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Pro

interní potřebu vydává Jazzová sekce Svazu hudebníků ČSR 4885/69

pEed deseti lety

8. PRAŽSKÉ JAZZOVÉ DNY

vrcholilo úsilí o vznik nové celostátní jazzové organizace, kte
rá by nahradila již nepracující Federaci čs. jazzklubů. Epicentrem těchto epokojů" byla skupinka jazzofilů soustředěná kolem
Krajského osvětového střediska Středočeského KNV, jmenovitě
kolem Jindřicha Kautského, která 18.4. 1969 vyvolala v rámci
Československého amatérského jazzového festivalu v Přerově schůz
ku zástupců jazzklubů. Přítomní se usnesli, že dali í rozvoj jazzu
zajistí nejlépe samostatná organizace sdružující hudebníky i přá
tele jazzu, přijali demisi Federace čs. jazzklubů, a zvolili pří
pravný výbor nové organizace. Předsedou se stol Milan Dvořák a
členy Luděk Hulán, Zbyněk Mácha, Rudolf Neuls, Jiří Melichar,
Lodislav Melichar, Jan Seik, Karel Srp a Vladimír Trsek. Za
podklad pro dalií práci byl přijat návrh statutu vypracovaný
v předstihu Jindřichem Kautským, s tím, že název nové organi
zace bude znít česká jazzová unie.

úvahy - recenze - bláboly
19. 5. - 28. 5. Molostranská beseda
23. 5. - 27. 5. Lucerna, Folimanka, Divadlo hudby

Dne 6. srpna 1969 odpovědělo Ministerstvo vnitra, že zahájilo
příslušné řízení ve věci nové organizace □ že povoluje příprav
nému výboru činnost směřující jen k vlastnímu založení organiza
ce.
Dne 9. října 1969 obdržel přípravný výbor České jazzové unie
dopis od Ústředního výboru Svazu hudebníků, ve kterém mu bylo
sděleno záporné stanovisko k ustavujícímu sjezckr, a to z důvodu,
že cíle a úkoly české jazzové unie se v řadě bodů shoď jí s cí

ly o úkoly Svazu hudebníků. Navíc Ministerstvo vnitra Svaz hu
debníků již schválilo a to 4. července 1969. Proto nás Svaz hu
debníků vybídl ke splynutí a slíbil požadovanou záruku míry sa
mostatnosti .

Protože v té době celá společnost doznávala změn, spatřovali jsme
v tomto řešení nejrychlejší východisko, jak začít pracovat o tak
památného dne 30.11. 1971 proběhla v Praze ustavující konfe
rence dnešní Jazzové sekce Svazu hudebníků ČSR.
/s/

LUBOMJR DOR0ŽKA PRESIDENTEM

MEZINÁRODNI JAZZOVÉ FEDERACE
červnové zasedání výboru MJF v Lublani zvolilo presidentem té
to nejvyšší celosvětové organizace dr. Lubomíra Dorůžku.

V historii československé moderní hudby je to poprvé, kdy byla
tak vysoká funkce přenesena do Prahy. Je oceněním dosavadní
práce Lubomíra Dorůžky na úseku jazzové hudby v domácím i me
zinárodním měřítku, a zároveň povzbuzením naší jazzové scéně.
Rozhovor s Lubomírem Dorůžkou přineseme v některém z příštích
čísel.

Touhle cestičkou chodívali ministři, než jim zarostla. Ted patří
portě mladých lidí, včetně
té v kočárku, které říkají Jazz-Lenka, a míří k hrobu Jaroslava Ježka. Dodržují tenhle miniceremoniál, zavedený Jindrou Kautským, již od prvních Dnů, o
bohdá, že budou i nadále. Ceremoniál je špatné slovo; spíš ja
koby šli pro někoho, kdo není právě doma a dost jim schází.
Být to před čtyřiceti lety, asi by za sebou slyšeli "Počkejte,
volové, dyt už du".
JOČR - Big band Kamilo Hály

Jočr se musí poslouchat skrze Jočr. Tedy prostřednictvím tónů a
nikoliv slov. Z hlediska skladatelů a sólistů orchestru k tomu do
konce nesmí oni poklesnout. Žádné proklamace, demonstrace, de
korace. Ryzí instrumentální hudba, řemeslně udělaná - nikdo si
snad ještě nemyslí, že skladatel je po celou dobu komponování
v jakési tvůrčí eufórii, i když na počátku všeho stál určitě cit a perfektně zahraná. Stát se zaměstnancem Jočru znamená umět.
Kdo má k jeho stylu výhrady, at si na tu židli sedne, třeba v
Parnasu, Kamil Hála jistě vyhoví, a jestli uspěje, at" si dělá za
se svoje. Největším stínem Jočru je Točr, ale za to hráči ani
oba dirigenti nemohou. Večer z tvorby českých skladatelů v po
dání JOČRu a Celuly se vyved'- jenom, kde bylo těch šedesát
pozvaných odborníků, novinářů, lidí od toho, které nepozvat by
byl malér - z čeho vlastně ve své práci vycházejí,když už ne
z takové ojedinělé příležitosti, jaká se naskytla v Janáčkově sí
ni? I
Milan Svobodo - Expanze

V čem je vodvaz z Milana Svobody, šéfa Pražského big bandu?
Lubomír Dorůžka napsal, že v průraznějším repertoáru. Ve srov
nání s Jočrem, asi jako bychom chtěli měřit Ellingtona s Ellisem.
Duke světil včerejší i dnešní. Ellis sypal nové z rukávu a měnil
ksicht. Ellington byla jistota i v budoucím. Ellis byl nádherný
dobrodruh. Klobouk dolů před Milanem.
Expanze: Po instrumentální stránce nebylo námitek - Pavlíček,
Hála, Vávrová, i trochu razantní Hrubeš, platí v našem jazzrocku za nadprůměr. Horší je to s koncepcí a její interpretací.
Vlastně už ani o jazz-rock nejde, spíš o elektrifikovaný jazz
s několika rockovými klišé. Sama konstrukce skladeb oplývala
všok velkým bohatstvím nápadů, nutno říci, že velmi chytrých
a dobrých, ale interpretace byla křečovitá, bezduchá, chyběl jí
ten správný esprit, bez něhož ty nejlepší myšlenky vyjdou na
prázdno. U Expanze je to velká škoda. Její vystoupení dost za
bili zvukaři, i když ti zase později uvedli svou pravdu.

Svoboda - Frith/Cutler - ETC

TŘI TVÁŘE JEDNÉ HUDBY

oneb Publikum to pochopilo

Nezávisle na Janu Rejžkovi se ujímám psacího stroje a začínám
hodnocení koncertu, který před několika minutami skončil, kon
statováním, že příště budeme psát plakáty: Začátek 19.30, aby
se publikum mohlo sejít tak, že stojí za to začít. Kupodivu se
sešlo víc lidí než se dalo původně čekat a bylo to publikum
opravdu dobré, o čemž se přesvědčil začínající Milan Svoboda
se svým kvartetem. Výborný jazz s gro Svobodu příznačnou
elegancí, sehraný kolektiv a zároveň čtyři perfektní sólisté.
Publikum řvalo nadšením - a plným právem!
Duo Freda Fritha a Chrise Cutlera, to byl nářez, který Lucerna
už dlouho potřebovala. Těžko označit žánr, který duo svým vý
konem okupovalo. Nejspíš to lze pojmenovat "improvizace", do
konce ani nelze řici, že elektronická. To hlavní splnili - vy
provokovat publikum k přemýšlení, diskusi. Někdo to bral jako
legraci, někdo jako antihudbu, někdo jako umění budoucnosti.
"Jen ze střetu těchto názorů může vznikat něco nového", tvrdí
Chris Cutler, který byl jistě překvapen tím, jak jeho radikální
bubnování a Fredem vyluzované zvuky z elektrických kytar a
houslí diváci v Lucerně přijali.

Třetí - ETC. Poprvé nazvučeno skoro jak na reprezentační živou
desku, kupodivu se vyjímalo hezky na krásném pozadí oblohy v
sále. Fantastický Hrubý, Pokorný opět předvedl, jak se hraje
správné Špejchar Blues a rytmiko šlapala jak zvon. Naprosto
profi - o přitom stále ještě poctivý rock. Tentokrát zvolený re
pertoár však měl příliš velkou slabinu v některých novějších
skladbách, které "ženskou a dívčí problematiku" vyjadřovaly po
někud banálně. PozorI Ještě krok a skončíte v takové šmíře ja
ko je Hannig a Lenka Kořínková. Balancovat na ostří mezi rock
em a popem, to je nebezpečné.

Všechno to, co jsme včera slyšeli, byla hudba, pocházející z
jednoho a téhož kořene a tvořená pro jednu a tutéž generaci.
Neuvěřitelně rozdílná, ale se společným nábojem - naprostým
nadšením pro vytvářené dílo.
/-zub/
KDOPAK BY SE ŠŇ&REK BAL?

Odpich v peci jménem Lucerna provedl v pátek vzorně čtyřčlenný
kolektiv předáka Milana Svobody. První skupina večera to má
vždycky trochu těžší, ale Svobodův Kvartet si záhy získal po
zornost zcela přesvědčivým výkonem v jediné skladbě svého vy
stoupení. Bylat jednolitá, pestrá, sopečně vzrušující, se Svobo
dovými výtečnými sóly, Helešicovou logickou přesností a neza
držitelně rostoucím Soukupem. Jen flétnista Šolc se zatím neumí
výrazněji prodat, což je při jeho schopnostech samozřejmě ško
da. Rozverně zapůsobil závěr, když si počal Svoboda v kláve
sách stivínovsko-jarreauovsky brebentit a rozkládat pavoučíma
ručičkama.
At jsme čekali od anglického páru Frith - Cutler cokoli, nad je
ho výkonem ztuhl nejeden Lot s přítelkyní. Jen činorodí fotogra
fové se netěsnali nad Frithův čarodějný stolek a cpali mu objekti
vy pod prsty, jako by tam vyráběl zlato. Co to bylo? Fata morgána? šílenství? Antihudba? Metajazz? Pravda není v nedohlednu.
Nejsme prostě příliš zvyklí na širší otevírání dveří přes různé
prahy. A pak odtud přijde něco, co nás přesáhne, nevíme, co si
o tom myslet a už tím jsme usvědčeni z návyku “zavřených dve
ří"... Tak jako někdy někdo musel rozstříhat noviny na slova,
losovat je z klobouku a lepit v básně, jiný namalovat kus láhve
od Coca Coly a další nafilmovot stojící mrakodrap, ti dva si
jistě nezaslouží odsouzení, když protahují šňůrky jakousi varhanokytarou. Za jejich hudbou - výkřikem jsem cítil víceméně
čitelnou snahu o výpověS. Přiznávám, osobní zážitek nebyl nej
mohutnější. O to víc jsem zvědav na dnešní Art Bears.

Závěr gradoval velkolepými ETC. Rozebírat jimi zprostředkovaný
pocit krásna o pohody nemíním, to rád přenechám našim filozo
fickým časopisům. Jen jsem si tak říkal, být ministrem hudby,
Mišíkovi dám Vyznamenání za vynikající blues a Hrubý už je

dávno zasloužilým umělcem. Tenhle houslista s podupávající nož
kou jako klaun Ferdásek je jedním z nejpozoruhodnějších feno
ménů našeho rocku, velmi podstatně určuje zvuk ETC a dokáže
to, co snad jen Stivínova flétna. Jeho nástroj může uhranout.
ETC hrají na některý vkus snad až příliš líbivou muziku, ale oni
Weather Report jsou vlastně taky "komerce".

Večerem uctivě a mile prováděl Karel Velebný.
/Jan Rejžek/
Pierre Favre

nechtěl před sebe ani jeden mikrofon; prý zkreslují zvuk. Pokud
máte již v ruce bulletin Jazz 24 s jeho fotografií, tak stejný
arsenál zavěšených činelů má i po své pravé straně. Pierra Favreho doporučil ze Švýcarska Ctibor Turba a jeho článek je pa
sován i na pražská vystoupení: vzala dech a přitlačila k židli.
Známe málo a proto nás i překvapilo, že Fovreho rytmicko-melodické úseky mojí své názvy, jako Abanaba, Grey Day, Blue
Picture nebo Dance No. 1. Dvě hodiny nás držel tenhle čaroděj
v šachu. Nevěříme tomu dodnes.
FOLIMANKA; TRIUMF MLADÝCH TALENT&
Už jen jako na hodně vzdálený sen vzpomínám no amatérskou
přehlídku na Rokosce. Na tu bídu, na tu chudobu. A přitom
jsou to jen tři rokyl Tak velký krok vpřed naše kapely urazily,
že se tomu nechce ani věřit. Ve třech soutěžních pořadech jsme
viděli osmnáct kapel - a když se to tak vezme, i ta nejslabší
z nich by byla před třemi roky objevem.
S podivením jsme konstatovali, že jazz-rock na přehlídce zastu
povaly už jen mimopražské skupiny. Z nich nejlepší byla: Bri
gáda bratří Pelců. Jejich skladby byly sice bezradné jak se na
český jazz-rock sluší, ale jako parta instrumentalistů jsou vý
borní. Trumpetista František Kučera dostal právem zvláštní
uznání za nejlepš í instrumentální výkon, ale výborný byl i pia
nisto. Druhá karlovarská skupina Modul patřila ke slabinám pře
hlídky. Jejich hudba byla neslaná a nemastná - Pelcové je pl
ně zastínili. Kolínský Extrakt je skupina dobrého průměru, tech
nicky dobře vyzbrojená a s jistou dávkou humoru. Trpí však ty
picky českou vlastností nezájmu o zvuk kolektivu. Kytarista si
vyhulil zvuk svého zesilovače tak, že ostatní kapela zněla jen
jako doprovodný soubor.
Jazz-rockem trochu ovlivněná, ale už mimo něj stálo skupina
0,3 I.Ještě před půl rokem to byla jedna z nejhorších kapel
přehlídky v Radiopaláci, tentokrát patřila k těm nejzojímavějším.
Takový vzestup je nečekaný. Po všech stránkách vyzráli - Co
do koncepce, souhry i instrumentalistických výkonů jednotlivců.
Tak to vypadá, když se kapela nedá zastrašit prvním neúspěchem
a ještě víc se zakousne do své práce.
Podobný vzestup zaznamenala i dolš í skupina Vyamhum Qas
Group. Z ošklivého kačátka, které ještě nedávno hrávalo u Zá
branských nesmyslně překompl i kované kompozice, vyrostl soubor
na bluesovém základě. I když se v něm cítí ještě trochu nejistě,
svědčí jim to. Podobně jako u 0,3 I bubeník Josef Blažek září
ve Vyamhum Qas také jedna velká individualita - kytarista winterovského typu Karel Ešpandr. Druhým elektrifikovaným bluesbandem, jak Ondřej Konrád říká "Katapultem pro třicetileté",
byl Žlutý pes. Výborný, tentokrát bez Hejnových póz,_s dvěma
sólovými kytarami /ta Martínkova o něco lepší, Roškonukova za
se o něco citlivější/ a skvělým Tondou Smrčkou na basu. V Pra
ze není jediná kapela, která by moderní hard-rockové blues do
vedla zahrát lépe. Velké uznání patří i repertoáru - kdyby se
udělovala cena za nejvyrovnanější původní repertoár. Žlutý pes

by určitě vyhrál - tok kompaktní je spojení Smrčkový úvodní
instrumentálky, Hlyvy-mopy a Ruzyňského boogie. Nějaká ná
mitko? Snad příliš nostalgické, jako kdyby to hráli starci žijící
minulostí. Inu, asi opravdu pro třicetileté. Ale výborné, i když
jen těžko označitelné za alternativní.

Hovořit o blues a nezmínit se o kapele, která je má v názvu, to
by asi nešlo. Bluesberry /¡oko obvykle s novými písničkami/ po
chodili ¡oko v minulosti - při přehlídce byla znát v novinkách

nejistoto Introvičova hlasu a za pár hodin, když o nic nešlo, by
li na parníku výborní. To tedy po stránce technické - po stránce
lidské působí celá trojice na pódiu neodolatelným Jarmem a kouz
lem. Dvé nové předvedené skladby, publikem označované jako
Šoufl a Máňa aspirují
stát se dalšími dvěma perlami v jejich
repertoáru.

S Bluesberry jsme se dostali k akustickým kapelám. Bylo jich ten
tokrát víc než dost. Jablkon považujeme za vůbec největší pře
kvapení festivalu. Skoro odnikud se vynořilo trio /dvé akustické
kytary a perkuse/, hrající velmi zvláštní hudbu, meditativnf a
introvertní. Inteligentní, kolektivní muzika. Vřele doporučujeme
vjem klubům i divákům. R.C. byli dosti blízko Jablkoné. Instru
mentálně možná trochu lepší, kompozičně zase pozadu. Soubor
se v předvedených skladbách necítil tak bezpečné jak asi původně
chtěl, bylo by potřeba hlouběji proniknout a intuitivně se zžít
s předváděnými skladbami. Tři zpívající dívky a klavírní trio pod
společným názvem Slzy dnes nepatří už do folku, ale bohužel
ani do rocku. Řekněme, že to byla hezky sladěná pop music, nic
víc. Dalším souborem akustického typu byla soft-jazzová Svíce.
O něco víc jazzová než ty skupiny předchozí, má víak ještě
velké technické rezervy. Je dosud koncepčně nevyhraněná, ale
velmi perspektivní. Její vzestup je jen otázkou času, praxe, lids
kého a uměleckého zrání.
Další kategorií jsou folkaři, či řekněme raději písničkáři. Peter
Kizák je jistě zajímavý skladatel /originální východoslovenská
metodika písně/, ale jako textař podprůměrný. Olda Janoto
střídá okamžiky i patné s dobrými. Někdy upadá do klišé, v němž
se v našem písničkářství rozmělňuje všechno pozitivní. Naproti
tomu jsou tu písně vysloveně umělecky silné - například Hnout
se bez tebe. Ostatně, přečtěte si ji v programu Alternativní
scény. Tak totiž má vypadat moderní milostná píseň.

Poslední akustickou záležitostí je Amolgom Vlasty Marka. Ten si
ce po koncertě bručel na všechny své spoluhráče, ale zdá se, že
byl jediný komu vadilo, že kapela hrála jinak než si představoval.
U muziky, kterou dělá, závisí atmosféra tvorby na prostředí proto mu spoluhráči zahráli přesně tak, jak měli. Mají pravdu ti,
kdož říkají, že hudba je způsob sdělení slovy nesdělitelného. A
tak jako člověk, který ráčkuje nebo v hlase zadrhává může být
zajímavý tím, co říká, tak i hudebníkova výpověď o světě ne
záleží na technické dokonalosti muzikanta. To nám Amalgam
plně dokázal.

Amalgam zahajuje poslední řadu kapel této přehlídky. Dejme jim
název psycho-freak-out. Jsou to vlastně ty kapely, které spolu
s několika předchozími /R.C., Jablkon, 0,3 1/ přeměnily halu
Na Folimonce v londýnský undergroundový Roundhouse května
1966.
Perto přišlo jak na výpravu do Afriky. Předvedlo velmi zajíma
vou muziku s bizardními nápady. Kapele nechyběl humor. Líbil
se pianista a bubeník. Ve své kategorii nejperspektivnějií. Orga
nizačně viak vystoupení přetáhli, čímž přirozeně poškodili své ko
legy. Doufejme, že se to příště opakovat nebude.

Švehlík byl z celé přehlídky nejlepší, protože
1 / je v něm pět vyzrálých tvůrčích individualit, jedna lepší
než druhá,
2/ předvedl dvě vynikající kompozice, v nichž dokázal udr
žet míru pro hranici únosnosti posluchačova soustředění,
3/ skladba Koleda byla textově nejsilnějšf z celé přehlídky,
výborně interpretována Lesíkem Hajdovským,
4/ technicky nejlepší soubor z patnácti soutěžících.

Doufejme, že příště si Richter postaví reprobednu lépe, protože
jeho sólo na konci druhé skladby nebylo vůbec slyšet. Švehlík
by si už pomalu zasloužil Studio M nebo nějakou nahrávku.
Jenže mají příslušné organizace o to zájem? Pochybujeme.
Žábě se tentokrát nedařilo. Potvrdil to i opakovaný poslech pás
ku z jejich koncertu. Chyběl kontakt s posluchači a jejich reak
cí inspirovoná tvorba. Jedině hra na tubus dokázala donutit di
váky k alespoň nějaké odezvě. Spontánnosti improvizace chybělo
především obyčejné pódium. Jakkoli bylo prostředí v hale pře
krásné, vzdálenost kapely od publika byla příliš velká.

To Kilhets tentokráte triumfovali. Pokud jsme pochvalně referova
li v minulosti o jejich koncertě u Zábranských, tak tentokrát to
bylo ještě lep£í. Rebelství Petra Křečana a spoluhráčů proti vži
tým tradicím hudby překonalo všechno. Zelené a modré líčení,
už dávno před vystoupením budovaná atmosféra masek, krátký
vstup na scénu ještě před vystoupením Amalgamu, demolice bi
cích, absolutní free elektrické kytary a saxofonu, to všechno
uzemnilo posluchače v sále i při pozdějším poslechu magneto
fonového pásku. Cutler tleskal s rukama nad hlavou a radoval
se, že našel spřízněné duše. Komu z diváků se to, nelíbilo, ode
šel během desetiminutového ticha, které měla uprostřed své sklad
by kapela připraveno, zbytek jásal. A tím také skončila Přehlíd
ka oltemotivní hudby.

Závěrem pár slov k technickému provedení. Kapely /s výjimkou
Perta/ velmi ukázněné, radost s nimi spolupracovat. Velké uzná
ní Tomáši Křivánkovi nejen za organizační práci, ale za celou
pestrobarevnou koncepci přehlídky a Františku Tomíkovi za scénu.
Vynikající porozumění měli všichni stalif pořadatelé a zaměstanci překrásné sportovní haly. S takovými lidmi se výborně spolu
pracuje.
/¡v/
F.O.K. - Nouzový úlet Michaela Kocába - Art Bears - Clossic Rock'n'Roll Bonď
V Lucerně je neobyčejné pamo, nedychatelno - sál nabitý k
prasknutí. Hej, kamarádi, po Suzi Quatro jsou tu zase nějaký
angláni. Ale většina už po včerejšku tuší__

Dnes začínáme přesně včas. F.O.K., respektive švehlík plus
Káta a Mirka, předvádí nejlepší koncert své historie. Richter i
Hajdovský se překonávají, v hudbě je něco tak nesmírně vzrušu
jícího, že to zvedá i diváky ze sedadel. První, "akustická",
skladba má podivně orientální metodiku, druhá ve strhujícím
tempu připomíná psychedelic v době jeho největšího rozkvětu.
Pětadvacet reprezentativních minut!
Kocáb sice hned po koncertě říkal, že ho dneska můžeme seřvat,
protože se to nepodařilo, čímž mne docela zmátl, protože se mi
to líbilo. Jsem divák a proto uvažuji v úplně jiných kategoriích
než muzikanti. Celou dobu jeho vystoupení jsem měl z jeho robusní hry vzrušující dojem člověka, jenž se chce vyrvat pra
vidlům, která ho spoutávají. K tomu mu sloužil Čada /Michoeli,
víš, že i Mick Jagger dovolil svému osobnímu strážci natočit des
ku?/, někdy poněkud sedlácké průvodní slovo,ba i razantní zvuk
celého souboru. Když se to tak vezme, šlo mu v podstatě o to
též, co švehlíku, jen s tím rozdílem, že měl o překážku víc -

- vlastní hudební vzdělání, které ho zákonitě spoutává.

Art Bears, očekávané překvapení večera, třetí výplach mozků.
Nevím, co k jejich hudbě dodat - musí se to slyšet, psaní je
zbytečné. Nejspíš řeknu to, že kdyby byl Schönberg rockovým
hudebníkem, hrál by asi takhle. Těžké elektronické stěny různých
barev, exaltovaný zpěv Dagmar, do posledních kapek vyčerpaná
energie skupina. Celý soubor proti improvizačnfmu duu hraje v
přísné kázni a přitom s maximální volností pro každého jednotliv
ce. Podařilo se nám přivézt víc než jsme očekávali - jeden z pi
lířů toho nejsoučasnějšího umění.

Hraje Classic Rock'n'Roll Band svou smršt perel padesátých let.
Stojíme s Chrisem Cutlerem u pódia, sledujeme uvolnění jása
jících davů.

- Já tomu nerozumím. Vždyt je to dekadentní!
- Dekadentní? Proč?
- Kvůli tomuhle jsem se naučil bubnovat. Z nenávisti k téhle
hudbě. Je to opium, dudlík.
- Jenže my jsme u nás zdudlfkování nezažili. Rock and roli
má u nás jiný, alternativní význam.
- Ale je to západní kultura a západní kultura zapáchá.
- Hm. Jenže pro ty davy je to kultura internacionální. Východ
ní i západní. Není mezi nimi rozdílu.
- Ano, obě zapáchají.
/zub/

Kocáb/Vfšek - Posek - Stivín - Fovre - Stivín/

Kocábovy Variace na Corelliho téma pro dva klavíry zahrané
s Víškem, Stivínovy Poztrácené iluze, Doškový vlastní skladby,
Fierre Favre sólo i jeho závěr s Jirkou Stivínem, nenechaly Lu
cernu vydechnout. Slyšeli jsme órkj na hudebnost jazzu, synté
zu techniky, i nteíektu a citu, která vystihovala povahu všech
pěti sólistů. Šelesty Favreho činelů byly slyšet až na druhý ko
nec sálu, a Stivínovo obyčejné zaklapnutí dveří při odchodu ze
scény, zatímco na druhém balkónu hrála píštala, znělo nečekaně
muzikálně,’ až dojemně. Byl to neopakovatelný koncert, vlastně
experiment, který překvapil stejně tak posluchače znalé Festiva
lů ve světě, jako samotné sólisty. 5x30 minut velkého kumštu.

Otevřený konec
Možná, že jste ještě nepřečetli anketu v bulletinu 24 a již je
všechno trochu jinak. Hudebníci tvrdí, že 8. pražské jazzové
dny byly nejlepší za posledních několik let a i většina návštěv
níků je toho názoru, že stoupla rovnoměrně kvalita amatérů a
profesionálů . Došlo k tomu zdánlivě jednoduše, ale potřebovalo
to čas. "Musíme dřít, dřít a zkoušet a zkoušet", řekl před Dny
jeden z úspěšných profesionálů /1/, který, podle nás, toho má
nejméně zapotřebí. Mnozí strávili s Chris Cutlerem,bubeníkem
skupiny Art Bears řadu hodin, a když si navzájem sdělovali, o
čem byla řeč, zjistili, že o jediném - o hudbě. Zpěvačka
Dagmar Krause vyšla z hotelu až v sobotu odpoledně na zkouš
ku a neviděla páteční vystoupení Fritha a Cutlera. Její druhá
otázka se týkala právě tohoto koncertu, přijetí u publika a vů
bec celé atmosféry v sále. Konečně opadl shon za nákladnými
ozvučovacími projekty. "Klavír poskytuje opravdu více možnos
tí, než elektrické piano," poznamenal snad nejúspěšnější hráč
na tento nástroj. "Nikdy na tolik elektriky mít nebudeme. Vrá
tíme se k akustice" jsou slova ambiciózního kapelníka mladší _
generace. Technické prostředky jsou konečně v rovnováze. Ted
zbývá dřít, dřít, dřít...

RECENZE

JAZZ V 8ANCE

V posledním rkibnovém týdnu se v Praze objevil bez publicity i
zájmu pořadatelů jeden z nejlepších evropských flétnistů /letos
pátý podle Jazz Fóra/ Bulhar SIMEON ŠTĚREV. Jeden večer si
zahrál v Parnasu, druhý v kulturním středisku BLR, které má šá
lek u svého ředitelství v budově státní banky, kde se nechal do
provodit Karlem Růžičkou, Petrem Kořínkem, Petrem Králem a
Josefem Ve ¡vodou,
Simeon štěrev vstoupil na evropské jazzové fórum v roje 1966

jako člen přední bulharské moderní skupiny Focus 65. Účinkoval
na festivalu v Norimberku a o rok později také na MJF v Praze.
Na pražském festivalu vystupoval znovu v roce 1970 v meziná
rodním orchestru Václava Zahradníka a jako host festivalového
vystoupení jugoslávského vibrafonisty Boško Petroviče. Koncertní
program Zahradníkova big bandu byl studiově natočen na LP
INTERJAZZ /Supraphon 1 15 0999/ a Štěrev na ní září v zá
věrečné skladbě z repertoáru Focusu.
V dalších letech hostuje v západních jazzových klubech. Je
technicky mimořádně dokonalým hráčem ovlivněným freejazzovou
hudební filosofií, má zažitou i bulharskou hudební tradici a jeho
styl je svébytný. Naše přední rytmika však - až na Evansovo
Dodecofony Blues - s ním dohodla j>ro vystoupení v bulharském
středisku témata spíše tradiční - at už to bylo Garnerovo Misty
nebo současnějš í Coreův Song of Wind, čímž Štěreva navedla
do mainstreamových kolejí, ve kterých se mu sice hrálo lehce a
posluchačky vděčně, ale nedalo mu možnost převést celou tvář
svého umu. VždyF Štěrev hrál už před 10 lety například Jar re ttovo Sorcery či Lloydovo Island Blues!
/V.K/
DVA DNY NA JEVIŠTI

Třetí ročník berlínského festivalu JAZZBÚHNE 79 /Jazzové je
viště 79/ se konal ve dnech 21. a 22. dubna. Po zkušenostech

z předchozích dvou ročníků vyměnili pořadatelé šálek pro osm
set lidí za scénu s kapacitou hlediště více než trojnásobnou - za
známý Friedrichstadtpalast. Byla to prý tak trochu sázka do lote
rie, ale vyšla dokonale - bylo vyprodáno do posledního místeč
ka.
Na současné jazzové scéně se stále více prosazují mladé nezá
vislé gromofonové a koncertní společnosti. Projevilo se to i na
skladbě programu zde v Berlíně. Zatímco polovinu souborů první
ho dne obstarala agentura "veraBra" v čele s agilní manažerkou
Věrou Brandes, druhý den patřil ve stejném měřítku společnosti
"Enja" a jejímu spoluvedoucímu Horstu Weberovi.

Sobotní večer zahájil "Kvartet Conrada Bauera". Conny, jak je
nazýván přáteli, patří dnes k předním osobnostem jazzu v NDR
a jeho jméno se začíná prosazovat i jinde v Evropě. Po účasti
v několika mezinárodních hudebních dílnách vytvořil vlastní sku
pinu "FEZ". Na tradici tohoto souboru navazuje i jeho nový
kvartet. Koncepce moderního free jazzového výrazu dává prostor
všem hráčům, což poznamenává celkové vyznění produkce.
Trombonista Conny se uplatnil zejména při sobotním nočním ja
mu. Díky němu se hrálo v přeplněném klubu až do rána, přesto
že v televizi běžel do šesti hodin přímý přenos z koncertu Patti
Smith a JohnnyWintera.
Světovou špičku zastupovalo na festivalu duo Jeremy Steig /Eddie
Gomez. Kombinace basy a flétny, jejíž zvuk je modulován ně
kolika elektronickými nástroji skýtá širokou škálu barevných vý
razů. Maně jsme si však vzpomněli na náš Tandem Stivín/Dašek.
Exklusivní interview s Jeremy Steigem a Eddie Gomezem přinese
me v nejbližším čísle bulletinu Jazz.
Těm, kteří se zúčastnili loňského Varšavského Jazz Jamboree ne
ní třeba představovat The Quartet. Bývalá Namyslowského kape
la s Tomaszem Szukalskim u saxofonového partu zahrála neméně
dobře jako v Hali Kongresowej. Soudobý moderní jazz s obrovským
vnitřním nábojem z ní dělá přední těleso na Evropském kontinen
tě.
Anglická skupina Nucleus byla, díky stávkujícím zaměstnancům
aerolinek, ještě v pět hodin odpoledne na londýnském letišti
Heathrow. Dorazila právě včas, aby stihla alespoň naladit. Ka
pela se vlastně jmenuje "Nucleus lana Carra" a tento název je
víc než na místě, protože kvalit svého vedoucího nedosahuje
ani jeden z jeho spoluhráčů. Trumpetista lan Carr pak díky své
technice a invenci z kompaktního celku přímo trčí. To, co před
vedli by se ve zkratce dalo nazvat jako jazz-rock v tom horším
slova smyslu .

Zahájení nedělního koncertu připadlo opět domácí formaci, ten
tokrát vedené veteránem Ernst-Ludwigem Petrowskym. Jeho
"Workshop" je vlastně nová kapela Uli Kumperta rozšířená o
několik zvučných jmen. Takový DDR-AII-Stars. Koncepce soubo
ru směřuje do free, počáteční barevné plochy se tříští do sól
jednotlivých hráčů a tak celkový dojem je poněkud neucelený.
Kvality sólistů jsou všok i zde nesporné.
Ze Sovětského svazu přijel Vjačeslav Ganělin se svým triem a
jeho třičtvrtěhodinová skladba nazvaná Katalog se stalo bombou
festivalu. Pianista Ganělin, náš starý známý, saxofonista Vla
dimír Čekasin a bubeník Vladimír Tarasov ze sebe vydali snad
všechno. Výsledkem byla strhující hudební koláž někde na po
mezí free a avantgardní vážné hudby. Efektní závěr ve stylu
akustických partitur našeho Milana Grygara pak vyvolal dlouho
trvající ovace.
Kometista Manfred Schoof, saxofonista Gerd Dudek a trombonista
Hermann Breuer představují současnou špičku na Evropském konti
nentě. Basista Jimmy Woode a vedoucí formace, pianista Mol
Waldron patří zase k veteránům americké jazzové scény. Prvý
doprovázel Saroh Vaughon, Ellu Fitzgerald, Colemana Hawkinse
o další, druhý spolupracoval s Charlie Mingusem, Johnem Coltronem, Max Rouchem a hlavně působil jako poslední pianista u
Billie Holidoy. Oba dva, stejně jako další hráč, bubeník z Ji
hoafrické republiky Makaya Nshtoko, se usadili v Evropě. V Ber
líně hrál Sextet Mal Waldrona poprvé o samozřejmě se velmi lí
bil .

"Mild Maniac Orchestra" západoněmeckého kytaristy Volkera
Kriegela působí od roku 1976. Jako poslední soubor festivalu,
působil doslova osvěžujícím dojmem. Jejich elektrická muzika
je sdělná, invenční a přitom opravdu původní. Marně se snaží
te vystopovat nějaký vzor, který by, jak je u podobných forma
cí zvykem, určoval celkový hudební výraz. Zkrátka jazz-rock
v tom nejlepším slova smyslu.
Festivalově dění nás přesvědčilo o tom, že to s kulturou v NDR
není tak špatně, jak by se dalo soudit podle pořadů přejímaných
československou televizí. Obecenstvo citlivě, avšak ne tak ne

kritická jako ve Varšavě, si odnášelo opravdu hluboký umělecký
zážitek. Zásluhu na tom měli především pořadatelé, kterýni byli
rozhlasová stanice "Hlas NDR" /Stimme der DDR/ a především
její jazzový redaktor Karl-Heinz Drechsel. Je proto samozřejmé,
že oba festivalové večery se také vysílaly přímým přenosem.

STIVÍN BEZ ČEPICE

V pátek 8. června se uskutečnil před naplněným schodištěm a
přilehlými prostorami Národního muzea v Praze jeden z těch vzá
cných koncertů, kdy dochází ke stírání veškerých hranic, které
jsou uměle vytvářeny historickými hudebními obdobími, mezi
žánry i mezi interprety jednotlivých druhů hudby. Jazzman Stivín s kytaristou Vladimírem Mikulkou v duetu, oba představitelé
moderního chápání hudební kultury, ve více než dvouhodinovém
koncertě potěšili beze zbytku duchem, a většinou i věkem mla
dé obecenstvo. Hráli společně i sólově, Stivín na altovou a so
pránovou zobcovou flétnu a příčnou, Mikulka na svou nádherně
znějící kytaru.

37,5 V SOBOTU VEČER

První část večera věnovali Telemannovi, Dowlandovi, Albénizovi
a dalším klasickým skladatelům flétnové a kytarové literatury.
Druhá část byla lahůdkovou přehlídkou hudby dvacátého století.
Mikulka jako sólista potěšil bluesově laděnou Duartovou skladbou
Sua Cosa a suitou Princovy hračky mladého Nikity Koškina /na
rozen 1956/ a Stivín slavnou sólovou flétnovou skladbou Edgara
Varése Density 21.5. z roku 1936, která u nás vyšla na Varésově profilové desce před 10 lety /ještě před rokem byla k sehná
ní v Supraphonu na Bělehradské ulici v Praze 2/.

Představte si partu mladých lidí, která přes týden pracuje a její
jedinou zábavou je občas se porvat, občas předvést pár krkolom
ných kousků před děvčaty a hlavně - jít si v sobotu večer zařá
dit na diskotéku. Ne, to vše se neodehrává na Ostravsku, nýbrž
v newyorském Brooklynu a je to hlavní téma amerického filmu
"Horečka sobotní noci".

Závěrečné "čtyři rozhovory pro flétnu a kytaru" od Jiřího Stivína představily tvorbu, kterou lze označit jako ryze "stivínovskou"
- v Rozhovorech byl cítit jazz, byl v nich humor, ale současně
to byla soudobá moderní hudba v tom nejlepším smyslu. Koncert
mi opět připomněl, co vše české moderní hudbě uniká, když za
vším, co Stivín dělá, nestojí nahrávací technika.
/V.K./

Na závěr nezbývá než si položit řečnickou otázku."Kdy se také
naše agentury, nesoucí hrdý přídomek "umělecké" začnou zabý
vat současným moderním uměním a svou dosavadní činnost svěří
PZO "Československé cirkusy a Varieté"?
/T. Kraus/

Film jako takový vždy byl - respektive měl by být - určitou so
ciologickou výpovědí. Americká kinematografie v tom má dost
velkou tradici. A tak zasvěcený divák chtě nechtě musí srovná
vat: léta padesátá - "Rebel bez příčiny", léta šedesátá - "Easy
Rider", léta sedmdesátá - "Saturday Night Fever". Co dekáda,
to výpověď generace. Jak z tohoto srovnání vychází poslední
snímek? Dlužno říct, že dost špatně. /Timhletim si přej rozhá
zím celou Hanspaulku/ Výrazové prostředky sice vycházejí z tra
dic americké nové vlny /práce s kamerou, autentičnost prostředí
atd./, koncepce a celkové vyznění však směřuje naprosto někam
jinam /k závěrečnýmu limonádovýmu happy-endu/. Je tu samo
zřejmě také vzdor vůči společnosti, je tu zachycen i generační
konflikt. Jak však vypadá ona vzpoura a jak končí? /Když sem
vodcházel z "Easy Rider", byl sem úplně paf, tady sem se mu
sel smát/. Maně si vzpomenete na filmy s Ginger Rogersovou a
Fredem Astairem/ ne nadarmo padne ke konci jeho jméno/.
A tím se dostáváme k hlavnímu hrdinovi. Jemu prý vděčí film
za tak obrovský kasovní úspěch /vloni druhý nejnavš tívenějš í
film po "Blízkých setkáních"/. John Travolta se prý stal idolem
celé tzv. diskotékové generace /No nazdar!/ Kožené sako,
pečlivě učesané vlasy, zkrátka týpek jakých potkáte na Václav
ském náměstí před hotelem "Sroubek" dost a dost /nejenom v so
botu večer, nejvíc jich tam je v neděli vodpoledne/. Už podle
fotografií jsem věděl, že se mi nebude líbit. Překvapil mě však
velmi dobrým hereckým výkonem. Když ale začne tancovat...
/Já toho teplýho veksláka prostě nesnášim./

Hlavním protagonistou filmu je samozřejmě muzika. Co k ní říct?
Bee Gees s ní dosáhli obrovský come-back. Perfektní profesionál
ně odvedené diskotékovky. Hurá! Srdce jazzmanovo však pookře
je jen na pár vteřin, když z otevřeného okna na Manhattanu za
zní jako dokreslení atmosféry světa "tam za mostem" několik tó
nů saxofonu. /Lidi mi vytýkaj, že sem moc jednostranně zaměřenej. Nejspíš je to pravda, ale já už asi jinej nebudu/.
Udivuje však jedno - že film relativně nový /1977/ byl u nás
uveden tak nezvykle brzo. Vždyř "Easy Rider" leží /otitulkován/
již skoro deset let v archivu a do normální distribuční sítě se
nedostane. Proč? Odpověď možná svědčí opět v neprospěch "Ho
rečky". Dostá/ó tak totiž punc komerčnosti a nálepku konformní
ho spotřebního zboží. A o tohle jazzové ani rockové generaci
nikdy nešlo. Spíš naopak.
/T. Kraus/

JÁ JSEM V SOBĚ
"Považujeme-li architekturu za typické umění vnitřního a vnější
ho prostoru, avšak pouze ve smyslu prostoru mimo člověka, pak
tanec můžeme považovat za umění, které je schopno lépe než
kterékoli jiné odhalit měřítko našeho vnitřního a vnějšího prosto
ru, to je prostoru uvnitř i vně našeho organismu, spjatého však
s naší podstatou." /G. Dorfles/

V pražském Divadle hudby se jednoho jarního večera představila
dvojčlenná taneční skupina FREE DANCE se svým představením
ANTINOMIE. V devíti tancích a dvou funkčně zařazených
krátkých filmech obě hlavní protagonistky Helena Koutová /sou
časně dělala choreografii/ a Lenka Vilhelmová předvedly svou
představu vlastní cesty za novými formami výrazového tance.
V pohybu a jím vyvolaném gestu je zahrnut prvotní projev cito
vého stavu člověka. Jestliže se moderní tanec postupně zbavoval
popisného ztvárňování příběhů, pak se snaží dnes více postihnout
pocity, které jsou udá lostmi vyvolány o odtud je vlastně už jen
krok k tanci jako k samostatné estetické akci, hodnotě či útvaru.
Skupina FD je někde na přechodu posledních dvou jmenovaných
kategorií. Na jedné straně se zde nejedná ještě o tzv. "čistý"
tanec, ale příběhy, ze kterých tanečnice vycházejí, jsou posta
veny více na myšlence než na události. Tanečnice se pohybově
nijak neomezují ve smyslu svého přesvědčení, že každý pohyb
je možný, pokud odpovídá vnitřním napětím na celou současnost.
Jejich tanec se současně osvobozuje od hudby ve smyslu zažitých
představ. Hudební doprovod tu vedle rockových parafrází tvoří
množství konkrétních zvuků, vzdechy, ticho nebo dupot vlastních
nohou.
Skupina FREE DANCE existuje při OKD v Praze 6. Režisérem
představení ANTINOMIE je Dobroslav Zbomík, výtvarné řešení
pomocí kostýmů, světel a diapozitivů má na svědomí Matěj
Kašpar. Ve filmu Manipulace hraje Boris Hybner.
/V.K./

III. CHVALETICKÝ KONCERT

16.6.

Zahájili Marsyas v nové sestavě /Z. Michnová, P. Kalandra,
P. Skála, J. Vondráček/ citelně oslabeni o Oscara Petra, který
si ani později s Jazz Q, kde je členem, příliš nezazpíval /pozn.
jako v Berouně o týden/. Oproti původnímu obsazení Marsyas
předvedli slabší nevyrovnaný výkon, a vlastně zaujali až v posled
ní písničce posíleni rytmikou ETC.

Duo Andršt-Viklický odvedlo přes jednu prasklou strunu Luboše
Andršta stabilně profesionální výkon, a potvrdilo jen to, co už
známe od jeho premiéry no 6. PJD, že jsou bravurními muzikan
ty-

ETC a Vladimír Mišík zahráli s radostí a chutí, která se rychle
přenesla na tisícihlavý dav posluchačů. Zdánlivá samozřejmost,
která by se měla od hudby očekávat, je čím dát tím více pro
blémem č. 1 většiny našich kapel.

Jazz Q Martina Kratochvíla je dnes bezkonkurenční na deskách.
Era strhujících pódiových vystoupení však zmizela s Joan Duggan,
a otevřený areál přece jenom není Mozarteum.

A tak největším zážitkem bylo závěrečné bluesové jam session
Jazz Q s Kalandrou, Michnovou, Miš íkem a dalšími sólisty
koncertu, kteří nakonec dokázali odvázat sebe i publikum.
Letos v přírodním divadle nepršelo a tak největší starost odpadla
i duši celé náročné akce, Vildovi Hanušovi:
"Akci jsme pořádali pod patronací ZO SSM Chvaletice, ZO SSM
Energostroj, k.p. a ZO SSMČSPLO. V Telčicích děláme již pět
let čaje, koncertoval zde Blue Effect, Abraxos, Energit, folkaři
a mnoho dalších pražských muzikantů. U některých funkcionářů
se sice občas objevují obavy z chování návštěvníků, ale nakonec
u nich vždy zvítězí dobrá vůle něco pro mladé udělat, a výsled
kem je dnešní třetí ročník. Bohužel se nám rozpadl jazzklub a
zanikl rozvíjející se kinoklub. Příští rok počítáme s dalším
koncertem."
Dodejme ještě, že se ve Chvaleticích /pokud jste po příjezdu ta
ké bloudili, pak se místo konání dříve jmenovalo Telčice/ daly
sehnat desky, které nejsou ani v Praze, plakáty skupin /včetně
SBB/, dokonce zbytky brožury Czechoslovak Beot Music 67, a
hlavně po celou dobu až do samého konce fungoval Stánek
s občerstvením. Program proběhl v klidu - jak u těchto akcí lé
ta ni jinak není - a na závěr se již plně spokojené publikum
rozešlo po slovech Martina Kratochvíla: "Majitel pozemku mi
právě oznámil, že musíme končit, protože se ru bude orat a
zítra sázet kukuřice..."

I přes dílčí výhrady ke kapelám to byla pěkná akce, za kterou
se příští rok zase rádi vypravíme.
/J. Vnouček/

kážou přesvědčivě předat posluchačům, aniž by se k tomu museli
zpívat, jako GRAHAM, že si "budem rockovat." Hladíkův
M. Efekt považuji za neštastné dítko českého rocku. Technicky
zdatný sólista, poměrně dobří spoluhráči často i s nápady, ale
jejich skladby jsou kolážemi bez vnitřní síly. Skladatelsky, aran
žérsky a proto i vlivem na posluchače z předvedeného repertoáru
vynikla závěrečná titulní skladba z alba Svět hledačů - i když
zde bylo programově užito nejvděčnějších postupů, včetně vy
užití chorálu /užito už na LP Nová syntéza 11/, popisného vzta
hu mezi hudbou a textem, konvenční harmonie. Někdy před 12
lety jsem byl odvázán z toho, když Hladík hrál s kytarou za
hlavou, dnes, úměrně k věku jeho, svému i věku rockové hudby,
jsem spíše přemýšlel, co tím sledoval. Obecenstvo to nerozpumpovalo a jako důkaz své techniky to také nemohl myslet vážně.
Obecenstvu se - zdá - M. Efekt líbil. Dnes však rocku, pokud
nechce překračovat své původní hranice, a to je přiznávaným kré
dem Hladíka /přestože natáčel Syntézy a s Kratochvílem/, nezbý
vá než rozmělňovat předešlé. Že však lze rockové píšničky dě
lat moderně a zůstat při tom rockovou skupinou, nás nejlépe pře
svědčili nedávno ART BEARS na 8. PJD.
Svatební koncert JAZZ Q MARTINA KRATOCHVÍLA byl dobrým
zakončením prvního ročníku berounského rockového festivalu. Pů
sobilo neobvykle slibně, když své skladby už jako druhá skupina
toho dne /po Efektech/ uváděla jako hudbu z natáčené desky.
V souvislostí s tančícími exhibicionisty a molými dětmi na jevišti
/a pak že se na Kratochvílovu hudbu nedá tancovat!/ je možno
vystoupení JAZZ Q označit jako společnou akci jinak velmi klid
ného a ukázněného publika, kterému bylo za to přislíbeno, že
případný druhý ročník bude dvoudenní.
Koncert trval od půl třetí do osmi večer, z toho, bohužel, asi
třetinu času ztrávili svojí činností technici kapel. Amfiteátr
místního koupaliště byl zcela zaplněn, viditelné organizační
záležitosti pořadatelé zvládli.
/V.K./

FOTOGRAFIE JIŘÍHO KUČERY

S fotografiemi Jiřího Kučery /nar. 1945/ se setkávají hlavně
čtenáři článků o nových českých filmech, protože už řadu let
jejich outor pracuje jako fotoreportér barrandovských filmů.
Vychodil filmovou školu v Čimelicích a jako člen filmařských

BEROUN 23. 6. 1979
Pořadatelé festivalů, kteří se hlásí k rockové hudbě, by si měli
být vědomi toho, že rock je dnes mnohavrstvá hudba, z níž
některé vrstvy se vývojem hudby už staly regulérní částí středního
proudu pop-music. Jestliže si berounští pozvali pražskou skupinu
GRAHAM, dopustili se právě tohoto přehmatu. Dovedu si předsta
vit, jak tato skupina odvazuje účastníky maturitního plesu nebo
odpoledního čaje, kteří se pro své mládí nestačili s rockovou
hudbou ještě seznámit. Přitom produkci GRAHAMU označit jako
big-beat by bylo zneuctěním éry skupin Matodors, Flamenga,.
George and Beatovens a desítky dalších. Skupina GRAHAM, tak
jak se předvedla v Berouně, se svou hudbou, texty, vlastním kon
ferováním a gesty vznikajícími mimo přirozenou spontánnost, není
ničím víc, než o něco více "rockující" kavárenská kapela.

Vokální skupina MARSYAS má stále dobré písničky a stále lepší
zpěvačku. Nedostatečná sezpívanost v porovnání s původním
triem bylo v Berouně slyšitelná. Chyběla mi větší radost ze hry,
přebýval Vondráček. Pokud už Kalandra s Michnovou tohoto ky
taristu, kongistu a zpěváka ctí jako hudebníka a kamaráda, mě
li by mu alespoň zakázat jeho komentáře do mikrofonu.
Zařazení folkových zpěváků bych dal všem pořadatelům déletrvojících rockových i jazzových koncertů za podmínku. Pokud jsou
takoví, jako stále rozzářené sluníčko PETR LUTKA, pak pro cel
kovou atmosféru, uvolnění vnímavosti a oddech sluchu jsou ne
postradatelným kořením.

VLADIMÍR MIŠIK E. T. C. patří k těm několika málo současným
hodnotám v našem rocku, o kterých se nemusí příliš diskutovat.
Z jejich hry, z Miš íkova zpěvu a z Hrubého houslí sálá zaži•ost bluesové a rockové hudby a co hlavně, tuto svoji hudbu do

štábů ve funkci asistenta byl přítomen vzniku celé řady slovných
českých filmů, například Menzlových/ včetně Rozmarného léta/,
Formanova Hoří, má panenko, z nověji ích Na samotě u lesa,
kde však už pracoval právě ve funkci fotoreportéra.

Říkat o někom v druhé polovině dvacátého století, že fotografo
val od dětství, je sdělení poněkud nefunkční a bezvýznamné,
v případě Jiřího Kučery a jeho výstavky v kladenském jazz-klubu je zajímavější jeho vztah k hudbě. Patří k stálým návštěvní
kům všech zajímavých koncertů v oblasti vážné hudby, jazzu i
náhodných návštěv mimoevropských hudebníků. Tímto však není
míněna početnost koncertů, ale jejich kvalita z hlediska moder
ní hudby. Toto hledisko totiž umožňuje posluchači sledovat s po
žitkem celé spektrum hudby, aniž by musel stranit třeba free-jazzu před cimbálovkou.

Jiří Kučera patří ke "starším" členům Jazzové sekce, jak ozna
čujeme členy přihlášené před historickými 1. pražskými jazzový
mi dny v roce 1974 /od té doby se totiž datuje trvající a stá
le se zvyšující zájem o členství/ a již od počátku se aktivně
podílí na výrobě bulletinu JAZZ, především reprodukcemi ze
zahraničních materiálů, ale i dokumentárními fotografiemi z dě
ní no domácí jazzové scéně. Později ho výtvarník bulletinu
JAZZ Jaška Skalník přivádí i ke spolužáci při tvorbě plakátů
pro akce Jazzové sekce a obalů na gramofonové desky. Jeho
fotografické seriály o Pražských jazzových dnech tvoří základ
fotoarchivu Jazzové sekce. Mimo několika posledních ročníků
soutěže Jazz ve fotogrofii kralupského fotokroužku, se se svými
fotkami z jazzového prostředí nikde nechlubí.
Kladenský jazz-klub se rozhodl začlenit do svých pořadů pravi
delné výstavky fotografií s jazzovou tématikou a při příležitosti

zahajovacího programu
Kučeru. Zastavili jsme
vě natáčí interiěry pro
Buriana, aby nám řekl

ve čtvrtek 13. září pozval právě Jiřího
se proto za ním U Hybernů, kde se prá
filmovou koláž o životě a díle E. F.
své názory na problémy jazzové fotografie.

■Jazzová scéna je pro fotografa atraktivní, a to jak tím že se
jazzu hraje málo, tak i ,neopakovatelnými výkony hudebníků,
kteří se mnohdy i tak tváří. Jazz se hraje většinou v prostředí
tmavém a pokud zasvětleném, tak není rozdílu mezi jednotlivý
mi sály a šálky. To vše láká fotografujícího občana k činnosti,
protože se domnívá, že v takovém prostředí vzniknou fotografie
přinejmenším zajímavé. Žel, u toho většinou zůstane - fotogra
fie jsou zajímavé jen technickým zvládnutím výjimečného objek
tu a na vlastní podíl autora a jeho názor na věc většinou už
nezbývá. To ovšem není probém jen jazzové fotografie."

/V.K/

Toto podhoubí polského moderního jazzu z nových tváří předsta
vuje právě skupina BREAKWATER. Elektrická basa s pianem vytvá
řejí rytmicko-harmonický základ, nad kterým se suveréně realizují
oba saxofonisté a bubeník se sólisty velmi aktivně spolupracuje.
Saxofonisté dodávají celé hře specifický charakter. Hard bop a
pokračovatelé v podvědomí. Současní saxofonisté v srdci. Sly
šitelný odkaz na Sonny Rollinse, hlavně u doopravdy výborného
Medyny.

V závěrečné části večera, jehož větší část zaplnili vlastní tvor
bou, si s nimi zahrálo i pár přítomných našich jazzmanů v klubu,
především stojí za zmínku účast vlachovského trvmpetisty Pavla
Husičky, který stále častěji opouští karlínské muzikálové podze
mí a o posledních PJD si zahrál i ve Svobodově big bantkr. Jam
session skončil v půl třetí ráno a nejmlodší polská profesionální
jazzová skupina se rozjela k hranici.
/tom/VK/

BREAKWATER

RECENZE VÝSTAV

První naše setkání s polskou jazzovou skupinou Breakwater
/Vlnolam/ se datuje z letošního března ve Wroclawi, kde od
borná porota šestnáctého ročníku soutěže Jazz nad Odra vyhod
notila jako nejlepší skupinu právě ji. První místo v kategorii
sólistů v téže soutěži získal Krysztof Medyna - saxofonista Breakwateru, kdysi leader Quidam Quartetu.

Autor: Karel Ludwig /1919 - 1977/
Název: Fotografie
Místo: Regionální muzeum v Kolíně
Termín: 2. 8. - 18. 8. 1979
Katalog: Kateřina Klaricová

Druhé setkání proběhlo na "malém polském Woodstocku* konaném
v Lubani pod názvem Hudební kemping. V půl páté ráno, kdy
jsme už zmoženi sedmihodinnovým maratónem jazzu pomalu usí
nali, zazněly skladby J. C. Adderleyho, J. Coltrana, McCoy
Tynera a pianisty skupiny Breakwater - Andrzeje Winnického.
Všechny nás ta jejich muzika postavila na nohy a po koncertě
jsme zašli za manažerem skupiny - Krysztofem Pulkowskim.

- Jak to přijde, že vaše kapela hrající v březnu na amatérské
soutěži, vystupuje nyní na koncertě Samých profíků?

- Po vítězství na Jazzu nad Odrou s námi wroclawské jazzové
stowarzyszenie uzavřelo smlouvu, čímž jsme získali profesionální
statut. To je normální praxe - zvítězíš, staneš se profesionálem.
- Aha. Jak dlouho vlastně existujete?
- Necelý rok.
- Kdy natočíte první LP ?

- S tím je to u nás slabší. Kapely čekají někdy i dva až tři
roky, než si jich někdo z vydavatelství všimne a umožní jim
natáčení.
- A vaše nejbližší plány?
- Asi za týden jedeme k vám, kde budeme hrát našim dělníkům
pracujícím v Československu, potom__
- A nechcete při té příležitosti zahrát také našemu publiku?
V Praze ja takový klub - Parnas se jmenuje.
- Velice rádi. Kdy?

- Třeba v sobotu.
Čili třetí setkání - Praha, Pamas, 21. 7.
Skupina BREAKWATER vystoupila v Parnasu bez jakékoliv publi
city, což nám nevyčítejte, protože ke koncertu došlo jen týden
po osobním setkání s jejími členy v Lubani.
Polské jazzrockové skupiny, at už vezmeme Extra Balí, Laboratorium nebo ze starších bývalé Spinutí šesti, měly v této sym
bióze vždy blíže k jazzu než k rocku. Proto se dnes tato oblast
stala v Polsku přestupní stanicí pro dospívající hudebníky moderní
jazzové scény, protože - at už se to někomu líbí nebo ne současný jazzman vyroste spíše z rockového hráče než z hudeb
níka trodičního jazzu. A je to z historického hlediska normální.
K modernímu jazzu se v každé fázi hlásili především hudebníci
i posluchači z náročnějších oblastí pop-music. I Parker, Coltrone či Coleman začínali v rhythm and bluesových skupinách,
hrajících na tancovačkách.

Výstava zpřístupnila část velmi různorodé tvorby fotografa Karla
Ludwiga a to především z let 1940 - 1947. Ludwig byl profe
sionál, působil hlavně v úseku filmové a reportážní fotografie,
avšak koncepce expozice se této rovině jeho práce vyhnula.
Ukázala na druhou a jemu snad nejvlastnějš í stranu, kdy impro
vizoval, aranžoval a experimentoval. Výsledky svých pokusů
často ani nezvětšoval, existují dnes převážně v kontaktech.
Fotografie nejsou námětově jednoznačné /jdou od portrétů k po
hledům na řeku/ a spojuje je použití bodového světelného zdro
je /umělého i přírodního/. Světlo snímaný předmět zvýrazní, ve
lice přesně oddělí tmavé a osvětlené části. Tento kontrast vynik
ne např. ve srovnání tváře modelky /světlo odráží/ s jejími tma
vými šaty /světlo pohlcují/. Bodové osvětlení také předmětem
neproniká, nerozptyluje se na jeho povrchu a ostře nechává vy
stoupit stíny. Ludwig této kvality používal vědomě. Nesnaží se
proto přiblížit k podstatě fotografované věci, neusiluje o zevše
obecňující pohled, je především zaujat možností experimentu.
Sleduje účinky světla na neměnném výrazu tváře, nepatrně jím
pohybuje, aby docílil zamýšleného výrazu. Postupná světelná
změna jenž poockrývá autorův způsob práce je nejpatmějšf na
vystavených kontaktech. Jsou pohledem do Ludwigova pracovního
deníku, z kterého ne všechny fotografie měly být zveřejněny. Je
to nepatrný posun, pokračující změna, jenž není vlastní samot
nému objektu, ten je pevný, ale obklopujícímu prostoru.

Takřka polovinu výstavy zabírají fotografie žen. Ludwig je dovedl
obléci a naaranžovat do zajímavé polohy, vyznal se důkladně ve
stylizaci. Ale nikdy nešlo jen o ně, prvořadý byl celkový kom
poziční výsledek. Na vzájemnou souhru modelu, prostředí a
světla kladl největší důraz. Vztah umělých paprsků k modelu
navíc sedícímu před otevřeným oknem byl Ludwigovi přednější
než snaha po zachycení charakteristických vlastností fotografo
vané osoby. Obsah fotografií není v existenciálních momentech,
postavu pojímá stejně jako předmět, ale v nekonvenčním formál
ním řešení. Proto se tento způsob pohledu trochu blíží povrch
nosti /jak již naznačuje použití bodového světelného zdroje/ a
snaze po dobové módnosti. Z fotografií, které "předznamenaly
neorealistické trendy" jak v úvodu poznamenala autorka katalo
gu, dýchá prázdnota. Přesto nás však mohou fascinovat.

A« i/
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TRUTNOV
Aktivitou členů trutnovských kapel Rosa o Systém, nadšením
Karla Rydla a pochopením Klubu pracujících ROH vznikl v tom
to městě Jazzklub. Na zahajovacím večeru 10. března vystou
pilo jazzové duo Saky Poky, jazzrockové soubory Cui Bono a
Systém. Na dalších klubových večerech, které se konají 1-2x

do měsíce v Dělnickém domě, vystoupily např. Bluesberry a Ex
tempore. Po těchto koncertech je dobrem zvykem klubu pořádat
jam session pozvaných kapel s místními hudebníky. Organizátoři
nezapomínají ani na hudební profily předních zahraničních sku
pin a sólistů. Formou poslechové diskotéky mělo trutnovské pu
blikum možnost vyslechnout "Proměny Johna McLaughlina" a po
řad o Jimmy Hendrixovi. Za zmínku též stojí cyklostylovaný
program vydávaný ke každému klubovému večeru, kde nechybí
portréty vystupujících skupin, diskografie k Hudebním profilům,
rocková poezie, fejetony, zajímavá zamyšlení nad naší hudební
scénou a programy některých akcí mimo Jazzklub.
/tom/

JABLONEC NAD NISOU

30. 5. vystoupil na dvou koncertech v jabloneckém divadle big
band Ferdinanda Havlíka. Jak uvedl bandleader, výprava měla
mění í havárii, což zapříčinilo absenci Evžena Jegorova. Řadu
aranžmá hrál tedy orchestr pouze se třemi saxofony a i jinak
prý posluchači slyšeli standartní výkon. Zejména se líbily impro
vizace Františka Sojky na trombón, Karla Mezery na tenorsaxofon, chórusy trumpetisty Nikoly Janeva a samozřejmě sóla Fer
dinanda Havlíka na klorinet. S orchestrem vystoupila také Na
ďa Urbánková /zpěvačka/, která se svého swingového úkolu
zhostila vcelku dobře, pouze ve scatu se nezdála být ve své
kůži. Ani atmosféra v divadle nebyla nejlepší/ posluchači totiž
přišli hlavně na Naďu...
/¡¡/
KOŠICE
FONOKLUB: V uplynulé sezóně proběhlo 20 pořadů reprodukova
né hudby v Domě odborů v Košicích a přes 40 klubových schů
zek /pořady o Tangerine Dream, Brian Enovi, Buddy Richovi,
V ♦ W, Jakub Jan Ryba, poslechové testy tunerů a přijímačů,
večer otázek atd./. V oblasti technické činnosti byla dokončena
stavbo kvadrofonního dekodéru SQ-FULL Logic and Wave Matching with Variable Blend/celkem 9 kusů/, stavba generátoru kvádro
signálů, kvadrofonního mixážního pultu a reprodukční soustavy
Speokerlab/basshorn /v sezóně 79/80 ji klub instaluje v Domě
odborů/. 'Bylo také zahájena výroba snižovače šumu typu DNF.
Adresa klubu: Fonoklub ZO MV SSM, pošt. schr. 41,040 32
Košice 11.

KLADNO
"Kdysi tady prý vznikal jazzklub, ale ten se nedočkal ani zahá
jení. Jazzových koncertů je na Kladně pár do roka a nikdo o
nich neví. O nějaké metodické práci s místními hudebníky nebo
s publikem už vůbec nemůže být řeč. Pokud máte zájem o tuhle
muziku a nejezdíte do Prahy nebo Slaného, zbývá vám než se
dět doma a poslouchat desky, což samo o sobě není také příliš
zdravé. S několika nadšenci jsme se opět pokusili vybudovat ně
co jako Jazzklub a zdá se, že se nám to povedlo. Díky pocho
pení Domu kultury ROH SONP a zvlášt jeho ředitelky,bude Kla
denský jazzklub dne 28. června zahájen a po prázdninách už
bude pravidelně rozvíjet svou činnost".
Tento monolog vypustil z úst hlavní iniciátor a mozek Kladenské
ho jazzklubu Fanda Tomík. Přejeme mu, aby vše hladce vychá
zelo dle jeho předstov.
/tom/

V KLADNĚ ZAHÁJILI

Málokde budou mít tak ideální podmínky do začátku, jako prá
vě v Kladně. Konstatovali jsme to ve čtvrtek 28. června večer,
když jsme se rozcházeli z ustavující schůze Jazzklubu Kladno.
Vysoce kulturní prostředí zaručuje moderní interiér Domu kultu
ry ROH Poldi SONP Kladno-Sítná, programovou nápln zase par
ta šikovných lidí s kontakty na všechny strany a ve městě pů
sobí dokonce big band, který překvapil loni na Slánských
jazzových dnech. První schůzka splňovalo veškeré potřebné

formality, tj. úvodní seznámení s cíly klubu a přečtení organi
začního řádu /tyto momenty, jinde podceňované, jsou nutné k
právoplatné existenci klubu/ a poté následoval program skupiny
Old Timers ze Slaného a blok pianisty Jaroslava Kosa. Pravidel
ná činnost Jazzklubu zočne v září. Schůzky budou zprvu jednou
měsíčně /čtvrtky/ a mají být vyplněny koncerty, filmy, přednáš
kami, výstavami /tentokrát to byly jazzové fotografie/ a je na
bíledni, že na sebe nenechají dlouho čekat ani rozsáhlejší kon
certní akce. Nepředbíhejme všok událostem. Spíše si povšimně
me jiného důležitého faktu, že se jedná o první jazzklub, který
v posledních letech vznikl v průmyslové oblasti, tedy v místech,
kde to nemá náročná kulturní činnost mezi mladými lidmi právě
snadné.

PŘETIŠTĚNO Z KLADENSKÉHO "KOVAKA"

Nad programem JAZZ-KLUBU
Nad programovým plánem Jazz-klubu, který byl založen v na
šem Domě kultury jsem trávil jeden z večerů své dovolené, pro
tože mne jeho skladba zajímala. A tok kouzelná letní noc a z
dálky zaznívající melodie nespočetných tranzistorů a sem tam
skřehotání žab od rybníka mi byly společníky, kteří vůbec neru
šily. Těch několik večerů v příští sezóně, na kterých se milov
níci dobrého jazzu budou v Domě kultury scházet, bude přede
vším velice solidním poučením o tom, co to vlastně jazzová
hudba je a jak ji poslouchat. Poznají nejrůznější hudební pro
jevy jazzu i jednotlivé skupiny, ke kterým patří na příklad:
Spirituály, pracovní písně, které vycházejí přímo z jednotlivých
pracovních úkonů, lidové balady a blues, ony písně epického
charakteru s postupně se ustalující stavební strukturou, ukázky
hudebního divodla s typickými písněmi kočovných kabaretů
z nichž mnohé zlidověly a slouží dodnes jako témata jazzových
souborů nejrůznějšího zaměření, dále ragtime, ony ostře synko
pované způsoby hry na klavír i pochodovou hudbu a mnohé dal
ší. Z úst odborníků se dozvědí o jazzovém způsobu hry na bi
cí nástroje a seznámí se také s tím, jak se do jazzové hudby
dostal vlastně saxofon, který je velmi typický pro éru klasické
ho jazzu i pro další období jazzu vůbec. A potom ještě ...
Ale ne! To už necháme jako překvapení pro novou sezónu a
činnost jazz-klubu.
Míla Bokr

ZPÍVÁ VLASTA PR&CHOVÁ
"... když se Vlasta občas utrhne od vychovávání vnoučat a zpí
vá s celou rodinou v Parnasu, to je událost, kterou si žádný
jazzový fanoušek nenechá ujít a přijíždí až bůhví odkud. /Á/las-

ta mi říká 'ahoj ségra' a já mám takový hřejivý pocit, že mě
bere./"
Jana Koubková
XXX

Pro generaci dnešních pětatřicátníků a čtyřicátníků zůstane
Vlasta Průchová jejich zpěvačkou číslo jedna. Chodili zo ní do
kavárny Vltava a Alfa, protože tehdy se ještě při taneční muzi
ce tancovalo a taneční muzikou byl i - ne sice ten podle naše
ho dnešního soudu nejjazzovější, ale přece jen se mu u nás tok
říkalo - jazz. Nebyla zpěvačkou kantilén ani operet. Byla to od
ní vlastně tehdy svým způsobem drzost používat ke zpěvu altový,
drsný hlas po způsobu černošských zpěvaček, prvních jazzových
a bluesových interpretek. Nezvyklost hlasového zabarvení by
ovšem bylo málo, kdyby k tomu nepřidala cit pro jazzovou frá
zi a osobitost výrazu.

Stala se tak průkopnicí u nás zcela nového jazzového zpívání.
Kromě velkého okruhu fanoušků z živých vystoupení hlavně v
Praze, ji poznali posluchači rozhlasu a televize díky soutěži
Hledáme písničku pro všední den, v níž nazpívala Blues pro ma
lého chlapce a dnes už přinejmenším československý evergreen
Docela všední obyčejný den /písně, které se dočkaly zasloužené
popularity - druhá jmenovaná je již dvacet let v repertoáru tá
borových ohňů, což kvalitu písně vůbec nesnižuje, spíše naopak/.

Ale ty nejsou tím nejvlastněji ím a nejcharakterističtěji ím co
Průchová umí. Po letech, kdy o ní bylo málo slyšet /pravidelné
středy v Redutě, kdy vystupovala s Rudolfem Doškem nebo Emi
lem Viklickým z neznámých důvodů publicistické popularity ne
doznaly/ a kdy se více než zpěvu věnovalo pedagogické práci,
dětem a později vnoučatům / což činí dodnes/, se konečně za
se vrací na scénu, většinou jako host pořadů Karla Velebného
a dalších jazzových osobností. Když jsem se na jeden takový
pořad přišlo podívat, vůbec mně nepřekvapil věkový průměr pří
tomných diváků Aolem čtyřiceti let/, zato davy dvacetiletých,
které stály mamě před vchodem v očekávání, že se přece jen
nějaké místečko uvnitř najde. Prostě bylo jasné, že dnešní
■dvacítky" přitahuje Průchová zrovna tak jako "dvacítky" včerej
ší.
Při první písničce, což byl samozřejmě vzpomínkový Docela všed
ní obyčejný den /Jan Hammer/Jaroslav Hořec/, jsem zaznamena
la výborné frázování /kam se hrabe rozhlasová nahrávka/, ale i
určitou ostýchavost v projevu. Další skladbou se však Vlasta
Průchová opravdu "rozjelo". Hlasoví školometi by sice mohli na
mítat cosi o nespojovaném prsním a hlavovém rejstříku, o málo
znělých středech, ale u hloubek, které jsou drsné i konejšivé by
však zapomněli no svou teoretickou učenost a chtě nechtě by se
nechali unášet zážitkem krásného jazzového zpívání, v němž je
barevnost pro malíře podzimních tlumených a teplých tónů i na
pětí před bouřkou, tak vzrušující právě v jazzové muzice.

Přestože první písničkou Průchová navodila nostalgii patřičnou
vzpomínání na svou slavnou éru před dvaceti lety, v dalších šlo
už o zcela současně cítící a invenčně nápaditou interpretku. Za
zpívala si ve scatovém duetu s Janou Koubkovou a s životním i
uměleckým druhem dr. Janem Hammrem Aterý byl mimochodem
tak kouzelný ve své mladistvé vitalitě s jazzovým cítěním v krvi,
že vypadal jako nedopatřením převlečený za pána pokročilejšího
středního věku/. Nejvlastnějš í byla v sólových skladbách, kde
se mohla s plnou štávou rozjet a položit do písně, aniž by tím
někomu omezila výrazový prostor. Tohle říkám hlavně proto, že
u ní považuji tento povahový rys za tak významný, že byl zřej
mě i jedním z důvodů, proč dosud u nás nenatočila jedinou LP
desku /nepočítám pár singlů ještě v klasickém rozbitném prove
dení/. Věřím však, že kdyby jí tuto možnost někdo Adysi i teď/
nabídl, neodmítla by.

Vedle vynikající atmosféry, která se na papíře tak těžko popisu
je, zněly v jejím podání Parnasem evergreeny, "fitzgeraldovky",
"bopovky", "scatovky", blues i české jazzové věci tak výborně,
osobitě a zajímavě, že by stály za zaznamenání nejen pro vče
rejší a dnešní "dvacítky", ale snad i pro ty, kteří teprve za ně
jaká léta začnou jazz poslouchat.
/Eva Dvořáková/
KDE BYDLÍ JAZZ
Z rozžhaveného a uspěchaného centra Prahy jsme se dostaly na
Malou Stranu a posléze rozkopanou Karmelitskou ulicí dorazily
k cíli své cesty. Vešly jsme do chladného dvora a točitými scho
dy jsme došly do 2. patra, kde byt Jany Koubkové nelze přehléd
nout. Vstup nám nedal pochybovat o tom, že zde opravdu by dlí
jazz. Po milém přivítání jsme začly naší hostitelku zpovídat.
A dozvěděly jsme se:

Po úspěšném vyléčení pravé hlasivky se s chutí a elánem, jí
vlastním, pouští do nové práce. Inspirována malíři Staré Prahy,
uskuteční v tandemu se Zdeňkem Hráškem netradiční vystoupení
na Karlově mostě. K tomuto setkání s jazzovými fanoušky by mě
lo dojít několikrát během letošního srpna. Poslechnout si ¡1 tam
může každý, kdo půjde zrovna kolem a bude mít čas a náladu se
zastavit na trochu jazzu. Ke konci horkého léta uslyšíme 31. 8.
a 5. 9. Horký dech J. K. a "Horký Tety v klubu* Reduta.
22. 9. připravuje Malostranská Beseda pořad "Jana Koubková ♦
všechno možný". Co se přesně skrývá pod tímto názvem neví
ještě ani samo Jana. O kvalitách Horkého dechu se snad bude
me moci přesvědčit i na 9. PJD koncem září, kde nás jistě pře
kvapí něčím novým. Největším počinem příští sezóny však budou
plánované "Čtvrtky na Kampě, aneb hledáme nový jazzový talent."

Svaz skladatelů poskytne Janáčkovu sin a Jana Koubková se svou
kapelou bude uvádět každý čtvrtek začínající jazzové skupiny,
zpěváky, textaře, skladatele. Budeme se moci podívat na zají
mavé výstavky a pobesedovat s publicisty /Leo Jehne/ a textaři
/Jiřina Fikejzová/. O tom koho kdy na Kompě uslyšíte vás bu
dou informovat plakáty. Zahrát si může každý, kdo chce před
vést dobrý jazz.
Pldnů jsme se při milém posezení dověděly více než dost. Dou
fejme tedy, že se je podaří všechny uskutečnit. A proto na zá
věr nezbývá než spokojeně konstatovat, že v Karmelitské ulici
jazz nejen bydlí, ale opravcki žije.
/ap-zg/
SWINGOVÁNÍ VLADIMÍRA KLUSAKA
Právě končí jeden z jazzových koncertů v Redutě na Národní.
Na programu je Swing kvartet Vladimíra Klusáka. Doznívá zá
věrečná skladba "Ypsilon boogie" a kapela děkuje za potlesk,
který je spontánní, avšak co do decibelů příliš nevydá. Ani
pohled do hlediště není zrovna povzbudivý. Dnešní představení
navštívilo 34 posluchačů a přijdete-li do Reduty na kterýkoli ji
ný jazzový pořad, návštěvnost se o mnoho neliší.
- Jak to, že sem chodí tak málo lidí?
4- ...Odpovědí Vladimíra Klusáka bylo rozpačité pokrčení rame
ny a posléze výmluvný pohled k baru a nealkoholickému obsahu
skleniček hostů.
- Čím jste zakončili?
4 Je to má vlastní skladba, kterou jsem složil jako fanda a je
den čas i externí spolupracovník libereckého divadla "Ypsilonky".
Chtěl jsem, aby měli radost.
- A měli?
♦ Měli
- Zdá se, že "Ypsilon boogie" není zrovna pro klavíristu tech
nickou hračkou?
♦ To máte pravdu. Ale ve valné většině ostatních skladeb použí
vám jiného druhu stylu hraní. Říká se mu "stride piano" o je to
takový způsob basování levou rukou, který může do jisté míry
nahradit i celou rytmiku. Používalo se ho od předjazzové éry
ragtimů až do čtyřicátých léta stále se zdokonaloval. Původně
hrané oktávy se nahradily decimovými průchody a dalšími akordickými tóny.
- Jaké je vaše tivilní" zaměstnání?
v Dělám asistenta na stavební fakultě.
- A co vaši posluchači; vědí o tom, co děláte, když neučíte?
♦ Nejdříve to nevěděli, ale teď už ano. Někdy si mě přijdou
poslechnout__ ale nemyslete, že pak mají za to u mě protekci!
- Jste vlostně muž "dvou tváří". Jak to všechno stačíte?

t To není zdaleka všechno. Navíc ještě dělám sportovní létání
a trenéra sjezdového lyžování. A když to člověka baví, tak se
dá stihnout ledacos.
- Vaše osobní doména jsou klavírní sóla, vlastní skladby. Jak je
uplatňujete?
»• Mám nahrávky na monotématických deskách, hlavně Pontonu.
Také mi vyšlo album s názvem "Jazzový klavír Vladimíra Klusá
ka" a několik snímků mám v rozhlase. Poslední dobou skládám
hudbu k filmům a spolupracuji s Realistickým divadlem.
- Máte hudební skupinu, skládající se ze somých mužů. Uvažo
val jste někdy o přibrání zpěvačky?
♦ /rezolutní:/ J4E!
- Proč ne?
ř Já se zeptám no odpověď Františka Sojky, on to lépe vystihne.
Afantišek Sojka to vystihnul v několika svérázných verzích. Ne
přál si však, aby byly publikovány./ Pokračuje VI, Klusák:
♦ Vycházíme z klasického zvuku kvarteta Bennyho Goodmana; ni
koli, aby dominovala zpěvačka se "svou* kapelou. Proto raději
zpívám sám, se vším svým pěveckým neuměním.
- Kde a jak často účinkujete?
f V Praze pravidelně v Redutě a někdy v Parnasu. Účastnili
jsme se také téměř všech Pražských jazzových dnů. Mimo Prahu
pořádáme koncerty po celé republice; myslím tím na místech
příznivých pro jazz. Dále jsme absolvovali nějaké zájezdy do
zahraničí: Do Polska, NDR, NSR, Holandska, Španělska. Jedna
lo se o koncertní a klubové hroní, někdy také festivaly.

- Takže jste sjezdili hezký kus světa, poznat jste mnoho hudební
ků... Máte mezi nimi nějaký svůj vzor?
♦ Ano. Je to Theodor Wilson. Má úžasný klavírní swingový způ
sob hry. "Stride piano" dotáhl k naprostá dokonalosti. Hrál s Benny Goodmanem v kvartetu. Teď je to staříí, asi sedmdesátiletý
velice laskavý pán. Dnes ale už hraje pochopitelně jinak a mo
derněji než v letech, kdy jsem ho začal obdivovat.
- Takže - at vám to taky tak swinguje!
* To bych moc rád .
/Kateřina Hajdovská/

DIALOGY 1
Perpetuum mobile
Bylo nebylo. V časech hudbou blahých seděli vašnostově v křes
lech, víude klid, vzduchem se linula Rosemarie a do dveří po
malu vcházela podivná individua. Prý swing, Glenn Miller,
Count Basie a tak .. .Vaí nostově se protáhli v křeslech, zabafali z vlržinka, promnuli si knír a pravili: *...hm, mno, no
tak uvidíme, uvidíme...*. /A mladistvý koncipient je tahal za
rukáv a odvážně íeptal: "Já vám fandím.*/

A pak vstal šéfredaktor pan rada Prudivý, známý kuřák a se
všema vyrazil dveře.

A znovu bylo nebylo. V časech hudbou blahých seděli vašnostové v křeslech, ve vzduchu se linula melodie orchestru R. A.
Dvorského a Karla Vlacha a do dveří nesměle vcházela slušně
ostříhaná individua. Prý pop-music, Beatles, a jiní zase rock
and roli a tak. Redaktoři se protáhli v křeslech, potáhli Zetky,
prohrábli ježka a pravili: *hm, mno, no tak uvidíme, uvidíme...*
/A mladistvý čekatel je tahal za rukáv a odvážně šeptal: *Já
vám fandím."/

A pak vstal šéfredaktor ing. Stanislav Titzl, známý nekuřák, a
se všema vyrazil dveře.

Jak jinak: bylo, nebylo. V časech hudbou blahých seděli úřed
níci na židlích, kouřili Sparty a ve vzduchu se linula LP Karla
Gotta a do dveří nesměle vcházela vlasatá individua. Prý rock,
Led Zeppelin, Dylan a jiní zase ABBA a tak... Úředníci se pro
táhli na židlích, ulízli patku, potáhli Spartu a pravili: "...hm,
mno, uvidíme, uvidíme__ * /A redakční elév jim netakticky sdě
lil, že "sou to všechno starý volové"/.
A pak vstal vedoucí redaktor Ladislav Štaidl, známý nekuřák a
se všema vyrazil dveře.
Opět - bylo, nebylo. V časech hudbou blahých se váleli redakto
ři na zemi, ve vzduchu se linula vůně marihuany a na gramofo
nu se otáčela deska Jazz Q a do dveří nesměle vstupovala ho
lohlavá individua.
Prý nátur music, bučení krav s tříčárkovaným “a* v basu a jiní
zase R. Strauss a tok... Redaktoři zvedli hlavu, prohrábli hóro
a pravili: "... hm, mno, uvidíme, uvidíme...*

A pak vstal šéfredaktor Ladislav Kantor, známý kuřák a se vše
ma vyrazil dveře.
/Ladislav Kantor/

PŘLP.RAVUJEME:
Dialogy 2: O"mezinárodním " talentu .
Dialogy 3: O metru v rukou se chvějícím.

JEŠTĚ TVRDĚJI
Pár vět, které jsme prohodili na koncertě rock'n'rollových kapel
v Lucerně se šéfem Extempore Mikolášem Chadimou:
- Co chystá tvoje skupina nového? Nějaké speciality?
- Mám v hlavě témata několika cyklických kompozic. Popmusic,
Přežraný velkoměsto nebo Pracovní den.
- Kdysi jste měli co vystoupení, to novou kompozici...
- Jenže jsme zjistili, že řada lidí neslyšela to, co jsme hráli
minule. Třeba takovou Milou 4 viselců, tu si žádali lidi mimo
Prahu pořád, ale my už ji dávno nehráli. Takže právě pro tyhle
posluchače chceme mít ten program dýl.
- Není jeden komponovaný cyklus málo?

- My neděláme jen komponovaný pořad. Ten tvoří až druhou půl
ku programu. Máme haldu přejatejch věcí, který se nám líbí nějaký Fugs, Wire, Generation X, co nám vyhovuje zvukem,
aranžmá, prostě vš ím.
- To ovšem jazz-rock moc neníl
- Ne. Jazz-rock je komerce a jazz-rockáři komerčáci. . Českej

jazz-rock je hnusnej. Nemám ho rádi
- Ty nemáš rád ani světovýl
- Ale jo, ještě tak Weather Report. Ale Hancock nebo Corea?
Muzika lidem k biftekům a smaženejm brambůrkům. Fuj! My jsme
a budem tvrdej bigbítl
- Máte v tom nějaký rezervy?
- Poslední zkoušky ukazují, že velký. Hlavně u našeho kyta
risty Pepy Záruby. Ten už z kytary vyloudí zvuky jako Snakefinger. Budeme ho víc využívat. Kapela je dnes ve složení, kte
rý je pro tvrdý ivuk Ideální. Já vždycky chtěl, aby Extempore
hrálo tvrdě, ale neměli |ime na to lidi. Dneska je to tvrdá par
ta. Když k nám přišel náš dnešní bubeník, byl to jazzovej měkejš . A dneska? Za půl roku zlámal asi třicet paliček} předě
lali jsme ho úplně na bigbíta.
/-k/
ŽE BY ZMĚKL ?
Na jednom večírku po Jazzových dnech se dostali do ohnivé
diskuse šéf Art Bears Chris Cutler a vedoucí Extempore Mikoláš
Chodima:
*Co mám dělat,* ztěžoval si svou bizardní angličtinou Mikoláš,
"když každej muzikant, na kterýho narazím je z tý hudební ško
ly tak zblblej, že musí za každou cenu hrát co nejsložitějc.
Lezou z nich furt jen jazz-rockový stroje. Jednoduchá hra, to
je pod jejich úroveň..."
"Tak to udělej jako Captain Beefheart. Ten si našel pár mladých
kluků, který za dva roky naučil od píky všechno přesně tak, jak
sám chtěl. *

"Já, já je naučím hrát a oni mi pak odejdou zrovna v ne ¡lepším
na vojnu."

"Na to je snadná pomoc - najdi si tedy nějaké holky a hraj
s holkama."
Mikoláš zkopměl a po následující půlhodinové přednášce o pra
vé podstatě zrovnoprávnění žen se zdál být prapodivně a ne
zvykle zamlklý. Zdá se, že v něm začal hlodat červ pokušení.
Žádný oficiální nábor sice dosud ještě nevyhlásil, ale mladé
rock'n'rollové hudebnice se už teď mohou hlásit no čísle

/v/
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DOPORUČUJEME
DESKY

V době, kdy jazzová, centra v Čechách už zapomínají no existen
ci
GABRIELA JONÁŠE, se díky Opusu objevila v prodejnách
deska Gramofonového klubu IMPRESIE, necelý rok po natočení
v pražském Mozarteu. Deska přišla včas - připomněla přítomnost
výrazné jazzové osobnosti - ale je jen půlknokem, ten zbytek by
měl dokončit sám Jonáš: měl by se opět stát dctivním podílníkem
na československé jazzové scéně, svým uměním, svou hrou, svý
mi možnostmi by měl posílit prořídlé řady těch, kteří se snaží
naši jazzovou hudbu udržet v kontextu se světovým vývojem.

Deska obsahuje 6 Jonášových témat /Daleko, a předsa blízko,
Ve znamení strelca, Chvostík, Pozdrav Ch. Coreovi, Živý sen,
Trinást/ a Kořínkovu Akelu. Autoři si své věci také sami zaranžovali.

Jonášova radost z vlastní hry, tak viditelná na koncertech, se
nevytratila ani z drážek této desky. Nevtíravým způsobem jeho
hru nejen podporují, ale i zpestřují Petr Král, Petr Kořínek a
Josef Vejvodo. Obal předpokládá, že se majitel desky soustředí
předevš ím na hudbu.

Nám, pořadatelům Pražských jazzových dnů, nezbývá než závi
dět, snažit se a doufat. To bylo to první, co mě napadlo, když

se v Géčjcu objevilo zprávo o desce Opusu BRATISLAVSKÉ
JAZZOVÉ DNI 1976. Pravda, téměř tří
letý odstup je i na na
še poměry trochu velký, přesto se všok redaktorům podařilo se
stavit něco víc, než jen dvoudeskový dokument.
První desku zahajuje PBB se Svobodovou Podobiznou a Thad Jonesovým Don't get sassy a Peter Lipa zpívá s bratislavským Re
vival Jazz Bondem tradicionál Goin' to Chicago a Basieho
I sent for you yesterday. Zařazení části svity Konrada Bauera
Hluboko v moři v podání skupiny FEZ z NDR považuji za nej
významnější moment celého alba - náš jazz se nevyznačuje čas
tým experimentováním, takže alespoň si poslechneme, jak to dě
lají sousedé. První desku zakončuje Daškovo sálové Jako na dla
ni. Na třetí straně dvojalba posloucháme Combo Ladislava Gerhardta s hostujícím sólistou z JOČR a Celuly - Lacem Déczim.
V Coltranově Impression a Gershwinově Summertime se však só
listé Combo nenechali zahanbit. Při Décziho trubce jsem si zno
vu uvědomil, jako u mnoha našich dalších jazzmanů, že Déczi
hraje vlastně už strašně dlouho a stále dobře - ale nejsem si jist,
jestli to z hlediska dnešního jazzu není už trochu málo.

Další z nemnoha známých slovenských jazzových formací. Nový
tradicionál, pokračuje s Ellingtonovou Sophisticated Lady a For
mace Gabriela Jonáše se představuje v téměř jedenáctiminutovém
Ovocném džusu. OPSO pak můžete pustit i svým prarodičům:
K. Oliver - Mandy Lee Blues a F. Henderson - Ghost of the
Blues. Druhým zahraničním podílníkem na tomto albu je Gyorgy
Szabados se skupinou s hudbou silně ovlivněnoj maďarským folk
lórem.
Jedinou neodpustitelnou závadou dvojalba je úplná absence per
sonálních údajů.
/V.K,/

KNIHU

třemi větami:
Téma, které si vezme do pera Lubomír Dorůžka je pro každého
dalšího autora ztracené» vyčerpávající v možném rozsahu, přesné,
důvěryhodné, odborné o čtivé.

Zůstane Dorůžkovou zásluhou, že máme nejenom literaturu o
jazzu, ale i jazzovou literaturu.

Poslední knihu Lubomíra Dorůžky POPULÁRNÍ HUDBA, PRIEMYSEL,
OBCHOD, UMENIE vydal OPUS Bratislava a rozhodně si ji
nenechte ujít.

FILM
Nevěřili jsme očím hned dvckrát: Nejprve, když noviny napsaly,
že přijel Miloš Forman, a podruhé,když jsme seděli na promítá
ní Hair. Je to film perfektní se vším všudy. Od davových scén
po okapovou rouru. Tedy film americký, i když ne docela.
Příběh znáte: vztah dvou, budoucího vojáka o dívky z lepší ro
diny, který se okolnostmi vyvíjí v prostředí hippies, až nakonec,
po tragické zkušenosti, s květinovou generací splývá.
Hair uzavírá triumvirát Bezstarostné jízdy a Jahodové proklamace,
které jsme poznali. Opět se bezelstnost, svoboda a právo hledat
své štěstí, střetávají s protipólem - militaristickými mozky;
v tomto případě jde o Vietnam.

Miloš Forman natočil příběh Gerome Ragniho, Jamese Rado a
MacDermonta v New Yorku a Kalifornii. £ herců o zpěváků
vybral Johna Cavage /Claude/, Beverly D Angelo /Sheilr^,
Annie Golden /Jannie; zpívá s The Shirts/, Dorsey Wrighta,
Dona Dacuse /Hud a Woof» nyní ve skupině Chicago/ a další.
Skladatel Galt MacDermont zaranžoval nově téměř třicet melodií
/podílel se Tom Pierson/ a RCA je pohotově vydala na dvojalbu.

Přesto film vynechte. Jinak vám písničky nezůstanou jenom pís
ničkami, jak je chrlí šaubyznys deset let na deskách. Formano
vým uměním totiž zhořknou a nadosmrti je nebude vnímat jinak.
Je to film o blues americké společnosti z konce šedesátých let.
Do našich kin přijde...?

PRÁVNÍ

PORADNA

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
JAK USPOŘÁDAT KONCERT?
Bude řeč o podání tzv. povolovačky, potřebné ke všem podni
kům, kde dochází k veřejnému nedivadelnímu provedení hudeb
ních skladeb s textem nebo bez textu, ku př. koncert, lidová
veselice, estráda, dětská besídka, kurs tance, taneční zábavy
všeho druhu, atd.

Pořadatelem je ten, kdo svým jménem žádá NV o povolení a ta
ké odpovídá za uspořádání produkce, na př. organizace SSM,
Závodní kluby ROH, SRPŠ, vedení škol, závody Restoerací a
jídelen, apod. Žádost o povolení hudební produkce získá pořa

datel na každém NV. Tiskopis má tři díly o podává se čtyři týd
ny před datem uspořádání produkce. Vyplnění rubrik musí být
přesné a pravdivé, opatřené pětikorunovým kolkem a razítkem
organizace. Musí být označen druh pořadu /koncert, taneční
zábava, estráda, aj./, vypsány názvy skladeb a jména autorů
a přiloženy texty.

Povolovačka se podává samostatně pro každou jednotlivou pro
dukci, /výjimky u čajů, série stejných koncertů/. Pořadatel
zaplatí do 15 dnů provozovací honorář, který mu bude vyměřen
podle kapacity sálu a průměrného vstupného.
Povolovačku je třeba mít pro potřebu kontrol před zahájením pro

dukce. Podepsání funkcionáři přebírají osobní hmotnou zodpověd
nost za průběh produkce. Pořadatel nesmí překročit povolenou uza
vírací dobu, maximální počet návštěvníků a podmínky stanovené
majitelem sálu /bezpečnost provozu, kouření, atd./.
V případě, že NVP přijme žádost o povolení k uspořádání veřej
né produkce /nejlépe donést osobně do sekretariátu inspektora kul
tury nebo do podatelny NVP a opsat si podací číslo/ rozhodne o
žádosti do týdne.

Výš i sstupného stanoví příslušný finanční odbor NVP, který určí ce
nové kategorie /výnos/.

Tyto informace jsou opsány z formuláře, kterým se žádá o veřejnou
hudební produkci v Praze. Je možné, že existují ještě místní spe
cifické podmínky, které neznáme. Proto doporučujeme všem pořa
datelům, kteří nemají praxi s jazzovými a rockovými koncerty
/chodí nám na toto téma dopisy/, aby před započetím práce na
vštívili inspektora kultury v místě bydliště a poradili se* ním. Bu
de to jedině ku prospěchu věci.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Nedávno jsme se zabývali problematikou zřizování souborů li
dových hudebníků. Být členem takovéhoto souboru je projevem
amatérismu v tom nejlepším slova smyslu a důkazem opravdové
lásky k muzice. Dnes si totiž povíme něco o finanční odměně
lidového hudebníka. Podle § 10 vyhlášky Ministerstva práce a
sociální péče č. 180/50 Sb. hudebníci zaměstnaní příležitostně
za vystoupení v trvání až do tří hodin obdrží základní plat ve vý
ši Kčs 24,-, za každou další započatou hodinu Kčs 6,-.

Za účinkování při pohřbech, církevních a slavnostních průvodech
v trvání 1 hodiny obdrží základní plat ve výši Kčs 16,-, za
každou započatou hodinu Kčs 10,-. V základním platu je zahr
nuto vystoupení a náhrada za udržování hudebních nástrojů. Tato
sazba je stanovena bez ohledu na to, v který den je vystoupení
konáno. Vedoucí orchestru nebo jeho zástupce má nárok na kapelnický příplatek ve výši nejméně 30%, nejvýše však 100%
stanoveného základního platu. Kapelnický příplatek obdrží pouze
ta osoba, která při produkci orchestru je svým výkonem /¡oko hu
debník a dirigent/ skutečně činná a soubor po stránce umělecké
a administrativní vede. Vedoucí více než osmičlenného orchestru
může uzavřít se zaměstnavatelem /rozuměj pořadatelem/ zvláštní
dohodu o přiměřené náhradě za speciální úpravy notového ma<
teriálu, avšak pouze v tom případě, že tyto úpravy jsou ve
větší části programu skutečně provozovány. Tento příspěvek
nesmí přesahovat částku 600,- Kčs měsíčně.

Sólisté a hudebnic!, kteří hrají první nástroje obdrží sólistický
příplatek ve výši 10% stanoveného základního platu.
Orchestru s prvotřídním výkonem a bezvadné vybavenými hudeb
ními nástroji může být poskytnut kvalifikační příplatek ve výši
až 100% stanoveného základního platu.

Za hudební výkony po 18. hodině v den 31.12. /o Silvestru/
zvyšují se platové sazby stanovené v§ 10, odst. 1 a 2 o 100%.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

První připomínka
na adresu našeho zpravodaje se týká rubriky "Právní poradna".
Jeden z čtenářů správně píše, že: "... podle nové vyhlášky
161 z76 Sb., která je novým prováděcím nařízením s platností
od 1 . 1 . 77 je za odvod daní a jejich strážení zodpovědný
plně zřizovatel, protože on je stráží a odvádí za všechny ka
pely! íili ne kapelník, ale zřizovatel..." Na naši omluvu mů

žeme pouze uvést, že jsme při psaní rubriky vycházeli /a v ně
kolika dalších číslech ještě vycházet budeme/ z materiálu podle
našeho soudu nejpovolanějšího, a tím je metodická příručka,
kterou vydalo Pražské kulturní středisko pro potřebu Lidových hu
debníků. Tam právě je uváděna ještě stará úpravo v citované vy
hlášce 112/60. Za upozornění děkujeme.

SLEPÁ

BABA

s
ALEŠEM faixem
Zapomenutý ostrov /Luboš Andršt/, "Piknik" /Energit, Panton
11 0695

"Energit, co? To můžeš dát pryč, to mám doma. Copak tahle
skladba je dobrá, ale ta prostřední na týhle straně, tam je tak
hrozný saxofonový sólo, že se Ticháčkovi divim, že to nechal
jen tak..."
Priesteso /B. Harper/, "Synthetic Evans" /The Gil Evans Orchestra,
Pol jazz Z-SX-0636
"To mi trochu připomíná "Grand Vazoo". No jo, když já s těma
big bandama... Co je to? /po shlédnutí obalu/Evans? A to vy
dali Poláci? Hele, neni to živě? No jasně. Já byl tenkrát, když
hráli v Praze na voperaci se slepákem, tak sem to prošvih. A to
hle je stejnej program? Na koncertě bych si to rád poslech, ale
doma. . . ?"

Nein-Four/Gomez/Steig/, "Music for Flute l< Double Bass“ /Jeremy SteigéEddie Gomez, CPM Records CPM 6
"To je dobrý! Co je to? Neni to Stivín? Neni? Tak nevim. Já
vim, že nemusim hádat. Steig s Gomezem, hmm... To je nád
hera. Tok málo lidí a tolik muziky. Pust mi eště jednu věc.
Tohle je double boss, ten playback s dvěma basama? To je moc
pěkný, zatim nejlepší."

Constantinople /Residents/, "Duck Stab!"/The Residents, Ralph
Rec. PRO 278

"No já ti nevim.,. Připadá mi to jako reklama na prací prostřed
ky. Trochu dada, co? Residents? Kdo to je? To sou Angličani?
To bude nějakej punk, co? Já sem se eště nedostal k tomu,
abych si něco z týhle muziky poslech, ale po tomhle si myslim,
že sem vo nic nepřišel."
/tk/
OMLUVA

Omlouváme se skupině Franka Towena za to, že jsme nevytvoři
li podmínky pro její plánované vystoupení na Pražských jazzových
dnech. Teprve v předvečer pátečního koncertu jsme se dozvěděli,
že dvojice CutlerkFrith potřebuje ke svému koncertu nainstalo
vanou celou aparaturu Art Bears, pečlivě nastavenou již na odpo
lední dvouhodinové zkoušce. Na přeplněném pódiu se dvěma
ozvučeními pak nezbyl dostatečný prostor pro taneční skupinu a
tak návštěvníci Lucerny byli ochuzeni o jedinečný zážitek, kte

rý Frank Towen umí vždy připravit. Škoda, že nešlo realizovat
ani náhradní řešení, zahájit nedělní odpolední koncert.
EDA SRP ODCHÁZÍ

Po několikaletém úspěšném vedení jazzklubu přichází zpráva, že
jeho zakladatel Eda Srp odchází s celou rodinou z Litvínova.

Pro profesionální hudebníky i pracovníky hudebních institucí zů
stane vzpomínka na kulturní život Litvínova spojena právě s ve
čery v tomto klubu. Vystřídala se jich zde opravdu pěkná řádka,
a mnozí, jako Luděk Hulán, dávali účinkování v Litvínově před
nost před Prahou. Srdečná atmosféra, tiskové materiály, plakáty
i přátelské osobní kontakty organizátorů s hudebníky klub pový
šily mezi nejlepší v republice. Jazzklub sestál vzorovou ukáz
kou činnosti, které říkáme zájmově umělecká, navíc vedena na
odborné úrovni.
Je to až neuvěřitelně mnoho vykonané práce na skupinku litví
novských jazzmanů, a proto, at bude již Eda Srp kdekoliv, je
ho jméno zůstane ješ tě dlouho spojeno právě s jazzem v sever
ních Čechách.
TRAPAS MĚSÍCE

/se zdravým koncem/

Felixi Slováčku! Dopracovat to za pět let od jazzového koncer
tu pro klarinet ke šmíře, jakou jsme slyšeli na závěr večera
agentur v rámci Intertalentu, to je sešup__ Ani hlavní hrdina
filmu Očitý svědek, který běžel v televizi 8. června na zá
věr večera, by si ve své bezbřehé fantazii nevymyslel větší
repertoárový kýč . Od Itálie po klasiku. Konečně víme, ¡ok
číst červenou knihovnu ušima.
A co ten Saint Louis Blues? Špagety se nevaří ve vodě z Mis
sissippi! Klarinetová jednička přece ví, že tohle je nejsvatějšf
ze všech černejch blues, a i když bylo miliónkrát zaranžovaný, jako třeba těma klukama na plechový barely, musí mít
blues a pak snad teprve ekvilibristiku. Jestli, jsme ale správně
hádali, protože to pak končilo jako One O clock Jump...
Zaskočil nás totiž ten fór, jak jste šel s klarinetem u úst po
dávat ruku na kraj rampy...
Naštěstí nebýt poučení krásné konferenciérky hned na začátku,
že tak jako dělník, frézař, zedník musí odvést dobrou práci,
odvádí ji i hudebník, fakt jsme to mysleli vážně.

P.S.

a/ Spaghetti á I Italienne podáváme jako samostatný pokrm
uvzdychaným šestnáctkám. Pozor!! Nemícháme s jazzem!
b/ Ale jinak díky za intervenci pro Hancocka, o které
jsme se právě dozvěděli, Zdravej kořen se přece jenom
nezapře!

ELTON JOHN; SUPRAPHONSKÁ LEKCE

Tak nám zdražili licenční elpíčka. Všimli jste si? Elton John je
za sto dvacet korun. No nic, ceny rostou všude, ale přesto to
byl pro mne otřes - vždyt jsem byl před nedávném svědkem sou
du s mladým mužem, který dostal dosti vysokou paletu proto, že
nabízel sluš né zahraniční desky po dvou stovkách. Tody se platí
za šmejd jen o osm pětek méně.

Ale o tom nechci mluvit.
Můj příběh začíná ještě dlouho před vydáním této desky. Dva ro
ky předtím jsem psal text na obal /čili sleevenote/ na album Santana. Už vlastně nevím, jak jsem se k tomu dostal, ale víc než
dobře se pamatuji na to nadšení, s nímž jsem ho psal. Vzal jsem
si týden dovolené a zplodil dvacet stran textu, který dodnes po
važuji za jeden ze svých nejzdařilejších. Trochu jsme to pak mu
seli s odpovědným redaktorem osekat, protože se nevědělo, jestli
se u nás smí momentálně psát o Ginsbergovi, Vozr.ěsenském, Hommerovi atd., ale pořád jsem byl se svou prací navýsost spokojen.
Vzápětí jsem dostal ránu za uši: průvodní text mi byl vrácen
s /interním/ odůvodněním, že jde o "kanál abstraktního humanis -

mu a netřídních přístupů". Dodnes ¡sem nepochopil, co to abstrakt
ní humanismus je a proč člověk nesmí humanisticky psát. Soukro
mě mi bylo řečeno, co no textu vadilo /"na americkou hvězdu je
to moc dlouhý, napiš něco jako slovníkový heslo"/ a já blbec
jsem na to přistoupil a předělal to podle jejich požadavků. Zno
va mi to sice zaplatili, ale k čemu jsou mi prachy, když dělám
kurvu sám sobě a svému dílu. Když deska vyšla, napadli mou
práci dva kritici z nejpovrchnějších, že je povrchní. A měli
pravdu. Nerozhoduje přece úmysl, ale realizace. Co je komu do
toho, co se dělo kolem vytvoření díla! Když hodnotím třeba Ko
cábovo vystoupení, tak mě také nezajímá, co práce bylo s orga
nizací, zkouškami atd. Proč by tedy na mě měl platit jiný metr?
A tak jsem se zařekl, že jestli ještě někdy budu psát sleevenote,
pokusím se přes veškerý tlak okolností realizovat svou představu
co nejkonkrétněji.
Stalo se, že jsem dostal šanci napsat text na album Eltona Johna.
Na první pohled to pro člověka posedlého všemi výboji není zrov
na nejlepší téma, ale nepoučen minulostí jsem se do toho vrhl se
vší vervou, čím pečlivěji jsem totiž sledoval tuto připlešlou fi
gurku poněkud bisexuálního typu, tím mi bylo jasnější, že mám
v nikou ideální materiál, na němž mohu demonstrovat snahu showbyznysu vyplnit vákuum, které vzniklo v oblasti masových popu
lárních idolů po rozpadu Beatles. A navíc fantastickou ukázku,
jak jednu osobu udělá slavnou čtyřicetičlenný klan lidí v pozadí,
typický to rys nejen západní kultury, ale v malém i malých čes
kých poměrů. Zároveň se tu naskytla příležitost říci, že populár
ní hudba není Uměním, jak se mnozí čeští Beethoveni a krákora
jící kohouti a slepice domnívají, ale uměleckým průmyslem spotřeb
ního ražení. V tom smyslu jsem také průvodní text napsal. Trochu
mi sice přitom vadil obal Josefa a Ivanky Zichových, kteří si prá
ci poněkud zjednodušili - místo své vlastní práce překopírovali
písmo a původní fotku z druhé strany Greatest Hits dali na ti
tulní. Ještě horší práci odvedl ing. Miroslav Černý, který
z celkem sedmi a půl hodiny Eltonových písní zvolil dva výbě
ry Greatest Hits /z prvního vybral sedm písní, z druhého tři/
aniž se přitom ohlížel na typičnost či atypičnost těchto skladeb
v díle zpěvákově. Došlo nakonec k bizarní situaci, že z dese
ti skladeb člověka, který proslul jako interpret vlastních písní
jsou dvě přejaté. Pro zajímavost - z Eltonových písní tvoří pře
jaté tituly necelé jedno procento. Ale copak já musím tvořit
ve stejné atmosféře české kulturní apatie, nezodpovědnosti a le
nosti?

Odevzdal jsem text a Jarka Němcová, odpovědná redaktorka al
ba, byla celkem spokojená. Za pár dní mi ovšem zavolala, že
její nadřízený. Žáček má proti textu velké výhrady. Tak jsme
se sešli v její kanceláři a chvíli jsme vzdychali, že nechápeme
proč. Nakonec se otevřely dveře a náhodou vešel sám Žáček.
Následujících dvacet minut patří k největším šokům v mém ži
votě, část rozhovoru jsem si doma zaznamenal:
Ž.: "Váš text je příliš individuální!"
V.: "A proč by ne? černého text no Mišíkově disce je ta
ky individuální, velmi osobní."
Ž.t "Však patří k tomu nejhoršímu, co jsme v Supraphonu
měli."
V.: "Naopak, je to vynikající sleevenote."
Ž.: "Jmenujte mi příklad dobřé a špatné sleevenote."
V.: "Dobrá - Jiří černý no Mišíkovi, špatná - Jehne na
Petře Janů."
Ž.: "Definujte mi žánr sleevenote."
Dál už jsem si to ani nepoznamenával. Vyvalil jsem jen oči.
Takoví lidé že dělají ve významné celostátní kulturní organiza
ci na odpovědném místě? Sleevenote přece vůbec není žádný
žánr, to je prostor k realizaci kteréhokoli žánru. Kdybych tam
chtěl napsat básničku, pohádku nebo povídku, pořád to bude
sleevenote. V tom smyslu jsem mu taky odpověděl a protože mi
nebyl schopen říci, co mám v textu změnit,zavolal jsem na se
kretariát ředitele, že bych rád mluvil se soudruhem ředitelem
ohledně průvodního textu k desce s Eltonem Johnem. Po několika
urgencích mě přijala místo něho paní Šotolová, která má celý
tento rezort na starosti. Velmi sympatická dáma, s kterou se da
lo hovořit. Celkem konkrétně mi řekla, že jí vadí přesně vy

číslená suma Eltonových zisků za prvních pět let jeho kariéry.
Na mou námitku, že si přece nebudeme vykládat, že Gott jezdí
embéčkem a bydlí v garsonce, nijak nereagovala. Dál měla ná
mitky proti obratu "brýlemi zakomplexovaný* v pasáži, týkající
se Eltonova dětství. Tomu se dalo vyhovět a tak jsme se dohodli.
Víc námitek nebylo □ tak jsem se radoval, že jsem zvítězil. Chy
ba lávky! O několik dní později mi byl skrze Jarku Němcovou
tlumočen dolš í vzkaz, bohužel nevím čí, že musím ještě vyne
chat závěrečný odstavec. Prý nevyhovuje současné kulturní po
litice. Zní takto:

"My si zatím ještě příliš málo uvědomujeme, že populární hud
ba se čím dál více posouvá svou podstatou do oblasti umělecké
ho průmyslu. Není to žádná degenerace žánru, spíš to před něj
staví nové, zajímavé dimenze rozvoje. Jako u každého umělec
koprůmyslového zboží denní spotřeby - u šálku, plakátu nebo
židle - mohou vznikat produkty vkusné i nevkusné. Elton John
je příkladem toho, že i v tlaku gramofonového průmyslu lze
vytvářet písně ohromně populární a při tom právě s nejvyšší
mírou vkusu."
Prý jsem byl první, kdo nesouhlasil s publikací Supraphonem zmr
začeného textu. Doporučil jsem slečně Němcové Jiřího černého,
jehož psaní si nesmírně vážím, ba dovoluji si ho nazvat svým
učitelem, aby jí v zoufalé situaci pomohl. Udělal to velmi dob
ře, ale slyšel jsem, že i on měl se svým textem velkou řadu po
tíží. A tak je aspoň něco dobrého na té odfláknuté desce, za
níž jste zaplatili sto dvacet korun.
/Josef Vlček/

DRBY

- Sotva si odležel na kavalci vojenské cvičení kytarista skupiny
Classic Rock'n'Roll Band - Petr Branda, už dostal povolávací
rozkaz další člen této kapely - Pepa Pilař, který tam stráví
celé
týdny bez svých Rock'n'Roll 's Stars. Doufáme, že jej
to nijak vážně nepoškodí a v příští sezOně se s ním opět shle
dáme na pódiu.

- 1. června nastoupil vojnu na pit měsíců kytarista populárních
Bluesberry Mário Císař, aby se přesvědčil, že vojna vskutku ne
ní kojná.
- Na X dnů má na cvičení odejít manager skupiny Extempore.
- Ze cvičení se vrátil fotograf Milan Jebavý.

/tom/

- Hráče na klávesové nástroje hledá skupina 0,3 I.

- Nejvyšší ocenění v červnovém Down Beatu obdrželo album
ART BEARS nazvané Hopes And Reors, které skupina zahrála
v Lucerně.
- BENNY WATERS jako host a JOSEF KRAJNÍK jako záskok,
účinkovali prvnícfj čtrnáct dnů v červnu v NDR se souborem
TJS PAVLA SMETAČKA.
- Bratři Soukupové získali prý nějakou cenu na Bratislavské Lyře.
- OPSO PAVLA KLIKARA zazářil koncem května na festivalu
tradičního jazzu v holandském Bredě. Ze 150 kapel nejdéle při
dávali, zúčastnili se mnoha místních taškařic o vůbec prý to
byl vodvaz. Festival zahájil na náměstí pan starosta, který čty
ři dny nehovořil o ničem jiném, než opravdu zasvěceně o trodičním jazzu.
- První středu po Dnech zazvonil telefon. ALBERT MANGELSDORFF se omlouvá vš em návš těvníkům koncertu na kterém chy
běl. Prý podcenil čas potřebovaný k získání viza. Please, telí
it to all fons - tak to děláme. Příště určitě přijede.
- Sborové VZÝVANÍ DEŠTĚ, jak je známe z alba Woodstock,
spustila Lucerna, která nechtěla propustit z pódia o Jazzových
dnech populární Classic Rock'n'Roll Band.

- K neúčasti dvojice DURMAN a POSEJPAL na PJD sdělujeme,
že oba hudebníci zprvu přijali pozvání do soutěžní části probí
hající na Folimance, avšak v p růběhu příprav, kdy již byli pla
kátováni, přišli s nárokem vystoupit místo toho mezi profesioná
ly v Lucerně, jakožto loňští vítězové přehlídky. Protože to již

z (osových důvodů nebylo možné, rozhodli se nevystoupit vůbec.
V historii Pražských jazzových dnů je to první případ tohoto

druhu.
- Vyšla SITUACE 3 - Jitka Svobodová, objekty-kresby. Všechny
svazky nabídneme koncem roku. Jinak k zakoupení v redakci
každou středu 18-19 hod.

- Nezapomenutelným parníkem skončily Dny, které si někteří
hudebníci ještě prodloužili hraním v přírodě.
- Na přelomu května a června byl v Praze na dovolené bubeník
orchestru Glenna Millera Maurice Purtill /1939-1942/.
- Dlouho slibovaná Rocková poezie, která vyjde v Petitu bude
obsahovat osi 200 textů od skupin a zpěváků: Argent, Cpt.
Beefheart, Doors, Genesis, Steve Hockett, Peter Hamill, Jethro
Tulí, King Crimson, Mothers of Invention, Pink Floyd, Cris

/Psáno pod dojmem jednoho dopisu, hluku ulice o šepotu SBB/
Ano, byl jsem na SBB. Zády opřen o rám okna, stíral jsem si
vodu s nosu, poslouchal a přemýšlel. Za mnou ONI, v hlavě
labyrint o po pravé straně vozy, kterými přijeli. Bylo to jedi
né místo, kde člověk "něco* slyšel, když předtím pořadatel potřikrát odmítl přijmout zmuchlanou dvacku. Třeba jsem se nepře
dal, myslel jsem si. Z tohoto omylu jsem byl vyveden /předtím
již několikrát/, když už 10 minut před koncem pouštěli nás
vytrvalce dovnitř po čtyřech /lidech/... a zadarmo.

Ale nevadí. Třeba tu v Praze zahrají příští rok víckrát. Pak ale
nechápu, proč třeba hlediště v Nymburce den předtím zůstalo
poloprázdné. Asi proto, že ty u piva naplánované výpravy skon
čily zase jen u piva.

A tak mě napadá, jak to vlastně s náma je. Nemyslím teď jen
na lidi - posluchače, ale hlavně na nás, co občas bereme do
rukou nástroje /obvykle ve volných chvílích po zaměstnání, už
nevím, u koho jsem zaslechl to slovo - koníčkáři/.

Squire, Pete Sinfield a Yes.

GRAMODESKA PŘEPYCHEM

se stala pra všechny, kteří si dnes chtějí koupit licenční desku
za Kčs 120,-. Jestliže jsme léta úspěšně čelili hospodám právě
finančně dostupnou kulturou, pak máme s nastupující mladou a
nevyhraněnou generací dobojováno.
O KČS 500,-

zdražila Lucerna hodinový pronájem sálu jenom za zkoušky, aniž
by protihodnotou něco nabídla. Proto se s 9. pražskými jazzový
mi dny asi uchýlíme do menších sálů. V této chvíli nevíme nic
bližšího. Včas rozešleme program a objednávkové listy.

Proč si u půllitru třeba "pokecáme", ale po zavírací době zas □
znovu zalézáme do svejch vyhřátejch ulit. Snad si i myslíme, že
je to to jediný a nejlepšf. Tím ovšem nechci nahrávat "uletákům".

To je ten druhej extrém, kvůli kterýma se tolik kapel rozpadá.
Jako kdyby nám hmotné problémy nestačily ... Sakra ty SBB...
Nedávno jsem potkal jednoho pohodového člověka, alespoň se
mi tak zpočátku jevil. Už jsem si myslel, že bych se neměl
unáhlovat s tím házením všech do jednoho pytle. Ale nakonec
stejně něco řekl ve smyslu "všichni blbě - JA nejlíp*.
... takže co vlastně jsme...

Tedy ahoj, pomáhejte nám dál, ale jinak nás moc nešetřete,
amatérský hudebník

DOPISY

Zdar Jazzová sekce

I

Na začátek bych Vám rád poděkoval i za své kamarády za uply
nulé Jazzové dny. Moc se nám líbily a hodně se zde o nich
mluví. Každý si vybral tu "svoji" hudbu a mnohým rockerům se
podařilo více vplout do jazzu. Snad největší úspěch sklidil so
botní a nedělní koncert v Lucerně. Návštěvníci Folimanky z ne
děle ještě dnes hovoří o "zvláštní" skupině Kilhets. Máme zde
výbornou partu a všichni se zajímáme o muziku. Většina poslou
chá už jen náročnější jazz, ale i ti se vracejí často k rocku.
Jsme vděčni za každý koncert, který se v okolí pořádá. Naše
město totiž patří mezi ty nejzaostalejší co se týče hudby vůbec.
Jazzovou kapelu jsme zde neslyšeli ještě vůbec, nepočítáme-li
vystoupení Energitu na plese mládeže před třemi roky I To byl
pohled vidět Andršta, Viklického, Ticháčka oj., jak hrají pol
ky a valčíky, když to se svoji hudbou museli vzdát pro naprosté
nepochopení. Rockové kapely k nám po tři roky zavítávaly na
Hudební léto mladých, bohužel letos se nic nekoná. Je jasné,
že tam hrál Katapult, Citron a jim podobné, ale svezli se s nima i ETC a M. Efekt. Proto hodně jezdíme do Svitkova u Par
dubic nebo na Drážku, Do Hradce či jinanv kde se hraje dobrá
hudba. Pokoušeli jsme se v městě něco zorganizovat /diskotéky,
burzy, přednášky/, ale v místním sále se hrají karty □ country.
Ke všemu ještě nepatříme k oblíbencům majitelů tohoto sálu. Pro
to přicházejí nr řadu byty nebo volná příroda. Již několikrát
jsme se pokoušeli místním kulturním organizátorům poradit, leč
z toho, že k nám často vítá Katapult plyne, že jsme nepochodi
li. Z toho ovšem neplyne, že se vzdáváme - to neI

Neradi bychom patřili jen k těm "co odebírají Bulletin", ale né
všude lze hned založit oficiální jazzový klub. Sám dobře vím,
že na všech možných i nemožných schůzích, přednáškách, v no
vinách, v rozhlase a televizi se mluví o neustále se zkvalitňu
jícím kulturním využití mládeže, ale z uvedením do praxe je to
už horší. Ještě ne všude zvítězily ryzí zájmy nad komerčními a
obchodními a proto musíme stále čachrovat s deskami za 300 až
600 Kčs, shánět pokoutně hudební materiály a rozšiřovat je na
psacích strojích nebo tvrdě platit /i mezi námi jsou obchodníci/.

/J. M. Nový Bydžov/

P.S.
A tak se Tobě neznámý /snad ještě/ amatérský hudebníku upřím
ně omlouvám. Dal jsem si tu práci a našel ve štosu starých zpra
vodajů výňatek z Tvého dopisu /7. P.J.D. SOBOTA 7.10.1978,4
který mě tehdy naštval /a nebyl jsem sám/. Jak jsem mohl být

tak slepý? I

P.S.S.
Na zývěr .. . změna textu jednoho inzerátu
HLEDÁME lidi
- kteří mají dostatek nadšení, dobré vůle a zodpovědnosti
- kteří vědí a umí, ale nedávají to příliš najevo
- kteří nechtějí hrát NĚCO a za něco, ale kteří chtějí hrát
- kteří ovládají alespoň jeden Aterýkoliv/ nástroj a vlastní
event. nějaký ten zeslabovač - není podm.

S nadějí V. Q. G.
__ k napsání těchto pár řádků mě vede ohromná radost z obsa
hu posledního /či prvého/ Zpravodaje JS, asi tak velká, jako
bylo moje zklamání z poslední nabídky GK a jeho práce pos
ledních let vůbec. Jistě by se o tom dalo napsat více, než je
věnováno v úvodníku, však od té doby, co vzal GK pod "svá
křídla* vydávání desek nejprve hi-fi klubu a pak Mladého svě
ta, jde to se všemi edicemi od deseti k pěti...

Je smutné, že se znovu zhoršily i obaly některých desek. Za
upravenou cenu licenčních alb na 120 Kčs by měl mít kupující
při nejmenším alespoň možnost výběru, protože jinak je to jen
otázka plnění tržeb n. p. Supraphon...
J. H., Ústí nad Lobem
... Mám taký dojem, oko keby sa na vedúce miesta GK dosta-»
li ludia, ktorých životným krédom je len a len vážná hudba.
Nikdy som nič nemal proti vážnej hudbě a nepopieram, že si ju
nevypočujem. Ale prečo jen váznu hudbu a slovesné umeniel?
Tiež je čudné, že namiesto zohroničných titulov stále vioc o
viac ponúkajú naše platné, hoci tie by moli byt běžné /o oj

tů/ na domácom trhu a bez obmedzeného nákladu. Nuž je ta
nanejvýi podivné! Mám taký pocit, ako keby chceli progresívnu hudbu zatlačit čo najviac do pozadia...
J. M., Prešov

PROGRAMY

... Hraji na bicí nástroje o chtěl jsem předstoupit před kvali
fikační komisi. Napsal jsem proto Středočeskému krajskému kul
turnímu středisku, kde jsem žádal o přizvání ke zkouškám. Když
jsem po měsíci neobdržel odpověď, rozjel jsem se do Prahy.

V pátek 21. září bude zahájena druhá sezóna Amatérské scény
v klubu karlínské Tesly, v Křižíkově ulici č. 89. Programy se
budou konat dále každých 14 dní. Nová Amatérská scéna začne
fungovat od 12. 10. v divadle na Solidaritě v Praze 10.
Programy obou scén lze sledovat v předprodeji Melantric1.-Svo
bodné Slovo v pasáži Hvězda na Václavském náměstí, kde si ta
ké můžete zakoupit vstupenky a v materiálech Jazzové sekce.

Příslušný referent mi řekl, abych napsal dopis formou přihlášky,
že mne již sami přizvou. Asi po týdnu jsem obdržel cyklostyl,
že: "rozhodujícím měřítkem v jejich práci je kvalita a nikoliv
kvantita a že právě v oboru, na který se hlásím jsou již kapa
city agentury naplněny, at zatím nepočítám k přizvání ke kva
lifikačním zkouSkám, nebol mne nemohou zařadit do žádného
svého programu." Přitom v žádném jejich programu nechci účinko
vat, chtěl jsem tyto zkoužky jenom složit...
J. K., Kutná Hora
... Potěšilo mne, že se snažíte o obnovení skutečně vynikající
tradice ČAJF v Přerově. Pamatuji poslední ročníky. Byly to vý

borné akce. ZruSením byla jazzová tradice velmi naruSena.
Kolik zůstalo v Přerově jazzových skupin kromě Academicu?
Ale byl zde i kvalitní rock. Nyní už nic...
M. M., Tovačov
Pozn. red.

Zasílejte nám zprávy častěji.

SIDEMANY HLEDAJÍ

Kdo hledá uplatnění v jazzové či rockové skupině, která skupi
na hledá novou posilu do svých řad, kteří hudebníci si chtějí
vyměňovat notové materiály, ti vSichni budou v budoucnu vy
hledávat tuto naSi novou rubriku. Stačí nám napsat do redakce
a splnit jedinou podmínku: být řádným členem nebo čekatelem
v Jazzové sekci. A teď už představujeme první zájemce.
Jaroslav Mužík, 28. pluku 16, Praha 10 - zájem
o účast v kapele jazzového nebo podobného zaměření, b-g,g.
Slavomír Fidra, NemoSice 120, 350 03 Pardubice - hráč no ts,
má zájem o nej různě ¡Sí notové materiály.

Hledám ENA - kontakt: Jaroslav Zajpt, telefon 32 19 384.

AMATÉRSKÁ SCÉNA V PRAZE

JAZZOVÝ VÍKEND V OLOMOUCI
se v této chvíli rodí mezi Olomoucí a Prahou. Jestliže vše
vyjde, pak si rezervujte čas a vstupenky od pálku 5. října do
neděle, kdy v Divadle hudby /Denisova 47, tel. 3565/ proběh
nou jazzové a rockové pořady z desek, promítání zahraničních
hudebních filmů, živá vystoupení a vůbec fajn atmosféra. Na
besedě se vaše otázky pokusí také zodpovědět lidé kolem Sekce.

13. ŘÍJNA DO NYMBURKA

Extempore, Prevence, Odyssea, S. A. P. a Rotace vystoupí na
maratónu HUDEBNÍ KONFRONTACE 79, který potrvá celou sobo
tu třináctého od desíti do pěti odpoledne v Kulturním domě železničářů v Nymburce.

AMATÉRSKÁ SCÉNA U ZÁBRANSKÝCH /Klub Tesly, Křižíkovo 89/

21. 9.
5.10.
19.10.
2.11.

pátky v 19.00 hodin
0,3 1 - Žlutý pes
Jablkoň - Svíce - Jimmy Horáček
O.P.N. - Kilhets
Extempore

AMATÉRSKÁ SCÉNA SOLIDARITA/Praha 10 - Strašnice/

12.10.
26.10.

pátky v 19.00 hodin
Extempore
Vyamhum QAS - Žlutý pes

JAZZKLUB DK ROH Poldi SONP Kladno

O ČEKÁNÍ
Bulletin JAZZ je pro jazzovou obec nejžádanějSÍ metodicko-informační publikací Jazzové sekce a pro nás je reprezentativní
ukázkou ediční činnosti Jazzové sekce. Díky zvýSenému zájmu
o činnost JS v období od vzniku Pražských jazzových dnů, jsme
se už dávno dostali do situace, že kapacita tiskárny nedovolí
zvýšit počet natištěných bulletinů. Protože máme zkušenost, že
ročně pro nezaplacení příspěvků a ztrátu zájmu o jazz vypadne
300-400 členů z Jazzové sekce, zavedli jsme adresář čekatelů
na členství. Tito čekatelé dostávají od nás vše mimo bulletinu
a většinou do roka se pak stanou řádnými členy Jazzové sekce.
Přesto však čekáme - a nejpozději v příštím roce, že čekatelů
bude přibývat stále více, než uvolněných míst v JS. Proto
bychom Vás chtěli požádat, doporučujte vstup k nám jen vážným
zájemcům o jazz či rock, kteří pokud možno se chtějí na čin
nosti aktivně kdekoliv podílet a kteří po roce nevypadnou pro
to, že móda "být v JS" v jejich partě či třídě pominula.
NAJDEME NOVOU GENERACI STARÉHO JAZZU?

Originální pražský synkopický orchestr hledá mladé /i začínající/
hudebníky z celé ČSSR s vážným zájmem o rekonstrukci historic
kého jazzu. Všem vážným zájemcům bude poskytnuta metodická
pomoc a bude umožněn přístup do zvukového archívu O.P.S.O.,
který čítá přes 4000 původních snímků natočených před r. 1929.
Pište na adresu: Pavel Klikar, Hroznová 2, 118 00 Praha 1, Ma
lá Strana

13. 9.
4.10.
24.10.
8.11.
27.11.

od 19.00 hodin
Tlon - Jablkoň - fotografie Jiřího Kučery
Steamboat Stompers
Rockovánf Jiřího Černého
J. Koubková i Z. Hrášek - Big Band R. Koudelky
Rockování Jiřího Černého

MALOSTRANSKÁ BESEDA, tel. 530482

3.
8.
10.
15.
17.
22.
24.

9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.

29. 9.
1.10.
6.10.
8.10.
13.10.
15.10.
20.10.
22.10.
27.10.
29.10.

Jazz Fiddlers
JoJo Band
Steamboat Stompers
Růžička ♦ Došek /rubrika Jak já se slyším/
Jazz Fiddlers
Jana Koubková a všecko možný
Classic Jazz Collegium
M. Svoboda a spol / ♦ rubrika Jak já to
slyš ím/.
Jazz Fiddlers
Deczi ♦ Dvořák + Šebánek
Steamboat Stompers
Combo FH
OPSO
Wolf jazztet
Jazz Fiddlers
Milan Svoboda se skupinou
OPSO

PARNAS, tel. 265720

REDUTA

1. 9.
4.-5. 9.
6. 9.
7. 9.
8. 9.
11. 9.
12. 9.
13. 9.
14. a 15. 9.
18,- 19. 9.
20. 9.
21. 9.
22. 9.
25. 9.
26. 9.
27. 9.
28.- 29. 9.

l.,3.,24. září
4., 18. září
5. září
6. září
7.,8. září
10. září
11.,27. září
12. září
13.,25. září
14., 15. září
17.,26. září
19.,20. září
21. září
22. září
28. září
29. září

SHQ
Viktora se skup.
Milan Svoboda se skup.
P.D. Sextet
skup. Bory Kříže
SHQ
Swing Q
Impuls
skup. Tony Viktory
SHQ
Tlon
P.D. Sextet
Nonet V. Kozla
Tlon
Big Band Janeva
Nonet V. Kozla
skupina V. Kotrubenka

Traditional Jazz Studio
Classic Jazz Collegium
Sextet Ferdinanda Havlíka
Jiří Stivín
Co
Framus 5
Impuls
Swing kvartet
Kvartet Milana Svobody
Pražský dixielond
Celula
Metropolitan Jazz Band Praho
E.T.C.
Eva Svobodová a další
Emil Viklický - Luboš Andršt
Kvintet Evžena Jegorova
Horký dech Jany Koubkové
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