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Pro

interní potřebu vydává Jazzová sekce Svazu hudebníků ČSR 4885/69

A JEDEME DÁL ...

V tiskárně swingují zatím náš největší bulletin a další číslo ¡e po
korektuře •, možná, že ještě dosadíme futuristický manifest. Co
nevidět vyjde Jazzpetit č. 2, který nabídneme s dalšími dvěmi
Situacemi. Rozpracována je edice Tangens, petit o vizuálních
partiturách - zkrátka z per překladatelů se jen kouří. Pro kluby
připravujeme výpůjční list se zajímavými filmy z oblasti jazzu,
moderního kumštu a baletu. No a ze šuplíku se na nás usmívají
dvě postříbřené matrice na gramofonovou desku, jak jsme je dosta
li od našich přátel z hnutí Rock v opozici, které bylo tolik vy
chváleno na letošním festivalu politické písně v Sokolovu. Neza
pomeňte, že desáté Pražské jazzové dny jsou za dveřmi. Tak
ahoj v září v PrazeI

AMATÉŘI PŘED BRANAMI
Řada členů, hlavně mimopražských, se nás často ptá, jakým způso
bem jsou vybírány soubory na naše amatérské přehlídky. Stále čas
těji jsou tyto dotazy doprovázeny výčitkami obsahujícími především
starost o nepoměr mezi zúčastněnými pražskými a mimopražskými
skupinami.

Dnešní amatérské přehlídky na PJD vznikly z původních Celopraž
ských přehlídek jazzových a rockových skupin, které se teprve ča
sem staly nedílnou součástí Pražských jazzových dnů. PJD od po
čátků jsou prezentací především pražské hudební scény a považu
jeme za nelogický požadavek, aby počet pražských a mimopražských
skupin byl v matematické rovnováze. Přesto zveme podle vlastního
uvážení hosty, kterými pražskou přehlídku doplňujeme, případně
zpestřujeme, at už mimopražskými nebo v rámci možností i zahra
ničními. Jejich počet pochopitelně omezuje otázka nákladů na ces
tu čí případný pobyt.
Vratme se ale zpět k amatérům. Pražské skupiny známe, máme
možnost s-ledovat jejich vývoj. Pochopitelně ani toto nemusí být zá
rukou, že jejich koncert na Dnech bude dobrý. To je ale riziko
pořadatele a konečně i posluchače, který přijde. I když kapela
propadne, neznamená to, že dveře příštích PJD budou pro ni uzav
řeny. Ale to také platí i naopak a vše to souvisí právě s tím, jak
skupina pracuje v průběhu roku. Snížením počtu skupin by se možná
přehlídka zkvalitnila, ale vždyt pro část skupin jsou PJD jediným
umožněným veřejným vystoupením v roce. Myslíme tím hlavně sou
bory, které se pokoušejí hrát něco víc než rockovou hudbu k tan
ci. Rychle se zapomíná na to, že na amatérských scénách PJD do
růstaly Tlon, Hemenex, Pražský big band - například. I generace
účastníků posledních dvou let už má své osobnosti - Durman s Posejpalem, Introvič, Hejma, Jablkon - jmenováno namátkou. Nevě
říme na rychle se zjevující hvězdy amatérského nebe, spíše na poc
tivý přístup k hudbě, který je pochopitelně /a nejen u amatérů/
provázen nejedním špatným vystoupením.

Mimopražští kapelníci nás v hojném počtu zásobují kazetami a žá
dostmi o účast. Zde vznikají další problémy. Je pochopitelné,
když se nám ozve 35 souborů, že jich musíme minimálně 30 odmít
nout. Ten první problém spočívá v uraženosti a dotčenosti někte
rých odmítnutých, které je nám někdy dáno najevo. Další problém
spočívá v repertoáru. Některé skupině stačí k pocitu síly vědomí
vlastnictví 100 % kvalifikace u OKS a nechápou, proč dáme před
nost třeba skupině bez kvalifikace. Zde opět přichází na světlo
některá naše kritéria.
Pořadatel se musí při skladbě programu nadčasově orientovat, má-lí
obecenstvo i muzikanty vychovávat. Prezentací koncepce většiny
dnešních kapel, především mimopražských, orientovaných na instru
mentální rockové kompozice nebo rock-jazzové symbiózy překona
ných období, by měla být všední a běžná koncertní činnost na
všech místech, kde žije rockové a jazzové publikum. Větší pře- z
hlídky a výroční festivaly by měly ukazovat ani ne za každou cenu
jen to nejlepší, ale předvádět i to, co směřuje v hudbě někam dál.
Toto je základem každé pokrokové koncepce - nejen v uměníz Boj
za pokrok přivádí na svět nejen nové, často až dodatečně oceněné
hodnoty, ale také oprávněná zklamání. A to vše, jako pořadatelé
Pražských jazzových dnů, vědomě podstupujeme.

Tvůrčí kvas v naší hudbě tradičně probíhá spíše u schopných ama
térů než na poli profesionální špičky, kde okruh vývojetvorných
osobností je v současnost •dost zřetelně vymezen. Přitom pojem
amatéra se stává více obrazem vztahu hudebníka k agenturám, než
popisným pojmem pro odbornou úroveň umělce. V amatérských sku
pinách hrají velmi často výborní instrumentalisté, žáci i absolven
ti hudebních škol všech stupňů a lidé s nevypůjčenými názory.

Budiž těmto všem útěchou, že i bez osobní slávy spoluvytvářejí
současnost i budoucnost naší hudby. /V.K./

ROCK A JAZZ V JAPONSKU
Abychom si rozuměli : Japonsko je zemí, která "funguje" a je tam
k dostání prostě všechno na světě. Je tam lacino /i když ne pro
čs. turistu/. Převedeno na koruny stojí kalkulačka Japonce tak
10,- Kčs, tranzistor od 20,- Kčs výš, gramofonová deska/výběr
z celého světa, od Bacha po Vlacha, kompletní anglosaská produk
ce včetně desek a titulů, které již léta na evropském trhu nejsou,
a včetně všeho jazzu i s celým Milesem Davisem z padesátých let
apod./ 13,- Kčs až 25,- Kčs, kazetový magnetofon od 40,- Kčs
výš, černobílý televizor od 80,- Kčs, barevný nad 200,- Kčs,
automatická pračka nad 300,- Kčs, kytara španělka od 80,- do
2.000,- Kčs, jednoduché bicí /Tama/ kolem 1.400,- Kčs i s či
nelami /Paiste/, šlapka Ludwig Speed King 150,- Kčs, bicí s de
seti bubny, šesti činely a bůhví čím ještě 3.200,- Kčs, kytara
Gibson /ES 335 Pro/ 2.830,- Kčs, SG typ 1.450,- Kčs, syntetizátor na bicí DS-4 ProMuzer 1.380,-, phaser SE—1 98,- Kčs,

Graphic Equalizer SE-6 /Big Jam/ 108,- Kčs, aparatura Piggy
/PS 20/ 160,- Kčs, syntetizátor SPV-355 Roland 980,- Kčs, to
vše při průměrném platu prodavačky v obchodním domě cca 2.500,měsíčně s tím, že dvakrát do roka Japonci dostávají tzv. bonus
/něco ¡ako 13. plat/, který činí nejméně 10»činásobek měsíčního
platu. Howgh.
V Japonsku zní hudba /až rámus/ na každém kroku. Všechny inze
ráty v televizi končí písničkou, každý, i ten nejmenší krámek
vlastní televizor, z jehož 13-ti kanálů se line stále něco, z kaž
dé haly, kde Japonci hrají "pacičko" /a ta je na každé ulici v
pěti provedeních, otevřená pozdě do noci/ se line disco, v každé
restauraci pouštějí jiný hudební doprovod k dobrému zažití a do
toho všeho křik až zpěv prodavačů, hluk dopravy a vlaků a jiná
di sco z přenosných minikazetových magnetofonů stovek Japonců a
Japonek.

Disco, zvláště americká, vede ve všech žebříčcích. Hned v závě
su za ní sladké písně japonské ve všech rytmech a provedeních.
Teprve potom rock, převážně americký, šansony a pak dlouho nic
a potom teprve jazz, převážně americký.
V prodejnách novin je k dostání kolem 30ti hudebních časopisů a
magazínů dokonalých barev. V obchodních domech s hudebními ná
stroji i v obchodních domech s knihami je k dostání veškerá světo
vá produkce not, notového materiálu, životopisných knih a songbooků z celého světa. Včetně na kazetách nahraných kursů pro ky
taristy, basisty, bubeníky, kongisty, houslisty, klavíristy a všechny
další zájemce o hru na kterýkoliv možný i nemožný hudební ná
stroj .
V každém obchodním domě s hudebními nástroji je tzv. "Young
stage", malé pódium s připravenou aparaturou a nástroji, kde si
mladí zájemci mohou zadarmo zahrát. Se zkušebnami problémy ne
jsou, protože mnoho Japonců vlastní šálky, které pronajímají jak
různým zájmovým sdružením tak "bigbýtům" za malý poplatek. Apa
ratura a bicí samozřejmě k dispozici, aby to snad Japončíci nemu
seli tahat z domova. Tzv. indikátory správného naladění jsou sa
mozřejmostí.

Amatérských skupin prý je málo. Zkoušky podobné našim agentur
ním se nevyžadují. Hodně se hraje free - jazzi rock. Pokud jsem
ale měl možnost vidět a slyšet, úroveň je bud vysokánská, profi
se vším všudy, anebo nízká, téměř pražsko-amatérská /ovšem s do
konalým technickým vybavením/. Hodně těch lepších rockových ka
pel je ovlivněno poslechem Eagles, King Crimson, U. K., Brand X,
hodně těch lepších jazzových kapel hraje bud free nebo á la funkový Hancock nebo Weather Report. Ale jsou tu i tandžerínoví KITARO, dženezisoví Šingecu, šou kapely Space cirkus, Tekunikku,
Kanion atd.

Není to ovšem ráj na pohled a na "poslech", jak by se mohlo
zdát. Možná právě pro ten luxus, pro tu možnost koupit si velice
levně videokazetu s nahrávkou koncertu kteréhokoliv oblíbeného
zpěváka či kapely, možnost vidět množství koncertů v televizi,
jít osobně na Santanu či McLaughlina /lístky stojí v tomtéž přepoč
tu tak od 15,- do 40,- Kčs/ do super pohodlných a akusticky do
konalých hal a síní, možnost chodit "do houslí" zadarmo v rámci
Yamaha Foundation nebo studovat jazz v USA na státní stipendium,
možná právě proto je v samotném Japonsku skutečných špiček z ce
losvětového hlediska málo. Kdo něco znamená, hraje a žije venku,
to znamená v Americe nebo západní Evropě. Japonský spotřební
hudební trh je obrovský a uživí se na něm děsná spousta profesio
nálů i břídilů, jako všude jinde v západním světě. Doposud se
vlastně nikomu nepodařilo uspokojivě spojit japonskou hudební tra
dici se "zvukem" moderní společnosti, i když pokusy o toto spoje
ní nikdy nepřestaly vzrušovat zvláště japonské hudebníky /O. Kítadžima, R. Seto aj./. Ale to už je jejich, japonská starost.
Ač na daleko vyšší úrovni než u nás, rocková i jazzová hudba je
v Japonsku nadále jen okrajovou záležitostí v rámci celospolečen
ské struktury, které se věnuje malé procento lidí, i když barnumský

pokřik na stránkách magazínů někdy svědčí o opaku. Tvrdil bych
dokonce, že procentuálně je o koncertní rock větší zájem v Praze
než v Tokyu. Je-li to dobře nebo špatně, to nechrne na starost
jiným hlavám. V Japonsku, na rozdíl od Československa, rocková
i jazzová hudba žije svůj mnohotvárný život v dobrých sousedských
vztazích se všemi ostatními hudebními žánry a pokud se ovlivňují,
nikdy ne negativně, /m and rek/

JAK MLUVÍME?

Jsme muzikanti. Amatéři, profesionálové. Hrajeme, zpíváme - tu
líp, tu hůř. Vedle toho, že hrajeme, také nějak a o něčem mlu
víme. Mluvíme o tom, co nás zajímá, co máme rádi, čím žijeme
- a co nás třeba i živí - tedy o hudbě. A o tom, jak mluvíme,
mluvíme-li o muzice, o tom ted chceme dát řeč.
Ale - jsme opravdu muzikanti? To je příliš široké: ty jsi džezmen,
ty zase folkař, tenhle je pankáč neboli punkýš, tamhleten prostý
androš nebo také plasták. A co vlastně v kapele děláš? Jsi fronták nebo jsi bednák /sólista nebo zvukař/? Mohu tě pojmenovat i
podle jiných znaků - ovládáš noty? Tedy jsi notář.

Mluvíme-li o muzikantech, dlužno také prohodit pár slov o jejich
nástrojích. Nejjednodušší to mají folkaři, kterým postačí nějaká
ta kytara /kajtra, dřevo - taky chleba/, at už džibsonka nebo špa
něl ka, k tomu přiberou pánev neboli remosku /tedy benžo/, někdo
i mandolínu /mandošku, šunku/, dokonce i housle /játra, nitě/ ovšem něco jako štrajch /skupinu smyčcových nástrojů/ by už vyz
navači folku asi nestrávili. Džezmeni mají chleba tvrdší - neobej
dou se bez složitých aparatur, skládajících se z různých beden,
samozřejmá je taky nějaká ta mašina /elektronický hudební nástroj/,
užívají dechy /dechové nástroje/, k dechům shánějí mundštok,
mundštyk /náústek/ atd., atd.
Kvalita kapel se někdy posuzuje podle množství vydaných singlů,
elpíček, zkrátka placek /gramofonových desek/. Skladby, písně se
dělí do různých skupin : pomalá skladba je barovka, cíták, uspávačka, píseň o lásce je pomofonie, píseň o vlacích kolejárna apod.
V zájmu relativní přesnosti /je u uváděných výrazů opravdu rela
tivní/ nesmíme zapomenout, že barovka je také skupina vystupující
po barech. Písně, které mají spousty slok, jsou nezapamatovatelné
i pro jejich tvůrce, natož pro jejich interprety, a proto tito užíva
jí sklerotníky neboli debilníčky, tedy sešity s písňovými texty.

Život muzikanta není pouze džemování, je leckdy trudný a neobej
de se bez různých povol ovace k, kval ifikaček, rekvalifikaček, profizkoušek, zkrátka bez lejster. Nejhorší jsou však šoky, kterým
je chudák muzikant vystaven na jevišti, například, dostane-li hůl
/je-li vypískán/. Pak mu třeba nezbývá než dát lod /opustit kape
lu/ a hodit udičku /lano/ u kapely jiné. Joj, jak si pak hvízdá
muzikant, který se odváže a podaří se mu dát nářez /vejhul/ jak
svatej Vít, kteroužto frází se rozumí zvláště vydařený úsek vy

stoupení. Takový hudebník je pak syn, jak praví fajnšmekři a
muzikantské lidušky a má i šanci na dlouhé prachy neboli výnosnou řadu /šňůru/ končertů.

Podobných výrazů by se mezi námi našlo nepochybně daleko víc.
Jistě jste postřehli, že nejde o výrazy spisovné, ale slangové.
"Slang je jazyk, kterej si plivne do dlaní a jde makat", pravil je
den chytrý pán. Slang, to nejsou jen výrazy, které dodávají naší
řeči "štávu", ale i výrazy, které nám šetří čas /¡sou kratší a vý
stižnější než příslušné výrazy spisovné/. Slang vzniká nejen proto,
že potřebujeme vyjádřit své citové postoje, ale i proto, že je tře
ba pojmenovávat skutečnosti, které spisovný jazyk ještě "nezare
gistroval" /to je případ rozškatulkování muzikanta na džezmena,
folkaře, punkýše, atd., a náleží sem i invaze angličtiny do hu
dební sféry/.
A tak se - suma sumárum - domníváme, že by bylo nejen zajíma
vé /to nesporně/, ale i užitečné slang hudebníků, muzikantů, je

jich fanoušků atd. shromáždit. Toto povídání by vás mělo inspiro
vat k tomu, abyste zapátrali ve své slovní zásobě a abyste nám
slangové výrazy dotýkající se hudební sféry poslali. O tom, že vás
pak s dalšími výrazy muzikantského slangu seznámíme, není třeba
pochybovat.
Pošlete třeba i jen několik málo slůvek. Pokud možno, uvádějte
kapelu či posluchačský okruh, kde se daného výrazu používá. Podaří-li se vám zachytit i větu, v níž jste výraz či frázi slyšeli,
bude to přímo vejhul. Obálky s naší adresou označte prosím slův
kem SLANG.
Děkujeme! /koř./

VZPOMÍNKA NA ČLOVĚKA
Před jedenácti lety, 12. prosince 1969, tragicky zahynul na mni
chovské ulici vibrafonista LUBOŠ PRISTOF. Byl právě na cestě k
nádraží, kam mu došel z Londýna nový objednaný nástroj.
Česká jazzová hudba v Přistofovi ztratila silnou osobnost, od kte
ré se očekávalo, že se stane jedním z mluvcích představitelů nové
jazzové generace. Jeho krátká kariéra je spojena s historií Krato
chvílova JAZZ Q. Pristof se s Kratochvílem seznámil někdy ke
konci roku 1968. Přesvědčením obou muzikantů byla víra v Ornette Colemana, ale nosili v sobě podvědomý vztah k bouřlivému vý
voji rockové hudby, který se projevil na hře Kratochvílových sesku
pení JAZZ Q po roce 1970. Ze se tento soubor po několika le
tech stal hlavním představitelem jazz-rockové symbiózy u nás toho se už Pristof nedožil.
Luboš Pristof patřil k muzikantům bez předsudků a s fantazií bez
hranic. V San Šebestiánu, kde v létě 1969 JAZZ Q zvítězilo v
kategorii moderních kapel, budil pozornost svým arzenálem zvon
ků, kladiv a vábniček. Sedm let před Holandanem Hanem Benninkem řezal pilou při koncertě v Divadle hudby polena. Samou ne
spokojeností po malém výběru nových zvuků začal vymýšlet nové
nástroje. Zůstává zachována vzpomínka na pristofon, který byl spe
ciální úpravou vozembouchu, a na onanium čili masturbon, jehož
zvuk by se dal označit jako vrzavé kvílení nebo naopak, vznikají
cí třením tyčky zapuštěné do blány bubnu vlhkým hadrem.

Netradiční přístup k muzice byl oceňován u JAZZ Q v souvislosti
s Pristofem už na 4. ČAJF v Přerově, kde byl soubor v soutěži
druhý za dánským Carsten Meinert Group. Jeho novátorství v kate
gorii akusticky vyráběných zvuků, vždy přítomný humor v hudebních
i mimohudebnfch prvcích jeho hry se staly, bohužel, uzavřenou ka
pitolkou našeho současného jazzu. Titulní skladba LP Coniunctio
Martina Kratochvíla a Pristofova nástupce ve skupině Jiřího Stivína,
nahraná 3 měsíce po neštastné události a věnovaná Lubošovi Pris—
tofovi in memoriam, se stala doslovem tohoto krátkého příběhu z
jazzového života. /V.K./

DVAKRÁT Z NDR
A tak jsme se dočkali. Jeden z mála světově proslulých českých
jazzmanů, člen nejslavnější sestavy THE MAHAVISHNU ORCHES
TRA, klavírista JAN HAMMER, se díky východoněmeckému nakla
datelství Amiga konečně dostává k našemu diskofilovi. Na Národní
třídě v Praze, v kulturním středisku NDR, se v dubnu objevil výběr
skladeb s lapidárním názevm THE MAHAVISHNU ORCHESTRA JOHN McLAUGHLIN, který je možno přiřadit ke zlatému fondu
jazz-rockové fúze. Vedle skladeb POWER OF LOVE a VISION A
NAKED SWARD z LP Apokalypse, vydané i Supraphonem, jsou na
německém elpíčku skladby původní sestavy : McLaughlin - kytara,
Jerry Goodman - housle, Jan Hammer - klavír a syntezátory, Rick
Laird - baskytara a Billy Cobham - bicí nástroje. Z první desky

Mahavishny jsou zde skladby DAWN a A LOTUS ON IRISH STREAM
/LP The Inner Mounting Fláme, 1972/. Desku Birds Of Fire z roku
1973 reprezentuje Laughlinova skladba CELESTIAL TERRESTRIAL
COMMUTERS. Třetí deska Between Nothingness And Eternity je za
stoupena Hammrovou SISTER ANDREA /1972/, o Apocalypse jsme už
mluvili, ze stejné doby a se stejným obsazením /už bez Hammera/
je ještě COSMIC STRUT z LP Vision Of Emerald Beyond. Hudba z
desky, o které mluvíme, může připadat někomu už zastaralá, ale
dnes, v době, kdy už kolem nás neřádí samí laughlinové a coreové,
jak ještě před dvěma, třemi roky, nemůžeme ji přisuzovat jen úlo
hu archivní, musíme ji uznat jako inspirující hodnotu pro všechny
hudebníky, kteří budou chtít na poli elektrifikovaného jazzu v bu
doucnu něco znamenat.

Při totální absenci desek současného jazzu na našem trhu je nutné
pečlivě sledovat desky vydávané v NDR a v Polsku. Zatímco v
Polsku se situace postupně zhoršuje v úměrnosti na kreditu polských
jazzmanů v zahraničí, kde s nimi přední evropské i světové firmy
uzavírají exkluzivní smlouvy, které jim znemožňují nahrávat pro
polská vydavatelství - díky tomu se ani my asi delší dobu nedočká
me nového Urbaniaka či Namyslowského - v NDR se ve svém roz
sáhlém projektu Amiga dostala od Becheta a Mortona, přes éru swin
gu a jazzu 50-tých let do současnosti. To dokazuje nejen předcho
zí album, ale ještě více to druhé - TERUMASA HINO/HAL GALPER, nahrané v N. Y. v únoru 1977. Terumasa Hino je japonský
trumpetista, který se řadí k vlně vycházející od japonských břehů
od půlky 60-tých let, která může signalizovat jazzovou explozi na
dalším světadílu. I pražská Lucerna už byla touto vlnou silně dot
čena - viz a slyš Yosuke Yamashita Trio nebo Toro Okoshiztrumpetistu Burtonovy skupiny. Hino se na desce představuje v kvartetu
s pianistou Halem Galperem, který se pohybuje převážně mezi sku
pinami, z jejichž hudby čiší budoucnost jazzu. Jeho šéfy byli Sam
Rivers, Chet Baker, Joe Henderson nebo Attila Zoller a další.
Kvartet na naší desce doplňují hráči, které je zbytečné blíže
představovat - Cecil McBee na kontrabas a Tony Williams na bicí
nástroje.
Marně vzpomínám, ze které u nás vydané desky na nás kdy dýcha
la taková přítomnost jazzové současnosti, jako je tomu v případě
Terumasa Hina a Hala Galpera. /V.K./

RECENZE

30. 3. SVÍTKOV

Zdá se, že Fedor Frešo konečně našel to, co hledal v různých
kapelách, štastně zapadl do kolektivu Fermáty a programní hudba
mu zřejmě imponuje. Anebo je to jen důkaz jeho všestranného
talentu, schopnosti hrát s každým, kdo inklinuje k rockové hud
bě? At je to tak či onak, má už jednu LP desku s Fermátou za
sebou, další natáčejí a do budoucna chystají dvojalbum.
Trvalo dost dlouho, než se Fermáta zabydlela v naší hudební scé
ně, od prvního průkopnického alba, přes Piesen z hól až k vrcho
lu jejich dosavadní tvorby - albu Huascaran, které jim otevřelo
cestu k širším masám posluchačů u nás i v zahraničí - albu, kte
ré u nás /stejně jako skupina sama/ nemá obdoby, při jehož po
slechu jste úplně vtaženi do imaginárního děje beze slov, který
má spád a logiku, prožíváte přípravy na výstup na peruánskou ho
ru, přírodní katastrofu a nakonec s druhou výpravou vystupujete až
na vrchol hory, srdce vám buší vzrušením a vyčerpáni uleháte do
trávy, zavřete oči a posloucháte šumění větru a ptačí zpěv.
Jaká budou další alba, těžko říct. To nejčerstvější se jmenuje
"Dunajská legenda" a jeho obsah jsme mohli slyšet na koncertě
Fermáty ve Svftkově, večer 30. 3. Byly doby, kdy lidé během
koncertu Fermáty znechuceně odcházeli, protože té hudbě vůbec
nerozuměli. Ty doby jsou už pryč. Tady na tomhle vystoupení se

zaplnil skoro celý sól a jako vždy pouze mladými a mladšími lid
mi. Hodnotným počinem, s jakým se na žádném jiném koncertě
nesetkáte, bylo rozdávání dvojlistového letáčku, který obsahoval
všechny potřebné údaje : historii, přítomnost a budoucnost Fermáty, skladbový program koncertu, seznámení s jednotlivými hráči i
jejich fotografií. A samotný koncert? Přinesl co jsem od něho
očekával : Náročné skladby /pojmenované podle slovanských před
ků/, do jejichž podstaty se napoprvé těžko vniká, vyžadující opa
kovaný poslech, který může zajistit pouze gramodeska, přesvědči
vý výkon všech hudebníků, z nichž především Karol Olóh by měl
za svůj výstup dostat zvláštní prémie, protože se svými bicími ja
koby srostl v jedno těleso a bubnoval doslova "celým svým tělem

i duší" a ačkoliv sóla našich bubeníků mi nic neříkají, to jeho
bylo aspoň krátké a překvapilo mne svou důraznostf a tvrdostí.
Bicí byly také nejlíp sejmuty, ovšem na úkor baskytary, kterou
zvukař dokonale zakuklil do nevýrazného chvějícího se chuchval
ce, což byla velká škoda /zvláště když mi v uší*-.: stále zní te
pající Lučeničova basa z Huascaronu/, bylo vidět, jak se Frešovy
prsty po pražcích jen míhají, ale slyšet jenom tlakové dunění.
Slovenská kytarová jednička - Fero Griglák - se v sólování střídal
s pianistou Tomášem Berkou, vždy, když jeden sóloval, druhý se
držel stranou v doprovodu. Snad právě proto vyznělo jedna sklad
ba jako druhá a jednotící myšlenku jako na Huascaronu jsem v
nich nenašel. Bez viny tu asi nebyli zvukař s režisérem, kteří sólující hráče neúměrně vyzdvihovali a ostatní potlačovali. Na závěr
koncertu nám Fermáta připomnělo skladby Huascaran I, Solidarita
a Huascaran II, s nezapomenutelnou akustickou pasáží violoncella
/Karol Olóh/ a kontrabasu /Fedor Frešo/.

Sympatické od celého kolektivu je, že nám na koncertě představu
je skladby z právě vycházející LP desky, což je ideální stav pro
každého hudebníka - hrát časově aktuální věci. Obdivuhodný je
postoj gramofonového vydavatelství OPUS, které pozorně sleduje
tvůrčí plodnost progresivní Fermáty a vychází jí vstříc vydáváním
jedné brilantně nahrané LP desty za druhou, i s tím rizikem, že
nepůjdou tak na odbyt jako desky populárních zpěváků. To je sku
tečnost v českých zemích úplně neznámá, s podobným postojem
gramofonových vydavatelství se tu může pochlubit pouze Karel
Gott a spol., jenže ti mají k pokroku moc daleko. /JP/

29, 4. - SVĚCENÍ JAZZOVÉHO JARA

TJ NOHYB, průkopnická organizace dálkoplazeckého sportu, se
snaží prakticky naplňovat svými akcemi staroolympijskou myšlenku
o jednotě těla a ducha. Milovníci folku i jazzu vděčí jednotě za
celou řadu zajímavých koncertů v minulých letech, včetně vzpo
mínkového večera na Jaroslova Ježka v Lucerně před třemi lety.
Letošní zamrzlé pražské ja.o jazzově procitlo v Lucerně teprve
29. 4. na koncertě Pražského Big Bandu, jeho hosta Evy Olmerové
a nejnovější formace Jiřího Stivína.

PBB se představil ve dvou blocích - v prvním si zazpívala Olmerová tři písničky, ve druhém bloku byl hostujícím sólistou Jiří Stivín. Orchestr se po delší odmlce, jehož příčinou je nedostatek
příležitostí ke hraní /řečeno prostěji nezájem pořadatelů/, předsta
vil s některými změnami a obvyklými zástupy. Z těch změn je
nejzajímavější Viklického stín na klávesách křídla i elektrického
piána .
Po úvodním CENTRAL PARK NORTH Thad Jonese přišla na pódium
Olmerová a ve Svobodových aranžmá s big gandem zazpívala ALL
RIGHT, O.K., GIORGIA ON MY MIND a I CAN'T GIVE
ANYTHING BUT LOVE. Tyto tři písničky byly především holdem
naší enfant terrible ženského jazzového zpěvu. U Olmerové neby
lo nikdy důležité, v jaké osobní formě se na koncertě nacházelo,
její osobní i pěvecký projev je vždy zážitkem pro posluchače na
laděného na černou jazzovou vlnu. Všichni její příznivci jistě se
zájmem očekávají její třetí LP. Pokud by její spolupráce s PBB mě
la mít trvalejší charakter, bylo by dobré, kdyby ji Svoboda přes
vědčil, aby si zkusila modernější repertoár - jak už si to poměrně

úspěšně vyzkoušela na posledním singlu se Svobodovým kvartetem.
Slyšela někdy Betty Carterovou?

Ostatní část koncertu PBB bylo především přehlídkou domácí tvor
by. V závěrečné části si se Stivínem zopakovali osvědčené hity
ze svého "amatérského" či spíše učednického období - EJHLE,
ČLOVĚK, HELEME SE a DEJ VÍC, současnost prezentovaly Svobo
dovy skladby POČKEJ NA MNE a ŠVESTKOVÝ KOMPOT a Viklic
kého HROMOVKA.
Svobodova duše zneklidněná osobním stykem s nejlepšími světový
mi big bandy na koncertech varšavského Jazz Jamboree zbavuje
jeho orchestr naivity původního nadšení nad vlastním zrodem, nad
vlastní existencí. Na tomto koncertě to naštěstí vypadalo, že vět
šina hudebníků se vydala na pout za Milanovými sny a představami
dobrovolně - což v posledních třech letech každý koncert nepotvr
zoval. Je nejvýšší čas, aby naši rozhlasoví dramaturgové přestali
vidět v PBB ban m amatérských nadšenců, kteří nemají co jiného
na práci, ale nké umělecky ambiciózní příspěvek naší současné
i blízké budí“ í hudby, nejen jazzové.

Prostřední Kjpitolou večera bylo vystoupení Stivínovy skupiny. Od
dob, kdy se rozešlo jeho free trio s Marcolem a Vitochem se Sti
vínovy formace dále redukovaly přes dua s Doškem a Jonášem až
k sólovému vystupování. Vedle toho se pokoušel dát dohromady s
generací kolem PBB. Zhruba po třech letech vykrystalizovala sku
pina, která se v dubnu představila v Redutě a nyní v Lucerně. Z
PBB ve Stivínově kvartetu zůstal Ondřej Soukup, přibyl Luboš
Andršt a bývalý bubeník Junior Tria z let 61 - 65 Alan Vitouš
/Jan Hammer - Miroslav Vitouš - Alan Vitouš/. Díky Andrštově
elektrické kytaře a nebývalé myslícího přístupu Vitoušově, získala
Stivínova i Soukupova sóla zajímavý barevný a vlnící se podklad.
Vitoušovy zvukové plochy spíše než rytmické útvary vyvolávaly
vzpomínku na Pierra Favreho. Koncert skončil dvěma přídavky PBB
/Mesticovo MAGIC FREE a Porterovo LOVE FOR SAL^.
Nejbližší československé vystoupení Pražského big bandu, které má
kapelník Milan Svoboda poznamenáno v zápisníku, se uskuteční
v karlovarském Thermalu 18. června. /V.K./
1,5,- BLUESOVÁ NOC NADEŠLA

A to na prvního máje - toho dne vystoupil v pražském Parku kul
tury a oddechu bez větší publicity východoněmecký bluesový zpě
vák, kytarista, harmonikář a skladatel Stefan Diestelmann. Pouze
ti nejpozornější čtenáři plakátů mohli jeho jméno vyčíst v nevýraz
ném a nepřehledném programu májových oslav v PKOJF, kde byl
inzerován jako host Country Beatu Jiřího Brabce. Několik pohoto
vých z mála zasvěcených návštěvníků koncertu Diestelmanna ihned
pozvalo do folk bluesového centra na Hanspaulku. Tam došlo k
mnohahodinovému bluesovému session, na kterém se s Diestelmannem
vzájemné střídali i doprovázeli opět kompletní Bluesberry, jejich
přátelé z Originálního pražského synkopického orchestru Jiří Gilík
/p,acc/ a Zbyněk Malý /v/, ex-Etempore Jiří Mareš a řada dal
ších náhodných hostů, jako Petr Kalandra /g,hmca/ nebo Jiří Ve
selý /acc/ z E.T.C..........

Stefan Diestelmann, který hraje blues už do svých 16 let a od ro
ku 1977 má vlastní Folk Blues Band, první LP u Amigy a společné
vystoupení s Memphisem Slimem, se mezi našimi bluesmany cítil
natolik dobře, že si přišel zahrát i další večer před návratem do
mů .

Stojí za to pozdržet se nad Diestelmannovou zmíněnou deskou. Ne,
že by znalec černého blues nenašel nedostatky - ale s ochránci a
hlídači "čistoty" byly a jsou na poli umění vždycky potíže. Deska
obsahuje širokou paletu v rámci žánru od klasického vlakového
blues ve vlastní Diestelmannově skladbě pro dvě foukací harmoniky
až ke skladbám rhythm and bluesového charakteru, ve kterých se
jeho Blues Band rozšiřuje o z Pražských jazzových dnů známý
jazz-rockový Fusion pianisty Wolfganga Fiedlera. Na nahrávkách je
nejzajímavější, že nejautentičtěji z hlediska černošského lidového

blues působí skladby, kde hraje Stefan sólově na kytaru své Blues
pro Memphise Slima a Blues fur Kinder. Čím více hudebníků se na
jednotlivých nahrávkách desky podílí, tím rychleji se ze skladeb
vytrácí syrová bluesová štáva. K chudákovi hostujícímu americkému
bluesovému veteránu Memphisu Slimovi se v jeho vlastní Rockin'
The House skupina Fusion zachovala vysloveně bezcitně.
Pokud desku seženete, klidně si ji kupte. Diestelmann hraje a zpí
vá doopravdy dobře a jeho vlastní písně jsou srovnatelné s převzatý
mi tituly Broonzyho, Dixona i dalších autorů, které na desku
Diestelmannův Band a hosté nahráli. Všechny skladby jsou nazpí
vány v angličtině ve snaze vydavatelství Amiga přiblížit německým
deskofilům blues v co nejpřirozenější podobě. /V.K./

3. - 4. 5. JAZZBÜHNE BERLIN
"Tak tohle tě bude zajímat", pravil Milan Svoboda na konci jed
noho telefonátu a otevřel stavidla dojmům z dvoudenního čtyřkoncertového festivalu, který pod záštitou RUNDFUNK DER DDR byl
uspořádán ve dnech 3. a
května letošního roku. Svoboda do
Berlína nejel jen jako divák, ale na pozvání pořadatelů si tam
vezl na sobotní koncert kompletní PRAŽSKÝ BIG BAND.

Pominu-li ztrátu mezinárodní prestiže pražského MJF v uplynulém
desetiletí, která se nyní ještě prohloubí, zůstane-li MJF i nadále
bienálem navíc bez stabilizovaného termínu konání, zůstává nej
významnějším festivalem ve východní Evropě varšavské Jazz Jam
boree. Ale - JAZZBÜHNE BERLIN je na nejlepší cestě se kvalitou
Varšavě vyrovnat. Zatím sice ještě ne rozsahem, ale kvalitou vy
braných souborů.
Dva koncerty měly přehlídkový charakter, dva byly monotematické.
V piánové dílně se představili sólově britská hvězda Stan Tracey,
který vloni hrál i ve Varšavě, švýcarská freejazzová klavír ist ka
Iráne Schweizer a vyhledávaný holandský sideman Jasper van't
Hof, který se ještě na dalším koncertě představil s celou svou sou
časnou skupinou Eyeball. V saxofonové dílně se představila jedna
z nejúspěšnějších skupin loňských velkých jazzových festivalů
European Jazz Quintett, britsko-západoněmecko-francouzské saxo
fonové trio s kontrabasem a bicími. Finský reedman Eero Koivistoinen hrál ve finském prvoligovém Johansson-Ahvenlahti Quartettu
a domácí scénu zastupovala skupina se šesti saxofonisty pod vede
ním Emsta-Ludwiga Petrowského. Protipólem pohodového free byla
,solidní' jazzová hudba Los Angeles Four s Budem Shankem a Ray
Brownem. Pestrou paletu mezinárodních hostů tvořili dále Pražský
Big Band, Art Blakey and the Jazz Messengers, Barbara Thompson
se svou skupinou Paraphernalia /s Jonem Hisemanem u bicích/ a
NDR ještě zastupoval Berliner Improvisations Trio Manfreda Schul
ze.

"Já ted nemám na psaní čas, tak alespoň napište, že něco tako
vého existuje, já jsem tam nepotkal jediného Čecha", končí Svo
boda zkratkovou, ale nadšenou informaci o čtvrtém ročníku JAZZ
BÜHNE BERLIN a jen stěží jsem z něj dostal, že všechny koncer
ty byly vyprodány, že PBB měl u publika úspěch, že European
Jazz Quintett byl nejlepší, že všechno bylo v pohodě ... /V.K./

RECENZE VÝSTAV
Autor: Ota Hájek
Název: Fotografie
Místo: Makromolekulám! ústav, Petřiny, Praha
Termín: květen 1980
Katalog: nebyl; text k výstavě Jiří Mašin

Práce Oty Hájka nepodléhají žádným aktuálním myšlen
kovým proudům. Jeho vidění skutečnosti Je zcela kon
krétní. Fotografie realitu nepřetváří, spíše jsou
jí vedeny. Jejich budoucí náplň určují přímé vlast
nosti věci. Jde o ukázání významů, Jaké mají pro

utváření prostředí člověka. Fotografiemi je uchopen
prostor života. Zde na tomto místě tato a tato věc
bydlí nebo tento a tento strom roste. Svědectví Je
přítomné, bez dokumentárního nebo popisného charak
teru, podle něhož by se mohly základní znaky místa
rekonstruovat. Ota Hájek snímá stav prostředí v je
ho momentálním zastavení stejně Jako např. pohyb
ruky člověka. Kompozice sloužící k odhalení tohoto
stavu se podřídila vizuální skladbě prostředí.
Autor v něm nehledá výtvarné vztahy, jeho cítění je
fotografické. Zachycuje atmosféru, která je pro
zvolené téma typická. Někdy se jeho pohled blíží
k sociologickým studiím.

Nejčastějším tématem Jsou návštěvy u přátel, rozho
vory, pohledy do ateliérů. Cyklus fotografií nazva
ný Na Sendraži u p. Eise (197^) patří k nejstarším
vystaveným a myslím, že je jeden z nejlepších. Ob
sahuje samozřejmou bezprostřední gestikulaci popí
jejícího pana Eise, který Jistě nic nepředstírá,
vše probíhá tak, Jakoby byl u něj na návštěvě kdo
koli jiný. Cyklus Je velmi otevřený a značně expresivní.’Autor dobře vystihuje chování fotografované
osoby i její vztah k prostředí, ve kterém žije.
Totéž platí i o jeho novějším cyklu Návštěva u p.
prof. Zeminy (1977). Právě probíhající děj dostává
v Hájkových pracích pečet neměnného navždy existu
jícího. Pan profesor Zemina, stejně i ostatní sní
mané osoby, je zachycen v poloze pro způsob jeho
života typické. Nic není naaranžováno, vystižení
je zcela přesvědčivé.

Ze tří cyklů pohledu do ateliérů: V ateliéru u Evy
Kmentové (1979), Návštěva u Adrieny Šlmotové (1980)
a U Janoušků ve Vidonicích (1980) patří k nejzajímavějším ten prostřední. Všechny spojuje jedno hle
disko - trvání výtvarné práce v místě vzniku. Roz
hoduje kontakt ateliéru a díla, vliv prostředí na
jeho utváření.
Výstava vrcholí cyklem fotografií Z kláštera v Hos
tinném (1979). Vidění se oprostilo od určitých před
cházejících konfrontací a cele se podřídilo vybrané
mu místu. Již jeho vlastnosti, stěny vybílené váp
nem s temnými okenními či dveřními otvory, v sobě
nesou - jak je znát z fotografií - značně vizuální,
někdy až výtvarné hodnoty. Tento cyklus skutečně
vystihuje ducha prostředí. Ota Hájek nikdy do zvole
ného prostředí nevnáší své názory, neznásilnuje Je,
ale jak bylo řečeno, nechá se jím vést. Jedině tak,
což je jednou z vlastností věcného pohledu, se au
torovi samo ukáže. Proto tento cyklus, ač byl na
výstavě ojedinělý, svou přímostí snad vůbec nejlépe
vystihuje prostředí bývalého kláštera v jeho aske
tické i tajemné atmosféře. Vidění Je sjednocené,
není tak roztříštěné do jednotlivých detailů, jak
nutně vyplývalo ze záměrů předešlých prací. Způsob
pohledu určuje místnost, chodba, schodiště, kompo
zici pohyb mezi uzavřenou frontálností a otevřenou
prostorovostí.

Velkým kladem Hájkových fotografií je jejich upřím
nost. Přestože není profesionálem (fotografuje přes
20 let), jeho práčem to neubírá na kvalitě.

Autor: Josef Mžyk
Název: Kresby
Místo: Divadýlko v Nerudovce
Termín: červen 1980
Katalog: zatím není, text k němu napsal Roman Prahl

Výstava Mžykových kreseb byla vzácně vyrovnaná Již
tím, že její koncepce kladla důraz na nefigurální
tvorbu. Zvolená tématika pohledů do zahrady zcela
souzněla s popisným charakterem rukopisu. Keře a
rostliny stylizoval autor do jedné polohy, židle se
stolkem do druhé. Ze zobrazovaného světa nebylo nic
zvláště zdůrazněno, žádná jednotlivá věc nebo motiv

nebyl vyzdvižen. Proto je z kreseb cítit klid, způ
sobený kompozičním vyvážením všech formálních Člán
ků. Mžykovy práce jsou totiž v pravém slova smyslu
realistické, nedochází k žádné přeměně motivu, pře
stoupení do světa za skutečností, ale naopak autor
přímo na skutečnosti staví, z ní vychází, ji vyme
zuje a jí je vymezován. .Jeho realita je vizuální,
ne vnitřní psychologická. Takto pojaté vidění se
blíží k čisté výtvarnosti, jež nachází výraz sama
v sobě. Realita přítomná ve svém stání je pozorová
na přirozeně; Mžyk odmítl expresivitu jejího dění.
Kresby zatím neupadají do schématismu, ohrožujícího
toto pojetí. Ideu vždy vyjadřují plností výtvarných
složek. Ty stojí v pozadí a podržují jednotu kreseb
ného pohledu. Na výstavě bylo možno konfrontovat,
jak vypadá takřka doslovné přenesení kresby na plát
no. Jednotlivé struktury keřů barevné pročleněné
ve vzájemně harmonizující a kontrastující plochy
tvořily pozadí ženské postavě sedící pod nimi. Lid
ská postava věrohodně charakterizovaná je druhým
pólem Mžykovy aktivity. Je škoda, že byla na výsta
vě zastoupena minimálně.

Na kresbách Josefa Mžýka obdivuji jejich prostotu,
částečně způsobenou záměrným vyhnutím se chaosu
dnešního světa, to, že uviděly v pohybu stálost tí
hnoucí k životnímu řádu a určité silnější navázání
na tradiční neexperimentující výtvarné pojetí jak
ve způsobu kresby, tak námětově.

Autor: Olbram Zoubek
Název: Padesát plastik
Místo: Dům železničářů na Vinohradech, Praha
Termín: červen 1980

Olbram Zoubek patří ke generaci výtvarníků, kteří
v posledních letech vystavují zřídka. Již proto se
stala jeho expozice nespornou událostí. Koncepce
výstavy byla co nejširší, jak časově - od ranných
bust, přes mírné nadživotní figurální plastiky, po
reliéfy z poslední doby - tak zaměřením - od vol
ných soch k realizacím v architektuře.
Určitým prvním vyvrcholením tvorby a nalezením
vlastního výrazu bylo pro Olbrama Zoubka rozpětí
od roku 1966 do roku 1971. Vycházíme-1i z vystave
ných prací, byl rok 1966 rozhodující. V něm vznika
ly plastiky Já, Ty, Váhající jinoch. Vyklenuté tor
zo. Zde se také ustálila koncepce lidské postavy,
která je hlavním námětem Zoubkových prací. Počáteč
ní Já a Ty, dvě postavy mužskou a ženskou autor
znatelně abstrahoval do jednoduchých kulovitých
tvarů, kruhového nebo elipsovitého profilu a obsa
hově odlišil archetypálním vyjádřením otevírající
ho se a uzavírajícího se prostoru. Prostřednictvím
postavy ukázal na základní znaky hmoty v blokové
pojatých částech těl vystupujících např, z reliéfu
Váhající jinoch Či na obchvácení prostoru, jak je
přítomné v reliéfu Vyklenuté torzo. Tento dvojí
přístup .sjednotil ve Třech chodcích (1971)« Hmotě
ponechal její kvádroví tou formu, nepropracova1 ji
do detailů, ale povolil jí samé korespondovat s
prostorem v základních elementech vyjadřujících
chůzi. Plnosti plastiky dosáhl nepročleněním hmoty
a zastavením pohybu postavy.
Druhá skupina prací již patří k typickému Zoubkovu
pohledu na člověka. Jde o lehce nadživotní postavy.
Jejich výraz leží v celém napětí těla, samotné ges
to, např. zvednutí ruky, je vždy kompozičně vyrovná
no vztahem k celku. V postavách je klid, exprese,
vzpínání účastno vždy plně, ne jen např. v mimice
obličeje, do které autor vkládá minimum výrazu,Ol
bram Zoubek vyjádřil člověka plného, zhmotnil jej
zcela objektivně v nejrůznějších polohách, počínaje
expresivní Stellou (1969) přes klasickou vyváženost
Parise a Oinoné (197^). ke kompozičně velmi zajíma
vé a takřka do secesní polohy stylizované Marie

(1978). Stella byla silně hapticky promode1 ována a
její vnitřní drama autor zdůraznil monochromním mo
drým povrchem.Zde již nejsou řešeny problémy posta
vy ve vztahu k hmotě a prostoru jako k něčemu mimo
ni, teprve přidanému, ale jako činitelů postavě
vlastních, které ji přímo konstituují. To dokládá
Paris a Oinoné, plastiky u nichž dochází k harmonii
vnitřního s vnějším vyvážením obou možných pojetí.

V reliéfech představujících práci za několik posled
ních let se pohled zvnitřnil, ztratil svou vyrovna
nost, více se přiklonil ke spirituálnímu výrazu.
Postava je na ploše zlehka, až impresivně naznačena.
Plocha zde vyjadřuje neexistenci člověka, který je
zobrazen v čase změny, ve svém vplynutí do neznám;».
Proto je tělo modelováno jen v několika základních
pohybech, např. naklonění, gestech ukazujících na
událost přechodu. Nízké reliéfy Sochař a múza(1977)«
Markéta a Mistr (1977) a Klesající (1979) patří me
zi nejlepší. Problém vztahu plasticity k hladké
ploše není podán jen formálně, ale i způsobem zce
la vnitřním, skoro mystickou rezonancí. Od objektiv
ní tělesné zákonitosti se Olbram Zoubek obrátil az
k iracionalitě, ke zkušenosti pro jejíž zhmotnění
je možné formu reliéfu použít nejlépe.
Trochu neorganicky byly do výstavy zařazeny plasti
ky např. Adam, Eva a had, které ztrátou původního
poslání realizace v architektuře způsobily podobné
jako cyklus Múzy větší dekorativní akcent.
V pozadí plastik bývá literární podtext často obsa
hově zakotvený v antice. Přesto navázání na minulé
neznamená slepé přijetí klasických formálních káno
nů, ale vždy nové vidění starých témat, Monochromní barevnost a haptický povrch se předem vzdalují
klasické soše antiky. Náš svět je od civilizace an
tické odtržen, máme jiný vztah k procesu, jakým dá
váme myšlence tvar, proto spojení může být pouze
významové.

Myslím, že výběr plastik zřetelně objasnil vnitrní
cestu myšlení Olbrama Zoubka. Vrátíme-li se na je
jí počátek, setkáme se s viděním abstraktním, for
mujícím a rozČlcňujícím jednotlivé tělesné tvary,
jsme-li ve středu, pak je vidění postavy ryze ob
jektivní a harmonické, na konci cesty nestačí.vidě
ní vizuální, ale jen vnitřní, jdoucí za tvar reli
éfu. (ksj)

Z VÝBORU JS

Na dubnové schůzi projednal výsledky revize hospodaření, volbu nové
ho pokladníka a zhodnotil plán činnosti za uplynulý rok. Zaujal stano
visko k tzv. návrhu na nové uspořádání jazzového života v Českosloven
sku. Navrhl kooptaci do výboru J. Skalníka a V. Kouřila. Z výboru
odešli Z. Mácha a St. Titzl.

DĚKUJEME všem za masovou účast v anketě Jak jste spokojeni s prací
Jazzové sekce. Výsledky ankety jsou natolik čtivé a poučné, že potrvá
nějaký čas, než z nich přestane bolet hlava.

SJD opět v listopadu - M. Kocáb opustil PBB - Vítek Popp /Synt-Art-Jazz/ diriguje band AUSU - PANTON dotočil LP s E. Olmerovou Vladimír Klusák na Berklee? - Petr Introvič a Bluesberry opět v kondi
ci - Z dalších Situací : Stanislav Kolíbal, Jan Svoboda - Nevíme nic
o klubu milionářů čs. showbusinessu - Tandem Durman and Posejpal v
létě na seminář do MLR - J. Krajník manažerem orch. G. Broma - Svě
tová literatura se stává zajímavější - Down Beat měsíčníkem - Meziná
rodní bienále užité grafiky v Brně přijalo všechny návrhy příštích obá
lek bulletinů od Josky Skalníka - V redakci máme k prodeji výtvarné
plakáty Classic Rock and Roli Bandu. Vždy ve středu 17 - 18 - E. Viklický spatřen za klavírem PBB - Za 8 pětek bude živá nahrávka Louise
Armstronga v Lucerně /1905/už v červenci -

O KORESPONDENCI

DOPIS Y

Do redakce chodí týdně i v těch nejospalejších časech 30 až 50
dopisů, v době hromadných členských objednávek je tento počet
denním minimem. Korespondence obsahuje v největším počtu různé
objednávky a žádosti o členství, změny adres, případné urgence,
nejrůznější přání, ale také zprávy o hudebním životě v celé repub
lice, náměty, připomínky o žádosti o radu. Zvládnout toto poštovní
nadělení v co nejkratší možné době budeme vždy považovat za dů
ležitý moment pro vztahy mezi členskou základnou a naší redakcí.

... Už od svých sedmi let hraju na piano, což mě kupodivu asi
v deseti letech začalo bavit. Netrvalo to však dlouho a zase mě
omrzelo hrát nekonečné etudy, stupnice a prstová cvičení. Naštěs
tí jsem ale zavčas objevil existenci jazzu. To mi bylo asi 14 let.
Jazz byl tehdy pro mě vysvobozením od hraní obtížných technic
kých pasáží, které mi byly nudné a začal jsem se učit jazzové
skladby. Bylo to pro mě něco neznámého a odvážného - nemuset
se pořád striktně držet not, moci zahrát místo nějakého okordu ji
ný, který se mi líbil víc. Postupně nových akordů přibývalo a já
jsem začínal zjištovat, že hudba by neměla být soustavou not, mo
tivů a frází, ale soustavou nálad, pocitů a dojmů. Objevil jsem
Bohuslava Martinů z úplně jiné stránky, než jsem ho vnímal dopo
sud.

Nejnáročnější bývají období, kdy se členům posílají různé nabíd
ky - v takových časech buďte trpěliví, protože Vaše dopisy se
snaží zvládnout titíž lidé, kteří se svojí prací podílejí na veškeré
činnosti Jazzové sekce. Chceme Vás proto seznámit s některými
zásadami, jak korespondenci vyřizujeme - čímž současně odpovídá
me na řadu zvídavých dopisů.

Naši hlavní zásadou je odpovídat na všechny došlé dopisy, pokud
odpověď svým obsahem vyžadují - a těch je naprostá většina. Po
kud se někomu stalo, že se nedočkal odpovědi, tak to znamená,
že dopis k nám nedošel nebo že odesílatel neuvedl zpáteční ad
resu. Nejpomalejší je vyřizování objednávek, protože na naše na
bídky reaguje pravidelně každý desátý člen, nepravidelně každý
třetí. Omlouváme se těm, kterým jsme nevyřídili nějakou objed
návku z důvodu vyčerpání zásoby nabízeného materiálu, že jim
to nedáváme vědět - ale to je v současnosti už nad naše síly.
To se například stalo při nabídce desek NDR a PLR, kdy nám by
ly dodány jen zlomky toho, kolik jsme pro členy potřebovali. Pak
také samozřejmě nemůžeme vyřizovat objednávky s neúplnou, ne
čitelnou nebo dokonce nevyplněnou adresou. Asi Vás to překvapí,
ale tyto roztržitosti jsou v korespondenci zcela běžné. Absoluto
rium můžeme udělit zájemci o členství, který nám poslal členský
příspěvek, vyplnil do rubriky odesílatele Jazzovou sekci, takže
dnes mamě čeká na bulletin a my dárci za peníze nemůžeme ani
poděkovat.
Takže všem členům připomínáme : uvnitř dopisů uvádějte vždy celou
adresu, se směrovacím číslem a s členským číslem v Jazzové sekci.
Totéž uvádějte na všech objednávkách a na složenkách. Pokud
Vám zasíláme objednávkové formuláře, používejte je. Neslučujte
objednávky různých druhů. Změny adres nám sdělujte na samostat
ném lístku. Čím více z předchozích ponaučení porušíte, tím blíže
budete mít ke 100 % jistotě, že Váš dopis zůstane ležet nejdříve
stranou, později v kotelně, v lepším případě zůstane vyřízen jen
dílčím způsobem.
Nakonec ještě něco k odesílání našich zásilek. Zásilky vybavuje
me všechny jednotně, obvykle jako obyčejné tiskopisy. Nemáme
možnost zajistit doporučené zasílání, jak si někteří členové přejí.
Snažíme se vždy, aby byla celá zásilka expedována naráz, maxi
málně s rozpětím jednoho týdne. Ne vždy se to podaří, někdy
nám výroba materiály dodá třeba ve více etapách, jindy se zase
na Kačerově v redakci sejde málo dobrovolníků na ba Ukování ne
bo není auto na odvoz. Prošvihnutí v materiálech uvedených ter
mínů, na které si nejvíce ztěžujete, bývá však téměř vždy způso
beno výrobou těchto tiskovin - a to zatím nedokážeme ovlivnit.

Doufáme, že Vám toto povídání přiblížilo jednu z těch zákulis
ních starostí Jazzové sekce, která vlastně představuje nejrozšíře
nější způsob vzájemného styku mezi členskou základnou a naší re
dakcí. /V.K./

DOPISOVAT SI CHTĚJÍ

Grigoriev Vladimír, Minsk, Masjokovščina-2, d.166, kb.5, SSSR
Natan Lejtas, Plechanova 50/4, 190031 Leningrad, SSSR, nabízí k vý
měně LP /Melodia/ : Miles Davis at Carnegie Hall, Dave Brubeck
Greatest Hits, Duke Ellington Greatest Hits
Stan Getz, D. Ellington
meet Coleman Hawkins, O. Peterson and D. Gillespie a další.

Asi v 17 letech jsem napsal svou první skladbu, která už nebyla
čistě jazzová. Jazzový hudebník by v ní našel spoustu chyb, ale
ve mně vyvolávala určitou náladu a to mi stačilo. A potom to při
šlo. V jednom starém Mladém světě jsem objevil básničku, která
sice neznala rýmů, ale přesto působila na čtenáře určitým dojmem.
Já jsem si na ni vymyslel melodii a později celou skladbu. Ta ov
šem nikdy nebyla zapsána do not, protože jsem ji hrál /á dodnes
ještě hraju/ pokaždé jinak. Podle toho, jakou jsem měl náladu,
jestli jsem byl unavený nebo čilý apod. Pak jsem začal improvizo
vat a vymýšlet další podobné skladby. Pořád jsem se ale ještě ne
odvážil myslet na to, že to, co hraju, je hudba. To proto, že mo
je skladby ignorovaly veškerá hudební pravidla. Ale pak jsem za
čal takovou hudbu poslouchat i z desek a na koncertech - Deža
Ursinyho, Stivína, Daška, Progres li., částečně Konráda Bauera a
letos na jaře P. Favra a Art Bears. To ve mně ale vyvolalo ještě
větší zmatek, jelikož jsem se ani zdaleka neodvážil tvrdit, že hra
ju to, co tihle velikáni.

Teď na 9. PJD jsem ovšem slyšel Přehlídku alternativní hudby /tak
nějak se ta moje hudba bude asi jmenovat taky/, což mi dodalo
odvahy zeptat se vás, jestli i já bych se mohl veřejně angažovat
a když ano, tak kdy, kde a jakým způsobem to lze zařídit. Bohu
žel mezi mými kamarády jsou buď takoví, kteří nemají pro tuto hud
bu pochopení, nebo takoví, kteří ho mají a neumějí na nic hrát,
pročež jsem k sobě nenašel kolegy a jsem stále sám. To ve mně
vzbouzí strach z veřejného vystoupení, protože víc lidí může přece
jen určitý dojem lépe udělat než samotné piano. Byl bych velice
rád, kdybyste mi pomohli, protože cítím neustále větší potřebu
svoje pocity sdělovat ještě někomu jinému než jen sobě. /ZD/

... Ještě nedávno bych mohla psát něco podobného jako J.M. z No
vého Bydžova. Totiž že i naše město patří mezi ty nejzaostalejší, co
se hudby týče. Léta tady nic nebylo, někdy před třemi roky tady hrála
Bohemka a pak dlouho nic. Po dlouhé době k nám zavítala první vlaš
tovka, Jazz Q Martina Kratochvíla. Divadlo praskalo ve švech. Ne
jsme nijak velké město, ale lidí, kteří mají zájem o dobrou hudbu, je
tu dost. Zanedlouho tady byl další koncert a pak další a další. Vystří
daly se taky různé skupiny, jako Katapult, Abraxas, Progres II., M.
Efekt a teď, minulý týden tady měla hrát skupina Citrón. Nehrála pro
malý počet zájemců. Docela mne to mrzelo. Víte, já chodím na kon
certy všech skupin, i když třeba od Jazz Q ke Katapultu je dost dale
ko. Ale prostě chci poznat všechny skupiny. A taky se bojím, že se
třeba zase vrátíme do starých kolejí, to znamená koncert tak jednou za
dva tři roky. A tak si nevybírám a chodím na všechno. Když se koncer
ty začaly konečně ujímat, měla jsem radost, že taky pro nás mladé ně
co dělají, ale teď mám takový pocit, že to nedělají pro nás, ale kvůli
výdělku. Koncerty jim totiž doposud zajištovaly plné sály, tedy dost
dobrý zisk. A tak se tady rozpoutal koncertový maratón. A CitrOn tu
měl být za pár dní po Abraxas, před kterým tu hráli ani ne před čtrnác
ti dny Progress II. a tak není divu, že lidi přestali mít zájem. Prostě
jsou najednou hudbou přesyceni. Zní to asi divně, ale mám dojem, že
to tok opravdu je. Pomalu nám ještě doznívají skladby jedné skupiny a
už posloucháme další. Bylo nás pár, kterým se zdálo, že je toho moc
najednou, ale chtěli jsme jít zase. Ostatní to tempo vydrželi. A tak se
teď bojím, aby se něco podobného nestalo i Jazz Q, jejichž koncert je

naplánován na začátek listopadu. Chtěla bych tedy tímto alespoň tro
chu omluvit místní příznivce hudby a moc bych si přála, aby to s tím
koncertem Jazz Q dopadlo dobře. Bylo by špatné, kdyby sem skupiny
přestaly jezdit. A díky za tu myšlenku o vydávání vlastních desek. Jsem
totiž taky členkou gramofonového klubu, ale poslední roky si nemám co
objednávat. /J.R. Kolín/

... Ve druhém čísle jsem se značnou dávkou radosti a taky s trochou
nostalgie četl krátkou noticku o Edovi Srpovi. Je dobře, že si jeho oh
romné práce lidé všímají a je ještě lépe, že se na jeho entuziasmus a
elán upozorňuje. Jelikož jsem mu pár let v Litvínově koukal pod ruce
a o jeho působení v oblasti jazzu jsem tím pádem měl celkem slušný
přehled, chtěl bych vaši zprávičku doložit několika fakty, čísly a pod
robnostmi .
Litvínovský jazzklub - to byl jasný důkaz toho, co dokáže nadšení,
vytrvalost, vůle a vnitřní síla jednoho člověka. Jazzklub totiž byl hlav
ně Eda. Pomoc, které se mu dostalo od jiných, je dost těžko měřitelná
s tím prakticky nezměřitelným množstvím práce, které klubu Eda odvá
děl. Život jazzklubu - to byly předně pravidelné pondělní večery, kte
rých bylo za ta léta nepočítané. Vždyt pondělek patřil v Litvínově
jazzu každý týden, s výjimkou prázdninových měsíců a snad ještě Štěd
rého večera. Nebylo výjimek a snad taky proto měli členové k sobě tak

... I při té situaci, která u nás existuje v oblasti hudby, mě přece jen
potěší každá zpráva těch šFastnějších , kteří mají větší možnosti a ma
jí přece jen z čeho vybírat.

Ovšem v našem okrese, na Tachovsku, je tato oblast na nule. Nejen,
že není z čeho vybírat, ale není ani kam jít. Jediným zdrojem tu zůstá
vá snad jen ten gramofon a magnetofon.
Jsou zde sice překrásné, nově vybudované kulturní domy, ale jejich vy
užívání už asi nikoho nezajímá.

Jen ve Stříbře existuje kapela zvaná "B. Studio”, která pronikla do srd
cí místních i okolních fanoušků, převážně otřepanými hity pop-music.
A tím by výčet také končil.
Nejvíce jsem si tuto ubohou a smutnou situaci uvědomil, když jsem byl
20. 10. na vystoupení výše jmenované skupiny, kde jim mládež našeho
Tachovska tleskala jako bohémům hudby. Bylo mi z toho nanic. Vracel
jsem se domů a kdybych potkal flašinetáře, určitě bych mu dal těch dva
náct korun, co jsem dal za vstup toky a rád. /K.P./

blízko a měli nakonec i tolik sil a odvahy pouštět se i do ohromných
projektů.

... Tak jsem se trochu vzpamatoval, začal chodit do práce. Celé Jazzo
vé dny byly pro mne něco neuvěřitelného a nemohu tomu dnes ani věřit,
že to bylo a lituji, že je konec a že budu čekat zase hrozně dlouho na
další hudební dění. Je to hrozné.

A teď k vlastní veřejné činnosti jazzklubu. Od října 1974 do května
1978, tedy za dobu nejaktivnější činnosti jazzklubu bylo těchto akcí
celkem 53. Všechna představení byla hojně navštěvována. Nebylo
výjimkou vidět v šálku s kapacitou s 66 místy tísnit se hodně přes stov
ku posluchačů. Všechny akce zhlédlo podle mých podkladů přibližně
7.500 lidí z Litvínova i z daleka. Na pódiích litvínovských scén se
vystřídalo 30 orchestrů, seskupení a souborů z Československa, Finska,
Anglie, NDR, NSR, Dánska a Rumunska. Ze zahraničních hostů jmenu
jeme alespoň B. Bryden. T. Blanke, G. Sommer a nesmírně úspěšnou
Leonardo Pedersens'Jazzkapel . Z domácí jazzové špičky hostovaly v
Litvínově téměř všechny osobnosti, mnozí hudebníci a soubory zavítali
mezi své příznivce několikrát. Největšímu zájmu se těšili L. Hulán,
J. Koubková, Swing Kvartet, TJS. K nejúspěšnějším pořadům jazzklubu je nutno řadit taneční besídky, na kterých k tanci a pro potěše
ní hrály přední pražské kapely tradičního jazzu.

Taky bych velice rád poděkoval za vystoupení skupiny Extempore. Toli
krát už nebyla na Jazzových dnech, když jste ji psali, že vystoupí. Jen
je na mě trochu moc, jak se rychle mění v hráčích i v hudbě. Jeden mě
síc slyším pásmo písniček, pak na vás spustí lavinu punku, rebelií, pak
komponovaný program. Jde mi z toho hlava kolem. Měli by něco hrát
dýl, protože, je na ně výprava, že hrají Zabijačku a Jaro, léto atd.,
a na místo toho tam stojí provokativně bílé tváře, natáčky, výsměch a
už to je - něco jiného. Jsou sice bezkonkurenční - pro nás, co na ně
chodíme, tak 2x za rok, kdy vystoupějí. Ale nejsme zase tak vyspělí na
tak náhlé změny. Dovedu si představit, že je to spousta práce, dřiny o
také hodně odvahy. Nebojí se sebe zesměšnit a nebojí se hrát to, co
se zde nehraje. Nehrají to, co zrovna frčí. Vloni začali s punkem,
nikdo neměl odvahu lidi na naši scéně s tímto žánrem seznámit. Dnes
jsem už slyšel několik kapel na Folimance.

Kdo si dokáže udělat představu, kolik práce si všechny tyto akce vyžá
daly, ten dokáže ocenit Edův přínos litvínovskému jazzklubu a kultuře
města vůbec. Za každou z těchto akcí totiž stál Eda vždy jako hlavní
organizátor, dispečer, obětavec a fanda. Téměř každé vystoupení by
lo provázeno vkusnými programy, na jejichž realizaci měl Eda rovněž
největší podíl. Škoda, že jeho přínos kultuře města v neradostné mos
tecké pánvi nebyl nejen doceněn, ale spíše naopak. Nakonec věčné
potíže vedly k tomu, že on i jiní členové jazzklubu otráveně sbalili
svá fidlátka a odešli jinam. /H/
Poznámka redakce :
Upozorňujeme všechny přátele na nový program JAZZ NA TALÍŘI,
který Eda Srp s Vaškem Thurrem uvádí od listopadu v karlovarském jazz
klubu.

... s několika kamarády jsme se před dvěma lety rozhodli založit klub.
Ředitelství naší školy nebylo akci nakloněno a místní dva mládežnické
kluby by mohly se stálým provozem pracovat 9 dnů v týdnu a stále by
bylo obsazeno. Po půlročním hledání jsme sehnali sál, ale s tou podmín
kou, že se činností našeho klubu zvýší konzumace v přilehlém výčepu.
Protože mezi námi nebyl nikdo, kdo by se dokázal opít při poslechu
Tangerine Dream nebo Weather Report, byli jsme po ročním působení
ze sálu vypovězeni. Získali jsme si oblibu i stálé posluchače. Teď se
scházíme po bytech ... /P.K. Západočeský kraj/

Švehlíci jsou také senzační, ale oproti Extempore daleko vážnější, umě
lečtější. Jako by se více báli.
Zato Kilhets se s nikým nemazlí. Tak je to správné. Ne se podřizovat
lidem. To by jinak byly všechny kapely v duchu disco. Hrozné.

'

Co mi úplně vzalo dech - hlavně textem - byli Hejma, Hlas a Fikejz.
Byli nádherní a doufám, že budou zase v některým klubu hrát. To bylo
nádherné. /PK, Praha/

... Kolik členů JS odpadlo v minulém roce? /dr. ZL, Brno/
- Počet píšeme na jiném místě. Je však nepatrně vyšší o osoby, se kte
rými jsme se definitivně rozešli po hlasování proti Sekci.

...na Literárních Lounech - soutěži pro mladé literáty, jsem slyšel od
jednoho pražského mladíka názor, že kdyby byly na pultě v obchodě
vedle sebe sbírka V. Hálka a sbírka rockové poezie, vzal by si prý to
ho Hálka.... Držím palce v tomto souboji Vám - redakci. /P.O.,
Otrokovice/

... víte o tom, že Jazzová sekce byla kritiky navrhována na loňskou
Cenu Melodie, ale přesto její jméno v hodnocení vůbec nepadlo?...
/ZM, Praha 5/
- Ano, víme o tom dost.

Zdar Jazzová sekce!

Konečně se nám dostala do rukou dlouho již slibovaná "Rocková poe
zie". Její obsah vynahradil všechno to čekání a vzdechy nad tím, že
už se jí nedočkáme, že sliby jsou chyby atd. Momentálně se stala mezi
přáteli ne ¡čtenější knížkou, zbavilo nás obtížného shánění a zdrcující
ho opisování. Jsme velmi rádi, že byl výborný nápad realizován a dou
fáme, že brzy vydáte další část.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se nějak podíleli na vy
dání této knížky.

Za všechny kamarády /P.V., Břeclav/

P. S. : Fakt, je to jednička.

... Sotva jsme pochopili význam slova vekslák, je zde další novotvar:
vyhnít. Jsem z města. O co se jedná? /ZM, Beroun/
- Jde o slangový výraz úředníků majících vztah k zemědělství /zahrád
káři, geometři, pěstitelé/. Bývá vysvětlován jako postupné přetínání
kořenů nutných pro další růst stromů. Nedaří se vžírné půdě. Viz Ji
ráskova Lucerna.

... Můžete napsat, kdo hlasoval pro nové uspořádání jazzového života
v Československu? /spousta dotazů/
-Vlastimil Hála, Stanislav Titzl, Zbyněk Mácha, Antonín Matzner,
Mojmír Smékal, Karel Velebný.

... Kdo může být členem Mezinárodní jazzové federace? /VS Ostrava/
- V listopadu 1966 schválilo 14. zasedání generální konference UNESCO
v Paříži Deklaraci o Mezinárodní kulturní spolupráci. Z této deklarace
vychází stanovy MJF, zejména pak článek stanov 3, par. 1,2 říkající:
Jakákoliv osoba nebo organizace dobré vůle se může stát členem fede
race. Federace má členy řádné /individuální, kolektivní a služební/,
podporu jící /individuální, kolektivní a služební/ a čestné členy. Jiná
forma členství /např. zastupující kolektivně jednu zemi/ stanovám od
poruje.

... Již jste četli Slovník amerických spisovatelů? /telefonát/
- Ano, už jsme ho odložili.

TfiED UZÁVfiRlou

Vizte odpověň Pražského kulturního střediska,
nám. Republiky 5, 110 00 Pr?ha 1 na naši objed
návku vystoupení Originálního pražského synkopického orchestru na Pražské jazzové dny:

Vážení soudruzi,
vracíme Vám objednávku na Váš pořad O.P.S.O poža
dovaný na den 12. 9. 1980, kterou jsme obdrželi
dne 10. 6. 1980 objednávku vracíme, protože z tech
nických důvodů nelze zajistit není uplatněna v
předstihu 4 týdnů před konáním představení, jak
je vyžadováno povolovacím řízením. Přijetí objed
návky v kratším termínu neumožňuje odpovídající
administrativní zajištění smluvním vztahem.
Se suudružským pozdravem
Ing» Zubek Vladimír v. r. náměstek ředitele +
razítko

a jaká je odpověá na objednávku vystoupení Jirky
Stivína a Emila Viklického?
Vážení soudruzi,
vracíme Vám objednávku na Váš pořad Jiří Stivín
+ Emil Viklický požadovaný na den 13 + 17. 9. 1980
kterou jsm_ obdrželi dne 9. 6. 1980 objednávku
vracíme, protože z technických důvodů z rozhod
nutí vedení PKS není uplatněna v předstihu 4 týdnů
před konáním představení, jak je vyžadováno povo
lovacím řízením. Přijetí objednávky v kratším ter
mínu neumožňuje odpovídající administrativní zajíš
tění smluvním vztahem.
Se soudružským pozdravem
Ing. Zubek Vladimír v. r. náměstek ředitele +
razítko
Pozn. sekce: fotokopie možno shlédnout každou stře
du na nástěnce v redakci od 17-18 hod.

Změna textu o odběru Situací a Petitů
NOVÝ ZpfisOB OBJEDNÁVÁNÍ
Souběžně s nabídkami Situací a Jazzpetitú nám při
bylo mnoho práce se zasíláním složenek na jejich
zaplacení a psaní adres objednavatelů. Proto zavá-.
díme několik novinek, které formou spolupráce na
šich členů nám tuto práci usnadní.

Místo tradičního objednávacího korespondenčního
lístku proto od nynějška pošlete na naši adresu
vždy neofrankovanou obálku, na kterou nadepíšete
správně podle současných poštovních norem svoji ad
resu a do této obálky přiložte napsanou objednávku
se jménem (pro případ, že by objednávka z obálky
vypadla). V této obálce Vám potom pošleme složenku
na zaplacení objednaných materiálů.
Každou objednávku jsme schopni vyřídit přibližně do
měsíce po vašem zaplacení.

Zájemci o osobní odběr tuto skutečnost zdůrazní
poznámkou na objednávacím lístku (těm nebude účto
ván manipulační poplatek). Pro zájemce o kompletní
řadu Situací zřizujeme tuto službu: napíšete-li nám
na korespondenčním lístku heslo TRVALÁ OBJEDNÁVKA
SITUACÍ, budeme Vám automaticky posílat složenky
na všechny Situace až do Vašeho odvolání, počínaje
Situací č. 6.
Ze zbytků starších čísel nabízíme:
Situaci č. 4 - Milan Grygar - Kresby
Situaci č. 5 - Emila Medková - Fotografie
a novou Situaci č. 6 - Stanislav Kolíbal
Jazzpetit č. 1 - Rocková poezie je úplně rozebrán
a s dotiskem se nepočítá. Dalším Jazzpetitem, kte
rý si nyní můžete objednávat, je Jazzpetit č. 2 0 dada a českém surrealismu od Jindřicha Chalupeckého. Publikace bude asi 8Oti stránková s množstvím
reprodukcí a dosud neotištěných ilustrací. Cena bu
de přibližně 30,- Kčs. Situace i Jazzpetity si mů
žete objednávat i ve více kusech. Počet Vámi objed
naných publikací budeme redukovat pouze v případě,
že by se nedostalo na všechny zájemce z řad JS.což
Vaši přátelé jistě pochopí.

Manipulační poplatek na jednu objednávku Situací i
Jazzpetitú budeme účtovat ve výši 5.- Kčs. Přesto
že někteří členové mají špatné zkušenosti s našimi
docházejícími materiály (ztráty, poškození atp,),
nemůžeme naše materiály zasílat všem doporučeně,
jak si někteří přejí. Není to ani tak z důvodů fi
nančních (mohli bychom zvýšit manipulační poplatek),
ale z důvodu mnohem jednoduššího - prostě ’’nemáme
na to lidi".
Při urgencích a reklamacích uvádějte vždy naše ra
zítkem natištěné číslo ze zadní strany složenky.

OSOBNÍ ODBĚR

NOVINKY NA LP

BŘEZEN - KVĚTEN
Od začátku roku jsme zavedli pro zájemce osobní odběr zásilek.
Tuto službu využilo jen asi 8 % pražských členů, proto čekáme na
další zájemce. Odběratele upozorňujeme na to, aby všechny objed
návky /Petity, Situace aj./ označovali heslem "OSOBNÍ ODBĚR".
Tento způsob nebude pochopitelně uplatňován u zásilek s cyklostylo
vanými Informacemi nebo náborovými letáky.

O PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKfl

V roce 1980 platí členské příspěvky členové do čísla 8 939 včetně.
Členové s vyššími čísly, kteří byli přijati až koncem roku, letos
platit nemusí. Příspěvek zaplatte nejpozději do 30 dnů po datu na
poštovním razítku obálky, ve které Vám tento Zpravodaj přišel.
Placení se netýká čekatelů, kteří mají u svého čísla písmeno "K",
těm se ozveme, až budeme mít na podzim zkontrolovány všechny
platby a budeme znát počet odpadlých členů. V loňském roce by
lo v celé historii JS nejméně odpadlých - asi sto.
Platbu poukažte výhradně naší složenkou. Pokud jste ji v obálce
nenašli, napište si urychleně o novou. Složenku vybavte těmito
údaji :
1. Vyplňte výši příspěvku 40,- Kčs
2. Ve "Zprávě pro příjemce" na zadní straně složenky napište
zkratku P/80 a své členské číslo.
Bez těchto údajů může dojít k nejasnostem při registraci Vaší plat
by. Pokud na složence uvádíte jinou adresu, než kterou máte na
obálce této zásilky, napište do "Zprávy pro příjemce" ještě slovo
ZMĚNA. Dodržte termín platby - na Vaše zaváhání čekají stovky
zájemců I

SIDEMANY HLEDAJÍ
- Uplatnění ve skupině jako zpěvák a začínající kytarista : Zdeněk
Šenk, 742 81 Bravantice 118, okres Nový Jičín
- Klavírista hledá spoluhráče : Zdeněk Dudka, Na úvoze 162,
500 08 Hradec Králové 8

NE NE, NEBAJKY

Protože již nejsou obaly neuvažuje se o novém vydání Jazzových nebajek/Panton 11 0338/, jak je ohlásilo páté číslo Géčka. Nebajky
poprvé vyšly na podzim 1973 a během šesti let jich přišlo do prodejen
9.829 ks.
FESTIVALY. V EVROPĚ

19. - 22. 6. Balve/Sauerland, NSR : Ph. Sanders, J. Scofield,
G. Burton aj.
19. - 22. 6. Nürnberg, NSR : E. Viklický, R. Carter, Yamashita aj.
26. - 29 . 6. Leipzig, NDR : 5. Leipziger Jazztage
4. - 6. 7. Velden/Worheree, Rakousko : 2. Internationales Jazz
festival
4. - 20. 7. Montreux, Švýcarsko : 14. Montreux Jazz Festival
9. 7.
Stuttgart, NSR : M. Ellington, Carmen McRae aj.
10. - 12. 7. München, NSR : B. B. King. Gillespie, Ferguson aj.
10. - 13. 7. Pori, Finsko : Pori Jazz 80
11. - 13. 7. Den Haag, Holandsko : asi 60 řádků jmen
12. - 22. 7. Nizza, Francie : Hampton, Hubbard, Barbieri aj.
23. - 27. 7. San Sebastian, Španělsko
24. - 27 . 7. Wiesen, Rakousko: Farmer, Art Ensemble of Chicago aj.
23. 10. - ? Jazz Jamboree, Varšava/zájezd nepořádáme/

Tap Step - Chick Corea, Wamer Bros . BSK 3425
Terra Brasilis - A. C. Jobim, Wamer Bros. 2B 3409
We Will Meet Again - Bill Evans, Wamer Bros. HS 3411
Nine To the Universe - Jimi Hendrix, Wamer Bros. HS 2299
Trilogy: Past, Present, Future - Frank Sinatra, Wamer Bros. 3FS 2300
Hideway - David Sanborn, Wamer Bros. BSK 3379
Journal Violine II - Barre Phillips, ECM 1 1149
Swimming With A Hole In My Body - Bill Connors, ECM 1 1158
Playground - Steve Khun / Sheila Jordan Band, ECM 1 1159
Abercombie Quartet - Abercombie /Mráz/Donald/Beirach, ECM 1 1164
Nude Ants - Jarrett/Garbarek/Danielsson/Christensen, ECM 2 1171
Descendre - Terje Rypdal, ECM 1 1144
First Meeting - Miroslav Vitous, ECM 1 1145
Mágico - Haden/Garbarek/Gismonti, ECM 1 1151
Saudades - Nana Vasconcelos, ECM 1 1147
Special Edition - Jack DeJohnette, ECM 1 1152
Full Force - Art Ensemble Of Chicago, ECM 1 1167
Monster - Herbie Hancock, CBS 84237
The Okeh Session 1923 - King Oliver and Creole Jazz Band, EMI SH 358
Trilogue Live - Mangelsdorff/Pastorius/Mouzon, Pausa PR 7055
The Best Of Mahavishnu Orchestra - CBS 84232
The Best Of Billy Cobham - CBS 84235
The Best Of Return To Forever - CBS 84292

BILLBOARD BEST SELLING JAZZ LPs - 26. 4. 1980
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Catching The Sun - Spyro Gyra, MCA MCA-5108
Skylarkin'-Grover Washington Jr., M7-933R1
Hideway - David Sanborn, Warner Bros. BSK 3379
Fun and Games - Chuck Mangione, A and M SP-3715
Every Generation - Ronnie Laws, United Artists LT-1001
Hiroshima - Hiroshima, Arista AB-4252
Angel Of The Night - Angela Bofill, Arista/GRP 5501
American Garage - Pat Metheney Group, ECM 1-1155
1980 - Gil Scott-Heron and Brian Jackson, Arista AL 9514
One On One - Bob James and Earl Klugh, Columbia/Tappan
Zee FC 36241
Live At The Public Theater - Heath Brothers, Columbia JC 36193
You'll Never Know - Rodney Franklin, Columbia NJD 36122
Dream Come True - Earl Klugh, United Artists LT-1026
Ocean Liner - Passport, Atlantic SD 19265
Rise - Herb Alpert, A and M SP 4790
Monster - Herbie Hancock, Columbia JC 36415
Pizzazz - Patrice Rushen, Elektra 6E-243
Genetic Walk - Ahmad Jamal, 20th Century T-600
A Perfect Match - Ella and Basie, Pablo D 232110
Pick'em - Ron Carter, Milestone M 9092
For Shure - Woody show, Columbia, FC 36383
Heart String - Earl Klugh, United Artists A-942
In Performance - Oregon, Elektra 9E 304
A Taste For Passion - Jean-Luc Ponty, Atlantic SD 19253
Song Book One - Sarah Vaughan, Duke Ellington, Pablo 2312111
Morning Dance - Spyro Gyra, Infinity INF 9004
Great Encounters - Dexter Gordon, Columbia JC 35978
Nomad - Chico Hamilton, Elektra 6E 257
Nude Ants - Keith Jarrett, ECM 1-1164
8 : 30 - Weather Report, Columbia PC2-36030

ARMSTRONGOVO OBSAZENÍ NA DESCE PANTONU je toto:
L.A.(tp.voc,prův.slovo) ,Tyree Glenn(tb),Eddie
Schulman(cl), Billy Kyle(p), Arvell Shaw (b),
Danny Barcelona(ds), Jewel Brown(voc, ale málo).
Deska končí skladbou HellorDolly namísto na oba
lu uvedené skladby When it s sleepy time south.
Stojí 80,-Kčs a uhánějte o ni prodejny Prioru,
Knihy atd. at si ji v Pantonu objednají.

O DADA A SURREALISMU

Zájemcům o Jazzpetit č.2 doporučujeme jako doplň
kovou literaturu drobné knížečky polského naklada
telství ARKADY, které lze - alespoň v Praze - u
nás poměrně snadno sehnat. Každá knížka je formá
tu asi A6 a obsahuje několik stránek stručného
textu k danému tématu a 15 kvalitně barevných re
produkcí. K Chalupeckého Jazzpetltu doporučujeme
z této bohaté edice Malé encyklopedie umění svaz
ky 39 /Malarstwo surrealistyczne 1919-1939/, 40
/dtto 1940-1970/ a svazek 43 /Dada 1915-1923/. Dí
ky polskému nakladateli se tak seznámíte hned se
45 obrazy, které spoluvytvářejí světovou sbírku
dada a surrealismu a které jsou tak spoře zastou
peny v domácích obrazových publikacích.(vk)
GIL EVANS OPĚT V PRAZE

Téměř neočekávaně se v těchto týdnech objevila
supraphonská licenční deska firmy ATLANTIC
"Svengali", nahraná v r.1974 v New Yorku avtémže
roce vahlášena za jednu z nelepších desek roku.
Přestože orchestr na desce nemá s "pražským" ob
sazením příliš společného, duchovně je jeho hudba
s hudbou na pražském vystoupení v Praze o dva roky
později svázána s postavou leadra a především aT
ranžéra GILA EVANSE tak pevně, že každý, kdo proěí
žíval Evansův úspěch v Lucerně, si desku jistě po
běží koupit. V dokonalých aranžmá zazní dokonale
i sóla Billyho Harpera (ts), Herba Buschera (b),
Howarda Johnsona (tuba či křídlovka), Teda Dunbara (g) a dalších sólistů. Bod Supraphonu za to,
že převzal celou desku a nesnažil se o problemar
tický výběr. Opět dotírá otázka - k čemu GK,když
mimo jeho edice vycházejí atraktivnější tituly(k)
zpráva

z

tichě

Šárky

Přestože v oblasti vážné hudby není o hudebnice
nouze, v jazzu a rocku, až na pár výjimek role
žen končí u pěveckého mikrofonu. Ani feminizační
vlna nevyburcovala naše české ženy z kuchyňské
letargie a proto s potěšením přijímáme Xěst o
hanspaulské dívčí skupině OBLUDKY z Prahy 6,ze
čtvrti nad korunami Tiché Šárky,která už několik
měsíců pilně cvičí vlastní repertoár, vycházející
z hanspaulské folkové a bluesové tradice.Doufáme,
že tyto průkopnice - většinou mladé maminky z par svých kuchyní a po zvládnutí repertoární
vyjdou přímo na scénu naší alternativní hudby(k)

už jim jen stačí oznámit do 5.září,který z koncer
tu si vybrali a zvolena vstupenka bude připrave
na v pokladně před koncertem. Zbývá už jen jmeno
vat :M. Mlynář, Brno - Z.Blaženka,Hořovice - K.Vršecky,Příbram — J.Kollman,Kutná Hora — J.Langr,Hoři
ce - M.Winter,Pha2 -ing.O.Petržilka,Pha4 -M.Trčka,
Úvalno - S.Soukup,Železná Ruda - M.Krátký,Praha5,
P.Daniel,Proboštov - M.Sejrek,Jindř.Hradec - I.
Zázvorka,Pha2 - Z.Frýbort,Mor.Třebová - I.Lužnýj
Prostějov - J.Jankovský,Jablonec n.Nisou - F.Vašák,Blansko - P.Novotný,Nejdek - H.Krůtová,Kamýk
nad Vltavou - M.Švanda,Třebíč. Výsledky ankety
uveřejníme v bulletinu Jazz č.26. Štastnou cestu
do Prahy přeje redakce.

BUDOU

-

NEBUDOU ?

ART ZOYD III - francouzský lahůdkový kvartet,
hudba nesmírně podivná, vycházející z tvorby
Beefhearta a Zappy na jedné straně a francouz
ské klasiky 20.století na straně druhé. Tomu je
podřízeno i obsazení - dvoje housle, trubka a
basová kytara. Dvě skvělá alba.

CUTLER/FRITH (?)
naši staří známí, improvizační duo nesmírné emo
cionální síly, jakýsi free rock. Se svou hudbou
slavili značné úspěchy na turné po amerických
avantgardních rockových komunitách, hned po kon
certu v Praze.

TIM HODKINSON'S WORK
čtyřčlenná kapela (úplně nová) britského varhaní
ka a nrultiinstrumentalisty, bývalého člena Henry
Cow. V září má mít na trhu první album. Široký
rejstřík repertoáru od improvizované hudby po vel
mi složité kompozice.

FE1HNIST IMPROVISING GROUP

už jen čtyřčlenná ženská free jazzová kapela
z Velké^Británie, podle Melody Makem objev loň
ské sezóny v oblasti moderního jazzu. Podle pos
ledních zpráv možná vystoupí s Cutlerem na bicí.
THIS HEAT

autoři jedné z nejlepšíoh desek loňského roku.
Fantastické britské trio, snad nejprogresivněj
ší soubor své země. Vycházejí z tradice raných
Pink Floyd a německých kapel jako Can, Faust atd.
Elektronická hudba, v n'ž je však stále patrný
člověk. Bomba na festival’’ avantgardních rocko
vých kapel letos v dubnu >• Bretagni.
ZNR
bizarní francouzské klavírní duo, kombinující
hudbu Erica Satieho s tvorbou Captaina Beefhear
ta. Podivná směska mezi klasikou dvacátého stole
tí a moderním rockem
Bude - nebude, někdy tento IMPROVIZAČNÍ KOLEKTÍV
v Praze?

SRPEN V PARNASU
DVACET MILÝCH ŠTĚSTĚNY

První červencovou středu proběhlo v naší redakci
losování účastníků ankety ALL STARS BAND,kteří
získávají zdarma jednu vstupenku v nejvyšší ceno
vé kategorii na koncert jubilejních lO.PJD.Teá

1-2.G.Jonáš - 5-7.SHQ - 8-9.A.Viktora - 12-13.
Pražský dixieland - 14.-16.Impuls - 19.-20.Trio
Bory Kříže - 21.-23.A.Viktora - 26.Jegorov Kvinw«
tet - 27.SHQ - 28.-30.Milan Svoboda (kvartet)
Program od 21-01,oo hod.

CO V ŽESTADVACÍTCE ?

mj.Rekviem za 70.léta - Toshike/Tabackin - Duchpvní odkaz J.Coltranea - Jak sbalit tu pravou - Ta
ková jsem já..Annette Peacock - Dr.Bowie v Ampli
tudy Boba Frippa - Latinská cesta k jazzu - Machito-Machito - Fania All Stars - Salsa - Bílý pla4
men černého blues - Průvodce jižanského blues
a boogie - 12 let od Woodstocku - Blue Oyster Cult
Kraftwerk - Magmatleká lekce - Historie bez same

tu/Lou Reed - Píseň zanikajícího města - Rocková
poezie/Pere Ubu - Divadelní experimenty - Robert
S.Wilson - K performanci - Situace/J.Kovanda Cluster - Nové zvukové instalace - Sextet farma
ceutické hudby - Con - Alternativní kultura This Heat/Studio a kolektiv - Mike Gibbs - Inter
view s Throbbinge Cristle pro bulletin - Když
poutníci přistáli - Metabolist - Bohumil Hrabal
-Odpovědi atd. Celkem asi 80 stran Stení z naše
ho světa hudby.

^3/10/88 - Zpravodaj pro československou jazzovou
scénu. Odp.redaktor Karel Srp. Řídí red. rada: M.
Hrabáková, V.Kouřil, T. Kraus, I. Prokop, J. Skal
ník, P. Pylypov, J, Vlček. Pov.č. 8445/69. Dáno do
tisku červenec 1980. Pouze pro interní potřebu čle
nů Jazzové sekce Svazu hudebníků.

