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JkZZ JAMBOREE 1981
Již čtvrt století se pořádá ve Varšavě pravidelně,
bez přerušení, vždy stále na konci října, jeden z
největších evropských festivalů. Po dvouleté stag
naci festivalového programu se Jamboree stalo pod
uměleckým vedením a scénářem nového presidenta Pol
ského jazzového sdružení, 34 letého Tomasze Tluczkiewicze, opět velkou přehlídkou jazzové součas
nosti. Během čtyř dnů se uskutečnilo 7 koncertů,
ve skutečnosti však o pět více, protože v Národní
filharmonii a v galerii Studio probíhaly souběžně
koncerty na více místech. Samozřejmě do tohoto výč
tu nejsou zahrnuty jam sessions ve třech student
ských klubech a v jazz-klubu Akwarium. Dva koncer
ty měly lokální charakter - Poljazz Festival a Nordic Day, jeden byl přehlídkou oceněných amatérů le
tošního festivalu Jazz nad Odra. K nezvládnutí byl
polský večer, kdy ve třech sálech Filharmonie sou
běžně hrálo přes dvacet skupin, přizvané sólisty
neppčítám.
Stručně by se dalo napsat, že zde nebylo průměr
ných skupin ani průměrných muzikantů. Vizitkou bu
doucnosti jazzu byla skladatelka, aranžérka, pianistka, zpěvačka a bandleader/ka/ Carla Bley, kte
rá přes svůj orchestr představuje své renezanční
hudební myšlenky, těžíce bez předsudků ze všeho,
co hudba naší civilizace vyvinula. Hodně zná, hod
ně poslouchá a díky tomu i z tanga dokáže udělat
muzikantský svátek. Společně se svým mužem, trumpetistou rakouského původu Michaelem Mantlerem, pí
ší a hrají reprezentativní hudbu 70.let. Na varšav

ském vystoupení v jejím bandu sólisticky zářil pře
devším Steve Swallow se svou neuvěřitelně "akustic
ky" znějící baskytarou.
Ze sólistů šokoval houslista Didier Lockwood, ná
sledovník trůnu v kategorii svého nástroje, na kte
rém po celou jazzovou historii odírají plyš Fran
couzi /Warlop, Grappelly, Fonty/ a navzájem si mís
to žezla předávají Warlopovy housle. Jejich posled
ním majitelem se stal lockwood před dvěma roky po
koncertě v pařížském Tnéatre de la Ville. Začínal
jako rocker /Magma/, ale vstřébával brzy i vlivy
Coltranea a ze současníků Seiferta, který zemřel
jen pár dní před Lockwoodovými prvními nahrávkami
na počátku roku 1979. Následníku trůnu bylo letos
26 let.
Ve vynikající pohodě nám zahrál norský kontrabasista Arild Andersen se svým triem a zpěvačkou
Radkou Toneff. Více než revolucionář ve výslužbě
Pharoah Sanders se líbil dánský saxofonista Alan
Skidmore a skupina S.O.H.
Po Bleyové druhá očekávaná hvězda, Bili Cobham,
áedna z vůdčích postav jazzrockové vlny minulého
esetiletí, obklopen mladými rockovými hudebníky,
předvedl perfektní muziku poslední "coolť vlny
jazzu /Berendt/, což podle založení některé poslu
chače fascinovalo, jiné unavovalo. Cobhamův soubor
nepřinesl nic nového ani pro rock ani pro jazz.
I ta nejstarší deska Mahavishnu, Returnu či Repor
tu je zajímavější jezzrockovou syntézou, včetně
těch, na kterých se před lety podílel Cobham. Ko
nečně - proč ne. V šestatřiceti většina lidí těží
z toho, co se naučili do pětadvaceti.
Letos v létě natočil saxofonista Tomasz Szukalski
s polským syntezátorovým králem Józefem Skrzekem
LP Ambitus Extended pro značku Mezinárodní jazzo

vé federace Helicon. Deska se na festivalu už pro
dávala a současně jsme mohli vyslechnout dvě verze
hudby tohoto nového dua, přičemž nedělní verze roz
šířená o kytaristu a perkusistu skladbám prezento
vaným na desce dost uškodila.
V polském koncertu zaujala skupingt Strajk '80, kte
rou sice konferenciér představoval jako skupinu
jazzrockovou, pravdivější by bylo mluvit o free
hudbě. Tak si nějak představuji, že by hrál Křečanův Kilhets, kdyby s nimi hostoval japonský altsaxofonista Yamashita.
Gugge riendrenius Big Blues Band okouzlil živostí,
íhumorem, radostí a dalšími prvky, které většina or
chestrů po více než dvaceti letech hraní nahradí
spíše chladnou precizností a profesionalitou. Po
dobným překvapivým seznámením byl mezinárodní Vienna Art Orchestra, který před čtyřmi lety založil
švýcarský skladatel a aranžér Mathias Rtlegg. Svou
filosofií je VAO blízký orchestru C, Bleyové.
Rozsah našeho zpravodaje nedovolí ani vyjmenovat
těch více než padesát seskupení a další sólisty.
Alespoň pro přehled těch pár známějších - Tomasze
Staňka, Edwarda Vesalu, americké String Trio of
N.Y., Heikki Sarmanta, Junani Altonena, Zgraju,
Oxleyho ...
Nelze bez přímého prožitku popsat atmosféru v Teat
ru Galeria Studio, kde průběžně probíhaly koncerty
v sále a na půdě, mimové podávali čaj, na schodiš
ti se promítaly filmy, mezi vystavenými obrazy se
konal happening končící slavným "vzýváním deště"
z woodstockého festivalu /což bohužel zvukově na
rušilo sólové vystoupení jak Vesaly, tak Stanka/,
ve vlastní galerii hrály komornější seskupení,
v bílém jenlanu, na jehož stěnu se promítaly dia
pozitivy hráli nevidění kytaristé a v rohu pod scho
dištěm, si dokonce mohl každý sám, či v náhodné
spolupráci, namalovat obraz.
Kongresovou halu jsme opustili poslední. Ještě ten
rozhovor s Cobhamem do bulletinu, než nám jej od
vedou pořadatelé z Remontu, kde lidi čekají na jam,
a pak sbohem. Alespoň my - již od včerejška se do
Varšavy totiž sjíždějí další známí: Začíná Rock
Jamboree - letos poprvé.
"Jaký to bylo na tom festivalu?" zeptal se nás v
Petrovicích český celník. "Dobrý", odpověděli
jsme.
/kou/

JAK SE JEN ...
Za scénou lidí jako mraku. Zakopáváme o kabely,
nepije se vodka, poprvé za dvě a půl dekády let,
Solidarita zakázala, zahuleno. Čekáme, až skončí
s jedním novinářem, držíme se pro jistotu metr od
dveří, občas šajn reflektoru, víme, jak to chodí
- to jsme si alespoň mysleli. Večerní koncert má
již hodinu zpoždění. Přímý přenos Intervize v há
ji a kdo ví co ještě. Konečně vstává, popojde dva
tři kroky a je náš. Zahlédneme nakyslou tvář, kte
rá se chystala o totéž. Chybělo jí stopadesát čí
sel.
- Dobrý večer pane Conovere, jsme z Československa,
a rádi bychom se vás zeptali ...
- ó gud, čekoslouvekia, aj hev - chtěl pokračovat,
že u nás dvakrát byl, jenže byla tu ta pravačka.
Prolítla mezi těly a
- Heikííí, jaks hrál, nebyl jsem, ani jsem se ješ

tě neholil...
V tu chvíli Willis Conover hovořil s ozvěnou. Všech
ny nás vychoval, všechny ovlivnil, všichni jsme
chtěli mluvit jako on. Vzpomínáme na dopis Honzy
Beránka, který pátral po výslovnosti jména, na
které se nesjednotili ani Američané. Psal "chci
znát jedině výslovnost Conovera".
Heikki Sarmanto dopad nejlíp.
- Heikki, to jsou přátelé z Československa.
Kamarádský úsměv, ruka, a že je glad to see you.
My samozřejmě taky. Jenom ten rozhovor je v čudu.
- A to víte, že jsem chodil s Janem Hammerem do
jedné školy.
Řekli jsme, že víme, a že to mohlo být jedině v
Bostonu. Přej jo.
- Bylo to v roce, otáčí se na Conovera ... Toho
již drží filmař "ale nemusím se držet scénáře do
slova", říká Conover a následuje propletenec hovo
rů, asi jako ty kabely na zemi. Willis odpovídá
třem, čtyřem, pokouší se i nám...
- Ale jeden z Československa je teči moc populární.
Moc. Jak jen se ...
Heikki přechází na rovinu bilaterárních vztahů,
tedy kšeftů.
Jsme na Heikkiho straně,^když říká, že ted do Stá
tů zrovna ne, že má tu šňůru. Jsme na Conoverově
straně, když říká, že je to škoda, lítáme mezi obě
ma.
Ve čtvrtminutových intervalech na nás Conover vždyc
ky sklouzne zrakem. Furt si nemůže vzpomenout jak
se jen ten z Československa jmenuje. Dokonce se
chytí za čelo.
Heikki sekunduje a fakt je Fin dobřej. Najednou
barvou hlasu něco mezi šlonzákem a vídeňákem hodí:
Jirží Mráz.
Kdo nevěří, at tam ...
Ostatně Conover je svědek. Vůbec neřek Džordž Mraz.
Ale Willis, že ten taky, ale ještě to není von.
To už jsme na větvi, o koho asi jde a nasazujeme
hru tělem. Jak zahlídneme, že chce někdo mezi nás
proniknout, zaklínujeme mu fortnu ramenem. Pořád
jsme ten metr od dveří. Nad hlavami nám lítají samý helou. Potí se i stěny. Reflektory zapnuli na
furt.
- V New Yorku je 21 000 muzikantů. Všichni mají co
dělat. Jak jen se ...
Willis Conover byl v Praze dvakrát. V šedesátém
pátém a šestém. V lucerně viděl makrokoncert so
větského Jazzu, který v rámci MJF dokázal uspořá
dat Lubomír Dorůžka. Pak patnáat let už nikdo. Conoverovy pořady zní večer co večer téměř celý tý
den. Přes čtvrt století. Přebírá je celý svět.
Československý jazz by nikdy neoběhnul zeměkouli,
nebýt té hodinovky s ellingtonovou znělkou. Bitva
nebyla, dokud o ní novinář nenapsal; v jazzu nic
neznamenáš, dokud tě neodvysílá právě Conover.
Stále tentýž, jak se na něj mnozí pamatují z Prahy.
Starší, kamarád všech, člověk na svém místě, jis
tota, že to tak půjde i dál.
- Rzezabek. Zrezabek!
Řežábek, řveme všichni. Režábek od Gusty Broma.
- Yes, Rzezabek, ten je hvězda.
HELE, KDE JE

tady odtud někdo. Rudlo, běž za tou brejlatou, do
staneš kartku ke vstempu. Co? Koukáme, že jsi prá—
vě dorazil z Prahy. Prostě vlezenku, jak říkáme
my Poláci.
- Přijel jsi jako turista?
- Ano, jen jako turista.
- Ale určitě máš nějaký cíl.
- Jsem tady privátně.
- Hm, ale určitě se chceš s někým setkat, když jsi
v zákulisí a chceš tu kartku ke vstempu.
- Chci se setkat s některými muzikanty. Nyní i v
budoucnosti.
Brejlatá slečna ještě nepřišla a tak jsme mohli po
kračovat, respektive Rudla Dašek nemohl odejít.
- Rudlo, toto není pouze palác kultury a umění, ale

také vědy. Nepomýšlel jsi někdy na to, že by jsi
se stal pedagogem?
- Ale jistě, zatím mám však spoustu práce, ovšem
mám připravený i nějaký materiál a jednou to ne
vylučuji. Nevyhovovalo by mi vyučování každý den.
Dělám občas semináře, tady v Polsku. Pro amatérské
muzikanty.
- Jaká je úroveň polských amatérů proti našim ama
térským kytaristům?
- Myslím nejenom kytaristů, ale i celková úroveň
je úměrná zájmu. Třeba na tyto semináře je přihlá
šeno 900 zájemců. Míst je však pouze 150.
- Letos je tomu 20 let, co jsi přišel do Prahy.
Bylo to v říjnu na koncertu SHQ v divadle Spejbla
a Hurvínka. Připravuješ nějaký vystoupení?
- Nepřipravuji, alespoň ne v tomto jubilejním du
chu. Mám mnoho práce s televizí, která v prosinci
uvede program s Jixkou Stivínem, Lubošem Andrštem,
Františkem Uhlířem a mnou. Dále odjíždím na turné
s Toto Blankem, se kterým připravujeme natáčení
v únoru příštího roku, za týden odjíždím do zahra
ničí s Karlem Růžičkou atd. Členy Sekce bude asi
zajímat, že ve zmíněném TV programu uslyší sklad
bu V dobrém jsme se sešli, věnovanou opětné spo
lupráci s Jirkou Stivínem.
- To je bude určitě zajímat, protože to bylo prá
vě na Pražskýcn jazzových dnech před sedmi lety,
kdy jsi nám večer zatelefonovaj., že by jsi chtěl
vyzkoušet samostatný blok. Od té chvíle jste 8e
s Jirkou scházeli již jen sporadicky, i když dluž
no říct', že jste odvedli každý nejmíň dvojnásob
práce, než kdyby zůstalo u Tandemu.
- Hele, támhle jde ta brejlatá. Jak se to řekne
polský?
Obvod Kongresové haly tvoří oblouk se stánky, gra
modeskami, plakáty, plackami, tričky, samolepkami,
občerstvením, a co tady jeden potká lidí z ciziny....
SLOVENSKO ZDRAVÍ

Jazzovou sekci - a my zdravíme pražského Slováka
č.1 Petra Lipu ... tak nějak jsme zahájili. A co
Bratislavské jazzové dny?
Pátek, sobota, neděle, tedy 4. - 6.12. ve spole
čenském sále PKO.
Vystoupí G.Jonáš+L.Andršt, já s combem, spíš vokál
plus klavír, spirituály. Dále L.Gerhardt, Déczi
+ Dvořák, Pražský kvartet. ??? to jsme si vymysle
li my - Vejvoda, Kořínek, Viklický, Ticháček. Při
jedou Gyrgyi Vuka /MLR/, ESB /BLR/, Szukalski
+ Skrzek, Mombasa, Mangelsdorff + Dauner, meziná
rodní obsazení se členy Jočru atd. Poprvé jde do
dnů televize. Podporu máme od rozhlasu, hlavně Pavol Zelenay a Luboš Zeman. Jistě, deska bude a v
prosinci se ukáže i elpíčko z minulýcn Dnů.
Co Vokalíza ?
Moc dobrá věc. Experimentoval jsem, poprvé v due
tu s klavírem /Peter Brainer/.
Podle potlesku to vypadalo, že jsi po Stivínovi
nejpopulárnějším muzikantem v Praze.
No, ale Jirka nezpívá.
Okolostojící souhlasně: Ten určitě začne ...
Jak v Blavě přes rok?
Véčko se otvírá, neděle. Pak piváreň Stará sladov
na, kde jsem každý čtvrtek s Revival Jazz Bandem.
Populár uspořádal pěkný koncert ke Dni hudbv 1.10.81
No a 50.10. druhý večer Blues na Dunaji. Již vy
prodané.
Ale Petře, jenom pro nás, vyřizuješ si české ob
čanství?
Kdepak Bratislava je Bratislava.
S tím plně souhlasíme, viz Bratislavské jazzové dny.
IDEA LABYRINTU,___________________________________ ____

říkáte, zamyslel se Miloš Čuřík. Víte, pro mne je
to dost smutná záležitost. Pokouším se f Praze na
lézt stálou scénu pro tento druh pořadů, avšak mar

ně. Nadějné vyhlídky mám v příštím roce. Myslím,
že na mne lidé v Fráze zapomenuli. Není divu. Ne
dělal jsem zde, z těchto důvodů, přes pět let. Na
lezl jsem však své publikum na několika místech v
republice, kam téměř pravidelně jezdím. Například
v úterý ráno přijedu z Varšavy do Prahy, vezmu fil
my a hned odjíždím na Moravu. Setkávám se zde s lid
mi, kteří přijímají mé programy a rád s nimi spo
lupracuji.
- Dostali jsme již několik pěkných ohlasů na tyto
akce od našich členů. Vaším prostřednictvím se
posluchači zpravidla dozví nejčerstvější zprávy o
nás. Rádi bychom však věděli, proč bylo oddáleno
vystoupení kontrabasisty Barre Philipse.
Barre Philips je dnesjjednou,ne-li z celosvětových,
pak určitě evropskýcn špiček ve hře na kontrabas.
Je dokonce natolik erudovaným hráčem, že s tímto
nástrojem dokáže celovečerní koncert jako sólista.
Jde o ojedinělý výkon, srovnatelný v jiné nástro
jové oblasti například s trombonistou Albertem
Mangelsdorffem. Podnikl jsem pro jeho turné vše,
co bylo možné, při čemž základem byly samozřejmě
jisté záruky ze strany naší agentury zabývající se
importem hudebníků. Turné bylo zrušeno, údajně kvů
li časové tísni, přestože bylo kryto objednávkami
jednotlivých pořadatelů, připraveny plakáty a snad
i vydány vstupenky. Prvotní jednání s umělcem jsem
však vedl já, a tak nezbývalo, abych narychlo za
jel do NDR a požádal Barre Philipse o posunutí ter
mínu na konec roku.
- Je úděsné, jak některé instituce s přibývajícím
stářím spoléhají na řízení od stolu. Očekávali by
chom, že právě zde, ve Varšavě, kam mohou vysílat
za koruny, bude šmejdit hejno odborníků. Od muziky
přes výtvarničinu, organizaci, po ozvučení a nála
dy publika. 2ádný katalog nebo prospekt zaslaný
poštou, ani deska , r“překonají osobní prožitek.
Pak by se nemohlo stát, aby na letišti byl umělec
světového jména zaměněn s komorníkem stejné barvy
pleti. Na letošním Jamboree chybí i naši hudební
ci. Vědět, že za pár stovek uslyším Carlu Bley,
Sanderse, Cobhama a dožít se nakonec překvapení i
z jiných jmen, a přesto nepřijet, nemůže omluvit
žádná časová zaneprázdněnost. Naše včerejší mladá
avantgarda se příliš rychle zabydlela za českoslo
venskou pecí typu koncert á 400,-, á 800,-, než
aby pustila kšeft a chtěla poznat něco jiného.
- Jistě. Neznamená to, že by každý hudebník měl na
podobovat právě to, co slyší, ale měl by mít pře
hled. Je běžné, že dnes má fanda větší znalosti o
kapelách než leckterý profesionál. Připravit se
však o program, jaký je na Jamboree letos, no ne
vím ...

VRATISLAV VE VARŠAVĚ
Slezsko bylo odedávna jednou ze zemí Koruny české.
Ztratila je až císařovna Marie Terezie, když je
v řece 1742 postoupila pruskému králi Friedricho
vi II. Ze slavné slezské metropole Vratislavi se
však stala polská Wroclaw až v roce 1945. 0 dvaa
třicet,let později se tu konala poprvé soutěž
jazzových souborů. A teprve v roce 1981 se z této
přehlídky stal mezinárodní amatérský jazzový fes
tival. Stane se pravděpodobně tradicí, že zdejší
laureáti dostanou příležitost zanrát si na oprav
du světovém jazzovém fóru, jakým je bezesporu
Varšavské Jazz Jamboree. Letos jim patřil samo
statný koncert v pátek odpoledne.
Zahájil ho soubor, který byl letos ve Wroclawi
odměněn cenou novinářů, Dimenzio z MIR. Tvoří jej
čtyři absolventi budapešťské konzervatoře Bély
Bartóka, jazzového oddělení profesora Jánoše Gondy /takto místopředsedy Mezinárodní jazzové fede
race/. Zahráli několik vlastních skladeb, propo
jených v jakousi suitu, nazvanou Distant City
/Vzdálené město/Zpočátku se zdálo, že podlehli,
tak jako mnozí, módě Weather Reportu. Basista To
máš Tóth připomínal Jaca nejen sólovou koncepcí
a barvou nástroje, ale i baseballovou čepičkou s

kšiltem. Záhy se však ukázaly klady vystoupení
- nápaditá jazzová improvizace jak saxofonisty
László DéBe, tak pianisty Jánoše Másika a swingující rytmický spodek, obstarávaný bicími Istvána
Baló. kapela je dobrým příslibem pro maňarskou
scénu a nejen pro ni.
Duet 46 byl nejlepším polským účastníkem soutěže.
Varšaviaci jej znají z častého vystupování ve stu
dentském klubu Hybrydy. Skládá se z Alexandra Koreckiého - sax a Michala Zduniaka - bicí. Hraje
jakýsi podivný neinvenční freejazz. Saxofonista
se většinou dusí a vytváří při tom nelidské pazvuky, které ještě umocňuje mikrofonovou vazbou.
Na to, že jsou chlapci Slované, prokázali velmi
malý smysl pro melodičnost, pro kterou je místo
přece i ve free jazzu. Přesvědčili o tom zejména
v parafrázi na Tiger Rag a na skotský dudácký po
chod, kteréžto obě skladby se po několika slibných
počátečních tónech rozplizly v samoúčelné přešla
pování na místě. Snad by se v Polsku našla lepší
mladá kapela.
0 první cenu se v kategorii zahraničních souborů
rozdělili dvě formace. První z nich,, Swiss Jazz
Quintet ze Švýcarska, se opět skládá z absolventů
jazzové školy, tentokrát z Bernu. Vznikl v roce
1976 a záhy si vydobyl uznání nejen doma, ale i
v sousední NSR. Vedoucím je saxofonista Heiner
Althaus, členy Robert Morgenhalter /tb/, Marcus
Becker /pi/, Walter Schmacker /b/ a David Eliáš/ds/.
Všichni hrají s obrovskou chutí a drivem. Zajíma
vé při tom je, že se naprosto ztotožnili s hudeb
ním stylem o generaci starším, s hard bopem. Ne
přidali si ani jediný prvek jazzové současnosti,
o rocku ani nemluvě. Svědčí to o tom, že jazz v
jakékoliv podobě je v podstatě nadčasovou záleži
tostí.
Přesně opačný hudební názor předvedl druhý vítěz
letošního Jazz nad Odra, britská skupina Stinky
Winkles. Přes své mládí má za sebou již značné
úspěchy. Znají ji posluchači i návštěvníci londýn
ského Clubu 100 a dokonce i od Ronnieho ^cotta.
V zahraničí se poprvé prezentovali na festivalu v
San Sebastianu. Jejich hudba je naprosto současná.
Harmonické sféry, jak z Gleichmann Strasse, střída
jí roztříštěné hudební plochy ve stylu nové vlny.
Konvenční až barová úprava "Misty" dostává díky po
zvolné gradaci bicích pomalý spád, roste napětí,
najednou se ozve unisono hraná triviální,punková
figura a nad ní vystřižené cooljazzové solo saxo
fonisty Simona Pickarda. Vynikající je zejména zá
padoindický černý bubeník Cliff Venner, jehož nervní afrojazzový rytmický spodek dokáže snad vyburco
vat i toho nejhoršího flegmatika. Skladatel a pia
nista souboru Veryan Weston tíhne,k freejazzu, ky
tarista Gary Peters udává jako své vzory Stockhausena a Bouléze, baskytarista Dan Brown přichází
zas do společného mlýna se svou troškou funky a
blues. Muzika, která na první poslech zní jako či
rá improvizace, je ve skutečnosti prokomponována
do nejmenšího detailu. Svým humorem připomene čes
kému posluchači nejspíše Combo FH, avšak více uvol
něná a díky tomu zní přirozeněji.
Shlédnout špičku wroclawského Jazz nad Odra ve Var
šavě bylo jednak poučné a jednak to byl velmi zá
služný organizátorský počin. Díky tomuto vystoupe
ní se snad se soubory, či s jednotlivými hudební
ky, setkáme znovu, tentokrát na jiných festivalech
a snad nejen v Polsku. Stane-li se tato amatérská
přehlídka na Jamboree tradicí, nezbývá než doufat,
že tu někdy uvidíme i soubor český či slovenský.
/tk/

JAZZOVÉ DNY MÉNÍ MAJITELE

Nelekejte se. V Praze ne, pouze v Západním Berlí
ně. Dosavadní dlouholetý patron a organizátor pan
Schulte-Baarenberg předal organizaci Berliner Jazz
tage dr.Ulrichovi Eckhardtovi. Letos poprvé se dí
ky tomu konají pod jiným názvem - Jazz Fest Berlin
81. Uměleckým vedoucím zůstává nadále George Gruntz,

takže vysoká úroveň je stále zajištěna. A jaký bu
de program, ohlášený těsně před uzávěrkou 451088 ?
Hlavním tématem letošního festivalu je kytara v
jazzu. Nesmí proto chybět hlavní exponent tohoto
nástroje v NSR, Volker Kriegel, tentokrát v triu
s Wolfgangem Schltlterem a Eberhardem Weberem. Ve
specielním koncertě vystoupí spolu s Barney Kessel,
Herb Ellis a Charlie Byrd. Hvězdou festivalu bude
nejspíše McCoy Tyner se svou formací. Magnetem bu
de i zbytek McLaughllnových Shakti, duo L.Shankar
+ ZakirHHussain. Novou vlnu zastupují Lounge Liz“
zards, kvintet jehož hudbu označují kritici jako
Punk-jazz, a vedoucí kapely John Lurie, jako Fake
-jazz. Nejzajímavější novou tváří, o níž se v po
slední době nejvíc hovoří, je James "Blood" Ulmer,
který prý naše] cestu ze slepé uličky free-jazzu
v ppdobě "Blues-Funk-Punk-Power". ženské hnutí je
zastoupeno mladou japonskou pianistkou Aki Takase,
žačkou Yosuke Yamašity a kytaristkou, od níž by
se mohli prý učit i kytaristé - muži, Emily Remlerovou. Vystoupí spolu s kvartetem Davida Friedmana.
Jako vždy proběhne souběžně s Festivalem i Total
Musid Meeting, kde se tentokrát vystřídají Willem
Breuker, Teitelbaum/Cyrille, Brčtzman Group, Schlippenbach Quartet atd. Berlín bude zkřátka žít zase
týden jazzem.
,

ZPRÁVY Z MJF
První soutěž mladých jazzových souborů, pořádaná
přímo Mezinárodní jazzovou federací, se bude ko
nat v dubnu 1982 a není jí nic jiného, než tradič
ní jarní festival "Jazz nad Odra" ve Vratislavi.
Podmínky účasti zůstávají nezměněny: skupiny, je
jichž členové jsou mladší třiceti let zašlou do
soutěže nahranou kazetu s vlastním repertoárem.
Ti, kteří budou pozváni, se zúčastní semifinále
a finále, která proběhnou živě před publikem a
před odbornou mezinárodní porotou. Pro vítěze je
připraveno mnoho hodnotných cen, včetně zajištění
placené účasti na předních evropských jazzových
festivalech, nahrávací smlouvy, koncertní turné a
peněžité odměny. Spolupořadatelem je Svaz polských
studentů a Polské jazzové sdružení.
Mezinárodní seminář jazzových pedagogů je naplá
nován na 28.června až 2.července 1982 do Trossin
gen, NSR. Organizuje jej člen výboru MJF Joachim-Ernst Berendt ve spolupráci se Spolkovou akade
mií. Účelem tohoto semináře je usnadnit učitelům
hudby zavedení jazzu do výuky ve školáchi Zúčast
nit se mohou všicnni nudební pedagogové všech ze
mí, bez ohledu na to, zda mají či nemají zkušenos
ti s výukou jazzu. Přednášet bude Joachim-Emst
Berendt /NSR/, profesor János Gonda /MÍR/, profe
sor Jiggs Whigham /USA/, Bent Hastrup /Dánsko/,
Tony Male /Velká Británie/, Eddie Harvey /Velká
Británie/, Ziggi Busch /NSR/ a profesor Hans Wal
ter Berg, president Spolkové akademie v Trossin
gen.
V listopadu 1981 vyjde Sborník jazzových festiva
lů, který společně sestavili členové výboru MJF
Mladěn Mazur /SFRJ/ a Arnvid Meyer /Dánsko/. Splní
se tak dávné přání muzikantů i jazzových fanoušků,
kteří chtějí mít přehled o všech jazzových akcích
ve světě.
MJF připravuje dlouhohrající desku, která se zamě
ří na zajímavé nové evropské a světové soubory.
Deska má vyjít na jaře 1982 na značce Jugoton a
jejím producentem bude Mladěn Mazur. Distribuci a
propagaci mají zajistit členské organizace MJF a
rozhlasové stanice.
Všechny tyto projekty byly oznámeny na závěr za
sedání výboru MJF, které se konalo v září 1981 bě
hem festivalu v Aarhus, v Dánsku. President Mezi
národní jazzové federace Charles Alexander k tomu
řekl: "Tento program jen podtrhuje významnou roli,
kterou může Federace sehrát při rozvoji jazzové

hudby a jsme přesvědčeni, že z uvedených akcí budou
mít prospěch jak hudebníci a producenti, tak i
posluchači."

VOKALÍZA '81 /29. - 50.9./
Dvoudenní festival s tímto neobvyklým názvem se
stal největší pražskou jazzovou akcí tohoto roku.
VOKALÍZA by se měla stát pravidelnou přehlídkou
zpěváků působících v oblasti jazzu, rocku a blues.
Měla by se stát zdravým protipólem celé řady ko
merčních pěveckých festivalů a pódiem především
pro všechny otrlé zpěváky, kteří odmítli pochodo
vat v zástupu po asfaltce středního proudu naší
pop-music. Matkou VOKALÍZY se stala díky svému cl
chválihodné nedisciplinovanému nadšení JANA KOUB
KOVÁ- jednak proto, že má ráda zpěv a jazz, jednak
ze závisti nad polskými jazzovými vokálními festi
valy v Lublinu, kterých se uskutečnilo už jedenáct.
Na celou VOKALÍZU lze mít dva základní pohledy. Tím
prvým je nekritické nadšení nad tím, že taková akce
vůbec vznikla. Tento pohled přímo zvrhle, v duchu
soudobého maločešství, oceňuje něco, co by mělo
být samozřejmostí - to jest, samozřejmostí by měla
být realizace každého dobrého nápadu, nikoliv fakt,
že ojediněle se nápad dočká uskutečnění.
Druhý pohled vyžaduje potlačení nadšení z pohledu
prvého a je souhrnným hodnocením pozorovaného.
Úvodem o tom nejlepším. 0 tom, co dalo VOKALÍZE
umělecký smysl. Cenu za interpretaci skladby Ja
roslava Ježka /jehož výročí narození bylo VOKALÍZOU také oslaveno/ získala zaslouženě Mirka Kři
vánková. Cenou bylo barevné dílko Aleše Lamra. Za
tímco většina ostatních zpěváků si povinnou jízdu
s jednou Ježkovou skladbou odbyla a více či méně
viditelnou nuceností, dokladem čehož také byl vel
mi úzký výběr z tvorby J+V+W /nejčastěji zněl Svět
na ruby/, Mirka se Stivínem a Alanem Vitoušem po
važovali Ježkovu hudbu zcela správně za dostatečně
kvalitní hudební materiál, na kterém lze postavit
celé vystoupení a udělali společně z Trojského ko
ně vzrušující čtvrthodinovou záležitost, která svou
současnou formuu byla Ježkovu duchu bližší, než
šedivě odzpívané písně kladenské Jarky Koudelkové,
Evy Svobodové či Karla Benka. U posledního z jme
novaných to bylo obzvláště zajímavé. Zatímco Benko
svůj jazzový repertoár odzpíval procítěně hlasem
Armstronga, až se mi málem začal tento nový český
Satchmo líbit, když spustil "ježka", pochopil jsem,
že své jazzové zpívání vlastně jen paroduje.
0 Janě Koubkové, Peteru Lipoví a Jitce Vrbové se
dá říci, že zazpívali v duchu svého standartu, kte
rý dnes určuje špičku našeho jazzového vokálu, při
čemž práci Jany Koubkové lze označit vedle Mirky
Křivánkové za nejosobitější a nejpůvodnější - byt
každá trochu v jiné rovině.
V rockové poloze se velmi dobře poslouchala Zuzana
Michnová a talentem na počátku je kolínská Mirka
Neckářová, která byla doprovázena provinčně znějí
cí rockovou kapelou Extrakt.
Luboš Pospíšil a Helena Arnetová se vymezeným ka
tegoriím festivalu vymykali. Byli dobří - hlavně
Pospíšil, ale na jazzovou a rockovou přehlídku pří
liš "pop". Bóra Kříž hrál na harmoniku a strašně
rychle scatoval. Jeho úspěchy u publika pozoruji
b velkým zájmem.
Bebopová reminiscence Vlasty Průchové, dr.Jana
Hammera a snaživé dcery Andrey /ve Four Brothers/
vyvolávala vzpomínky na nadšenecké počátky česko
slovenského moderního jazzu v padesátých letech.
Andreu ovlivňuje spíše Straisendová než některá
doopravdy jazzová zpěvačka. Vystoupení Hammerovy
rodiny bylo současně vzornou ukázkou hry nestár
noucího bubeníka Vladimíra Žižky.
Antonín Gondolán patřil na konci 50. let k nadějím
české kontrabasové jazzové hry. Mlhavou vzpomínkou
na tuto dobu byla pouze jeho scatová improvizace
na Stella By Starlight.

Vladimír Mišík se svými kumpány z E.T.C., Jiřím
Veselým /acc/ a Janem Hrubým /vi/ zahráli Ježkovu,
Voskovcovu a Werichovu Na Poříčí, autory původně
napsanou a uveřejněnou na počátku třicátých let
v publikaci Svazu českých nakladatelů. Tato sklad
ba utvořila neuvěřitelnou jednotu obrazu pražského
folklóru, na jehož jedné straně je umělá předvá
lečná lidovka a na druhé straně velkoměstský fol
klór rockerské generace šedesátých let.
Jedním z nejsympatičtějších objevů prvního roční
ku xVOKALÍZY byl Jiří Slupka Svěrák, učitel z loun.
Jeho těžce bluesové zpracování Hlasovy+Hejmovy zná
mé hanspaulBké odrhovačky Miláčku vrat se, sjedem
to znova, bylo - i když v jiné poloze - obdobným
tvůrčím počinem, jako v případě vystoupení Křiván
kové. Svěrákův asi padesátihlavý sbor školáků Kvít
ko /či Kvítek?/ z lounské základní školy byl důka
zem toho, jak svou muzikantskou duší dokáže ovliv
nit i děti a mládež vystavenou denně zvůli rozhla
sových režisérů a manažérů naší pop music.
Hudební doprovod - pokud si někteří zpěváci nepři
vedli vlastní - měli na starost Kvartet Milana Svo
body /od konce jara s Alešem Charvátem na kontra
bas, Jaromírem delešicem na bicí a Michalem Gerou
na trubku a křídlovku/ a první večer také Pražský
výběr Michaela Kocába. Ten se také zúčastnil vlast
ní pěvecké přehlídky a se skupinou předvedli ukáz
ku ze svého koncertního repertoáru, který by se
dal nazvat "nová vlna s úsměvem".
Samostatnou kapitolou bylo vystoupení Jiřího Suché
ho s Originálním pražským synkopickým orchestrem
Pavla Klikara. Přímý následník tradice V+W opět do
kázal, že Ježkovu hudbu a Voskovcovy a Werichovy
písně lze zpívat citlivě a vkusně, když interpre
tům říkají totéž, co autorům, kteří si je k obra
zu svému složili. Hudba Klikarovců byla tím nejde
centnějším doprovodem k Suchého zpěvu. Nostalgii
vystoupení podpořil smutný fakt, že Suchého igno
rují sdělovací prostředky i Supraphon, což pri je
ho vystoupení, které se konalo pár hodin před je
ho padesátinami, vyvolávalo řadu závažných otázek.
Jiří Suchý svým zpěvem toho říká o životě více než
celé generace takzvaných angažujících se zpěváků
naší populární hudby.

Jak Jana Koubková naznačila, příští ročník by měl
být rozsáhlejší a snad i se zahraniční účastí. A
kdyby se v následujícím roce opět uskutečnily i
Pražské jazzové dny a Mezinárodní jazzový festival,
mohlo by se mluvit o končící krizi pražského jazzo
vého života. Bude tomu tak?
/k /

PRÝ PÍŠEŽ ROCKOVÝ SLOVNÍK
/Ptá se Josef Vlček Josefa Vlčka/
- Ano. Dělám jak mourovatéj. Právě před chvílí jsem
začal hesla pod písmenem P, takže jich mám hoto
vých asi 1 400. Než se tenhle Zpravodaj dostane ke
čtenáři, doufám, žd budu někde u S.
Kolik bude mít slovník hesel?
- Vzhledem k tomu, že jsem si vymyslel název
ROCK 2 000, tak samozřejmě přesně dva tisíce. Před
pokládám, že vyjde ve dvou svazcích po 350 až 400
stranách.
To je strašně moc!
- Já vím. Běžné rockové slovníky a encyklopedie
počítají s cirka 600 nebo 800 hesly. Z toho<bo hle
diska je ROCK 2 000 asi největší na světě.
Není to v českých podmínkách zbytečné?
- Podívej, něco podobného u nás už asi nikdy ne
vyjde. Slibovaný druhý díl Encyklopedie populár
ní hudby je myslím zaměřen úplně jinak a navíc při
výrobních lhůtách přinese starší informace. Jistě
to bude solidní práce, ale už v okamžiku vydání za
staralá. Navíc pochybuji, že by tam byly přesné
diskografie a taky rozsah pokryje daleko širší ob dobí. Takže je-li tamto encyklopedie, měl bych ří
kat své publikaci "Pracovní příručka".

Říkáš, že Encyklopedie populární hudby pokryje da
leko širší období....
- Ano, populární hudba tu existuje desítky, možná
i stovky let. Rock 2000 obsahuje kapely a inter
prety, jejichž těžiště tvorby leží v letech I960
- 1981. Podmínkou je alespoň jedno jediné LP.
Takže třeba heslo Elvis Presley tam nebude?
Bohužel. Ale předpokládám, že v budoucnosti zku
sím přeložit jeden docela šikovný slovník, specia
lizovaný právě na rock'n'roll padesátých let.
Asi by lidi chtěli vědět něco o výběru. To existu
je opravdu 2 000 souborů?
- Daleko víc. Především, "pracovní příručka" je
specializovaná na soubory a umělce ze scény, která
udává hudebnímu dění život a tempo. To znamená
naprostá převaha angloamerických souborů, Snažil
jsem se tam doplnit i nejdůležitější soubory z kon
tinentu, hlavně z Francie a-NSR. Je tam ovšem kaž
dý směr - hard-rock, rhythm-and-blues, pomp-rock,
folkaři, nová vlna. K tomu jsem připojil řadu he
sel z MOR, tedy ze středního proudu, jakož i někte
rých okrajových oblastí, které se rocku dotýkají
nebo ho nějak ovlivňují. Bude tam tedy Nazareth,
Genesis, Cabaret Voltaire, ale třeba i spousta
disca, Merle Haggard a Willie Nelsón, Abba, Miles
Davis .... Prostě neuvěřitelný mišmaš, seřazený
do abecedy.
Nějaké výjimečné potíže?
- Každé heslo, jehož diskografie je nad patnáct
alb, dělá spoustu potíží. Mám tam kapely, jejichž
diskografie má přes čtyřicet položek. Ale to není
to nejhorší. Nejideálnějším obdobím pro psaní po
dobných příruček byla léta 1975 nebo 1976, proto
že tehdy se v rocků skoro nic nedělo. Po roce
1977 se začala měnit struktura celé hudební scény.
Jsme ve stejné situaci, jako když Elvis nebo Beat
les úplně převrátili všechno naruby. Nové kapely
používají pro své členy pseudonymů nebo jsou uvá
děna jen křestní jména, někteří muzikanti působí
v několika souborech najednou, v oblasti disco za
číná být producent a zvukový technik daleko důle
žitější než soubor, stylové zaměření se jen těžko
definuje, protože spousta nových věcí vychází z
konceptualistických teorií umění.
Od kterého písmene je nejvíc nesel?
- Pochopitelně od S. Ale hodně bohaté je i B s dvě
ma stovkami hesel. Překvapilo třeba i A nebo 0.
Zpočátku jsem vůbec nevěřil, že by tolik kapel moh
lo začínat těmito písměny.
A poslední otázka: Kdy bude ROCK 2 000 hotov a co
potom?
- Počítám, že koncem ledna můžu slovník dokončit.
Pro tisk se připravuje průběžně, takže přes svůj
rozsah může jít dost rychle do tiskýrny. Kdyby
všechno šlo tak, jak by mělo, v druhé polovině ro
ku by mohly být oba díly u čtenářů. A co potom?
Mám napsáno několik kapitol knížky o Zappovi. Chtěl
bych přeložit ten rockn'rollový slovník a dát do
hromady dva sborníky překladů na téma let 1966 1976, tedy o vzniku hudby hippies a punku. Rád bych
napsal Úvod do hudební revoluce začátku osmdesá
tých let. Bez potíží můžu z paměti vydolovat ješ
tě několik dalších námětů. Ale kdoví, k čemu se
dostanu.
LENNON POD STROMEČEK

Dakota, sedmé poschodí. Stráž hlídá dveře apartmá,
kde John a Yoko strávili pět let, jež sami nazva
li obdobím "vyměněných rolí". Vcházíme do haly,
kde je jen rozsvícená lampa. Vzadu pokoj, odkud
se John díval, jak "stromy v Centrál Parku mění
barvu". Vedle v převlékárně visí stále jeho šaty.
Další místnost je věnována egyptskému umění. Je
tu mimo jiné i v životní velikosti pravá mumie.
Hned vedle stojí jakýsi sloup, který podpírá tři
lžíce. Plastika nese název "3 lžíce, Y.O., 1967".
John vždy říkával, že to, co ho na Yoko nejvíce
přitahuje je humor v její práci.

"Po tom, co sme se seznámili v tý galerii /Indica
Londýn,1966/, chodili sme Snad dva roky vokolo sebe. Já bych první krok nikdy neudělala. Vodešla
sem z Londýna do Paříže a John vodjel do Indie",
říká Yoko. "Přej sem ho pronásledovala, ale to
vůbec není pravda. S tim bych daleko nedošla. Když
sme spolu začli žít, byl to navopak John, kdo mě
nechtěl nikam pustit samotnou. Musela sem s nim
dokonce chodit na pánskéj záchod. Bál se, že kdy
bych zůstala ve studiu sama se spoustou jinejch
chlapů, mohla bych s jedním z nich utýct. Ten byl
žárlívej! Pane Bože! Napsal vo tom přece i písnič
ku, "Jealous Guy" , tam to všechno je. Přinutil mě
dokonce, abych mu napsala seznam chlapů, s kterejma sem spala. Začala sem to psát jen tak z legra
ce, ale pak sem si uvědomila, jak vážně to bere.
Nes těžce i to, že umím japonsky, protože to byl
kus mě, kterej mu nepatřil. Časem sen nesměla číst
žádný japonský noviny ani knihy.
V sedmdesátým třetím sme se rozešli. Začala sem
chodit s pár jinejma klukama. Jeden z nich mě pře
mluvil, abysme šli na koncert Eltona. A John se
vobjevil najednou na jevišti. Nevěděla sem, že tam
bude. Vobecenstvo mu uspořádalo veliký ovace. Ale
já si z ničeho nic řekla, jak vopuštěně tam naho
ře vypadá. Kluk, co sem tam s nim byla, chtěl jít
do zákulisí. Moc se mi nechtělo, ale pak sem řekla
okay. John tam samozřejmě byl s nějakou buchtou.
Když mě uviděl, celej se rozzářil a řek: 'Jé, to
sem šiastnej, že tě vidim. 'Sedli sme si, vzali se
za ruce a povídali si. Johnův zajda a můj kluk tam
tak postávali a vypadali čím dál víc votráveně.
Po tomhle mě John pozval na nějakou výstavu a pak
sme spolu zas začli chodit."
Takhle vzpomíná Yoko na epizody, které zažila s
Johnem. Téměř rok po tragických výstřelech poma
teného Marka Chapmana. Co jim předcházelo, jak ži
li John a Yoko před tím, jaké byly jejich názory
na život, na společnost, jak vznikaly písničky
Beatles a spoustu jiných zajímavých podrobností o
hudebním a uměleckém světě šedesátých let, se doz
víme z dalšího JAZZ-PETITU, který vyjde snad již
na vánoce. Spolu s indickou kazetou "Double Fan
tasy", kterou prý chystá Supraphon uvést na vánoč
ní trh, by to mohl být pěkný dárek pod stromeček
všem obdivovatelům a příznivcům Lennona,Beatles
a moderní populární hudby vůbec. Komu by se snad
zdálo čekání na vánoční nadílku moc dlouhé, může
si zajet do sousedního Maóarska. Tam vyšla mono
grafie o Johnu Lennonovi již v létě.
/tk/

JAZZ FRAGMENT V ROCE 5

Důkazem, že čas neúprosně letí, může být i skuteč
nost, že pražské skupině Jazz Fragment je letos
již 5 let. S tímto názvem vystoupila poprvné v pro
sinci 1976 ve vysokoškolském klubu Iuridica jako
elektrický jazzrockový kvintet. Z původní sestavy
dnes zůstal prakticky jen klavírista Aleš Faix a
s několikaletou přestávkou znovuangažovaný houslis
ta Milan Pěkný, kterého znají zejména příznivci
Klikarova OPrSO. Celkem se v souboru vystřídalo na
patnáct hudebníků, z nichž většina dnes spolupra
cuje i s jinými jazzovými formacemi.
Definitivní podoby nabyl Jazz Fragment v roce 1977,
kdy na jarních Pražských jazzových dnech ve velkém
sále na Maninách překvapil vlastním osobitým jazzrockovým repertoárem s nápaditými prvky slovanské
melodiky. Přínosem byla - a je - i neobvyklá instrumentace. Nad hutnou rytmikou vystupuje jemný
souzvuk elektrických houslí, flétny a akustické
ho piána. Za to vše získala kapela uznání na čajfu
v roce 1977 v Praze, kde jí byla udělena stříbrná
plaketa.
Významným mezníkem bylo pravidelné angažmá v jazzklubu Parnas. Do té doby hrála skupina jen příle
žitostně. Celý kolektiv měl tak od roku 1978 mož
nost sehrát se na poměrně rozsáhlém repertoáru, kam
kromě vlastních skladeb Aleše Faixe byly - a do

dnes jsou - zařazovány kompozice Jean-Luc Pontyho,
Michala Urbaniaka,,Jana Hammera a Chicka Corey.
Nejvýznamnějšími sólisty se stali flétnista Michal
Tichý a později zejména Víta Musil, jehož vysoké
technice hry na bezpražcovou baskytaru mohl - podle
qiínění několika znalců t konkurovat snad jen Jaco
Pastorius.
Jazz Fragment má zatím na kontě 15 rozhlasových
snímků, EP u Pantonu v podobě Mini jazz klubu, te
levizní premiéru v roce 1979 s hostující Janou Koub
kovou a pro Supraphon natočený nový singl.
Zcela novou etapou v životě skupiny je letošní pod
zim, který je zcela ve znamení nového posazu. Flét
nu nyní obsluhuje z vojenské služby navrátivší se
Jaroslav Sole, za baskytarovým pultem najdete bý
valého člena Comba FH Petra Hájka. Repertoár zůstá
vá prozatím stejný, na obzoru jsou však další no
vé skladby. Trvalým programem skupiny je evropský
jazzrock, ve kterém je vyvážen poměr akustických
a elektrických nástrojů.
Přestože Jazz Fragment Praha dnes účinkuje třikrát
až pětkrát měsíčně, nezapomíná na Bvé krušné "neagenturní" začátky. Vždyt nebýt těch několika Praž
ských jazzových dní, těžko by dnes někdo asi uvě
řil, že soubor takovýchto kvalit mohl vzniknout
z mladých začínajících hudebníků, kteří tehdy před
pěti lety neměli ani na vlastní aparaturu
/af/

Český ROCK'N'ROLL - doplněk diskografle
Vydáno v roce 1968 - 9 v pantonské edici Mikroféra
THE SOUIMEN /03 01088/ A sample of happines, Wakw
Up!, I Wish I Were,Baby Do
Not Cry.
Zp. Ursiny
GEORGE AND BEATOVENS /03 0111/ Klaunova zpověá,
Vracím se z flámu, Špinavý
ráj chudých,

ČESKÝ ROCK'N'ROLL - doplněk diskografie

Vydáno v roce 1968-9 v pantonské edici Mikrofóra
THE SOULMEN /03 01088/ A sample of happines, Wakw
Up!, I Wish I Were, Baby Do Not Cry.
Zp.Ursiny
GEORGE AND BEATOVENS /03 0111/ Klaunova zpověd,
Vracím se z flámu, Špinavý ráj chudých, Jsem tak
líný
Zp. Novák
SYNKOPY 61 /03 0122/ Měl jsem rád tvou peněženku,
Tichej kout, Vítězství světla, Suita pro J.S.Bacha
Zp. M.Polák
THE BLUE EFFECT /03 0203/ Sen není věčný, I Like
The World, Blue Taxi, Snakes
2.0S. BEAT FESTIVAL /03 0204/ Samuels: Roll Over
Beethoven, Blues Five: A Day In The Life, Flamin
go: Restless, Bluesmen: Mám smutek ve tvářích.
2. ČS. BEAT FESTIVAL /03 0205/, George and Beato
vens: I Must Go From You, By My Daighter, Blues
men: A proto se bojím mít tě rád, Blues Five: Hou
se Of The Rising Sun.
THE MAJESTIC /03 0213/ Půjdu dál, Césarova smrt,
You Gonna Be Sorry, Blíž k tobě
Zp. Rottrová
..
.
Hranický
VULKÁN /03 0216/ Rescue Me,Soul Of The Man, Sa
turday Nights, It's Always Ever The Same
Zp. Marta a
Tena
LP vydaná v roce 1969 v Supraphonu:
OLYMPIC: Pták Rosomák /1 13 0589/ Krásná neznámá,
Ikarus Blues, Báječné místo, Everybody, 0 půlnoci,
Pták Rosomák, Tvé neklidné svědomí, Čekám na záz
rak, Z bílé černou, Pohřeb své vlastní duše, Kamenožrout zelený, Svatojánský happening.
FRAMUS FIVE: Framus Five /1 13 0578/ I Got My Mo
jo Working, Why Am I Treated So Bad, What'd I Say,
I Believe To My Soul, Keep A Light In The Window^
If You Need Me, Some Day Baby, Hold On I'm Comin
/převzaté tituly/ a Blues In My Soul /M.Prokop/
Natočeno v listopadu 68.

Zbývající vybrané SP a EP vydané do r.1969:
BLACK AND WHITE /Supraphon/ 1967 If You Know, Cry
Me Heart
FRAMUS FIVE /Supraphon 0330421, 1968/ Mojo Mama,
Don't Set Me Free, Ton Of Joy, In The Midnight Hour
BLACK AND WHITE /Supraphon, 1969/ Hádej, You Keep
Me Hangin'On
BLUE EFFECT /Panton 04 0201, 1969/ Slunečný hrob,
I Got Mojo Working
BLUE EFFECT /Supraphon, 1969/ Fénix, Stroj na nic
SAMUELS /Panton 04 0207, 1969/ Race With The Devil,
There's A New Moon Over My Shoulder
Zp. P.Kaplan, M.Volek
SYNKOPY 61 /Panton 0225, 1969/ Jennifer Eccles,
Step Inside .
/kou/

Poslední večer, když se organizátoři snažili festi
val zakončit, Stas Namin se zeptal publika:"Jste
unaveni?" Odpověděl mu bouřlivý ryk:"Niet!" "Je už
jedna hodina ráno!" Smích. "Co řeknou vaše maminky?
Další smích. Namin spustil Sweet Little Sixteen.
Koncert skončil o půl třetí.(Ab+OH).
P.S.Sovět ská agentura Novosti publikovala o koncertu^bohatý fotomateriál,který by přesvědčil případné
naše nedůvěřivce. Z technických důvodů nejsou ve
Zpravodaji fotografie bohužel možné. Ach jo.
2 HLAVY A 4 RUCE

KAREL RŮŽIČKA:Každou sekundou by se měla zazelenat
Zahrada radosti, kterou Kája natočil sólově nro
Panton. Produkce V.Hueber, první profilovka tohůto typu u nás. Obal Je již měsíc hotov. Po Novém
roce natočí Karel Růžička s Hálovým Jočrem další
novinky, které možná právě v této chvíli sype z ru
0 POP -MUSIC NA UNIVERZITNÍ ÚROVNI
kávu. h. pak by zde bylo opětovné pozvání na březen
nebo květen do Monaka, spojené se židlí obávaného
Pod záštitou amsterodamského univerzitního etnomuziko- porotce. Samozřejmě, že i na jaře bude Karel Růžič
logickéno střediska se nedávno uskutečnila první mezi ka tvrdě makat - na spadnutí je přehlídka členů
národní konference badatelského charakteru o populár
SBČSKU.
ní hudbě. Jedním z hlavních cílů šestidenních Jedná
EMIL
VIKLICKÝ: Začátkem října vystupoval s SHQ na
ní bylo založení společnosti pro zkoumání populární
festivalu v Novém Sadu v Jugoslávii. Koncem listo
hudby. Tato společnost bude členům poskytovat čerstvé
padu se bude podílet na natáčení desky PBB, jednak
informace o badatelských projektech, o publikacích a
jako pianista, jednak třemi skladbami a aranžmá,
bude zprostředkovávat aktivní spojení vědců a pracov
z nichž Janko už je natočená na americké desce po
níků v této oblasti.
sluchačů Berklee /Jazz In The Classroom. 15/. Ná
Na konferenci se sešli znalci z devíti zemí, kteří
sleduje tandem s basistou Františkem Uhlířem na
přednesli řadu zajímavých referátů. Hans Georg Muhe
směrovaný do Sofie. V těchto dnech přišlo lano od
z výmarské Lisztovy vysoké školy předložil muziko!očerného trombonisty Lou Blackburna /v hlavě vám
gickou studii o evergreenech. Paul Oliver z oxfordJistě bleskly jména jeho kapelníků Quincy Jonese,
ské polytechniky se věnoval podvojným pravidlům či
Olivera Nelsona nebo Duke Ellingtona/ a sice na
zásadám bluesové hudby. Vyslanec sovětského minister
turné po evropských jazzklubech. Je však možné, že
stva kultury Grigorij Golovinskij měl přednášku s
předpremiéru uslyší již bratislavští ... Pokud se
názvem Modely přijímání pop-music v SSSR. 0 užití po
pváte, co Turecko, pak Turecko bylo odloženo na
pulární hudby v léčebných prostředcích mluvil Herman
Jaro, kam Emil vycestuje b Lubošem Andrštem. V pří
Rauhe z hamburské vysoké školy a kalifornského skla
padě, že lano povolí, je tady turhé s SHQ po Anglii
datele Josepha Byrda zaujalo téma skladatelské práce
a Holandsku. Ptáte-li se, zdali Je Emil také platný
px-o potřeby televizní reklamy.
něco doma, pak určitě ano: dodělal hudbu k další
mu filmu Igora Ševčíka - Evoluce, pokračuje v psa
Amsterodamské setkání bylo doplněno exkurzí v klubu
ní notiček k seriálu večerníčků a k animovanému
mládeže Paradiso.
filmu Květy. Prostě vaří ...
Pokud by někdo z našich badateli), teoretiků či kri
tiků měl pocit, že by měl čím přispět světovému výz
VYCHLADNE SÁGO MIKOLÁŠE CHADIMY ?
kumu v dané oblasti, rádi poskytneme adresu nově za
ložené společnosti. Rada tuzemských témat by Jisté
Prý se rozpadlo Extempore?
zaujala. Třeba: Jak dělat pop music pro mladé bez
- Ano. Naposledy jsme vystupovali na festivalu ve
mladých, nebo Jak udržet v rozhlase hity třicet let,
Chvaleticích. Zahráli Jsme čtyři písničky a jed
nebo Jak se stát čtyřicetiletým idolem pro teenagres,
nu přidali. Při normálním zmatku, který na fes
nebo ...
/kou/
tivalech existuje víc času na nás nevybylo.
A co dál?
V/OODSTOCK V JER ■LVANSKČIď STYLU______________________
- Všichni spoluhráči ze staré kapely končí s muzi
kou vůbec. Alespoň to dneska prohlašují. Jenom
Unaveni? Niet! Pod tímto titulkem referuje světový
Ali už má nějaké plány.
tisk o prvním Všesovětském rockovém festivalu v Jerevanu. Devítidenní maratón proběhl pod patronací
A ty?
Arménského ministerstva kultury! Dva koncerty denně,
- Zatím píšu nové věci. Přemýšlím,Jak to dělat
79.000 diváků, 11 nejlepších sovětských rockových
všechno jinak.
kapel. Na velodromu města pod Araratem vytryskl
Úplně
nově?
čerstvý proud z vodnářské inspirace, 12 let po Wood- To Je jedno. Nemusí to být úplně nově.
stocku.
Na festival se sjela mládež z celého Sovětského sva
Kdo bude v budoucím Extempore?
zu; z pobaltských republik, středního Ruska a dokon
- Ještě nevím. Ale myslím, že se to asi už nebude
ce ze Sibiře. Putovali tisíce kilometrů, aby se od
Jmenovat Extempore.
vázali při hudbě svých idolů. Superhvězdami festiva
Mimochodem, proč se rozpadla stará kapela?
lu byli především Stas Namin (301et),Gunnar Graps
- Většině už lezly krkem podmínky, za jakých se
(29) a jeho Magnetic Band a Valerij Leontjev (32).
muzika dělá. Ani ne co do práce úřadů, ale co
Kapely hrály domácí rockové hity jako Předměstské
si dělají muzikanti mezi sebou. Všechny ty poc
blues, Ten nádherný svět a Zrcadlo, spolu s impor
ty, sebechvála, pozérství, přílišná spokojenost
tovanými I Will Survive, Blue Suede Shoes a další
s vlastním dílem a tak. Najednou nás kvůli tomu
mi, zpívanými anglicky. Nálada koncertů odpovídala
přestala muzika bavit. A to je pak lepší toho
atmosféře,jakou důvěrně zná každý rockem odkojený
nechat.
teenager. Valerij Leontjev na scéně ve vysokých ho
linkách a španělském boleru tančil stylem, který
chvílemi připomínal Micka Jaggera,^chvílemi MichaiPODUČITELŮM ZA ZÁDY_________________________________
la Baryšnikova. Gunnar Graps s nalíčenou tváří,
se Extempore nerozpadlo. Věrni metodě absolutního
v tričku 7 UP zpíval:"Od té doby co se nemůžeme
odklonu jsme se rozpustili ve vlastním vzteku.Roz
nikde jinde milovat/ děláme to v přírodě/ a někdy
pustili jsme se zejména proto,abychom se uchránili
déšf smyje make-up/ z její tváře - a z mé."

oné slastné letargii, která hokynaří s omíláním stá
le stejných postupů a formulí, které, vtloukány s
příslušnou elegancí do hlavy přitroublému publiku,
se tak dobře rentují - a navíc: nevzbuzují nepatřič
né myšlenky. S tímto porcováním, nazývaným v tomto
případě populární hudbou, nechceme mít nic společ
ného. Raději budeme v kuchyni třískat nádobím.^Je
nutné opustit pozice, které jsme dobyli, protože
budou dříve nebo později zabydleny smečkou iluzio
nistů a proměněny v útulná hnízdečka,,dobrého vkusu.
Tento jev je v umění obecný. Připomeňme vepřové ho
dy Muchových plakátů, Františka Muziku oprášeného
retrospektivou vhodnou tak pro gymnasistky, koruno
vaci českého honzovství v Postřižinách nebo Apollinairovo zpopularizování "novými" překlady.
Od předžvýkaného umění se^však vratme k Extempore.
Poslední změny v něm proběhly na konci roku 1979.
Velkoměsto jsme hráli 25*. Z toho jen letos 15*.
Nejsme snaživí, nebudeme lámat rekordy. Extempore
nikdy tak často nehrálo. Někteří z nás jsou již
unaveni. Vědí však, že Extempore není lazaretní
vlak a proto se svojí hudební kariérou končí.Jsou
čestní. Nebudou žít z minulosti v nějaké zoufalé
kapele.
S nezastíranou škodolibostí budeme dál pozorovat
naivní hauzírování s "novóu vlnou" na stránkách
Melodie. Jistě se k ní přidají další. Zanedlouho
se bude v televizi producírovat před shovívavými
úsměvy nějaký nový, nejlépe punkový Korn. Adeptů,
však bude víc. U zadního vchodu je již dnes ^ěkná
tlačenice. Bohužel i my jsme se ,nechali„orazítkovat štemplem "nová vlna". Necítíme se však ve spo
lečnosti, kterou nám vykázali, dobře.Nemáihe totiž
slušné chování Pražského výběru. Slušné chování
profesionálů, na něž doplatil Zikkurat. Takoví pa
sáci jsme nikdy ngbyli,přestože jsme nové muzikan
ty potřebovali. At se budou na pódiu,sebelépe^mas
kovat, stín svého vzdělání nepřekročí. Ostatně,po
dobných baráčnických novovlnových kapel je u nás
víc. Od A až do Z. Nejsou li profesionály, jsou
alespoň studenty. Když budou problémy, o to lépe
si budeme moci hrát na svedené.
Nezbývá, než hodit do sálu z něhož jsme uprchli,,
shnilé vejce s nápisem: neexistovalyj neexistují
a existovat nebudou český punk nebo česká nová
vlna. Zato budou i nadále existovat pózy, estétství a neinformovanost.
Těm několika málo přátelům, které máme, zanechá
váme ještě vzkaz: nechceme se stát turistickou
atrakcí. I proto jsme za sebou zabouchli dveře.
Není naší vinou, že se jejich sklo vysypalo.Vrá
tí li se snad někdy Extempore nové,bude ještě
temnějsi./listopad 81,Pavel Turnovský/
BRNO
Jazzklub ve Studiu Horizont zahájil 30.9. výběrem
filmů Jazzové sekce. Večer byl doplněn jamem
/G.Kočí - as, M.Kašuba - g, M.Hanák - p, 0.Svobo
da - b, J.Beránek - vio/, postupně přišlo několik
dalších /P.Spies - b, Z.Pexa - g, J.Studénka - as/.
14.10. zde vystoupila Chasa, 28.10. Free Jazz Trio
Olomouc, 11.11. Jazz Duo Pexa - Spies, 25.11. Jazz
Archiv Honzy Koukala. V prosinci to bude akce v
Lidovém doměv Husovicích! setkání vokalistů /Koub
ková - Lipa - Svobodová/, doprovází Ornis posíle
ný o piano /asi M.Hanák/ a bicí /asi Šosoška/.
Malé divadlo hudby vstupuje s,programem Jana Berán
ka Jazzové profily do 11. sezóny, zdá se, že již
vyprodaným. Na 7.prosince je připravena opožděná
mikulášská nadílka.
Klubmládeže Křenová 75 uvedl 30.10. duo P.Junk
- L.Kovařík, na víc to zatím nevypadá.
Park kultury a oddechu je poprávu namíchnut za dva
krát přislíbená a neuskutečněná vystoupení orches
tru V,Kozla a nemíní již vrážet peníze do zbyteč—
ných plakátů.
Ornis jde do pátého roku existence se změnami. Od

září spolupracuje Mirka Křivánková s Jirkou Stivínem a v Brně se na pódiu ukáže příležitostně něk
dy v příštím roce. Místo kytaristy Kašuby přišel
Oldřich Vejvoda, střídající zatím kovtrabas a bas
kytaru a chystající se na basový nástroj sousaphone. Předváděčka pro agenturu je za nimi.Ornis za
číná také zkoušet s Mojmírem Bártkem /tb/ a na
přerovském večeru vystoupil s Janou Koubkovou. S
Janou je také plánováno vystoupení v TV a několik
snímků pro rozhlas. V prosinci koncerty v Třebíči
a Blansku. Hledá se i další hráč, nejlépe klávesista nebo dechař, ale, jak tvrdí Ornis, nespěchá
me, na 14 strunách je nám fajn.

PARDUBICE

Osvětový klub Na drážce má za sebou kus poctivé
práce. Vystupovali zde K.Velebný, J.Koubková, E.
Viklický, R.Dašek, T.Blanke, L.Hulán, a další špič
ky jazzu. Na listopad je naplánováno vystoupení
Bluesberry a mohlo by to jít tak dál, kdyby ve měs
tě, které čítá asi 60 členů JS, byl o produkci vět
ší zájem. Jinak hrozí jediné, změna programu za
komerci. A to je škoda, ne?
/pzl/
I. KAR1OVARSKÉ JAZZOVÉ DNY

Ve dnech 19.-21.3.1982 ve všech sálech Thermalu.
Nemá-li Eda Srp Komenského 748/2, 36301 Ostrov,
plno, může se vaše kapela přihlásit. Stačí zaslat
pásek /ručí za vrácení/ a souhlasit s podmínkami:
Ubytování noc po koncertě + cestovné dle vyhlášky,
dále zaslat nistorii souboru, obsazení a nástroje,
aparaturu vlastníte-nevlastníte, čím přijedete
a jestli zůstanete nebo po koncertě odjedete. Výsta
va fotografii, besedy a semináře + jamsession na
každý pád. Vzhůru do míst, kde před dvaceti lety
začala jazzová festivalová tradice!

ZVOLEN
24. září program skupiny Jazz Union /Theo Birdas
- g, T.Samoš - klávesové nástroje/ - moderní jazz,
coreovská témata, prokládáno černošskou poezii
/Ján Graus/.
30. - 31.října přehlídka amatérských skupin - v
této chvíli je již Zpravodaj 43/10/88 v tisku - která nese název Beatforum. loni přijelo ETC,
tentokrát snad P.Lipa-L.Andršt Blues Band. Ve měs
tě během roku koncertují téměř všechny komerčněj
ší kapely z oblasti big beatu apod.

JABLONEC NAD NISOU

Do dvacátého roku existence vstupuje jeden z nej
starších jazzových klubů v Jablonci nad Nisou. Klub
je začleněn ke Kulturnímu a společenskému středisku.
Členové se schází každý druiý týden v audiovizuál
ním středisku ve staré radnici /Okresní lidová kni
hovna/ a koncerty probíhají v kině Junior na Výsta
višti. Pro podzimní sezónu připravil! Starej zákon
a proroci /četba z knihy R.Bradforda + spirituály
v podání 1.Armstronga/, Jazz film fórum Jany Koub
kové a Jana Beránka, Můj pobyt v New Orleansu
/připravil MUDr. Lubomír Itze/ a další. Klubzahájil 15.září 1981.
DUE BOEMI

elpíčko na dosah
Due Boemi di Praga, soubor České filharmonie - pros
tě, naši kamarádi z Pražských jazzových dnů, Emma
Kovárnová a Josef Horák, dokončili natáčení elpíčka pro Panton, které bude půl na půl: stará a no
vá hudba. Uslyšíme např. skladby: anonym 16-17.stol.
Pablo Casals, František Benda, Josef Boháč, Miloš
Štědron, Ctirad Kohoutek. Oba umělci měli v posled
ní době několik vystoupení s Jirkou Stivínem /Brno,
Praha/ a Panton jim také vytiskne plakát.

JAZZOVÝ VEČER PŘEROV 1981
Zazelenalo se v místech, kde dříve sklízeli něko
likrát do roka. 9.října 1981 proběhl první přerov
ský Jazzový večer za účasti Gusty Broma, Tria Vla
dimíra Figara, brněnského Ornisu s Janou Koubkovou,
Big Bandu Opava, Cld Time Jazz Bandem z Loučné n.D.
a domácího Akademiku. Nezbytný jam session a vůbec
všechno fajn, jako například improvizované vystou
pení Jany Koubkové s Karlem Slatinským, který si
půjčil baryton. Účinná jednání byla i v zákuliší
- a co není, může být.

A OPĚT BESEDA V PROVOZU

Malostranská beseda se svými jazzovými večery se
sice před rokem nadějně rozjela, ale již v březnu
její jeviště zmlklo. Proto všechny potěšilo zahá
jení provozu klubu moderního jazzu, tentokrát pá
tečního, večer 11. září. Téměř zaplněnému šálku
se představila komorní, ryze soudobá dvojice Zde
něk Hrášek a Luboš Andršt. Ač oba kytaristé zcela
odlišného typu - Hrášek /pomineme-li jeho krátké
rockové kytarové dětství/ sjednocující pomocí své
vyspělé techniky znalosti klasické hry na tento
nástroj se zažitostí moderní jazzové kytary a Andršt,
přes stále častější výlety do ryze jazzové hudby,
nadále^nejsilnější jako rockový či rhythm-and-bluesový sólista, předvedli osobité improvizace nejen
na témata 70. let /Mclaughlin, Philip Catherine,
Charlie Mingus a vlastní skladby/, ale i na sklad
by těch, co dnešní podobu jazzu předurčovali /Django Reinhardt, Charlie Parker/. Závěrem přidaná
improvizace na Dobru noc, má milá připomněla, že
byly doby, kdy naše lidové písně byly nejednou vy
hledány právě našimi špičkovými hudebníky moder
ního jazzu /Hnilička, Velebný, Dašek, Stivín/, aby
byly přetaveny do té nejsoučasnější podoby.
/kou/
JABLONECKÝ JAZZOVÝ ZPRAVODAJ

První číslo se ukázalo v září. Přináší úvod k diskografii českého jazzu /dosud nepublikované údaje
včetně obsazení orchestrů K.O.Hrubého, Leslie "Jiver" Hutchinsona a Eric Winstona na Estě a Supra
phonu, vyšíárali J.Jankovský, I.Mařatka a ing.J.
Lipš/, článek Filatelie a jazz, nové desky našich
obou gramofonových :trustů včetně komentáře, rubri
ku Jazzinky /stručně z domácí a zahr. scény/ a pro
gram jazz klubu. Redakční radu tvoří Josef Jankovský, ing.Jiří Straka a Hugo Mandrysz. Doporučuje
me a určitě můžete přispět články do dalšího čísla:
J.Jankovský, Budovatelů 17, 466 00 Jablonec nad
Nisou.
ZROVNA VYŠLY
COMBO FH "VĚCI" - Panton
L. ANDRŠT'. "CAPRICORNIUS" - Panton
METROPOLITAN JAZZ BAND PRAHA "SPIRÁLA" - Panton
SENIOR DIXIELAND - Mini Jazz klub Panton
SONNY COSTANSO + JOČR/ KAMIL HÁLA - Panton

ŠÉFREDAKTOR PODEPSAL_____________________________ ____
a producenti již roztáčejí:
LP Káji Růžičky Panton
LP G.Gerschwin: Rapsodie pro klavír a orch,č.2/
Koncert pro klavír a orchestr F dur
LP Due Boemi
OPSO Pavla Klikara - Panton
LP Michaela Kocába - Panton
VIDEO PRO KAŽDÉHO
Video se stalo již neodmyslitelnou součástí zábav
ního průmyslu. Produkce a distribuce je již pevně
právně podložena, zakládají se nové společnosti,
zvyšuje se technická kvalita. Vedle filmů a zázna

mů z koncertů se na kazetách objevují i programy;
natočené specielně pro video. Naklady na pořízení
přehrávacího zařízení se snižují, aby se video sta
lo dostupné co největšímu počtu zákazníků. Cena
jedné videokazety je sice stále relativně vysoká,
to se však kompenzuje budováním široké sítě půj
čoven. Žebříček nejprodávanějších videokazet, zpo
čátku uváděný v nejvýznamnějším hudebním časopise
Billboard palcovými titulky na čelném místě, se
změnil v docela běžnou pravidelnou rubriku, které
je vymezen zhruba stejný počet stránek jako kla
sice, country, disco či jazzu. A jak takový žebří
ček vypadal v říjnu 1981 ? Asi takhle:
1 Raging Bull /Zuřivý býk/
2 Ordinary People /Obyčejní lidé/
3 Airplane /Letadlo/
4 Nighthawks /Noční sokoli/
5 Elephant Man /Sloní muž/
6 Superman
7 Caddyshack /Cnatrč/
8 9 To 5 /Od devíti do pěti/
9 Annie Halí
10 Black Stallion /Černý býk/
V žebříčku je mimo jiné i hrahýiPepek námořník,
Tess, Casablanca, West Side Story, Poslední tango
v Paříži, Let It Be, Jazz Singer, Kmotr nebo Med
vídek Pú. A jak vypadá prvních deset v Anglii?
1 Emmanuelle
2 Alien
3 The Deer Hunter /Lovec jelenů/
4 Damien: Omen II
5 One Flew Over The Cukoo's Nést /Vyhoáte ho z ko
la ven/
6 Star Trek
7 Jaws /Čelisti/
8 The Warriors /Válečníci/
9 Billy Connoly
10 Convoy /Konvoj/
Tak to jsou prozatím kazety. Jak bude vypadat že
bříček videodesek, to se dozvíme pravděpodobně už
příští rok. Uvedení videodesky na trh je srovnává
no s revolučním objevem desky analogové, a tu ma
právě videodeska, spolu s malou digitální deskou,
zcela nahradit.
/tk/
KULTURA PRO MLÁDEŽ

Tak se jmenuje dlouhodobý cyklus rockových, folko
vých i tanečnícn večerů, střídaných s divadelními
představeními i poslechovými diskotékami, jehož po
řadatelem je Závodní klub ROH Králodvorských cemen
táren v Berouně. V první polovině letošní sezóny se
zde představil rockový Horizont, Gen, písničkáři
Merta /18.11./, Lutka, bluesoví veteráni Bluesberry,
klauniáda Cvoci a rok bude ukončen Rock^n^rollovými
vánocemi /20.12./. Kapka jazzu by do berounských po
řadů v příštím roce jistě neuškodila.
JOSEF MAHDAL: SOCIÁLNÍ DĚJINY GOTTWALDOVSKÉHO
JAZZTETU
Vyšly 6.září 1981 a kdo pozná basáka z Free Jazz
Tria Olomouc poprvé, nikdy by nehádal.
"Sociální a politické dějiny gottwaldovského Jazztetu jsou pravdivým obrazem tehdejší mladé gene
race a psány jsou chronologickou metodou. Jsou tak
vyčerpávající, že v nich dále není možno pokračo
vat. Tečkou symbolicky končí." A pak sranda nebe
re konce. Asi jakoby se spojil Saturnin, Cimrman
a Slovácko sa súdí dohromady. Plus trošku Váchala. Sranda o to větší, že se opravdu stala nebo
je jenom mírně přibarvena, vystupují v ní všem dob
ře známá jména a celé je to vlastně hrozně dojemně
lidské a autentické. Nečtěte to v jednom tahu nebo
vám na konci, u dopisu kapelníku Greenbelovi,
praskne hlava. Fakt je to výborný, český, vlastně
moravský a jistě tam najdete i sebe. Josef Mahdal
je jednička!

SITUACE A JAZZPETITY
Trvalým odběratelům Situací oznamujeme, že z důvo
du hospodaření naší i vaší kapsy, rozešleme slo
ženky na zaplacení již vyšlé"desítky" - V.Boštíka
až společně po vyjití dalších dvou čísel, které
jsou nyní ve výrobě.
Jazzpetit 5 - český rock'n'roll je již od konce
léta průběžně expedován podle pořadí objednávek.
Vzhledem k jejich množství se rozesílání složenek
potáhne zřejmě přes celý podzim. Jestli zbyde ně
co pro ty, kteří opomněli poslat objednávku, nebo
jí neposlali včas, se ukáže až na počátku příští
ho roku.
První objednavatelé Jazzpetitu 6 - J.Lennona at
si připraví drobné,ještě před vánocemi jim přijde
knížka na dobírku. Dobírkový systém rozesílání
Jazzpetitů bude tedy od "šestky" novinkou. Přesto
že je pro nás pracnější, museli jsme na něj při
stoupit vzhledem k množícím se ztrátám jak našich
zásilek, ták dokonce i částek nám na konto zasíla
ných. Osobní odběr v redakci zůstává pro zájemce
zachován.
Přestože odběratele stále upozorňujeme na to, že
při urgenci je nutno uvádět narazítkované pořado
vé číslo objednávky ze zadní strany složenky, nej
méně 50 % urgenci tento údaj ignoruje, i když je
pro vyřízení věci pro nás nejdůležitějším údajem
z celé složenky.

1. SATCHMO /65 tis./
2. NOVÁ SYNTÉZA /53 tis./
S.jažžřččKČVA PIiNÁÍ 7'57 tis./
Takové je pořadí v prodejnosti těchto desek Pantonu před koncem roku. Následují Pozorovatelna /22
tis./, Jazzrocková dílna 2 /21tis./, Piknik - Energit /16 tis./, Jazz ze Studia A /14 tisl/, Impuls
/11 tis./, Pražský big band /11 tis./, žízeň - M.
Kocáb /10tis./, Swing je swing - V.Klusák /8 tis./.
Pořadí je bez ohledu na délku prodeje, v posledním
roce však nedoznalo výkyvů. Desky na dobírku za
sílá Kniha - Panton, Jungmannova 30, 110 00 Praha 1.
JAZZ A LA CARTE

Elpíčko Pantonu sestavené z edice Mini jazz klub
pro export Artie. To jenom až na něj venku nara
zíte. Účinkují: Jazz Q, Laco Déczi, Emil Viklický, SHQ, Jana Koubková, Jazz Saaatorium Ludka
Kulana, Combo FH.

MÁS BONY ?
Pražský Tuzex nabízí:
Stereofonní kazetové magnetofony s radiem
AvC /Multi Music Scanner/ - 2 x 15 W, program
2 900
Sanyo M 999 8 LU - 2 x 8 W
2 680
1 690
National RX 5220 + hodiny
1 020
JVC RC S5
Monofonní s rádiem
880
Panasonic ŘX 1750
Monofonní bez rádia
380
JVC CS 650
Kazetové tapedecky
2 350
Technics RS M 45
Technics RS M 04 Mini
1 940
AIWA AP M 700
2 400
AIWA SD L 22 Mini
1 350
Tunery
Technics SA C02 Mini /CCIR + SV/
2 330
AIWA ST R 22 Mini
890
JVC R S 11 L /CCIR, SV, DV/ 2 x 20 W
1 650
1 900
Technics ST S 7 /CCIR/

Tk
Tk
Tk
Tk

Tk
Tk
Tk
Tk
Tk
Tk

Tesla 846 A /VKV, KV, SV, DV/ 2 x 15 W
Zesilovače
ÁIWA SA C 22 /korekční zesilovač/
AIWA SA P 22 /koncový zesilovač/
Trojkombinace
Panasonic SG 3 000 2 x 17 W
feramofon Tesla NC 400
Repro Tesla 29 W
Kazety
Sony, Basf, Scotch, Agfa
Fe?0^
C90
16 Tk
C60
13 Tk
CrO2
C80
25 Tk
FeCr
C90
30 Tk
Fe
C60
40 Tk

1 300 Tk
640 Tk
950 Tk

2 700 Tk
800 Tk
285 Tk

NOVINKY

Mecca For Moderns - Manhattan Transfer, Atlantic
SD 16036
Easy As Pie - Gary Burton Quartet,
ECM 1-1184
Ai No Corrida - Quincy Jones, A+M
AMS 9120
The Dude - Quincy Jones, A+M
AMLK 63721
Invocations / The Moth And The Flame - Keith Jarrett,
ECM 2641 201
/Digital/
Blue Tattoo - Passport,
Atlantic 50794
Social Studies - Carla Bley,
ECM/Watt
2313 111
Strap Hangin'- Brecker Brothers, Ariola 203 464
/E/
Solo Quero Caminar - Paco De Lucia, Philips
6301030
Double Rainbow - Terumasa Hino,
Columbia FC
37419
Three Quarters - Chick Corea, Warner Brothers
BSK 3552
Re: Person I Knew - Bill Evans, Fantasy 61152
Mistral - Freddie Hubbard, Liberty LT 1110
The Man With The Horn - Miles Davis, Columbia FS
36790
Tin Can Alley - Jack DeJohnette,
ECM 1189
Travellin'light - Tim Weisberg,
MCA 5245
Breakin'Away - Al Jarreau, Warner Bros BSK 3576
Free Time - Spyro Gyra,
MCA MCA 5238
She Shot Me Down - Frank Sinatra, Warner Bros
FS 2305
The George Benson Collection - George Benson,
Wasner Bros 2HW
3577
Belo Horizonte - John McLaughlin, Warner Bros
BSK 3619
Santona - Egberto Gismonti + Academia De Dancas,
Warner Bros
ECM 21203
The Amazing Adventure Of Simon Simon - John Surman,
.ECM 1 1193
Untold Passion - Neil Schon + Jan Hammer, Columbia
FC 37600
Morning Sun - Alphonse Mouzon^
Pausa 7407
Feelin So Blue - Woody Herman s Orchestra, Fantasy
F 9608
La Leyenda De La Hora - McCoy Tyner, Columbia
FS 37375
Eventyr - Jan Garbarek,
ECM 2301
200
To Be Continued - Terje Rypdal /Miroslav VitouS/
Jack DeJohnette,
ECM 2301
______________________________________________ 192
Tattoo You - Rolling Stones,
RS 21003
Shot Of Love - Bob Dylan,
CBS/Priority 14 06
Hear The Beatles Tell All - Interviews with the
Beatles, Strand 24785

SEKCE SE SOUPEŘŮ NELEKÁ
Tk
Tk
Tk
Tk

Uprostřed období všeobecných radovánek na zahra
ničních plážích přišla Jazzové sekci výzva k ne
lítostnému fotbalovému matchi od skupiny BLUESBERRY.

Náš soupeř nastoupil pod vedením svého fotbalového
i uměleckého leadera Petara Introviče posílen o
svého bývalého basistu Jana Špičku a několik exter
ních spolupracovníků. Zatím není známo, projeví-li
se chut porážky na trpkosti bluesového projevu sku
piny. Zde jsou výsledky: Bluesberry v. jazzová sek
ce 4:7, v odvetě 3:11. První vítěznou sekční sesta
vu tvořili členové č.298, 746, 6 560, 7 423, 9 550,
6 561 a 7 597. Branky 6560 4x, 6561 2x, 7597 1x.
V ještě silnější odvetné sestavě nastoupili č.8060,
8057, 6560, 8873 /7423/, 6561, 7597/9550/. Branky
6561 4x, 6560 2x, 8057 2x, 7423 2x a 7597 1x. Psy
chologem jazzového muŽBtva snů byl člen č. 002.
FESTIVAL ALTERNATIVNÍHO DIVADLA

Cd 1. do 11. října se v polské Vratislavi konala
sedmá Mezinárodní setkání otevřeného divadla. Ved
le Avignonu a Nancy se vratislavský festival stal
během let jednou z nejvýznamnějších událostí v ob
lasti tzv. nezávislého či alternativního divadla.
Pro nás, kteří nemáme peníze ani naději na devi
zový příslib, je vlastně jedinou příležitostí
alespoň jednou za tři roky změřit propast, jež dě
lí české divadlo od světového vývoje.
Letošní festival, stejně jako předcházející v ro
ce 1978, měl tři části; Prezentaci, Integraci
a Kooperaci. Během Prezentace se v prvním týdnu ve
Vratislavi představilo 15 divadelnícn souborů z
devíti zemí a další sólisté vystupovali v šestihodinové Long play. Hlavní program doplňovala filmo
vá představení, besedy, cvičení a představení mla
dých polských divadel, či souborů sestavených ad
hoc účastníky festivalu. Druhý týden, odjeli účast
níci Setkání, v rámci Integrace, do Krkonoš, aby
vytvořili koncept společné akce, kterou realizova
li poslední den festivalu opět ve Vratislavi /= Ko
operace/ .
'Prezentovaná" představení svědčila o tom, že no
vé divadlo opouští základní postuláty, na kterých
bylo vybudováno hnutí otevřeného divadla šedesátých
a sedmdesátých let. Na rozdíl od minulé doby, kdy
ná diváky působily divadelní skupiny především svý
mi morálními a životními postoji, dnes jsme byli
svědky především dokonalých estetických kreací.
Letošní festival měl nepochybně čtyři vrcholy. Nej
výše nade vším čnělo představení Kinkan - Shonen
/Hlava mandarinky/ japonského tanečního divadla
SANKAI JUKU. Pět do holá ostříhaných Japonců vytvo
řilo něco, co se snad dá cnarakterizovat jako sno
vě mýtická oslava ženskosti skryté v muži. Belgic
ký soubor BANLIEU /Předměstí/ vybudoval představe
ní No Plače To Die z ohně, železa, vody, písku,
cihel, ledu a hlavně světla a zvuku. Tak asi vypa
dá trojrozměrná hudba!
K vrcholům je nutno přiřadit i adaptaci Becketových Radostných dní italských OUROBORCS především
pro výkon Gabriely Bartelomei v roli Winnie. I když
Becket je z hlediska koncepce festivalu příliš kla
sický.
Odměnou pro vytrvalce bylo představení TRIPLE AC_
TION THEATRE, kteří přijeli na poslední chvíli.
TAT jako jediné plně vycházelo z tradice avantgard
ního divadla šedesátých a sedmdesátých let. Jejich
Curriculum Vitae podle Stanislava Lema bylo přede
vším poctou tvůrcům polské divadelní alternativy
Kantorovi, Grotowskému, Teatru 8 dnia. Poctu si
zaslouží i divadelní středisko Kalambur, díky je
hož obětavé a někdy trochu partyzánské organizaci
se vratislavské festivaly konají.
Rozsáhlá informace o festivalu v jednom z příštích
Bulletinů.
/O.H./

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 1981
Systém placení členských příspěvků, jak již star
ší členové pochopili je takový, že roční příspě

vek 40 Kčs,- zajistí každému materiály vydané v ná
sledujícím roce. Protože výroba bulletinu JAZZ 27
vázla třičtvrtě roku na shánění sazárny, došlo ke
značnému zpoždění výroby, které jsme nemohli ovliv
nit. Mezitím se materiály na bulletin rozrostly
na sto čtyřicet dva stránek a proto jsme se roz
hodli další bulletin vydat jako dvojčíslo s pořa
dovým číslem 27/28, jehož tisk se konečně blíží v
těchto dnech k cíli. Jeho následující knihaření
bude podle našich zkušeností z minulosti trvat dal
ší dva měsíce. Abychom zachovali cyklus ročních
příspěvků, předkládáme vám s tímto zpravodajem slo
ženky na jejich zaplacení. Dvojčíslo 27/28 však
považujeme nadále za produkt roku 1981, a proto
bude zaslán i těm, kte^í se rozhodnou z osobních
důvodů příspěvek neplatit a zruší tím své členství
v Jazzové sekci. Na jejich místa budou přijímáni
čekatelé z období od září 1980.
Při vyplnění složenky připomínáme nutnost uvést
na zadní straně do zprávy pro příjemce své členské
číslo a heslo "P781"!!.Termínem splatnosti je
31.12.1981 . Plaite výhradně rozeslanými složenka
mi.
ÚČASTNICI ANKETY SLOSOVÁNI

Letošní All Stars Band je již znám, objeví se ve
dvojčísle JAZZ 27/28. Z účastníků ankety jsme vy
losovali 20 členů, kterým zašleme zdarma Jazzpetit
č.6. Doufejme společně, že vylosované nepostihne
týž osud,jako,ty, kteří měli získat vstupenky na
10.PJD při loňské anketě. Slastnými výherci jsou:
S.Soukup /železná Ruda/, V.Pret /Olomouc/, S.Mužík
/Hranice/, O.Pecina /Duchcov/, I.Iučan /Olomouc/,
S.Frank /Plzeň/, M.Janoušek /Bratislava/, I.Porubský»/Mikulov/, A.Horák /Brno/, J.Oščádal /Brno/,
J.Leibl /Trutnov/, I.Fojtík /Senec/, V.Hulec
/Pardubice/, I.Drábek_/Hodonín/, R.Regec /Jindři
chův Hradec/, Z.Mašláň /Gottwaldov/, J.Třepeš
/Praha/, V.Lisoň /Prana/, J.Berkovec /Plzeň/', P.Černý /Prostějov/.
MALOSTRANSKÁ BESEDA DO KONCE ROKU
Pátek
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Jana Koubková
Pražský výběr
Milan Svoboda a spol.
Jana Koubková

TÁČKY S JANEK HACKEREM______________________________
- Co jsi dělal od té doby, co jsi přijelna stáž
do USA?
- Původně jsem pokračoval v tom,co jsem začal už
v Evropě. To byla americká tradice jazzové muziky,
ke které jsem se dostal skrze moje rodiče. Trvalo
mi hodně dlouho, než jsem se mohl zpomalit,zasta
vit a podívat se na sebe,rozhodnout se pro to, co
vlastně já chci dělat sám.Když prostě zapomeneš,
co ti vlastně všichni říkali odmalička,a nagednou
zjistíš,že možná chceš dělat něco újhlně jinyho.
A proto se na má hrozně moc lidí dívá jako na...
že jsem se prostě asi zbláznil nebo že se snažím
bejt komerční nebo zaprodávat a tak..
- Do jaké míry ti to vadí?
- Pokud dostávám nový lidi a publikum,tak mi to nev
nevadí.
- S kým jsi tady hrál,jenom ty nejdůležitější...
- Můj první výborný kšeft byl se zpěvačkou Sarah
Vaughanovou.asi v roce 1970. Potom jsem hrál s Elvinem Jonesem a ve stejnou dobu jsme dávali dohro
mady novou kapelu s Johnem McLaughlinem a Billy
Cobhamem, která se jmenovala I.Iahavishnu Orchestra.
- .. o které se pochopitelně ví.
- Jo,kamkoliv jedu, po celém světě,jedu do Austrá
lie nebo do Jižní Ameriky,do Evropy, všude slyším
kapely,který to kogírují.
-Proč jste se rozešli?
- Llěli jsme typický,problémy jako každá úspěšná
kapela,která prorazí velice rychle.Iiy jsme na to

nebyli připravený, my jsme nevěděli, jak se s tím
zachází,když máme úspěch. A bohužel, některý lidi
z kapely si myslili, že můžou bejt zrovna tak ús
pěšný jako sólisti. A bohužel, strašně se mejlili.
Co jsi dělal potom?
1
- Potom jsem hledal novej domov,protože jsem už měl
dost líew Yorku. Je to dost šílený město.Blázinec.
A já jsem zjistil, že jsem vůbec nemoh psát muziku.
Protože je tam tolik rámusu a zmatku... Tak jsem
konečně našel úplně v lese starou farmu... bejvalou farmu a postavil si tam nahrávací studio. Tam
jsem začal psát úplně jinou muziku a tady taky na
točil první sólovou desku.
- Ty jsi taky natáčel pro jiný lidi a s jinejma
lidma.
- Udělali jsme tam pěknou desku s Elvinem Jones m.
- Je výborná.
- Trio.Piano.To byla moc dobrá deska. A postupem
času jsem si sám začal dávat dohromady vlastní ka
pelu, která měla být původně pokračováním té první
verze, spíš jako Kahavishnu Orchestra. Snažili jsme
se hrát instrumentálky, komplikovaný věci. Ale já
jsem se už furt víc a víc nakláněl k tomu začít
hrát rock and roli. To mne vrací do dětskéjch let,
na gymnázium. Já jsem měl rád jazz, hrál jsem jazz,
dostal jsem se s jazzem nejdál, když jsem začal dě
lat muziku profesionálně. Ale já jsem měl pořád
lásku k rocg and rollu a čím víc jsem se do toho
tady dostával, tak jsem zjistil, že to můžu dělat,
speciálně potem s elektronickým nástrojem, se syntezérem.
- Kdo je v dnešní tvojí kapele?
- Zpěv Glen Burtnick, na basu Colin Hodgkinson,
to je anglický basista, který hrával s fantastic
kou kapelou Back Dooř asi osm let. Bubeníkem je
Bili Carter z Detroitu.
- Proč jsi zvolil syntezér?
- Když jsem byl malý dítě,strašně mne obtěžovalo,
že jsem musel hrát pevný noty, že to nešlo vohejbat.
-Jako třeba na base..
- Jako na base nebo na kytaře nebo jako na houslích.
A třeba i lidský hlas., můžeš dělat, co chceš a má
to daleko větší citlivost.Můžeš vyjádřit daleko vět
ší emoce tím, když začneš ohejbat noty. A proto jsem

hledal postupně nižný elektronický pomůcky, který~
by mi pomohly nejdřív s elektrickým gianem. A když
jsem našel syntezér,tak jsem poznal,ze to je ono.
- Hodně s kapelou cestuješ?
- Teď jsem se vrátil z Berlína. Předtím jsem byl
asi t i týdny v Japinsku. Mám pěkný zážitek z Ar
gentiny. Já nevím, čím to a co se stalo, ale já
tam mám ohromný jméno. LTy jsme tam hráli a bylo
tam 10 000 lidí a vysloveně byli zvědaví na tu no
vou muziku.
- Co plánuješ?
- Dělám dvě věci. Připravuju sólovou desku,kde bu
du hrát jenom já na bicí a všechny elektronický
nástroje. A potom chci další desku, víc rock and
rollouou. Ovšem tu musím vydat pod jménem skupiny,
protože moje jméno je tady spojeno s jazzem a jazzrockem, že mě rozhlasový stanice odmítají vysílat.
Voni se podívají na obálku a řeknou, tohle my nehrajem, my hrajem rock and roli. A člověk jim to
nemůže vysvětlit.
- Přitom v obchodech jsi se přestěhoval z police
5>ro jazz do police pro rock. Čili, lidi to někte
ří rozeznávají.
■- Jde to pomalu,velice pomalu. Ale začíná se to mě
nit .
- Nebojíš se ekonomických ztrát, nebo tayslíš, že to
pomůže?
- Já si myslím, že když se rozdělím,že budu dělat
víc instrumentálnější a trošku jazzovější desky na
svým vl: stním, tak si zachovám to starý publikum,
a když budu na druh' straně dělat i rock, takv tom
nebude mojo jméno, bude to nová kapela.. To je jedi
ná možnost.
Ideální je, když každý může spoléhat na svoji melo
dickou tradici, protože tím jsem dosáhnul největší
ho úspěchu, že jsem začal s něčím, co tady nikdo
neuměl hrát. A no to člověk musí jí' do svý hudeb
ní tradice.
- Takže ne do smrti kopírovat.
- To je to nejhorší, co se vůbec může udělat.Musí
me s ■ naučit od všeho, co slyšíme, ale musíme k to
mu přidat svoji vlastní duši. A svoji vlastní inspi
raci. A ta je.. L.y máme v Evropě svou vlastní melo
dickou tradici a tu musíme využívat,.

43/10/88 příloha bulletinu Jazz, listopad 1981. Pov.č. 8445/69.

