je při
tom inspirace moderní klasikou/ v oblasti písně.
Kromě Art Bears hraje jako host s několika kon
tinentálními skupinami a kalifornskými Ríesidents.
FRED FRITH je bezesporu jednou z deseti největš ích osobností mezi britskými kytaristy. Od roku
1968 vedl Henry Cow a v posledních deseti letech
hrál jako host na koncertech nebo ve studiu s Brianem Enem, Robertem Wyattem, Captainem Beefheartem, Mike Oldfieldem a dalšími. Je i zdat
ným houslistou a trochu se zabývá i teorií - v ro
ce 1974 otiskl New Musical Express na pokračo
vání jeho desetidílný seriál o nejzajímavějších
kytarových sólech. V poslední době vystupoval
s velkým úspěchem v tandemu s Chrisem Cutlerem.
DAGMAR KRAUSE přišla do skupiny po dlouhole
tém působení v německém undergroundu. Její
emocionální pěvecký projev doplňuje celkovou
koncepci Art Bears. Trio přijede do Prahy v roz
šířeném obsazení, doplněno několika předními
britskými jazzovými a rockovými avantgardisty.
Bude to jedno z mála jejich veřejných vystoupení
- původně totiž chtěli pracovat pouze jako stu
diová skupina. Pokud všechno vyjde, budeme
mít možnost je vidět na 8. PJD. A přivezou-li
sebou hudbu jen trochu podobnou tomu, co hrají
na svém prvním albu, veřte, že to bude stát zato.

A/
MANGELSDORFF V LUCERNE

Jedním z významných přínosů jazzových hudeb
níků pro vývoj hudby je nástrojová suverenita
umocněná překračováním hranic konvenčního
způsobu hry na hudební nástroj. Samozřejmá je
soběstačnost hráčů na klávesové nebo strunné ná
stroje, u dechových nástrojů je zúžena na někte
ré oblasti původního folklóru. Náročnost hry ruku
v ruce s pomalým technickým vývojem odsoudila
dechaře na dlouho k úloze sólistů jen při skupino
vém hraní. Teprve v posledním desetiletí vyrostlo
mnoho jazzových hudebníků, jejichž dovednost
společné s moderním hudebním cítěním je osvobo
dila od bezpodmínečné potřeby spoluhráčů. Dnes
dokážeme poslouchat sólově hrajícího Stivína,
v Polsku třeba Staňka. Nejvýznamnějším průkop
níkem t těchto "soběstačných" dechařů je jedena-

padesátiletý Němec ALBERT MANGELSDORFF,
po mnoho let absolutní špička světového jazzu
ve hře na trombón.
Už od 50 let patřil k předním postavám evropské
ho moderního jazzu a v éře free jazzu stál v cent
ru evropské avantgardy.
Nahrál množství desek s předními světovými hu
debníky, v posledním období to byli Stu Martin,
Barre Phillips a John Surman ve skupině MUMPS,
Wolfgang Dauner, Eddie Gomez nebo několikrát
v průběhu celé jeho kariéry Elvin Jones. Jeho
nástrojová technika s použitím cvičeného hlasu
mu dovoluje hrát na trombón i akordy. Proto
v posledních letech hraje často sám. Se svým
sólovým blokem koncertoval i v Indii na festiva
lu JAZZ YATRA, natočil sólovou LP "TROMBONELINES" s osmi tématy a v nedělním odpoled
ním koncerte 27. května se představí návštěvní
kům 8. Pražských jazzových dnů v Lucerně s jed
ním ze svých sólových programů.
/vk/

PIERRE FAVRE
Mohl by se nazývat králem evropských .-ubeníků.
Účinkoval s bezpočtem špičkových sólistů z do
mova i ze zámoří, čteme jej v rytmikách mnoha
desek a starší si určitě vzpomenou na jeho čas
té hostování v Praze na MJF Arest si prodělal
i Honzík Hammerů/.

Pierre Favre pochází ze Švýcarska a věkově se
řadí ke čtyřicátníkům. Začínal v roce 1958 hned
s George Gruntzem, prošel kapelami Barney
Wilena, Maxe Gregera, Dona Byase a delší čas
působil jako zástupce světoznámé firmy na bicí
nástroje Paiste.
Do Prahy tentokrát přijíždí s celovečerním prog
ramem, ve kterém účinkuje zcela sám. Brilantní
technikou a hudebním vtipem dokáže, že bicí
nástroje neslouží pouze ke hřmotu, ale i ke krás
né subtilní hře, přestože jeho pracovní inventář
váží téměř 300 kg. Pierre Favre vystoupí dvakrát:
poprvé v Divadle hudby, které je v této chvíli
již vykoupené fajnšmekry,a v neděli v Lucerně,
kde se v konstelaci hvězd dalších sólistů rýsu
je nejedno překvapení.
/ks/

O SPOLUPRÁCI

Rok 79 bude pro Jazzovou sekci zatěžkávací
zkouškou sil v ediční sféře. Dnes držíte v rukách
první jazzové aktuality, které vám budou dochá
zet v pravidelných intervalech. Návštěvníci před
nášek dr. Rezka o filosofii moderního umění si
mohli již zakoupit první dva sešity Situací /za
tím je seženete jen na našich akcích nebo v re.dakci, až jich bude více, nabídneme je členům
v subskripci/ a k tisku jsou konečně připraveny
první Jazz Petity . ..
V některých dopisech nás někdy zarazí tón podbarvený odměřeností, tím známým obranným vá
lem člověka při styku s institucí. Proto bychom
chtěli - především novějším členům - připome
nout: vše, co se v sekci udělá, vznikne pouze
činností členů. Ti z vás, kteří vlastní organizač
ní řád Jazzové sekce / letos bude, podobně ja
ko legitimace, rozeslán všem nový/, si mohou
na příslušném místě přečíst, že člen je povinen
účastnit se aktivně a iniciativně činnosti JS.
Očekáváme proto od našich členů více, než jen
touhu po našem bulletinu. Proto vás chceme po
žádat, pokud nemůžete, neumíte nebo nechcete,
prokažte nám svou iniciativu alespoň tím, že bu
dete přesně plnit naše pokyny.
V současné době například proběhlo objednávání
vstupenek na 8. Pražské jazzové dny. V Informa
cích pro objednavatele jsme vás požádali, abyste
s objednávkou poslali obálku s nadepsanou adresou.
To jsme však nechtěli proto, abychom ušetřili
10 haléřů, ale abychom ušetřili práci a čas s nadepisováním několika stovek adres. A ušetřený
čas sice nejsou v našem případě peníze, ale nový
čas k uskutečnění dalších věcí ve prospěch všech
členů Jazzové sekce. Přesto tuto naši žádost vza-.
lo ve vážnost jen asi 50 % objednávajících.
Podobnou ztrátou času je stálé listování v sezna
mech při vyřizování členských záležitostí těch,
kteří neuvádějí v korespondenci svá členská čís
la .
Doufáme, že k této poznámce není třeba psát zá
věr - tím budiž právě ona pro celou naši činnost
potřebná spolupráce.
/vk/
VRAŤMEČAJF DO PŘEROVA-!

Mladším zopakujeme: V r. 1966 vznikl z pražské
ho popudu Československý amatérský jazzový fes?
ti val, jehož pořádání se ujali v Přerově. Po le

tech jeden z hlavních iniciátorů napsal: "ČAJF
pokládám za jeden z nejlepších festivalů. Orga
nizace je solidní, místo samo skýtá všechny po
třebné služby, aniž by svojí rozlehlostí bránilo
účastníkům v každodenním i každonočním /na
jam sessions/ styku. Účast vybraných domácích
orchestrů zaručuje jistou uměleckou úroveň a
dostatečný počet zahraničních hostí zabezpečuje
jeho přitažlivost. Dobré jméno, které dnes ČAJF
má, je výsledkem práce mnoha lidí - hudebníků
i organizátorů". Na ČAJFu vyrostly naše nej
lepší skupiny a sólisté. V porotě zasedali nejzná
mější profesionálové a jednou dokonce legendár
ní černošský klarinetista Albert Nícholas. Žádný
festival v Evropě dnes nemá takovou tradici jako
ČAJF, který má současně snad nejspravedlivější
soutěžní řád. Přerovský ČAJF byl pojmem.
Až do roku 1973, kdy se po devíti ročnících
z města vytratil. Iniciativu převzala Kroměříž,
kde se desátý ročník konal až po půldruhém roce.
Jedenáctý ročník, po dalších dvou letech, pro
běhl v Praze. Bylo rozhodnuto ČAJF pořádat jako
bienále. Dvanáctý ročník by měl být tedy letos.
V Praze. Nebude. Nejsou peníze. Dobrá tradice
se administrativními postupy rozplizla. Odborník
žasne, laik se diví... Kalendář kulturních podni
ků v tomto roce uvádí přes stovku festivalů vážné
a populární hudby. Není zdaleka úplný. Více
denní jazzová akce je v něm pouze jedna...
Aby se neopakovala situace mladoboleslavského
Národního amatérského jazzového festivalu, za
bývala se věcí naše nejvýšší odborná rada nedávno vzniklá subkomise pro otázky jazzu při
Svazu českých skladatelů a koncertních umělců.
Postavila se za ČAJF v původní podobě; tedy za
jeho každoroční pořádání s domácí a zahraniční
účastí, za stávající soutěžní řád, formu poroty
atd. , a v tomto směru odeslala oficiální dopis
na Ministerstvo kultury a soukromý do Přerova.
Co bude dál ?

As/
/LETNÍ/ ČASY SE MĚNÍ, KOUBKOVA ZŮSTÁVÁ

Nové samočinné stolní zapalovadlo... stiskne se
knoflík a oheň tu! Neselže ! Netřeba oprav.
K 1,60 franko v Říši rakousko-uherské... stálo
na dobové reklamě, nalepené na pozvánku k prer
miérovému koncertu Horkého dechu Jany Koubko
vé v Redutě, posledního března. Tak jsem tedy
šel. U vchodu se v onen vlahý sobotní večer tis-

nilo několik desítek zájemců. Někteří rozumě
li i česky. Za vchodem neklid ještě větší,
u pokladny mírný děs /já ti dám K 1.60, pi
sálku 1/, v sále však nikotinové útulno.
Nový samočinný Horký dech vchází naopak bez
dechů, s vojnou nazelenalým Jiřím Niederlem
a takřka neznámým baskytaristou Ivo Durzakem
/napsal jsem to správně?/. U kláves Zdeněk
Kalhous, mimo dosah Mládkova Banjo Bandu
značně posmutnělý. Středoš kol áčky z Erfurtu
si bohužel s prvním Malinovým úderem začínají
šveholit bujarými témbry své národnosti, takže
mám z koncertu besídku v tovární hale. Sytý
mi alty se nejvíce prosazuje Malina, zaplatpánbůh bez artistních výstřelků, účelně, k věci.
Hrášek dává najevo, že doma asi moc nekouká
na televizi a cvičí. Jak ten jde za poslední
půlrok nahoru I Šaman Tomek si se svými -ongy
vyřizuje nějaké účty a ke konci asi ve 130.
minutě zápasu si raní dlaň o šroub, do krve.
To máš za tu Bicí konklávu! Ale snad to ne
bude nic vážného, řekl by komentátor Jan Sle
pička.
Koubková jako vždy ve velké pohodě, uvádí
všechnu tu dobrou muziku, jako kdyby hosti
la jeden velký mejdan. Zpívá s tradičním jazzženstvím, jenom jí viditelně a slyšitelně padnou
víc scatové, dudziakovské záležitosti než něco
s textem, v tom případě ještě nemá tu správ
nou mucholapku na dvě mouchy - slova a vý
raz. Singlová Žárovka svítí i tentokráte, uni
sono s Niederleho nástroji působí velmi pěkně,
orientálně, ani v evergreenech se neztratí, a
ke všemu jí ještě sluší čepice. Co více může
si dnes jazzová zpěvačka přát? Elpíčko určitě
ne.
Koncert Jany Koubkové splnil také svou ideově-výchovnou úlohu s působením na mládež, .nebot si po jejím upozornění všichni přítomní poŠoupli hodinky na letní čas o hodinu dopředu.
Číšníci tím pádem triumfují a ženou hosty o
dvě deci dřív. Národní třídou zní jímavá lužicko-srbská píseň samotářova, jdu vesel domů
a tu Koubkovou a Horký dech rozhodně musíte
pěkde vidět. Neiy>t:
ÚPLNĚ BEZPEČNE A VÝKON SPOLEHLIVÝ 1 ,
HOŘ! PO 6MĚSICĎ PO JfDNOM NAPLNĚNI...
BEZ,NÉt1O NENÍ ŽADNA DOMÁCNOST, JEŽ
ČINÍ NÁROKY NA VKUS.
/Jan Rejžek/

DOBŘE ZATAJENÝ JAZZ aneb FREE ACTIONS
po italsku
Recenzovat vystoupení italské jazzové skupiny
skladatele, pianisty a hudebního pedagoga
GIORGIA GASLINIHO, znamená spíše se za
mýšlet nad důvody a důsledky zanedbané pro
pagace. Jen týden visící plakáty a žádná bliž
ší informovanost o přední skupině současného
italského jazzu, ani standartně kvalitní hostu
jící Pavel Smetáček se skupinou, nemohli být
zárukou návštěvnosti, která by italským hostům
dala pocítit existenci pražského jazzového pu
blika, zřejmě dostatečně nasyceného koncertem
OPSO a PBB z předešlého večera. Působilo
proto až nepřirozeně, jak Italové zřejmě i ze
své vlasti zvyklí na prázdné sály, dokázali
sami sebe a pak i těch pár desítek návš těvníků
Lucerny, strhnout do víru moderní jazzové hud
by. I když jejich hudba vycházela z harmonic
kých plánů kapelníka u klavíru, sólující hu
debníci se chovali velmi svobodomyslně. Pro
Gasliniho klavír jako nástroj není determino
ván jen protorem nad klapkami a stejný vztah
k svým nástrojům mají i ostatní spoluhráči hudba, to nejsou pro ně jen tóny vydané z in
strumentu tradičními metodami, ale i zvuky
získané tvůrčím experimentováním. Z tohoto
hlediska je třeba jmenovat především hráče
na altsaxofon a basklarinet GIANLUIGI TROVESIHO, jehož pojetí stálo z celého souboru
nejvýše v kontextu evropské soudobé jazzové
hry.
Pragokoncert Gasliniho soubor hostil v ČSSR
údajně celé dva týdny před jeho odletem do
USA. Pro pantonský Mini Jazz Klub Italové
natočili snímek - není mi však jasné, jak by
lo možno se souborem této koncepce natočit
dostatečně reprezentativní nahrávku ne EP des
ku a proč zrovna ve výše zmíněné sérii, kte
rá má mapovat domácí jazzovou scénu a po
pravdě řečeno, suplovat nedostatečnou zvukovou
dokumentaci československého jazzu.
Na závěr jmenujme ještě zbývající členy Gas
liniho skupiny: kontrabasista PAOLO DAMIANi
s bubeníkem GIANNI CAZZOLOU tvořící ryt
miku expresivní, ale v častých místech - prá
vě při souhře - zcela evropsky těžkotonážní,
tenorsaxofonista GIANNI BEDORI hrál poněkud
ve stínu svého kolegy a trombonista GIANCARLO SCHIAFFINI, kterého jsme však v Lu
cerně 13. 4. neslyšeli.
/V.K/

VELIKONOCE S ROCK N ROLLEM

BUBENICI V EXPERIMENTECH

Už tři dny uplynuly od konání Rock n rollových
velikonoc a já se pořád bojím, jestli se mi to
nezdálo. Za patnáct let, co sleduji českou hu
dební scénu, jsem něco takového ještě nevi
děl . Pravděpodobně nejmasovějš í tancovačka
v dějinách československého rocku proběhla
totiž v pohodě, kterou opravdu můžeme nazvat
velikonoční. Žádné potíže s hašišáky a toluenáky, ba ani s východními Němci. I když se
prodával alkohol, nebylo opilých. Všude pří
jemná nálada a pohoda. Každý se vytancoval
podle libosti, takže prostě neměl chut nic víc
vyvádět.
Zásluhu o tak nádherné odpoledne měli sa
mozřejmě dobrpvolní pořadatelé a pak především
Classic Rock n Roli Band, který dvěma třičtvrtě
hodinovými bloky svou spontánností a energií
výtečně pobavil a odvázal. Většinou jsme zvyk
lí, že naše rockové kapely taneční zábavy pod
ceňují - tady tomu bylo naopak. Slyšeli jsme
plně koncentrovaný výkon, viděli jsme chut a
nadšení. Hledáte ideální kapelu pro váš ma
turitní ples? Takovou jako Classic Rock'n'Roll
Band nikde nenajdete. Miki Volek by byl za
jiných podmínek určitě jedničkou, ale ve srov
nání s Classic Rock'n'Roll Bändern mu chybě
la energie a živelnost. Doprovodný zpěv ka
pely, které jak se zdálo, někdy trochu chybě
la pára, se tu a tam příliš rozlézal.
Bluesberry se představili ve dvou blocích a ve
dvou variantách Jako trio byli přímo kouzel
ní a způsob, jakým spolu s posluchači vygustili
Vexlácký blues, byl nezapomenutelný. V roz
šířeném obsazení s Jurou Gilíkem z OPSO
jsou určitě hudebnější, jen se elektrifikovat a
byla by z nich docela dobrá rock-bluesová ka
pela, ale nemohu si pomoci - ve třech jsou
stejně nejkouzelnější.
Muzika dohrála a lidi se v klidu rozešli domů
nebo na večírky. Pohoda, která byla v sále,
šla s nimi. A jestli se všechny velikonoční
párty vydařily jako ta na Babě, kde spolu dlou
ho do noci jammovali Bluesberry s Pavlem Kli —
karem a členy Classic Rock'n'Roll Bandu, Žlu
tého psa a Extempore, pak to byly překrásné
velikonoční svátky.
/¡v/

Jak už to na amatérských scénách bývá, najdou
se večery, které můžeme považovat za vyni
kající, a také koncerty, jež nestojí za nic.
Vystoupení ze 6. dubna patřilo k těm prvním.
Viděli jsme tentokrát dvě kapely, shodou
okolností obě vedené neortodoxními bubeníky Amalgam a Kilhets, řídkými zjevy na naší
scéně. V pozadí mají uměleckého vedoucího,
kterému nejde o to, aby kapela hrála jako
některý vzor, ale s vlasním původním přístu
pem. Nejdříve k Amalgamu. Viděli jsme ho
v řadě variant - tentokrát jako trio znamenali
v kontextu své vlastní tvorby průměr. Recen
zent se obává, že Markova hudba je v ’vůrčí
izolací. Má sice trio, které se zatím nejvíce
blíží jeho ideálu akustické pseudoorientální
hudby, ale zdá se, že spoluhráči jsou poplat
ní /nebo alespoň nebezpečně blízko/ Marko
vým názorům, takže kapele chybí ještě ne
dávný umělecký kvas, který sice někdy ústil
až do osobních rozmíšek, ale vytvářel tvůrčí
napětí, z něhož se dala vydolovat spousta
podnětných nápadů. Bylo to hodně riskantní ,
ale když to vyšlo, vznikly koncerty přímo
nezapomenutelné. Viz třeba ten na 6. PJD.
Jedna věc byla tentokrát pro častého návštěv
níka koncertů Amalgamu nepochopitelná vystoupení skupiny postrádalo svérázný Markův
zenový humor, který byl kdysi pro jeho vy
stoupení příslovečný. čím to?
Petr Křečan tentokráte předvedl se svými
Kilhets opravdu buřičské gesto, jehož nová
torství lze docenit jen ve světové souvislosti.
Podobně totiž třeba ve Spojených státech The
Residents nebo Chromé destruují běžný hudební
usus, aby vytvořili nový způsob komunikace
s posluchači. I když nás napadá několik va
riant, nemůžeme určit Křečanovy spoluhráče - oba vystupovali v ma skách , aby tím de
monstrovali, že jde o společné dílo kolektivu
a ne jednotlivců. Toto Křečanovo stanovisko
předbíhá myšlení naší amatérské hudební scé
ny o několik let. Vystoupení trvalo přesně ho
dinu a bylo spontánní inprovizací, v níž všech
ny hudební nástroje - saxofon, elektrická ky
tara, doma postavené bicí - působily běžnými
i neběžnými způsoby, mezi nimiž bylo i desetiminutové ticho, jeden z nejkrdsnějš ích
okamžiků historie československého rocku.

Ne, to není vtip - Křečan totiž se svými spo
luhráči vtáhl na deset minut do aktivní hry
publikum. Jen tak <e totiž lidé mohli bránit,
aby u nich nedošlo ke zcizení. Výkřiky po
sluchačů, podráždění, odcházející návštěvníci,
to vše se sfalo součástí skladby.
Ironií osudu je, že Křečanův výboj nebyl tak
daleko od filosofických názorů, která hlásá
Vlasta Marek, a tak se stalo , že celý koncert
působil trochu jako parodie na před ním vy
stupující Amalgam.
Až uslyšíte, že někde budou vystupovat Kil —
hets - neváhejte a jděte. Nedělejte si nic
z toho, že skupině nebudete hned z kraje ro
zumět - časem vám to, co dělají, určitě dojde.

/¡v/
TŘI MĚSÍCE U ZABRANSKÝCH

Šálek ZK Tesla v domě U Zábranských dvě
stanice za Sokolovskou v Karlině je svou už
roční existencí Amatérské scény dosud nejdelš í podobnou koncertní akcí v dějinách na
šeho jazzu a rocku. Dnes už v podstatě ne
existují jediná významnější amatérská skupina,
která by tu nevystupovala a nekonfrontovala
svou tvorbu s ostatními soubory.
První tři měsíce tohoto roku přinesly obvyklý
bohatý výběr z různých žánrů nekomerčních
proudů od písničkářů po jazz-rock a různé
výboje. Představily se tu mladé skupiny jako
třeba Laser nebo Améba, i zkušené skupiny
jako Extempore nebo Combo FH. Výsledek byl
tak na půl - něco dobrého, něco špatného .
Snad bychom své hodnocení měli začít tím
dobrým - to byl v první řadě Durman s Posejpalem, vynikající jazzové duo, které u nás
suduje velký nedostatek akustického jazzu
komorního ladění z post-free období. Dlouhá
improvizace s vřelou lyrickou Durmanovou
altkou je muzika, za níž by se mělo platit
zlatém. Druhý výborný zážitek - Extempore.
Konečně zase jednou šlapající kapela, která
hraje rock'n'roll míchaný s jazzem jinak než
jazz-rockové kapely mají ve zvyku. Zatím
vrchol existence skupiny, rozsáhlá kompozice
Zabíjačka má humor i drajv - hudebně silně
směřuje k orientaci anglické nové vlny. Mi
koláš Chadima začal zpívat - a výborně.
Přejaté skladby ukazují, že kapela vůbec ne
může najít nějaký cizí protějšek svému hu
debnímu snažení. Je tu jistě ještě velká re

zerva, jejíž využití je otázkou minulosti. Tře
tí zajímavé vystoupení - Bluesberry. Udělali
výborný večer, který nebyl s ice interpretačně
tak na výši jako třeba v případě Extempore,
ale Introvič dokázal udržet výbornou náladu a
potěšit lidovým blues. Velkým plus byly texty
Jardy Millera. Podobně jako třeba texty Chadimovy vycházející z hovorového jazyka, oplý
vají humorem a jsou snadno přijatelné i pro
intelektuála, i pro člověka méně náročného.
Dokazují, že lze vytvářet proletářskou kulturu
i bez banalit, kterými se hemží třeba Vostárkovy
texty pro Katapult. Combo FH potěšilo jen vý
kony instrumentalistů - ze souboru zmizela
veškerá subtilnost, jež dělala skupinu na naší
jazz-rockové scéně výjimečnou. Tentokrát jsme
slyšeli zase další Weather Report.
Kapitolou samou pro sebe byli folkaři. Z těch
byla nejlepší různá obsazení, vytvořená z čle
nů Pentagramu - Noha, Sýkora i Janota tvoří
v každém případě folkařský nadprůměr. Ale mě
li jsme možnost vidět i velký trapas v podobě
tria Michala Veverky, které předvedlo neuvěři
telně úplnou sbírku nejotřepanějších frází čes
kého folkařství: úsvit - svět je nějakej divnej proč zpívám apod.
A kdo zklamal nebo nepotěšil? Především jsme
čekali více od Žlutého psa. Nepředvedl špatnou
muziku, ale hodně ztratil díky pozerství jinak
dobře zpívajícího Ondřeje Hejmy. Mladým ka
pelám jako je Laser nebo Améba se příliš nedá
vyčítat, budoucnost je jistě ještě před nimi.
Sympatická je jejich snaha, ale jde tu o tvor
bu ještě hodně nezralou. Absolutním propadákem
se však stala skupina KA-FU, jejíž vedoucí
podcenil celou akci a kapelu nejen secvičil až
na poslední chvíli, ale to, co s ní nabídl, ne
stálo ani za dvě koruny vstupného. Škoda, sta
čilo trochu odpovědnějšího přístupu a skupina
mohla vystupovat na letošních PJD v Lucerně.
Jenže v tom je jádro pudla - být absolvent
konzervatoře neznamená, že už na ničem ne
záleží.
Případ KA-FU však byl ojedinělý. Amatérská
scéna u Zábranských se stala za rok své čin
nosti významnou událostí života každé skupiny,
která se na vystoupení těší a pečlivě připravuje.
Jenže je to příležitost k hraní skoro jediná.
Při zájmu,který od skupin je, si každý soubor
může v Karlině zahrát tak maximálně jednou či
dvakrát za rok - a to je pro získání zkuše

ností z koncertní praxe příliš málo. Zdá se,
ze je pomalu na čase, aby bylo otevřeno ještě
další podobné centrum. Nemáte někde tip na
vhodný sál v Praze?
/z/

RECENZE KNIH
VZPOMÍNKA NA BUDOUCNOST
Na pultech se objevila předloni. Rychle zmi
zela a minulý- týden byla opět k ipání v Knize
v Kaprově ulici. KRONIKA ČESKE SYNKOPY
je stará pouze letopočty a převleky hudebníků
na fotografiích. Skutky, pošetilostmi a nezda
ry je však blízká každé generaci, která chtě
la přivést českou synkopu alespoň o takt dál.
Je především svěží nenaplněným obsahem, přes
tože je v podtextu vymezena obdobím 1903-1938.
Mladší ji budou číst s jakousi myšlenkovou dvoj
kolejností zažitého na vlastní kůži a přesto po
psaného otci nebo dědy před desítkami let.
Smeknou před názorem listonoše z roku 1933
ve srovnání s názorem hudebního vědce z roku
1954 /jistě se o něm dočteme v druhém díle
Kroniky/, pojmou závist k té fantastické ge
neraci narozené kolem roku devatenáctset před
stavené v Kronice předválečnou levicovou umě
leckou avantgardou, která toho tolik uměla.
Autor knihy dr. Josef Kotek Csc uvádí, že
neměl na mysli dílo přísně vědecké, ale šlo mu
spíše o soubor zajímavých a čtivých dobových
svědectví, sestavený pro nejširší veřejnost. A
právě ta si může při čtení konfrontovat vlastní
zkušenosti nejenom z hlediska hudebně histo
rického, ale i historicky společenského. V de
tailech i v zásadních postojích. Pod takovouto
lupou se Kronika české synkopy jeví jako vzpo
mínka na budoucnost. Každému doporučujeme.

As/
Josef Kotek: Kronika české synkopy
/Půlstoletí českého jazzu a moderní populární
hudby v obrazech a svědectví současníků /.
Díl I. 1903-1938/. Vydal Supraphon n.p.
v roce 1975. Kčs 40,-.

MAROLDOVO PANORAMA ČESKÉ HO ROCKU

"Z oken sálu se dralo splašené stádo ječivých
decibelů," tato poetická věta mě nalákala,
abych si koupil jednu z posledních perel české
literatury Konec Žlutých vikomtů od Jiřího Ma-

rolda v bláhové naději, že půjde třeba o be
letristicky zpracovaný příběh o boji mjr. Ze
mana s Plastiky. Byl jsem sice zklamán, že
jde o thriller jiného typu, něco mezi Chandlerem a Ferdou Mravencem o vykrádání de
pozitářů vzácných zbraní, ale žádná škoda!
Maroldovo dílo je výtvorem tak vzácného li
terárního vkusu, že jsem nelitoval a dočetl
je až do konce.
Bohužel se nem:ohu v této recenzi zabývat li
terárním rozborem, ale pár zmínek o rockové
hudbě snad může padnout. Autorovi vyčítám
neinformovanost o základních pravidlech hu
dební produkce, paušalizující neobjekt: vnost
a úmyslné rozdmýchávání maloměštáckých
averzí proti mladé kultuře. Představte si to
tiž příběh o skupině Žlutí vikomti, která
vlastní poměrně drahé hudební zařízení /hned
na prvních řádcích čteme něco o syntetizátoru/, ale vystupuje profesionálně bez zřizova
tele a povolovaček! Jako by to ještě dnes
šlo! Přitom mají texty, že by je nepovolila
ani ta nejhlušší uklízečka na hudební agentuře:"Jen se dej na cestu s námi/ čeká tě
sex/ pojď k nám, budeme ho pít/ plnou skle
nici na ex!" Rád bych viděl pořadatele ve
vesnici "blízko Prahy", kteří by si takovou
produkci chtěli objednat. Jinak jsou Žlutí
vikomt: hašišáci, fenmetrák a LSD se sype
proudem, trička výhradně potištěná "ne
božtíkem Elvisem". Mimochodem, perlu
s tričkovou tématikou nalezneme na straně
25, kdy pubertální mladík s nápisem UCLA
na svém oděvu je tvrdě zesměšněn trikem
poručíka kriminálky s potiskem Rudá hvězda.
Koho tím chtěl autor shodit?
Ale když už někdo chce psát hlouposti a
najde na to vydavatele, at je tedy píše.
Jde jen o to, že bagatelizující tón Maroldovy knihy lidé problémů neznalí zobecní
na rockovou hudbu vůbec. Nelze se pak
divit, že některá pražská kapela pak při
jede na venkov a bdělé oko místního naivisty, inspirované Žlutými vikomty, začne
dělat nesmyslný zmatek. Dohry některých
koncertů to potvrzují.
/v/

RECENZE VÝSTAV
Autor: Václav Bláha, nar. 1 .4. 1949, Praha

Název: Obrazy, kresby
Místo : Galerie oblastního muzea v Písku
Termín: květen - červen 1979
Katalog: Dr. Ivan Neumann
V sousedství výběru z knižní grafiky a kre
seb svého otce /nar. 1922/ vystavuje Václav
Bláha jr. poprvé soubor svých prací. Podává
informaci o svém dosavadním vývoji a důraz
zcela přirozeně klade na zatím poslední, ne
uzavřenou fázi své tvorby z uplynulých dvou
let.
Až na krátké mezidobí, v němž se věnoval
krajinomalbě s důrazem na její strukturálnost
vyjadřovanou jak abstrakcí tvarů tak i ma
teriálově, zabývá se Václav Bláha figurou
v prostředí. Ve všech obrazech od váhavých
počátků až do dneška cítíme existenciální,
velmi osobní zaujetí autora, který se stále
znovu vyrovnává s problematikou člověka ja
ko jednotlivce a jeho vztahu ke světu v nej
obecnějším slova smyslu. Zprvu řeší vícefigurální pestrobarevné kompozice, hledaje
vyjádření obtížnosti kontaktu lidí mezi sebou
a jejich společné osamocenosti vytvářející bari
éry a napětí bez zjevných příčin, později pos
tupně redukuje kompozici i barvu a dostává se
posléze k základní problematice osamoceného
jednotlivce komunikujícího s prostředím. Tato
komunikace je pro Bláhu formou meditace, neobnažuje drastičnost našeho střetávání se svě
tem, ale ohledává jeho subtilnější formy, ji
miž je obtížně vznikající, jemný a takřka neposiižitelný vztah vznikající ve chvílích zti
šení, o samotě nebo ve dvou, při vnímání nej
hlouběji zažitého okolí, kterým může být ateliér
nebo jiný základní prostor vymezený čtyřmi ste
námi.
Stále se vyjasňující koncepci obsahové obsaho
vé odpovídá u Bláhy i stále se proměňující for
mální stránka tvorby. Nedochází k zásadním
proměnám figurálního kánonu /můžeme maxi
málně konstatovat posun k větší jistotě malby/,
ale zřejmé změny nastávají v barevnosti a
materiálovosti pláten. Jsou tedy spolu s kom
pozicí výtvarným nositelem sdělení. Od hladké
ho rukopisu a pastelové mnohobarevnosti autor
přešel k redukci na jeden výrazně barevný tón
/žlutá, červená.../ a k reliéfnosti malby.
V posledních dvou letech posléze dospěl až na
hranici popření barevnosti vůbec postupem od
experimentů s kovovou folií až k monochrom-

ním obrazům /černé postavy na černém pozadí/,
a zvýšil obsahovou nosnost strukturálnosti mal
by. Nejnověji se do jeho obrazů barva v re
dukované podobě opět vrací a otevírá mu tak
další možnosti vývoje.
Podstatným rysem Bláhovy tvorby je autentičnost.
Hledá vyjádření pro témata, která se vynořují
z nutkavosti vlastních prožitků, přičemž je
jich nosnost zaručuje to, že jsou obecnější,
že není třeba vykládat je jako osobní proble
matiku jednoho člověka. Neliterámost obsahu,
koncepce tvorby jako hledání autentické osob
nosti a evokace křehké rovnováhy, vylučuje
v podstatě možnost opřít se o vzory. Malíř se
vydává na nejisté pole pokusů o zhmotnění své
představy, a právě tato nejistota, nedostatek
virtuozity, nesa mozřejmost tvorby dává tvorbě
její důležitost. Václav Bláha se tak vřazuje
do nynější figurální vlny, kterou už nemůžeme
s plným oprávněním nazývat "novou figurací"
nebo estetikou "ošklivého člověka", ale spíše
kategorií "nejistého člověka, Adama znovu
ohledávajícího a poznávajícího svět".
/mč/
ZPRÁVY Z KLUBU

CHODOV
V patnácti tisícovém Chodově u Karlových Var
existuje již třetím rokem jazzklub založený
Václavem Thúrrem, Petrem Zemanem a Štěpá
nem Podéštěm. Posluchači se rekrutují ze stá
lé členské základny klubu /důležitá okolnost
opomíjená v jiných městech/ a až do loňského
prosince byla činnost pravidelná ve střídání klu
bových programů s koncerty vždy po čtrnácti
dnech /Marsyas, Jazz Sanatorium, Steamboat
Stompers, Etc, Bluesberry aj./.
Začátek letošního roku posluchačům příliš ne
přál, neuskutečnily se plánované koncerty sku
pin Spektrum, Modulace, Jazz Fragment a do
konce ani koncert Tradicional Jazz Studia Pavla
Smetáčka s výchovným programem. V ne ¡bliž
ších dnech však do Chodova zavítá Jazz O M.
Kratochvíla a C. a K. Vocal /11. a 18.5./.
Zřizovatelem klubu je ZK pracujících n.p.
Chodos, který také zastřešil soubor tradičního
jazzu Magnolia Jazz Orchestra /část hudební 
ků působila v
Karlovarském dixielandu/.
Škoda, že proti minulým sezónám je v současné
době poněkud slabší vlastní klubová činnost

/důsledek odchodu V. Thurra z výboru?/^ ve
srovnání s většími místy si zde však vedou
velmi slibně.
/red/

BRNO

Loni 4. dubna opětovně zahájil činnost jazzklub v druhém největším městě republiky, a
dnes se může pochlubit hezkou bilancí: Omis,
Chasa, Duo Bakala-Pexa, skup. Mirka Veselého
s Gunterem Kočím, Combo G. Broma, SHQ,
kvartet M. Svobody, "živé" provedení desky
E. Viklického v Holomáci městě a další skupi
ny účinkovaly $ velkým úspěchem v domě U tří
kohoutů, kde se brněnští schází vždy 1. a 3.
úterý v měsíci od 18. hodin. Kromě koncertů
jsou součástí pořadů také přehrávky desek
s odborným komentářem /např. seriál Encyklo
pedie jazzu/, které například chybí v Praze.
Klub organizačně zastřešil brněnský OKVS, odd.
7UČ a nápln zajišťují Jan Beránek, Miloš Sedlo,
Miloš Formánek, Jan Koukal, Jiří Gaisler, Mi
loš Zmrzlý, Jindřich Michalík a Jiří Hauser.
Kromě jazzklubu zajištuje další OKVS Brno
III pořady v Lidovém domě v Husovicích /hrá
vají zde Synkopy, ale také Wild Bili Davison/,
v Kinokavárně v Černých polích /SHQ, Viklický - Andršt aj./ a v Kl ubu Horizont /nej
častěji Omis/.

KARLOVY VARY
Pravidelný jazzový život v Karlových Varech
udržuje místní Jazz klub, působící na půdě
M-klubu /Západočeský podnik služeb mládeže/.
Každých 14 dnů dostávají přátelé jazzu příděl
jazzu a příbuzné hudby z hudebních konzerv,
občas oživený jam session, spojeným s vystou
pením místních, převážně jazzrockových sku
pin, jako např. combo Jindřicha Pelce, které
vystoupí pod názvem Brigáda Bratří Pelců na
amatérské přehlídce při PJD.
Jazzklub se rovněž podílí jako poradce při
organizování jazzových koncertů v Karlových
Varech, v prvním pololetí pouze v M-klubu.
V únoru to byl Jazz Fragment Praha, v březnu
duo Jana Koubková - Zdeněk Hrášek. Po re
konstrukci koncertního prostoru v Galerii umění
se zvýší počet koncertních příležitostí, když
areál Thermal nejeví o jazz zatím zájem /vyjma
Jazz
dne 25.4. tr./.

17. května pořádá Jazz klub v M-klubu kon
cert skupiny Jana Spiry, věnovaný 20. výročí
založení Studioklubu Karlovy Vary, amatérské
jazzové skupiny, značně angažované v čsl.
jazzovém životě v první polovině 60. let. Na
koncertě bude účinkovat nejen řada zakládají
cích členů, ale jako host i Karel Velebný.
/Karel Koš tejn/
JABLONEC NAD NISOU

Situace jazzu v našem městě odpovídá pravdě
podobně situaci jaká je i v ostatních malých
městech a to hlavně v těch, kde nejsou žádné
vysoké školy. KASS a ani jiná organizace žád
né jazzové koncerty nekoná /loňské vystoupení
Classic Jazz Collegia byla pouze ojedinělá
akce/. Asi před rokem jsme jednali s ředitelem
KASSu o spolupráci v pořádáních jazzových
akcí, ale bezvýsledně. Až do konce loňské
sezóny jsme konali pravidelné měsíční pořady
formou divadla hudby, ale návštěvy byly
vesměs slabé. Proto jsme /doufám, že jen
na přechodnou dobu/ od těchto akcí upusti
li a v této době jsme se omezili pouze na
soukromá record session, zájezdy na jazzové
koncerty do Liberce a pod. Uvažuje se o zá
jezdu na Jazz Jamboree do Varšavy, pokud
bude dostatek zájemců. Tuto možnost nám
nabídl místní CKM.
Nejhorší na celé věci je, že nikdo z našich
členů není ochoten dělat a tak jsem na všech
no sám. Snad by mělo v tomto směru nastat
zlepšení od podzimní sezóny, protože se zde
objevil bývalý funkcionář litvínovského jazz
klubu pan Mandrisz a tak nezbývá než dou
fat v lepší časy.
/Josef Jankovský/
PROSTĚJOV

7.2. 1979

Vystoupení Toto Blankeho se skupinou Electric Circus z NSR. Hosté: Tony Lakatos /MLR/
-ts, ss, Rudolf Dašek - g.
Elektrický jazz, poplatný jazzrockové vlně,
účelné využití kytarového syntezeru. Líbivá
melodická unisono Blankeho s Lakatosem. Da
šek do zvuku příliš nezapadl, ale zahrál dvě
skladby v duetu s Blankem na akustické kytary
/velmi povedené/.

Přes nevhodné prostředí /špatná akustika sálu/
doprovázela celý koncert výborná atmosféra.
7.4. 1979

Setkání hudebníků prostějovského okresu a je
jich přátel / z iniciativy OKS v Prostějově/.
Poslechové bloky: Miroslav Kolba - klasická
kytara, vokální skupina "Zlaté struny" /spi
rituály/, ing. M. Zigmund s combem - taneč
ní swing. Výborná zábava, výměna zkušeností
a informací, půlnoční jam session /bohužel ne
vydařený pro žánrové rozdíly./
12.4. 1979
Vystoupení nového Jazz O. Dle mínění míst
ních fandů je zvuk kapely zbytečně tvrdý
/Trnavský za bubny/. V první půli koncertu skladby z připravovaného LP Poprask. Výborný
Oskar Petr i M. Kratochvíl. Nejlepší skladby
večera: Kratochvílova "Madona", Petrův "Ob
chodník s deštěm" a přidávané blues.
Bohužel přišlo poměrně málo posluchačů - v celém Prostějově byl jen jeden plakát.
Údajně vina pražské agentury. Přesto všechno
dobrá pohoda při koncertě.
DRBY OD ZÁBRANSKYCH

Amalgam se po koncertě na 8. PJD nejméně
na rok odmlčí - důvodem je plánovaný dlou
hodobý pobyt Vlasty Marka v jeho milovaném
Japonsku.
Jarní sběr železného šrotu se vydařil. Alespoň
českému Rezidentovi Petru Křečanovi, který na
smetištích a skládkách objevil dvě krásně zně
jící plechovky od stolního oleje, jež hodlá vy
užít pro svou neortodoxní bicí soupravu.

Na svatbě kytarové hvězdy populárních
Bluesberry Mária Císaře si jeho kolega Petr
Introvič jen na malou chvíli odskočil, aby
po svém návratu zjistil, že mu kdosi ukradl
celou sadu Hohnerových foukacích harmonik.
Žádá tímto poctivého nálezce, aby mu je
vrátil.

Vyamhum Qas Group hledá vibrafonistu, sa
xofonistu nebo kytaristu či perkusionistu.
Kontakt: Karel Ešpandr, 32 02 79

Pepa Pilař jako další externí člen Bluesberry?
Žába, též přezdívaná Žabí hlen, stále hledá
některé nástroje, aby nahradila citelné ztráty-

které vznikly při požáru v ateliéru jednoho
z členů. Máte-li zbytečné hohnerky, zob
cové flétny atd., nabídněte je Mirku Sla
víkovi, Antikvariát Dlážděná, oddělení
umělecké grafiky.
/Z-tom /
NEŽ SI PŘEČTETE KLAPNE KRITIKY
Tak tedy konečně vyšel v ošklivém obalu
Eric Clapton a jeho No Reason To Cry, důkaz
toho, jak nadprůměrně nadaný bílý bluesový
kytarista skončil jako písničkář. To je sice do
kument velmi zajímavý, ale při omezeném
množství licenčních titulů Supraphonu se zdá
být zbytečný. Přijde nám sice líto, že z ka
talogu Polydoru nebyla zvolena třeba někte
rá deska Who, ale zase tak špatné Claptonovo
album není, abychom na něm nenašli pár hez
kých písní.
Chtěl bych se však zeptat zodpovědného re
daktora desky: Je vám známo, že Eric Clap'ton
se v posledních čtyřech až pěti letech prosla
vil několika nepěknými rasistickými výroky a
benefičním koncertem ve prospěch Enocha Powella, jednoho z vůdců britských neofašistů?
Je sice velmi dobře, že už se objevují umělec
ká díla bez "nálepek" jejich autorů, ale vy
dání alba Erika Claptona vyzní velice trapně,
když si uvědomíme, že z českého vydání alba
z Woodstocku byla vypuštěna jediná písnička - shpdou okolností nejangažovanější l-Feel-Like-l m Fixin'- To - Die Rag od Country loea
s tématikou proti válce ve Vietnamu.

A/
JAZZ V ŠELAKU
Doba mezi válkami, kdy byla hudba prezento
vána zvukovým zkreslením dobovou reprodukční
technikou do té míry, že se tato deformace sta
la součástí obecných citových představ o této
části našeho století, je definitivně pryč. Nostal
gický šepot zvukové trouby sice zůstane i na
dále užívanou kulisou, ale muzikanty i techni
ky již dávno zajímá něco jiného - jak by zně
li ti velikáni jazzové historie nahraní v dneš
ních studiích.
Svazarmovský Klub přátel standartní desky v Pra
ze už odpověď dlouho zná a bez spiritistických
triků. Výsledky své činnosti technické a bada
telské netají - ty, které zajímá technická

stránka věci odkazuji přímo na Klub a jeho
vedoucího pana Lipše. Jen ve zkratce: ne
poškozená standartní deska snímaná speciální
přenoskou na současném gramofonu zní doko
nale, jak ty nejkvalitnější dnešní nahrávky
a své vlastní reedice obvykle vysoce předčí
svou původní technickou kvalitou. Pro přáte
le jazzu připravil Klub pásmo z desek vlast
ních fondů, přehraných na kazetu. Pořad byl
uveden v lednu dvakrát v Technickém muzeu
v Praze na Letně a doufáme, že bude mít
pokračování.
Téměř tři desítky titulů, představované vždy
jen stručně podstatnými údaji a vysvětlivkami,
odstartoval kytarista EDDIE LANG, slavná
skladba Tiger Rag s ORIGINÁL DIXIELAND
JAZZBANDEM z roku 1918, NEW ORLEANS
RHYTHM KINGS, nechyběly ani nahrávky
JOE KING OLIVERA s LOUIS ARMSTRONGEM
pořízené tři roky po jejich příchodu do New
Orleansu v roce 1923. Dále byli představeni
klavíristé CLARENCE WILLIAMS, J. R. MORTON, kteří uzavřeli tradicionalistickou část
programu.
Swingovou salonní hudbu samozřejmě zastupo
val PAUL WHITEMAN /v jeho podání Gershwinovy RHAPSODY IN BLUE hrál sólový
part sám autor/ a JACK HYLTON s filmovým
hitem roku 1926.
Vrcholnou ukázkou byla jedna z prvních za
hraničních nahrávek na českých deskách,
Gershwinova LADY BE GOOD v podání
QUINTETU HOT DU FRANCE z roku 1934,
s nádhernými improvizacemi kytaristy DJANGO REINHARDTA a houslisty STÉPHANA
GRAPPELLYHO. A hvězdná diskotéka "osmasedmdesátek" pokračuje: CAB CALOWAY,
JACK TEAGARDEN, BESSIE SMITH...
Autoři však nepominuli ani naši tehdejší
jazzovou scénu. JEŽEK hrál s orchestrem
Osvobozeného divadla svůj kompljment
Gershwinovi - RAPSODII KRVAVÉHO MĚSÍ
CE a své vlastní písně pro Voskovce a Weri
cha. Zněl ORCHESTR GRAMOKLUBU v prvních
jazzových nahrávkách u nás, za řízení Jarosla
va Šímy. E. F. BURIAN zpívá Půlnoční Blues.
U nás působícímu černošskému zpěvákovi je
vénováp JOE TURNER STOMP a MARIE BU
REŠOVA zpívá s roztomilou snahou a s abso
lutním veršováním dle Járy Cimrmana SAINT
LOUIS BLUES: ... ode dna ke dni sama jdu

tak se mi zdá, že štěstí nedojdu...
Znalost hudby fitzgeraldovského jazzového vě
ku není jen historickou encyklopedickou zá
ležitostí. Je i poučením o hodnotách vlastních
jazzové hudbě, kdy skutečná kvalita z kterého
koli období nemizí dalším vývojem, kdy zůstá
vá živá a generacemi vždy znova objevovaná.
Za což patří dík nejen hudebníkům, ale i
sběratelům a reediční činnosti mnohých gra
mofonových firem.
/V.K/

JAK NA TO

Polští přátelé se v prodejnách desek rozhlížejí
stejně neuspokojeně jako my u nás doma. Za
jímavým způsobem si poradilo Polské jazzové
sdružení /PSJ/, které v roce 1972 založilo
vlastní vydavatelství POLJAZZ. Redakce to
hoto vydavatelství připravuje teoretické a
praktické publikace o jazzu od domácích
autorů, popularizuje tvorbu polských sklada
telů, zabývá se dokumentací polského jazzu
a má vlastní gramofonový klub vydávající
desky pro své členy. Na těchto deskách se
objevují nahrávky z koncertů i jam sessions
nejen polských špičkových hudebníků, ale
hlavně sólistů i orchestrů v Polsku hustujících.
Klub má dvě edice - klubovou a subskribční.
v klubové vycházejí pravidelně čtyři desky
ročně, které člen odebere povinně. Z těch
nejzajímavějších titulů jmenujme například
INNER SILECE skupiny Leszka Zadla,
PODROZ NA POLUDNIE s Karolakem a
Urbaniakem, STARS OF FAITH, MR. THUNDER s E. Jonesem, SARAH VAUGHAN a
další. V subskribci se pak objevily záznamy
z koncertů W. HERMANA, MUDDY WATERS
BLUES BANDU, G. EVANSE, S. KENTONA,
T. JONESE a M. LEWISE, B. RICHE, posled
ní živá nahrávka s DUKE ELLINGTONEM, či
jedenáctideskové album podrobně seznamující
s předválečnou jazzovou érou v ceně 1320
Pzl. Komplet obsahuje těchto 10 témat:
The South, The Blues, New Orleans, Jazz
Singers, Chicago, New York, Big Bands before 1935, Piano, Boogie Woogie a desku
doplňující.
Návštěvníkům Varšavy doporučujeme vstoupit
do ústředního klubu PSJ Akwarium v centru
města, kde má vydavatelství svůj stálý stánek.
/V.K/

MINI JAZZ KLUBY PO DVACÍTCE
3ez udání pořadí se připravuje: Horký dech
Jany Koubkové /Vikingovy sny, Ty papuče,
Luční harfa/, JOČR /swingovky/, Jazz Q
Pečet, Křesadlo/, Swing band Ferdinanda
Hqvlíka /Leťs Dance, Stealin'Apples, One
O clock Jump/. Ze zajímavých elpíček PANTON chystá: Ohlédnutí - Zdeněk Pulec, Svět
hledačů - M. efekt, Matiné populární a jazzo
vé hudby /TOČR-JOČR/.
DESKY NA DOSAH RUKY
V gramofonovém klubu Polského jazzového
sdružení se letos objeví několik záznamů, po
řízených během loňského Jazz Jamboree. Ved
le nahrávky francouzského souboru NOT MUCH
NOISE s vynikajícím kytaristou CHRISTIANEM
ESCOUDE, záznamu jam session polských só
listů s rytmikou skupiny ARCHJE SHEPPA, to
také bude deska JIŘÍHO STIVINA nahraná ži
vě ve varšavském klubu PSJ Akwarium. Poláci
letos také vydají,desku CHARLIE PARKERA
"Anthropology". Úspěšní účastníci 6. Pražských
jazzových dnů, skupina OSSIAN z Krakova,
dokončili začátkem roku své nové LP "Ksiega
chmur" ve spolupráci s dalším hráčem na
bonga, s basovým sborem Velkého Divadla
z Varšavy a vokálními skupinami AURA a
BOOM.
/V.K/

GRAMOKLUB VZKAZUJE JAZZMANŮM
...Jako vždy základ edice tvoří desky vážné
hudby a slovesného umění. Členové, kteří se
soustřeďují převážně na tyto žánry, tvoří sku
tečně stálý kádr naší členské základny a my
vidíme své hlavní poslání v uspokojování je
jich potřeb...
Gramofonový klub ve své 19. edici nabízí ty
to čtyři jazzové tituly: Orchestr Gustava Broma, Jiřího Stivína, Sarah Vaughanovou a AI
Jarreaua. Z populární hudby novou desku
Niemena a výběr z Bing Crosbyho. V Disko
téce Mladého Světa vyjde nová deska Pražské
mu Big Bandu a třetí Pacákova monotematická
deska Swing.
Úbytek jazzových titulů v posledních ročnících
lze tedy již označit za tendenci. Nejjednoduš
ší to mají zájemci o rockovou hudbu - ty GK
ignoruje dokonale.

Z ostatních titulů upozorňujeme na další trídeskový komplet hudby Afriky a Asie, tento
krát s hudbou Indie a na Antologii slovenské
lidové nástrojové hry. Pro tvůrčí hudebníky i
vnímavé posluchače by obě alba měla být po
učením o dalších z mnoha pramenů světové hu
dební kultury.
/V.K/

PRÁVNÍ PORADNA
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§?
Úkolem této rubriky je alespoň částečně zma
povat právní problematiku v hudební oblasti.
Měla by sloužit jako orientační pomůcka
zejména muzikantům amatérské scény. Jaké
koliv dotazy týkající se činnosti orchestrů a
skupin zasílejte na naši adresu.
Prvním tématem je problematika tzv. lidových
hudebníků. Vyhláška č. 112/60 Sb. říká, že
zřizovat soubory složené z hudebníků, kteří
veřejně provádějí hudební díla jako zá|movou
činnost /lidoví hudebníci/, mohou jen: osvě
tová zařízení NV, jednotná odborová organi
zace, ostatní společenské organizace /tedy i
Svaz hudebníků ČSR/, jednotná zemědělská
družstva, výrobní a spotřební družstva a jiné
organizace, jimž k tomu udělilo svolení Mi
nisterstvo školství. Organizace oprávněná ke
zřízení souborů LH je před zřízením povinna
vyžádat si souhlas ONV příslušného podle
sídla organizace. K žádosti o zřízení souboru
je nutno uvést jméno vedoucího, jmenný
seznam členů, specifikaci souboru /taneční,
dechový, apod./, adresy členů, zaměstnáváte- ,
le, atd. Na základě získané kvalifikace mů
že soubor vystupovat za úplatu ve složení a
obsazení, ve kterém vykonal kvalifikační zkouš
ku. Ve výjimečných případech mohou se soubo
rem účinkovat náhradní hudebníci. Počet náhrad
níků však nesmí přesahovat jednu třetinu původní
ho počtu členů. ONV vede evidenci souboru,
k jejichž zřízení vydal souhlas.
Pořadatelé veřejných hudebních produkcí mohou
sjednávat vystoupení souborů přímo s jejich ve
doucím po předchozím souhlase zřizovatele. ONV
zajišřuje evidenci všech veřejných vystoupení
souborů LH, které v obvodu jeho působení vyví
její činnost.
členem souboru hudebníků z povolání může být
výjimečně i lidový hudebník. Je však třeba
souhlasu zřizovatele. Koncertní umělec nebo

KONCERTY
z povolání může být se svolením svého zaměstna
vatele členem souboru LH, za vystoupení je
však odměňován podle tarifu platného pro LH.
Za veškerou činnost souboru zodpovídá zřizova
tel. Je povinen ustanovit z členů souboru vedou
cího, který mu odpovídá za přesnou evidenci
členů souboru, za ideovou a uměleckou úroveň
souboru, za dodržování zásad státní mzdové po
litiky a za řádný odvod daní a poplatků. Na
činnost souborů dohlížejí zejména ONV. Citova
ná vyhláška se nevztahuje na soubory ozbroje
ných složek.
/tok/

DOTAZY k jakékoliv rubrice zasílejte na adresu
redakce :

Ke krčské stráni 611, 146 00 Praha 4,
telefon 43 10 88/středa 18-19/

1.

18. 5. Aqualung, 0,3 I
Praha, ZK Tesla Karlín, Křižíkova 89

Originální pražský synkopický
orchestr
Praha, Městská knihovna, Nám.dr.Vacka 1

2. 5. 6.

KLUBY

PARNAS
Praha 1, Smetanovo nábř. 2, tel. 26 57 20
12. 5. Nonet Václava Kozla,
13. 5. zadáno/koncert LŠU/
15. 5. Kvintet Eugena Jegorova
16. 5. Nonet Václava Kozla
17. 5. JOČR
18. 5. a 19. 5. SHQ Karla Velebného
22. 5. a 23. 5. skupina Tonyho Viktory
24. 5. skupina Lucíka Švábenského
25. 5. Jazz Fragment
26. 5. PD sextet
29. -5. Hemenex
30. 5. Swing kvartet
31. 5. Bigband Ferdinanda Havlíka
/k 70. narozeninám Bennyho Goodmana/

REDUTA

Praha 1, Národní 20, tel. 29 58 10
12. 5. Kvartet Milana Svobody
14. 5. Steamboat Stompers
15. 5. Jazz Fiddlers
16. 5. Kvintet Eugena Jegorova
17.5. Senior Dixiland
18. 5. Metropolitan Jazz Band
19. 5. Clasic Jjzz Collegium
21. 5. Metropolitan Jazz Band
22. 5. Clasic Jazz Memorial
23. 5. a 24. 5. Traditional Jazz Studio
25. 5. Pražský Dixiland
26. 5. Jazz Sanatorium
28. 5. Swing kvartet
29. 5. Eva Svobodová a další
30. 5. Jiří Stivín and CO.
31. 5. Jazz Haif Sextet

V-KLUB
Bratislava, Nám. SNP 11, tel. 50458

18. 5. Jazzová diskotéka J. Kaspera + Kvintet
Stáno Štěpána

trapas měsíce

UŽ V TISKÁRNĚ

Ano, existovaly doby, kdy byl Czeslaw Niemen
tou nejvíce inspirující osobností slovanského roc
kového světa. Ukázal, že se dá zpívat polský
soul a stál v popředí výbojů rocku směrem k mo
dernímu jazzu. Album Niemen Enigmatic je viděno z dnešní perspektivy - přímo historickým
mezníkem východoevropské hudby. Když se nám
proto představil v Lucerně přesně před rokem
s prabídnou jazz-rockovou skupinou, říkali jsme
sí, že jde v jeho tvorbě jen o malý omyl, inspi
rovaný pobytem na festivalu v indické Yatře.
Čím ale vysvětlit omyl, který předvedl tentokrát?
Vyzbrojen nevyužitou baterií syntetizátorů a za
doprovodu dvou hudebníků naprosto průměrné
úrovně, ukázal svou představu britského kláve
sového kouzelníka Ricka Wakemana, v několika
okamžicích trochu stříknutého "trabantem s ame
rickou poznávací značkou" Deanem Reedem.
Předvedl několik rozsáhlých skladeb - sám si
je mixoval, přirozeně na úkor obou spoluhráčůkteré měly typické rysy velkých rockových kom
pozic konce šedesátých let: dlouhé hluché pros
tory, rozpadající se konstrukci a přitom supervážné pózérské gesto rozervaného umělce. Jen zpěv,
i když už Niemen není ve velké hlasové formě
minulosti, můžeme označit za pozitivum celého
koncertu. Bohužel však zpíval málo a většinu
času šramotil něco na minimoogu, který asi tak
nejvíce odpovídá nepříliš velké technice jeho
hraní. Kdysi si toho byl vědom a angažoval
ve své kapele ještě jednoho hráče na klávesové
nástro je.
Nicméně, divákům se líbil. Přišli na legendu a
zaplatili za to docela slušný peníz, mohli obdi
vovat krásné hudební nástroje. Stačí to ?

se nalézá 24. číslo Jazzu. Najdete v něm roz
sáhlou anketu o situaci na české jazzové a rocko
vé scéně, články o Carle Bleyové, Franku Zappovi a tajemných a legendárních podzemních kape
lách. Příznivci undergroundových hudebních
proudů sí jistě rádi přečtou portréty Velvet Under
ground, Fugs , jakož i původní interview s vedou
cím skupiny Art Bears Chrisem Cutlerem. Jazzrockoví modernisté se mohou těšit na rozhovor
s Joe Zawinulem, bluesmani na Canned Heat a
ctitelé jazzové avantgardy na Dona Cherryho.
Novou vlnu zastupuje tentokrát anglická skupina
Burlesque a na své si přijdou tentokrát i přátelé
tradičního jazzu. Prostě celkem 64 stran různo
rodého počtení v obvyklé pečlivé úpravě Josky
Skalníka.
/zub/

/z/
ENERGIT PŘED SUZY QUATRO

/trapas

NOVÁ EDICE SITUACE

Z původní rubriky v bulletinu se vyvinula samos
tatná edice věnovaná dnešním českým umělcům.
Formát A4, 20 stran, 18 fotografií. Vyšlo:
Adriena Šimotová - textilní koláže, Karel Milermožnosti. Připravujeme: Jitka Svobodová, Milan
Grygar.Situace budou k zakoupení v Informačním
Stánku JS o PJD. Členům nabídneme celý komplet
koncem roku.

As/
JAK S PETITY

Konečně jsme sehnali kus od Prahy tiskárnu. Roc
ková poezie vyjde na podzim. Marcel Duchamp
je odložen, ale od stejného autora také ještě le
tos vyjde O dada a českém surrealismu. Rozpraco
vány jsou Vizuální partitury, reggae aj. Můžete
si stále přiobjednávat na naší adrese. /Petity za
šleme na dobírku těm členům, kteří o ně projevi
li loni zájem v průzkumu/.

měsíce/

Jen tři otázky: Kdo přišel na ten nápad postavit
Energit před pohasínající, ale mecháči vroucně
očekávanou anglickou hvězdičku? A proč se to
mu kapela nepostavila? Nebo se snad těšila na
výkřiky pubertáků: "Hrajte, volové! Dynamo je
lepší!?"
/z/

As/
ZASEDAL UV SH

V neděli 8 . dubna za předsednictví Ervína Ja
novského. Zkontroloval bilanci činnosti včetně
přednesení zprávy o hospodaření a revizní zprávy.
V diskuzi, která se týkala především lidových hu
debníků, se také projednával návrh na odvod část
ky Kčs 15,— od každého člena SH do pokladny
UV SH, který je nutný k zajištění chodu Svazu

/např. k vydávání Zpravodaje UV SH atd./

MALOSTRANSKÁ BESEDA
Malostranské nám. 21, tel. 53 04 82

As/
ZASEDALA SUBKOMISE PRO JAZZOVOU
HUDBUMrŠČŠKU’

Za předsednictví Vlastimila Hály se uskutečnila
ve čtvrtek 12.4. osmá schůzka naší ne ¡vyšší
ideově-odbomé komise pro otázky jazzu. Projed
nala přípravy na koncert z původní české jazzo
vé tvorby, který zahájí Pražské jazzové dny a
situaci kolem Čajfu. V diskuzi byly rozvířeny
otázky kolem jazzu ve sdělovacích prostředcích.
Složení komise: P. Blatný, L. Dorůžka, A.Fried,
K. Hála, V. Hála, Z. Mácha, M. Smékal,
P. Smetáček, K. Srp, I. Štědrý, S. Titzl, K.Ve
lebný, E. Viklický.

ŽENIL SE
publicista a kritik Jan Rejžek, v úzkém okruhu
známý též pod přezdívkou "Metla popu". Očití
svědkové tvrdí, že při svatebním obřadu na zám
ku v Sychrově došlo k podivné události. V oka
mžiku, kdy si novomanželé vyměňovali prstýnky
za zvuků estétem pečlivě vybrané hudby - Šimo
nova Mostu přes rozbouřené vody - spustil varha
ník naprosto neočekávaně směsku operetních me
lodií. Podrobili jsme tuto zvláštní situaci v oka
mžiku Rejžkova důležitého životního kroku dů
sledné analýze a dospěli k dvěma možným inter
pretacím. První z nich považuje tento moment
za symbolické vyjádření obvyklého vývoje české
ho umělce /v mládí progres - na stará kolena
opereta/, zatímco druhá uvažuje o pomstě, kte
rou na tomto "komobijci" spáchal jistý bývalý
rockový zpěvák, který už u operety skončil.

/¡v/
WANTEDJ_

Hledá se osoba, přezdívaná Jim Čert, písničkář
a hráč na tahací harmoniku. Svědkové jeho vystou
pení na vernisáži obrazů Jiřího Laciny v Parnasu
referovali o jeho kvalitách s takovým nadšením,
že bychom ho rádi viděli na podzimní přehlídce
amatérských umělců v rámci 9. PJD. Nejčastěji
se hledaný vyskytuje v okolí Pardubic.

14. 5. O.P.S.O.
19. 5. Milan Svoboda a spol. + J. Stivín
20. 5. Diskotéka J. Lipše /Jazz na 78 otáčkách/
/ló.oo hod/
I. bibliotéka/J. Hladký a K. Bodnar/
/20.oo hod/ +J.Koubková a Z. Hrášek

Jjzz Fiddlers
Swing kvartet
SHO K. Velebného
Dialogy s jazzovou tématikou/Kantor,
Pospíšil + hosté/
26. 5. Diskotéka Milana Dvořáka
/ló.oo hod/
Trio B. Kříže
/20.oo hod/
28. 5. Classic Jazz Collegium
4. 6. Jazz Fiddlers
11. 6. O.P.S.O.
18. 6. Jazz Fiddlers
25. 6. O.P.S.O.
červenec-srpen - prázdniny
21.
23.
24.
25.

5.
5.
5.
5.

PROGRAMY ROZHLASU
VLTAVA

24.5.
25. 5.
26. 5.
28.5.
29 . 5.
30.5.
31. 5.

2.

6.

10.15 Chvilka jazzu
19.35 Jazzový pozdrav z Finska
14.30 Jazz z Brna
22.30 JOČR
19.20 Cellula
19.00 Guinei Jones
19.00 Cellula
10.15 ETC
19.20 JOČR s V. Zahradníkem j.h.
22.15 JOČR

DEVIN
26. 5.
27. 5.

21.00 Zo světa džezu
/Albert Mangelsdorff/
12.00 Džezová nálada

BRATISLAVA
10 . 6 .

20.30 Džez pre všetkých

431088 - Zpravodaj pro československou jazzovou scénu. Odp. redaktor Karel Srp.
Řídí redakční rada N. Hrabáková, V. Kouřil, T. Kraus, I. Prokop, P. Pylypov, K.Srp jr.,
J. Skalník, J. Vlček. Vyšlo v květnu 1979.

SHZ SIGMA

