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Milí p telé jazzu

Dost v te do ,ulry první
vydání Zpravodaje České jazzové
společnosti. Dosud jste byli
informovani o činnosti Čls pouze
v rdmci Zpravodaje Sl nského

iazzklubu. IÝově zvoleny vybor však
považuje Za nanejvyš nutné
informovat své členy vlastním
periodikem,, nebot' to odpovída i
celkové koncepci činnosti ČJS,
kterou vybor hodl v budoucnu
uskutečtovat. Základním prvkem
činnosti Čls by měla byt orientace
na informační a vzdělávací servis
pro členy i nečleny Čls. IÝově
omítnuté prostory Čls na Pankráci

brigádnické to dílo člen vyboru
(pod osobním vedením prezidenta
Kopa) by Se měly stat nejen
kancela í pro nezbytnou
administrativu, ale také místem pro
poslqltov ní všech dostupnych
informací o jazzovém dění,
knihovnou s jazzov mi publikacemi,
fonotékouaimístempro
neformalní setkaní jazzman či
iazzofil .

Stručně a kratce ečeno vybor
Čls cítí morální povinnost vyrazně
zaktivizovat svoji činnost v či
člen m i neorganizovanym
p íznivc m jazzu tak, aby zavládlo
obecné vědomí, že Čls ie zde pro
své členy nikoli j en oni pro ní.
Proto by chtěl vybor Čls fuuto
cestou vyzvat všechny členy a to
zejména členy mimopražské, aby se
nerozpakovali telefon ffi, dopisem
či faxem sdělit vyboru své
pripomírlry, náměty či prímo

príspěvlry pro tento zpravodaj,
nebot' pouze tak je možno zjistit, Co

členstvo od Čls očekavá a na co by
měl vybor p edevším zamě it svoji
aktivitu. Jenom tímto zptisobem je
možno posílit společenské
postavení jazzu pro potěšení nejen
nás člen Čls ale všech lidí,
kte í mají tuto krasnou muziku rádi.
Koncepce Zpravodaje nem zatím
definitivní podobu, p edpokládáme,
že se jeho forma bude dle vašich
návrh a pot eb nějaley čas vyvíjet
do konečné podoby.
V závěru chceme poděkovat
vydavatel m Zpravodaje Sl nského

iazzklubu - zejména pak Jardovi
Čečrdlemu Za poskytnuti
dočasného podnájmu v tomto
periodiku a hodně uspěch v další
činnosti.

Do fimkce tajemníka České jazzové
společnosti byla v'borem pfijala slečnaBána
Vďríšková (27 let), která má zkušenosti s
ptací v oblasti hudební publicistiky a
organizaci rťrzn 'ch hudebních aktivit. od
svého nástupu do funkce, kdy se seznámila s

náplní své práce, se stďa velkou posilou pro
naší činnost.

Pro sťyk s členy Črs byly
whrazeny návštěvní dny v naší kancelá i,
kde vám tajemnice podá pot ebné
iďormacei

Úteq 14:00 - 18:00 hodin
Pátek 10:00 - 13:00 hodin

Česká jazzová společnost
U druŽstva ldeál 6

Prďta 4
140 00

teVfax: 61 21 18 90
e-mail: jazz.spol @post.cz
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Jak na to jdeJoe Lovano
Říká se, a já stím souhlasím, že se mrižeš sám naučit hrát jazz, ale těžko tě to

někdo naučí. Kdokoliv mriže studovat hru na hudební nástroj a zvládnoutji, ale opravdu
improvizovat, ťvo it s lo a cítit ,,groove", protože o tom to vše je, chce hlubší pochopení
rytmu, harmonie a melodie' Vě ím, že toto porozumění pÍicháni zkušenostmi nabyq mi
p i h e s ostatními muzikanty. Rrizné koncepce, které rozvineš během své muzikantské
cesty závisí na tom, s k m hraješ,jaké styly studuješ ajak repertoár hraješ.

Během mé hudební kariéry jsem svrij p ístup ke studiu hry pruběžně měnil.
Mnoho hudebníkri cvičí stejn]ilm zprisobem dnes jako p ed patnácti lety. Stále cvičí stejné
věci a v'sledkem je to, Že jejich hra se nevyvíjí. Myslím, že je t eba absorbovat materiál,
kteÚ studuji, a pak ho opustit. P i h e je dobré snažit se používat to, co jsem se naučil
včera. Když studuješ hru Johna Coltrana, poznáš, že je to p esně to, co dělal. Coltrane se
nikdy nezdržel na stejném místě p íliš dlouho. Je to slyšet nakaždé desce' od chvíle, kdy
natočil Africa Brass, Crescent a A Love Supreme, se jeho koncepce opravdu otev ela.
Svojí hrou se více zamě il na meditaci a zvuk než na celé spektrum v 'razov'ch
prost edkri, kter'ch využival na ranějších nahrávkách jako t eba Blue Train. Ale za tŤi
roky už byl zase někde jinde. To bylo pro mne inspirující a myslím, že studium jeho hry
mi pomohlo pochopit, jak mám cvičit. KdyŽ se učím novou skladbu, zabyvám se nejd íve
melodií. Hraji ji stále dokola, dokud se v ní necitím jako doma. Později k meloďi
p idávám některé zákl'adni t ny harmonie. Potom hraji basov1 part a snažím se ho
dopl ovat vhodn 'mi tony zmelodie. Pokračuji rozvíjením akordick 'ch t n , až jsem
schopen postavit melodickou frázi najakémkoliv akordickém t nu. Nechci b1 t omezen
pouze hraním od základních akordickych t nli. Je t eba znát harmonickou strukfuru
skladby. Když nep em 'šlíš o akordech p i h e, neuslyšíš, jak tyto akordické t ny zněji a
nebudeš znát intewalové moŽnosti. Akordy reprezentují použitelné noty, ale to
neznamená chápat akord jako stupnici. KdyŽ hraji, nep i azuji stupnice kjednotliv m
akordťrm, p em 'šlím o akordech v ruzn1 ch obratech (voicings). Zprisob, jak obraty
spojuji, tvo í moji melodii.

D ležit m aspektem, t kajícím se v1 voje improvizace, je studium rytmu. Když
improvizuji, každá práce je odlišnou kombinací rytmu a artikulace. Zprisob, jak m
nasazuji t n a jak ho ukončuji, je součástí mého zvuku.

Dobrou zkušeností pro mne bylo studium Coltranovy skladby Giant Steps. Jako
kdokoliv jin , začal jsem tim, žejsem se snažil naučit jeho improvizací, ale tím se nedá
naučit, jak hrát tuto skladbu. Když jsem hrál vletech 1976-9 vbig bandu Woodyho
Hermana, byl m 'm spoluhráčem skvěl ' tenorsaxofonista Frank Tiberi. Hráli jsme často
Giant Steps a on během dlouh ch pasáží své improvizace zristával vjedné oktávě. Já
jsem běhal po celém rozsahu nástroje a ne íkal svojí hrou nic. Možná' že jsem hrál
správně akordy, ale tím vše končilo. Frank si stoupnul k mikrofonu azahrál Giant Steps,
jako by to bylo Happy Birthday. Touto zkušeností jsem se naučil vnímat rozsah nástroje
a to, jak ho v3ržívat.

Za velmi d ležit' považuji tzv. harmonick ' rytmus. P i improvizaci se snaŽím
p edjímat akordy melodick1 mi linkami, které začinaji d íve, než dan ' akord zami. Když
hraji akord, současně p em šlím o tom nadcházejicim. Hraji v rytmu, ale fréue p echáui
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skrze taktové čáry. Než jsem si uvědomil' co to je harmonický rytrnus a co zrnmená
hudební fráne pÍedntamenávající harmonigkou změnu, hrál jsem mnohem vice za

rytrnem. Když jiem začal htát s Paulem Motianem říkal mi: ,,Člověče jseš za rytmem!"
Zkušeností, která Qrto věci změnila' bylo mé účinkovrfurí s Billem Evansem ve Víllage
Vanguard. Hráli jsme Sté[u ny Sbrlight a mně se zďálo, žeje o dobu nebo dvě přede

mnou' na každém akordu, protože předjímal každý akord. Bylo to v době, kdy mi Paul
Motian Ííka|, že jsem stále za rytmem. Když jsem přišel v noci domů, změnil jsem
celkový přístup k hraní akordů. Začal jsem cvičit harmonický rytrnus a učit se akordy
předjímat, místo abych je vyhrával až zazni. od té chvíle Paul neřekl ani slovo. Po tom,
co jsem změnil způsob frázováni, hrál jsem s ním a ne za ním. Hudebníci jako Wayne
Shorter a Joe Henderson opravdu hrají tímto způsobem. Vyjádří akordy dÍive, než zazni
v doprovodu, akdyžzazn| oniuŽhrají ten další. John Coltrane hrál také tak, stejnějako
Charlie Parker nebo Dizzy Gillespie.

Každý musí rozvinout svůj vlastní styl studia. Někdy také napodobuji hru
jiných hudebníků, ale nemusí to být saxofonisté. Uvědomil jsem si, že to, co hrál Philly
Joe Jones na bicí, vycházelo z toho, jakého sólistu doprováze|. NÍax Roach hrál to, co
hrál Dizzy, Bud nebo Bird. Samozřejmě, že hrál na bicí, ale jeho frráze vychánely
z melodických linek sólistů. Tim, že sleduji hráče na jiné nástroje než je saxofon a
napodobuji je, tím pÍicházím na odlišné postupy. Mnoho hudebníků si udělá transkripci
nějakého sóla a pak jednotlivé fráze použivá' Je to jako žit zněči slávy. Co si myslíš o
imitátorech Elvise Preslyho ? Připadají mi směšní. Přesně tak někteří hudebníci působí.
Nevím, jestli takhle uvažují. Kopírovat něčí styl se můŽe stát velkou propastí a je těžké se
z ní rq1manit. Jazzová improvizace si žádá rozvíjení vlastní koncepce' která jde zaltranice
zvládnutí nástroje a konkrétního druhu hudby.Je důležité být schopen hrát jakýkoliv
,,$fooV€" a nad nim rozvijet vlastní myšlenky a neznít jako někdo jiný.

Svůj styl jsem hledal v blízkosti hudebníků, se kteými jsem spolupracoval a
v situacích, do kteých jsem se dostal. To je pro každého stejné, ale musíš vědět, kam
chceš směřovat'
Vždy jsem snil o tom, s kým budu hrát od chvfle, kdy jsem jako chlapec studoval se

svým otcem. Poslouchaljsem Milese Davise, když byl Keith Jarrett v jeho kapele, kapelu
Herbie Hancocka v 70. letech nebo kvartet Keitha Jarretta s Charlie Hadenem, Dewey
Redmanem a Paulem Motianem - to byla hudba, která inspirovala moji hru v době, když
jsem skončil střední školu. Tuto hudbu jsem chtěl hrát a s těmito hudebníky
spolupracovat, což se stalo realitou.Hudebníci, které jsem poslouchal v letech l9'7l - 72
jsou ti samí' se kteými jsemzača| hrát v roce 198l - 82.

oblíbil jsem si tuto hudbu, která je volnější a otevŤenější a nabizi mi větší
prostor k rozvinutí mého vlastního stylu a zvuku. Když jsem ji poslouchal, rmímal jsem
takovou energii a vmršení jako nikdy před tím - ani na desce, ani na koncertě. A cítil
jsem se být součástí hudebního společenství, které ji vytvářelo.

p eložil a upravil František Kop
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Anketa - PRoČ (poslouchóte, hrajete) JAZZ?
Vývoj jazzl má poměrně krátkou historii. Je hudbou 20. století a byl od

svého vzniku pozllalnenán mnoha vlivy a změnami. Každá generace hudebníků a
posluchačťr si k rrěmu nacházela osobitý vztah. Jedno měli většinou společné: Jazz
se jirn stal láskou na celý život'

Každý z nás se s jazzetn seznamoval jinak. Byli tací, kteři v něm přímo
vyrostli, jiní čekali na prostředníka, nebo se nechali unést osobnim zážitkem
z koncertu nebo mediální reprodukcí' Jazzjako fenomén je široký pojem a tak se
liší i naše představy o toÍ},,pravém" jazzu.

V naši zemi, kde 1azz nemá příliš silné kořeny a nepatří do oficiálního
pojetí hudebrrí kultury, není obvyklé' aby se posluchači orientovali
v návaznostech jednotlivých vývojových etap. Proto si každá generace spojuje
s pojmem jazz ten styl, kteÚ ji zasáhl jako první' většinou v období jejího
dospívání' Domnívám se, Že první momenty, které rozlrodly o tom, Že jazzje pro
nás tím pravým, obsahují určiý emocionálni zážitek, který je bez ohledu na
generaci, vzdéláni nebo rnentalitupodobný a vystihuje to, v čemjejeho síla.

Napište nám, prosímo pokud budete mít chuto a časo proč je pro vás

iazztak důležifý a co o tom rozhodlo. Zároveň by nás zajímaly vaše návrhy a
nápady, které by se fýkaly České jazzové společnosti. Vaše přání se budeme
snažit v mezích našich možností splnit. Vaše odpovědi otiskneme v dalším
čísle.

Prosímen aby jste uvedli jméno, věk a profesi.
připravil František Kop

lí THr JAZI N..ErrvG 
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Iv š rozhovor

Podíváme-li Se na naší jazzovou obec,
naskytne Se nám porněrně pestry obraz, zahrnujíci
rnediáln ě známé hvězdy, rnéně nápadné sidemany,
prosté dělníky jazzu a i kolegy, prisobíci pÍeváŽně
na turisticky atraktivních místech. Rádi bychom se
postupně seznárnili s jejich názory, aniŽ bychorn
preferovali, či ignorovali kohokoli Z vyše
jrnenovanych a tírn dali najevo' Že heslo ''rovnost
volnost bratrství'' neplatí pouze V p ípadě velké
fiancor.rzské revol uce.

Jako na prvního padla volba, a to čistě
náhodně, na saxofonistu Miloše Bílka (55)., ktery
rozhodně nepat í k těm' kte í systematicky budují
svoje vnější irnage. Ač jinak chování spíše
pasivního' po sdělení, Že bude interwievován, začal
poměrně energicky protestovat systérnem: ''Co
bych tak asi moh' íkat'', či ''Jdi s tírn někam'' (rněl
na mysli p enosny MG), nebo "Vod toho jsou tady
jiny'' a podobně. Teprve po dtikladnérn objasnění
základní ideje tohoto seriálu Se dal obměkčit a
p ijal mne Ve svém sídle V panelovém dorně na
sídlišti Ďablice. Byt tento, i kdyŽ jiny jsem znal
drivěrně, nebot' než jsem se p estěhoval do centra,,

obyval jsern stejny, pouze pres dv r naproti. O
dobrérn srdci dotazovaného uŽ svědčí to., Že krorně
čtrnáctileté pekinézské fenky pečuje o t íletého
ptáčka typu DLASK, ktery, byvši nalezen Se

zlornenyrn kridélkern, by již dávno neŽi|. Takhle.,
nemohouc nadosmrti létat. ob; vá pohodlnou klícku
s občasnynri vycházkarni po bytě.

Já: Miloši, jaké byly tvoje hudebni začátky?
odpovídej celou větou!

Miloš: Nejd ív na píáno, asi od sedmi let, pak
jsem dostal od strejdy klarinet a tak jsme pak
vrzali na gymnáziu.

Já: A učil ses'na to někde?
Miloš: Ne, jenom sám, pak na hudebce, ale to
až pozdéji.
Já: od kolika let?

Miloš: od t inácti nebo čtnácti.

Já: A saxofon p išel aŽ později?

Miloš: Saxofon aŽ jako študák v Praze - nejd ív
p jčenej. A v kolika letech jsem měl první

saxofon? Asi aŽ v t iadvaceti.

Já: Co to bylo, altka nebo tenor?

Miloš: Nejd iv to byla altka, pak jsem si
koupil tenora.

Já: Pamatuješ si na ten den, kdy tě oslovil
jazz?

Miloš: Na den si nevzpomínám.

Já: Nebo moment, kter' tě k jaznl
p ilákal.

Miloš: Snad kdyŽ jsme začali dixieland -

to bylo v P íbrami na tom gymplu...tam
byl nějakej Laco Lukáš...to byl
Slovák...ten Žije dávno v Bratislavě...ten
dixieland, to se nám líbilo, no a pak tady
v Praze, p išel zase ákej Polášek a ten
nám začal pouštět Adderleyho ...tady uŽ
to bylo ji''y podhoubí...vždyť to
znáš...tady byl ten "Zimák'' (pozn.
kaviírna zimního stadionu na Štvanici),
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sfudio S...prostě nern žu íct den, to bylo
posfupně...mně se vždycky líbil spíše
Desmond neŽ Adderley. . . teď je to uŽ jinde.

Já: A co dixieland? Kdy tě p estal bavit?

Miloš: Dixieland mě nikdy nep estal bavit.

Já: Kdy jsi zjistil, Že se dá na nástroj
improvizovat?

Miloš: Hned na začátku.

Já:Ty jsi taky chodil na Vysokou školu.

Miloš: No, tu jsem nedodělal...

Já: A to studium si p erušil kv li hudbě?

Miloš: V podstatě kvrili hudbě a zárove pro
to, Že mě to nebavilo.

Já: Když jsi skončil s tou školou tak jsi zača|
hrát profesionálně?

Miloš: Dá se to tak íci.

Já: A byla to jazzová kapela?

Miloš: Ne,ne, to byla kapela kavárenská.

Já: Tvoje činnost jako hudebníka je spojená
do značné míry S orchestrem Karla Vlacha.
Kdy jsi tam nastoupil?

Miloš: To bylo V roce l974.

Já: A to jsi byl vyzván, nebo jsi se p ihlásil
do konkurzu?

Miloš: Ne, voni snad konkurz nedělali...to
mi Vlach zavo|a| do kavárny...to bylo na
Valdeku.

Já: Jak já té znám, tak ty nejsi člověk, ktery
by se kdy někam cpal, většinou jsi - pokud
vím - byl vyzyván, abys' někam nastoupil. A
u Vlacha - to jsi se plně věnoval práci v tom
orchestru, nebo jsi hrál ještě někde jinde?

Miloš: No ze začátku ťrplně, protože jsem
dělal věci, které jŠem neuměl - měl jsem htát

kromě saxofonu i flétnu' kterou jsern
nezv|ádal...musel jsem cvičit, no a potom
situace v té kapele byla taková, že nás ta
práce uživila a tam se pěstovala loajalita -

to znamená, že ta kapela měla p ednost
p ed vším ostatním.

Já: A taky pokud vím, loajalita v tom, Že

pokud "mejt", tak kolegy mimo kapelu
kolegy z kapely nikdy - prorni mi tu
jízlivost.

Miloš: No ''mejt'', to je špatny slovo - já to
nedělárn - já neznám muzikanta, kterej by
to schválně kazil...vŽdyť se všichni snaŽej!

Já: To je zajímavy názor.. .Samoz ejmě. . .

Miloš: No tak proč nebejt
pozitivní...proč...proč...no vono je to asi
tím, že se muzikanti bavěj...tírn mytím...

Já: Vyhovuje ti svět jazzovych muzikantri?

Miloš: Ano, vyhovuje, a kdyŽto íkám v 55

letech, tak vím o čem mluvím.

Já: V čem vidíš jeho p ednosti - proč ho
považuj eš za pozitivni, za kladny?

Miloš: No, jak bych to tak formuloval...ilo,
to je snad ta svoboda, to je to první...ale
nesmí bejt Sama...ještě tam musí bejt něco
k tomu...něco ztuplovanyho S tím - ta

svoboda, nejsladší věc, ale nemťtŽe bejt
jenom, musí tam bejt i ta tolerance.

Já: Zabyval ses někdy aranŽováním nebo
kompozicí?

Miloš: No, zkoušel jsem to, ale to bylo
jenom chvilku... byli lepší... já nevím...
t eba Venca Kozel.

Já: Podáváš stabilní v1 kony nebo máš
vykyvy (zpětně vzato, dost hloupá otázka)?

Miloš: No, člověče. . .stabilní v'kony. . .co
to je, já nejsem ten - jak nazyváš ty lidi. . .

Já: Ty myslíš na ty kategorie muzikanti z
mé kniŽky ''Jak se dělá jazz" .
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Miloš: Já spíš myslím na spolupráci - Jako
hráč na s lovy nástroj jsem vyloŽeně odkázán
na spoluhráče.

Já: Chápu, jako s lista asi musíš buď trpět
nebo naopak musíš byt inspirován spoluhráči
- to lze pochopit.

Miloš: No tak, někdy se to taky stane, ale.. .je
hezky spíše to, Že si ještě mohu zahrát a íci
''hele, von uŽ je konec'' anebo, na druhou
stranu, pak jsou taky hodně kšefty...

Já: Teď jsem chvíli nechápal, ale už tomu
rozumím. Když to mezi muzikanty funguje,
tak kšeft uběhne velmi rychle. V opačném
p ípadě se ovšem mnohdy velmi nep íjemně
vleče.

Miloš: Ano, tak jsem to myslel.

Já: Miloši, dá se íct, Že máš rád hudbu, nebo
pro ten vztah máš jiné hodnocení? Prosím o
co nejp esnější definici.

Miloš: (Po dlouhém otálení) Ano, mám rád
hudbu.

Já: Jistě se dostáváš do sitrrací, Že p ijdeš do
ta|<ntaného ''kšeftu'', a zjistíš, že ta tvoje
p edstava o hudbě není napl ovaná tak, jak
by sis p edstavoval. Jak ' to má na tebe vliv?

Miloš: No víš...p edstavy...člověk Se musí
umět trošku taky p izprisobit, poněvadž se
tím taky živíme, spíš chci bejt...snaŽím Se

bejt pozitivní, nechci bejt negativní...t eba Se

mi to taky neda í...

Já: V čem vidíš hlavní slabinu jazzové hudby,
která se dělá u nás ve srovnání s pravlastí
jazzu, s Amerikou ? Stačí obecně, nemusíš
b1 t konkrétní.

Miloš: No já nevím...ty lidi tam poslouchají
nějakej rytmus od narozeni, my posloucháme
zase jinej rytmus, a já bych ekl, že ten

rytmus je taková základní věc, kterou dejme
tomu jsme nedostali tolik do vínku...

Iá: Čiti dalo by se íci, že největší rezervy'
jak se tak ohleduplně íká, jsou v rytmické
složce?

Miloš: Samoz ejmě. . .a nejenom rytmu. . .to
mě napadlo jako první.

Já: Tedy patrně to na tebe asi nejvíc prisobí.

Miloš: Ano, myslím, Že jo.

Já: Měl jsi někdy tendenci zaloŽit vlastní
těleso?

Miloš: Nepamafuji Se, Že bych měl tuto
tendenci - vždycky jsem spíše šel s něk 'm
brát.

Já: A mrižeš nqit drivody, proč tomu tak je?

Miloš: Já nevím...snažím se spíš
jakoby...dalo by se íct někde pomoct, Ža,

když jsem p išel k Vlachovi, tak jsem se

musel učit na fu flétnu, moh' jsem se na to
vykašlat, nebo jsem p išel a íkám: ''Pane
Vlach, já to dělat nemriŽu, já nemám na to
rty, Že jo'' a von íkal: ''Co to povídáte, tady
máte stovku, Za to."

Iá: Já Ti položímjinou otázku. Jak tě znám, o
jaznl toho víš dost, protože bys nehrál tak,
jak hraješ. To ovšem vyvolává sifuaci, Že

člověk s takovymi p edstavami má talcy
touhu je realizovat. Necítil jsi někdy pot ebu
svym spoluhráčrim vysvětlit, jak si to
p edstavuješ?

Miloš: Já jsem měl spíš štěstí na spoluhráče.
To se nedá dalekosáhle vysvětlovat - vŽdyť je
to stejně rodina - ty jazzmani - jsme na
jednom poschodí - všichni vědí, o co jde.

Já: Jak se díváš na takové rtnné f ze v jaznl?
Považuješ to za čelné?

Miloš: Je to zase o svobodě - ať si každej
dělá co chce.

Já: Jaky máš vztah k jin 'm druhrim hudby -



t eba k hudbě váŽné?

Miloš: No já si teď t eba rád poslechnu
Vivaldiho.. .kdyŽ je bed 'nka...rnyslím tím
dobrou reprodukci, ale Že bych šel na koncert
váŽné hudby - to uŽ bylo hodně dávno.

Já: A kdyŽ p ijede nějaká jazzová hvězda, jdeš

se podívat?

Miloš: Teď uŽ jsem dlouho nebyl...Vono je to
pak stejně většinou v televizi. Já se pamatuji, Že

kdyŽ jsme byli na Getzovi, tak jsme nic
neslyšeli a v televizi to pak bylo všechno
krásně slyšet.

Já: Jsi členem Člsz
Miloš: Nejsem.

Já: A povaŽuješ za ričelné, aby se jazzmani
sdružovali do podobnych spolk jako je tento?

Miloš: No je mi to sympatick . Dokonce mi to
p ipomnělo Káju Velebného, ktery chtěl udělat
nějak ' odbory, jako je t eba v Americe.

Já: Ajak to tam funguje?

Miloš: Tam je stanoveno honorá ové minimum,
pod které se nejde' no a snažej se ti taky najít
ten ''kšefi''.

Já: A nemyslíš, že taková odborová péče muŽe
vést ke zpohodlnění?

Miloš: t to je možné...nevím.

Já: Co vztah jazz a drogy'/

Miloš: Jednou kdysi dávno jsern zkusil něco
vykou it. . .jinak Se povaŽuj i za vnímavého
posluchače a vím' Že jsem tu muziku vnírnal
riplně jinak.

Já: Chtěl bys na závěr vyslovit nějakou
myšlenku zásadního vyznamu? Samoz ejrně to
není povinné.

Jabtonecká Jazzová
Nadace

po ádá

renrďffiruIÉLaZ
JANTBOREE

Vystaviště v Jablonci nad
Nisou

20. červn a 1998 v 17.00 hod

učinkuj í

Lee Harper (JSA trubka
Pražské jazzové a
Vlasta Prrichovát

Z.Zdeněk Q.
Jan Ko ínek

za pěkného Puoffi''':",1ťne koncert

Jabloneckého vystaviště
p edprodej vstupenek Medium tel.

0428-88520
Na Vaši návštěvu se těší

Jablonecká J azzová Nadace

Miloš: Dneska ty rnlady kluci jsou perfektně
vybaveny - technicky, mají vzdéIáni, nap .

mladej Kája RťrŽička je ťržasnej....P ál bych
jim, aby nic nep eskakovali - myslím tím ty
vl vojov etapy jazzu,, aby jitn pak v ty
muzice něco nechybělo.

Já: Miloši, děkuji ti za rozhovor. 
Vít Fiala

Česlu| .ju::ol, .společnost tloporuč'ila mludé nutlějné hutlebnilq' (kytaristtt Petra Zelenku a Dana
Fiedlera) nu ne:intinxlttí .jtt:':'ovÝ .|bstival y Nol,tlsibirsku. V konn{ -l'ybor tuké doporuč'il
su.ro.|onisÍtt Bett icha Šmardu, busistu Josefa Fečo, su.u2|inistu Michala Záčka u Marcela B rtu,
ub1' č'inkovuli t nte:.intirultthll stu(lentském big btuttlu y Pa'iži (Disne1'lancl Band). 8



IxsTRUMExrÁRNA
pro bubenfty @ íště pro lqltaristy\)

Michal Hejna hraje v Hot Line, Ji í Stivín and Co. Luboš Andršt
Group.
Povživá soupravu Yamaha Recording Custom: Kotle I0' , 12' , 14' , 15' ,

mal buben Ludwig 14'x 5,5'(star ), vellc buben 20', činely K Zildjian
10', l2', |6', 18', 20', paličIry Steve Gadd model, blrány Remo
Ambassador nebo Pin Stripe, mechanika Yamaha.

Jaromír Helešic hraje ve skupinách Baobap, Impuls, Afrolatin
Band, Un Poco Loco, p íl. Gera Band, Quartet Milana Svobody.

St ída dvě soupravy. Tama Imperial Srar; Kotle l2', |3', 16', velk
buben 22', nebo Sonor: Kotle 8', 10', 12', 14', velk buben 20', maly
buben, Ludwig 14'x 4,5' (nebo Tama 14'x 6,5' nebo Gretsch 14'x 4,5'),
činely, Sabian medium rÍde 20', Paiste flat ride 2002, China Paiste
type 602 20', China Paiste type 505 18', Paiste crash 16' sound
creation, Paiste splash 12' sound creation, hi-hat Pďste 2002 15', hi-hat
Paiste type 602 l4', conga. bonga Meinl, timbales Pearl, cow bell
Zrldjian.

Marek Patrman, člen tria Roberta Balzara a Shawn Loescher Tria.

Hraje na soupravu Remo accoustic sef: Kotle l0', 12', 14', velk buben
18', mal1 buben Remo fiber skin 3, činely Aveďs Zildjialride 20'a22'
oba s n tama, hi-hat Meinl 14', metličky Very Sonic, paličky VicFirth
74, mechanika Tama.

Ji í Stavíček - Trio Romana Pokorného, Jaromír lJonzátk Quarteto
Bye of the Huricane.
Remo accoustic sef.' Kotle l0', l2', l4', velk buben 18', mal buben
l4'x 5', činely Sabian 22',Istartbul 20's n tarta, hi-hat 13', paličky
VicFirth, metličky Regal, mechanika Yamaha, blany Fiber skin.

9



Martin Šulc - Najponk Trio, Karel Růžička Quartet, Pražské
jazzové kvarteto, Svatopluk Košvanec Q. atd.

střídá soupravy Yamaha: Kotle II"a l4", velký buben 18" a Sonor:
Kotle 12",l3"a 15", velkýbuben l8", malýbuben 14"x4,5", činely
Istanbul 20" natural ride s nýty, ZiLdjian 16" old K, Sabian l8"ride,
Istanbul rock splash 8", hi-hat Istanbul otoman 13''s nýty, paličky
VicFirth 8D, metličky VicFirth drátěné, mechanika Yamaha, ped.ál

Camco, blány Remo Ambassador pískované.

Pavel Razím _ Vibe Fantasy, Gera Band, Petr Zeman Q., Jocose
Jazz,Yo Yo Band, pffl. ASPM.

Na jazzpottžívá soupraw Sonor: Kotle ll"a 14", mďý buben kovový
I4"x 5", velký buben l8", činely Zitdjian ride 20" KCustom, 2 x
crash A Custom, splash 8''K, hi-hat Uťtt 14", paličky VicFirth _ Dave
Weckl, Zi|djian_ Dennis Chambers, metličky ProMark. Pro rock Sonor
designer: Kotle l0" ,12" ,l4'', velký buben 20''x 18", činely zildjiart
Ride K heavy 20", splash K 10", A 14", Dark crash K 15", hi-hat
13" KlZ, dvojpedál Yamaha.

Bady ZboÍi| - hraje v Kvartetu Františka Kopa, Big Bandu Radio
Praha, J.A.R.u a dalších kapelách.
Yamaha Recording Custom: Kotle l0",l2",I3"a I4", malý buben
Ludwig 5,5",Piccolo Yamaha 3,5", velký buben Maple Custom 18",
činely Sabian 20" medium swich ride, Paiste heavy ride, Sabian Jack
De Johnette 18'' medium crash, hi-hat Sabian řada AA, Aveďs Zildjian
18" crash (staý), paličky Vicťrrth, metličky Vicfirth, ProMark, pedríl
Yamaha, blány Remo Ambassador.

Madimír Žlžua - hraje se Swing Bandem F. HavHka, Jazzíčkem,
wastou Průchovou, učí na konzervatoři J.Ježka.
Hraje na Sonor:Kotle 10",12",14", malý buben I4"x 5,5", velký
buben 20", činely Avedis Zildjian A, Paiste 18" Teen Crash 602,
Pearl, hi-hat Yamaha, paličky VicFirth _ Dennis Chambers, Louis
Belson, metličky Profesion nylonové i ocelové, mechanika Pearl,
Ludwig, pedál Camco, blány Remo Ambassador. _pko-
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STARY PES je star jeden rok

Stary pes hraj e uŽ rok jazz na rádiu
Limonádovy Joe 90,3 FM ve st edu od -

deseti hodin do prilnoci. V neděli je pak ve

stejnou dobu repríza. Pokud mu chcete
zavolat (taky jste mohli v jistou dobu vyhrát
lahvičku Teachers Whisky), vytočte 67 07

31 14, rád si s vámi popovídá . Skoro
vŽdycky pouští první hodinku stary jazz a

druhou, (''podle toho, jestli se to nějak
nezašmodrchá mezi 50. a 60. lety") jazz
současny. Někdy skočí k dnešku a vypustí
''mladé psy'' - Kenny Garretta nebo t eba

Brada Mehld aua. Z jejich hry je znát, Že rádi
poslouchají stary jazz z pwni pťrle, a

právě tak to má Stary pes rád.

Pes a jazz?

''Proč? Tak jako člověka mriŽou
bavit avta, Žensky nebo motorky. Pro
motorkáÍe má auto moc kol a pro mě je to
''moc'' V klasice. Cítím tam moc not a moc
teorie a já na to nemám uši, takŽe se
orientuju spíš impulsivně, systémem líbí -
nelíbí. Bigbít mám rád a vyrostl jsem na
něm jako každej jinej. od malička jsem

vyrustal i n-a deskách svych rodič , na

Suchym a Slitrovi, na tom, jak Suchl
textoval Ellingtona, a tenhle druh poetiky se

mi zaŽra\ pod križi. UŽve čtrnácti jsem ho
vyhledával. Zača|jsem u Art Ensemble of
Chicago,mezitím p išel Laco Deczi a B ra

KriŽ a pak do toho vletěl Miles Davis, coŽ
bylo něco riplně neuvě itelnyho. No a pak
jsem si to začal trochu t ídit, to ale p išlo
později.''

Je pes muzikant?

''Hrál jsem asi rok na trumpetu,
kvťrli divadlu, kterym jsem se Živil. Nemám
vribec žádny hudebnivzdě|áni. V muzice
nevidím žádné t etí, čtvrté doby a

t ípětinové takty a synkopy. Slyším v ní
riplně něco jiného, nějaké p íběhy, lidi,
kte í mě zajímají. Ale ne

encyklopedicky, abych se pídil kolik
vydali desek, která je horší akterá
lepší. Zjišťuju zkníŽek nebo od lidí, co
jsou sami jazzmani nebo tomu rozumějí,
co je dobré, a sám si skládám takovou
mozaiku a hledám si souvislosti.
Myslím., Že jazzje o padesáti aŽ sto

tématech, ktery se po ád vracej i, záleŽi,
kdo to vezme do ruky. Je to jako se

sochami. Někdo to vydlab e Ze d eva a
t eba Rona to odlej e zbroÍIZLl."

Pes a r dio.

''KdyŽ to rozdělím na typy, tak

mí posluchači jsou dva. Jednomu je tak
t iadvacet a paradoxně ho zajimá starej
jazz. Ten současnej má tád, ale ten

starej nezná. Dostane Se tak od
Courtneyho Pina a Branforda Marsalise
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k Sonnymu Rollinsovi. Tomu druhl mu
je okolo pětapadesáti a ten nepot ebuje,
abych mu íkal, co pouštím, protože to
ví. občas zavoLá, kdyŽ eknu nějakou
blbost, nebo abych mu z desky, kterou
hraju, pustil jinou skladbu."

Pes a z žitlql.

''M j největší rozhlasovej
záŽitekje anglick 'rádio Jazz FM.

Životni záŽitek mám z ro]r'l 93,
kdy jsem jel na vlastní pěst do
Montreaux na festival. Díky kamarádovi,
kterej je velkej p ítel po adatele toho
festivalu Clauda Nobse a takY

Quincyho Jonese, jsem tam byl t den a

byl jsem i u Nobse na večírku, kde byla
Etta James a její kapela, a pak ještě na
nějaké oslavě s Quincy Jonesem, kde
jsem zjistil, Že i chlápek, kterej postavil
na nohy Counta Basieho v 60. letech a
pak si tak trochu vymyslel Michaela
Jacksona, je riplně normální člověk. Bylo
to t i roky po p evratu a jeho oPravdu
zajímalo, co se u nás děje a dokázal
pochopit rozdfl mezi Slovenskem a

Slovinskem v době, kdy to nebyly
samostatné státy.

Z koncertťr, kter' byly v Praze,
se mi strašně líbil Pat Metheny, když fu
byl poprvé, pak Mike Stern, a to nejvíc
ve velk' Lucerně na MJF. A pak mám
rád Courtneyho Pina'''

ANI BLINDFOLD, ANI TEST A PES

Star pes md své staré rádiové
Zvyky. P inesl si oblíben CD, pouštěl
mi oblíbené skladby a vypr věl:

Quincy Jones: Birth Of A
Band z CD The Quincy Jones Big
Band: Q Live In Paris, 1960.

,, Jsou dva aranŽéi, ktery mám táď, a to

Quincy Jones a Gil Evans. Na bigbandy

si jinak moc nepotrpím, nebaví mě,
kdyŽ dělaj i Wavál, jako kďyŽ stojíš
na nástupišti, kolem tebe prosviští
vlak a ty z toho vlastně nic nemáš.
Proti Quincyho bigbandu si
posluchač nep ipadá jako ten

nejmenší na světě, naopak zni jako
větší combo. Tohle je stará

nahrávka, ale je to tak chyt e

vymyšlen1 a má to takoq koule,
Že to v bec sta e nezni. Quincy ví,
jaky lidi dát dohromady a není to
jenom chladnej kalkul nějak 'ho

aranŽéra. on je taková osobnost,
Že s ním ty lidi jsou rádi."

Let's Get Lost z CD The
Best Of Chet Baker Sings, L956.

,,Chet Baker. Jeden z
hlavních jazzovejch nástrojri je
saxík, ale já mám radši trumpetu.
Protože tvorba toho t nu je
zajímavá ostatně sám jsem to

zkusil. Proto mám taky radši t eba
Randyho Breckera neŽ Michaela.
Cheta Bakera jsem poprvé slyšel
náhodou na Vltavě v Doružkově
po adu, ale nevěděl jsem, že to je
Baker, protože jsem si to rádio
pustil aŽ kdyŽ běŽela asi druhá
sloka! A pak jsem tím byl riplně
posedlej a kaŽdymu jsem íkal, Že

ani nevím, jestli to zpíval chlap a

nebo Ženská , a Že tam byl taky
skvělej trumpeťák. A myslím, Že

tohle CD je lepší neŽ The Best of
Chet Baker Plays, protoŽe ten zpěv
je taky d ležitej. A tady je navíc
hvězdná sestava. Ve skladbáchjako
je Let's Get Lost je jazz
archetypálně zakoÍeněnej. Ať to
zahraje kdokoli, od Stivína po
Courtneyho Pina, nebo i kdyby to
zpiva|a Vondráčková , vŽdycky to
bude víc j aZZ neŽ Vondráčková ".
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Sonny Rollins: Alfies
Theme (soundtrack) z CD Alfie'
1966

,,Rollinse jsem taky dlouho
nezna|. Skvěly je to, co dělal V

šedesátych letech t eba pro RCA, ale
tahle filmová hudba je takovej ten

nedělní odpolední jazzik, kterej si
pustíš na vytrávení. To mám rád.
Chtěl bych vidět ten film, protoŽe
Mike Cain je skvělej herec a taky
proto, že vím, Že tam ta hudba zni
jinak, není tam ta dechová sekce.
Tahle deska je p itom dtlkaz, Že

sekce nemusi znit monstrozně, Že Se

s ní dá pracovat jemně."

Antonio Carlos Jobim:
Corcovado z CD The Best Of Miles
Davis & Gil Evans

,,Fenomén Miles. Jobim.
Limonádovy Joe hrává p es den
Jobima od Astrud Gilberto a Stana
Getze a to je parketa, fld niŽ Se

potkáv áme. Já pak večer zahraju
tohle. MoŽná si to někdo spojí,
moŽná ne. Starej pes není edukativní
po ad. Pouštím si věci pro sebe, a

kdyŽ Se to někomu líbí, tak mám
radost, Že to S ním rnriŽu sdílet.
Myslím , Že tenhle moment je u jazzu
silnější neŽ u bigbítu nebo klasiky
ta chut' a moŽnost "proŽit něco
dohromady'' , bez poŽadavk na
vrcholnej profesionální vykon, jako
je to u klasiky."

Cole Porter: Love For Sale
z CD Miles Davis: Session 58 feat.
Stella By Starlight

,,Kdyby Davis Ži|, tak by to

klidně mohlo byt nahrany včera.
Dneska Se p ece lidi snaŽi takhle

hrát. A není to o napodobování, ale o
cestě jazzu, která nikdy nekončí. Taková
ta čistá akustická cesta, kdy muzikanti
Vezmou slavnej flák, ale chytnou ho za
pačesy tak, jak to umí jen oni. Proto
Joshua Redman i Brad Mehldau budou
jednou velky hvězdy,, protoŽe do hudby
promítnou to, co naposlouchali , a co
prožili. Sam ozÍejtně, Že proŽivají něco
jinyho, neŽ proŽívali černoši p ed t iceti
lety. Ale to v bec nevadí."

.sŠZERc5
Rádi bychom napomohli větší informovanosti
v oblasti jazzové hudby. Inzerované projekty
se mohou tykat festival , koncert , vydávání
nosičťr, vzdělávacích akcí apod. o
vzdě|ávacích akcích mrižete v našem časopise
inzerovat zdarma !!!

Touto rubrikou bychom chtěli vyjít
vst íc p edevším členrim Čls. Členové Črs
mohou inzerovat v našem zpravodaji zdarma
(maxim á|ní délka inzerátu je omezena 250
znaky včetně mezer, interpunkce a kontaktní
adresy).

Inzerce pro nečleny Čls a it:v:erce

p esahující omezeni 250 znak se bude ídit
těmito pravidly:

do 250 znakri..........150 Kč
1,l4 stránky.............300 Kč
ll2 stránky.............600 Kč
celá stránka..........1.200 Kč
p ed. a zad. strana...l'.800 Kč

inzeráty zasílejte na adresu:
Česká jazzov á společnost

U družstva Ideál 6
140 00, Praha 4

nebo faxujte na č.: 612 l 1 890
p ípadně e-mail: jaa.spol@post.cz

Finanční vyrovnání zašlete na náš čet č.:

72 136-01 1/0100

Vyhrazujeme si právo neuve ej ovat inzeráty,, které
by mohly poškodit pověst našeho zpravodaje, nebo

irrcráty propagující jakoukoli činnost, která je
v rozporu se zákonem. Děkujeme za pochopení.
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Zamyšlení nad publikacemi o jazzové
improvizaci

Tradice jazzu ve Spojených státech a kontinuitajeho vývoje od počátku
století až po dnešek přinesla začleněni tohoto hudebního stylu mezi ýznarrÉ
umělecké formy. Zásadnim prvkem, který spojuje všechny etapy jeho vývoje, je
improvizace. Její podoba a proporce vůči tématu, se stále proměňuje, přesto
však můžeme vysledovat určité prvky, které se opakují. Dokladem toho může
být interpretace blues jako zrákladního stavebního prvku jazzu, ve všech
obdobích.

Chtěl bych se zde zmínit o několika publikacích, které v nedávné době
nazál<ladě sých prakticlcých zkušeností, napsali ýznamni američtí saxofonisté
Jerry Bergonzi, Bob Mintzer a Dave Liebman' Všichni tři patří k předním
reprezentantům improvizačního sýlu' kteý se inspiruje hrou Lestera Younga,
Charlieho Parkera a Johna Coltrana, tak i poznatky u hudby klasické s důrazem
na 20' století. Třídílný cyklus J. Bergonziho a dvě knihy Boba Mintzera,
obsahují také nahrávky na CD, kde autoři jednak demonstrují jednotlivé skladby
osobrĚ, také si ale student může s přednahranou rýmikou zahrát jednotlivé
skladby a zkoušet poúití stupnic, pentatonik nebo harmonických substitucí
doporučených autorem. Skvělá uroveň interpretace a srozumitelnost hudebních
ukáaek je opravdu inspirující. Nutná je ovšem určitá pokročilost studenta.

Jerry Bergonzi koncipoval svoji školu improvizace do třech dílů,
znichž se kaŽdý zabyvájiným přístupem kharmonickému materiiílu a je tedy
jen dílčím člrínkem při improvizaci' Zásadou J. Bergonziho jsou t5rto jednotlivé
články studovat koncentrovaně se zaměřením na detail, což přináší po pilné
práci zasunutí jednotliých pozrratků do podvědomí studenta s možností
kombinovat j e vzájemně přirozeným způsobem.

První dfl Bergonziho školy se jmenuje ,,Melodické struktury a zabývá
se permutacemi čtyř tónů v rozsahu kvinty. Pro durový akord je to 1.,2',3. a 5'
stupeň stupnice' pro molloý akord je Ío l',3.,4. a 5. stupeň. Týo skupiny tónů
jsou tvořeny řadou kvintoých intervalů (např. C-G-D-A-E ). Tyto tóny tvoří
pentatoniky a jsou základem pro nejkonzonantněji znějici melodie' ideálně
vyjadřující duroý a mollový akord.
Příklad 1
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Zaměňujeme-li pořadí těchto čtyř tónů, vznikne nám24 permutací těchto
tetrachordů, jejichž vhodným kombinováním můžeme vyjádřit harmonickou
stavbou jejich skladby.

Zajimavou partií tohoto dílu je návod, jak se učit viana|izovat hudební
materiií] v mysli, a tím urychlovat své studium. Nácvik vizualizace probíhá bez
nástroje a je jakousi přípravou na vlastní hru. Jde zde i o to mít představu
harmonické stavby tématu ve spojení s tóny na nástroji a snažit se je v nich
předem slyšet. Bergonzi píše, že 10 minut vinlalizace je ekvivalentem dvěma
hodinrám cvičení s nástrojem. Je to určiý druh hudební meditace, který procvičuje
soustředění a usnadňuje hledání vlastního poslání
D6le zde Bergonzi radí, jak dané čtyřtónové fráae zkracovaÍ vynecháváním tónů a
tím vytvrířet nové rytmy. Sestavováním čtyřtónoých skupin pomocí 5',6.,7., a 9.
resp. 5.,7.,8. a 9' nebo 9.,l0.,11. a 13., resp. 9.,l1.,I2., a 13. do permutací vznkají
další melodické útvary, které svým nadstavbovým charakterem tvoří odlišný
souzvuk s danou harmonií. Kombinacemi všech těchto skupin vznkaji meloďcké
struktury, které mají svoji vnitřní logiku' anižby působily vykonstruovaně.

Druhý di| se zabývá tvořením a používrfurím pentatonik. Yýchozi tónoý
materiiíl je tedy stejný jako v předchozím díle, ale pět tónů, používaných
v rozličných kombinacích a permutacích, YytVáří další moŽnosti
s charakteristickým zvukem.
Podrobný návod, jak se naučit tvořit melodické motivy, je velice podrobný a
logický. Výhodou je, ostatně jako u většiny Bergonzioých škol, možnost
pruběžně testovat své čerstvě nabýé znalosti hrou s předznakovou ryÍrrikou.
Důležiým prvkem je také návod, které pentatoniky lze přiřadit k příslušným
akordům. odlišný přísfup vyžadují modální skladby, kde je harmonie statická,
nebo se mění v delších časových pásmech. ZdeBergonzi popisuje používrírrí více
pentatonik, které se liší svojí příbuzrrostí kpůvodní tonalitě a občas vyloženě
narušují kozonantnost melodické linky. důležité je přirozené vytistění do původní
tonďity. Ve skladbách s více harmonickými kadencemi je způsob polůiváni
pentatonik rozdilný. Velmi často jsou používríny mollové pentatoniky se sextou
(např. C,Es, F, G, A). U dominantních septakordů je tvoříme na pátém stupni. U
alterovaných septakordů se tvoří o malou sekundu ýše nad základním tónem
septakordu případně o malou tercii ýše (disonanhější).

Příklad 2
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Tento díl je přiblížení modálního přístupu k improvizaci, který rozvinul v
60. letech John Coltrane, Miles Davis, Bill Evans a dďší.

Poslední dil. nantaný "jazzové stupnice'' je zaměřen na konstruoviíní a
použivžni tzv. bebopoých sťupnic a je základem jazzové improvizace. Já srím
bych doporučiljej studovatjako první ze všech dílů.
Bebopové stupnice vznikaji doplňováním diatonických stupnic chromaticlcými
tóny. odlišná pravidla platí pro umísťovrílrí chromatichých tónů, podle kvaliý
stupnic a akordů, které jimi vyjadřujeme.
Pffklad 3

Dďším krokem je návod, jak se stupnicemi pracovat po rytmické stránce
a velmi zajímavou kapitolou je ''předjímríní harmonie'', stupnicí
předznamenáváme akord, kteý vyjadřuje, o jednu nebo o dvě doby, případně i o
celý takt. Tímto posfupem sólista vlastně vede harmonii. Dalším zahušťováním
stupnic chromatickými tóny vznikají specifické škály a jejich melodickými
obměnani' které vmikaji pomocí narušení stupnicového postupu skoky,
dostáváme nekonečné variace: Jedním z důvodů používaní chromaticlcých tónů je
to, že pÍi osminovém rozdělení jsou hrany akordické tóny na dobu, čímž jasněji
vyjadřujeme harmonii.
Příklad 4

Studium všech třech dílů Bergonziho učebnic je práce na dlouhé zimní
večery. Vhodným kombinovrfurím všech pomatků se podstatně rozšiřují ýrazové
prostředky pro improvizaci. Přínosem se tJrto dosti exaktní systémy stávaji, až
když jsou používany podvědomě a v praý okamžik. Pro mě osobně t5rto školy
otevírají nové cesty a rozšiřují možnosti improvizace. Současně je poučné
nahlédnout do způsobu myšlení saxofonisý Jerryho Bergonziho, kteý do své hry
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vstřebal improvizační sýly jazzové tradice a vytvořil styl vlastní.
Dvě Mintzerovy učebnice (l4 Jazz and Funk Etudes, 14 Blues and Funk

Etudes) přinášejí nejen psané texý, ale i plnohodnofoiý hudební materiál v
dokonalé interpretaci autora za doprovodu skvělých rytmik (ve druhém případě
poslouchárne kompletrrí Yelowjackets). Na rozdíl od Bergonziho učebnic, je zde
dána větší váha na interpretaci a teoretický rozbor konkrétrrích skladeb' Každá
Mintzerova skladba, jejiž notoý zápis se nám dostává do rukou má odlišný
charakter, což pomáhá Mintzerovi vysvětlit různé improvizačni prvky a také
odlišné interpretační přístupy.

První kniha 14 Jazz and Funk Etudes má jazzovější charakter. Mintzer
nás zde seznamuje s bluesovou improvizací, která má svůj základ v bebopovém
stylu s obohacením o třítonové substifuce, ''Coltrane changes'', atd. V zápisu jsou
naznačeny akordy, kterými Mintzer substituuje původní harmonii, což studentovi
pomáhá vžít se do myšlení autora. Vzhledem k tomu' že Bob Mintzer je nejen
jazzový sólista, ale i skladatel a aranžér, můžeme zde vidět způsob, jak
komponuje jednotlivé skladby a kde se inspiruje. Etuda ''over The Line'', je
například ovlivněna cellovými suitami J.S.Bacha. Přínosem tohoto hudebního
materiálu je nejen odlišný interpretační způsob, ale i neobvyklý přísťup k
vyjádření harmonie'
Pffklad 5

Etuda swingin' - No changes, která je duetem melodického nástroje s
bicími přináší naprosto odlišné improvizačni možnosti. Dueto s bicími nástroji je,
jak píše Mintzer dobrou příležitostí, jak zdokonalovat svoje rytrnické a melodické
cítění. Používá zde různé polyrytmické paterny melodické sekvence a polze
pomocí melodické sekvence vytvráří pocit harmonické stavby. Ve druhé lrcrize 14
Blues and Funk Etudes se Mintzer zaměřil namateiál,kteý lze používat v jazzu,
rythem and blues, funku i v popmusic' Skladby mají jednoduchou harmonickou
strukturu a dtraz je kladen na specifické ryfinické citěni vycházející z blues.
Zajímavé je sledovat na jednotlivých vkáakáLch, jak se tyto jednotlivé styly
prolínají, vycháaejic ze stejného zikladu a hudební tradice. Mintzer zde opět
ukazuje jaký materiál použivá při skládaní i improvizaci. Pokud si s ním skladby
zahrajeme, miíme šanci snadněji pochopit jeho frázovaní, akcentaci a dynamiku'
Je to skvělá průprava pro pochopeni jazzového proudu, kteý prozkoumávaly v
50. A 60. letech soubory C. Adderlyho, H. Silvera a v posledních letech kapely
jako Brecker Brothers, Yellowjackets, David Sanborn a další.
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Nakonec bych se chtěl zminít o knize ,,A Chromatic Approach to Jazz
Harmony and Melody", kterou napsal veterán americké jazzové scény

saxofonista Dave Liebman. P e d započetím své s lové dráhy prisobil v kapelách
Elvina Jonese a Milese Davise a je po celém světě znám také jako pedago g a
autor teoretick 'ch praci o jazzové interpretaci a improvizaci. Na poslední straně

knihy si m žeme p ečíst gratulaci Pata Methenyho a jeho vyjád ení, Že tato

učebnice je nejlepším textem o improvízaci, ktery se mu dostal do rukou, a Že

první den strávil 6 hodin jejím sfudiem, coŽ mluví nejen o její kvalitě, ale také o

tom, Že je určena hráčrim, kte í zvládli základní p ístupy k improvizaci a chtějí
si objasnit a pochopit hudbu, kterou hrál Miles Davis Quintet v 60. letech, John
Coltrane Quartet, ornette Coleman a ti, kte inaně navázali.

Jak píše autor v ťrvodu, záměrem knihy je prezentovat chromatick '

p ístup k improvizaci. Pomocí uvedenych koncepcí a p íklad by měl byt
improvizátor schopen tento materiál integrovat se svymi jiŽ nabyf'mi znalostmi.

Kniha nabízí,jak používat chromatismus vědomě a organizovaně a tvo it tím
soudružné hudební dílo a uspokojit i emocionální pot eby umělecké tvorby.

o melodii hovo í Liebman ve t ech kategoriích:
1. Melodie' která většinou vycházi z harmonického doprovodu, zÍidka

obsahující chromatické t ny. V p ípadě, Že jsou uŽity, jsou rychle
rczváděny.

2. Melodie uŽívajicí více chromatick 'ch t nri v delších časor.ych intervalech,
tzv . tonální chromatismus.

3. Melodie, které se nevztahují kŽádnému tonálnímu centru, i kdyŽ během

doby moŽná do nějakého vytrstí. Tento druh melodie Liebman naryvá
atonální chromatismus. Cílem je umět pouŽivat melodii všemi t emi
zprisoby, i když kniha se soust edí na druh ' a tÍeti.

V počátečních kapitol ách textu Liebman vysvětluje rizné cesty, jak vyjád it
harmonickou kadenci od té konzonantnější p es pouŽiváni substitrrcí aŽ

k atonálnímu chromatismu. Vše je doprov ázeno notovymi materiály, které se
tykaji nejen melodick 'ch kadenci, ale také stavby akord a jejich a|teraci.
P íklad 6
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Druhá část |anhy začiná ukrízkami cbromatismu v jazzu (Mc Coy Tyner, H.
Hancock, J. Coltrane, C. Corea) i v klasickém repertoáru (J.S.Bach, A. SchÓnberg, A.
Skrjabin).

Dále jsou zde transkripce Liebmanoých improvizací s notovým záznartem
klavírního doprovodu R Beiracha a několik Liebmanoých reharmonizací standardů
(Invitation, My Funny Valentine, You and the Night and the Music).
V několika notoých příkladech svých vlastrích skladeb demonstruje D. Liebman
použití atonálního chromatismu. V závěru uvádí sto vlastrích atonálních chromaticlcých
frázi,l<terépol,lživáve sých improvizacích a jsou zríkladem jeho stylu.
Příklad 7

Stejně tak za pomoci R. Beiracha souhnrně zpracovíxá stavbu akordů v duchu
atoniílního chromatismu.

Kvalitu těchto publikací spatřuji tom,že uvedené poznatky jsou podloženy
skvělými ýsledky všech autorů na hudební jazzové scéně a jejich úspěšnou snahou
formulovat své zkušenosti. Čtenáři umoŽňují přiblížit způsob myšlení renomovaných
improvizátorů. I když jsou všichni autoři hráči na saxofon, knihy mohou vyrržít všichni
hráči na melodické a harmonické nástroje. Jediným, ale podstatným problémem je to,
že $o publikace nenajdete na našem knižním trhu. Tuto mezeru by ráda zacelila Česká
jazzová společnost tim,že v budoucnu zřídí knihovnu vzdě|ávaci literatury.

Jerry Bergonzi: Vol.l ,,Melodic Structures"
YoI.2,, Pentatonics"
Vol.3 ,, Jazz Lines" Vydalo Advance Music

Vydalo Warner Brothers
publications
(rsBN - r-57623-s79-3)

Bob Mintzer:

Dave Liebman: A Chromatic Approach To Jazz Harmony and Melody

?KÍ{;;;i:,yš:;;
ORDER NO: 14201

zpracoval František Kop

14 Jazz and Funk Etudes
14 Blues and Funk Etudes
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Jazzový kvíz

Aneb několik ''kontrolních'' otázek, které pro vás připravil
jazzoý pianista a archivář Naj Ponk.

V následující rubrice chceme čtenářům nabídnout soutěárí kvíz,
ve kterém si mohou, kromě potěšení ze Ltry, ověřit své historicko _

encyklopedické znalosti, případně si je rozšířit pÍi pátráni po správné
odpovědi. Mezi autory správných odpovědí bude vylosován vítěz, kteý
obdrži cenu tohoto kviztt- CD Arta Blakeyho od firmy PolyGram.
V tomto čísle bude pozornost soustředěna na bubeníky.

odpovědi zasi|ejte do 30. června na adresu ČlS. vylosovanému
vitězi kvizu potřeseme pravicí rLa tomto místě v dalším čísle
zpravodaje.

1. Kter legenďfuní bubenft
byl spoluza|ďadatelem
skupiny Modern lazz
Quartet?

a) Connie Kay
b) Joe Morrello
c) Kenny Clarke

2. V roce 1955 pianista Oscar
Peterson natočil desku pro
,,Verve Records" s názvem
,,Plays Count Basie". Kdo
seděl zabicími?

a) Jo Jones
b) Buddy Rich
c) Gene Krupa
3. Do roku 1965 fuál. v kapele
Cannonball Adderley Quintet na
bicí Louis Hayes. Kdo nastoupil
po něm?
a) Roy McCurdy

b)
c)

Roy Haynes
Roy Brooks

4. Ve kterém roce si Shelly
Manne otev el srnij klub
v Hollywoodu a jak se
klub jmenoval?

a) 1958 - Village
Vanguard

b) 1960 - Shelly Man's
Hall

c) 1959 - Jazz Workshop
5. Heath Brothers jsou t i

brat i, kte í v jazzu mnoho
Znamenají. Kter z nich je
bubenft?

a) Jimmy Heath
b) Percy Heath
c) Al Heath
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Jazzový kviz

Aneb několik ''kontro1ních" otánek, které pro vás připravil
jazzový pianista a archivář Naj Ponk.

V následující rubrice chceme čtenářům nabídnout soutěžní kvíz,
ve kterém si mohou, kromě potěšení ze hry, ověřit své historicko _
encyklopedické znalosti, případně si je rozšířit pÍipátrání po správné
odpovědi. Mezi autory správných odpovědí bude vylosovánvitěz,kteý
obdrži cenu tohoto kvizu_ CD Arta Blakeyho od firmy PolyGram.
V tomto čísle bude pozornost soustředěna na bubeníky.

odpovědi zasílejte do 30. června na adresu Čls. vytosovanému
vítězi kvinl, potřeseme pravicí na tomto místě v dalším čísle
zpravodaje.

1. Kter legendáníbubenft
byl spoluzaklaďatelem
skupiny Modern lazz
Quartet?

a) Connie Kay
b) Joe Morrello
c) Kenny Clarke

2. V roce 1955 pianista Oscar
Peterson natočil desku pro
,,Verve Records" s názvem
,,Plays Count Basie". Kdo
seděl zabicimi?

a) Jo Jones
b) Buddy Rich
c) Gene Krupa
3. Do roku 1965 hrál v kapele
Cannonball Adderley Quintet na
bicí Louis Hayes. Kdo nastoupil
po něm?
a) Roy McCurdy

b)
c)

Roy Haynes
Roy Brooks

4. Ve kterém roce si Shelly
Manne otev el svťrj klub
v Hollywoodu a jak se
klub jmenoval?

a) 1958 - Village
Vanguard

b) 1960 - Shelly Man's
Hall

c) 1959 - Jazz Workshop
5. Heath Brothers jsou t i

brat i, kte í v jazzu mnoho
Znamenají. Kter z ních je
bubenft?

a) Jimmy Heath
b) Percy Heath
c) Al Heath
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Letní jazzová dflna - Praha 1998
11. - 19. července
Letti jazzová ďlna je určena mladým amatérslcým hudebníkům,
kteří se chtějí seznámit s jazzovou interpretací a studiem hry na
jednotlivé nástroje pod vedením našich i zahrantčních předních
instrumentalistů. Studenti mohou během ýdenního intenzívního
kurzu navštěvovat kromě nástrojové qiuky i ansrímblové třídy
zaměÍené narinté styly jazn4 zúčasfirit se seminiffi o kompozici,
aranžovění, improvizaci a dějinách jarru.
Učebny a koncerfirí sály pro koniíní akce poslrybre Záklaďní
umělecká škola na Jižrrím městě (u Kunratického lesa), která
vlastní bezbari&oý, nově vybudovaný komplex budov,
disponující dostatečnými prostorami s moderním vybavenim, což
zaručuje důstojný průběh akce s mezinárodním zastoupením.
Ubytovací prostory, kde bude umožněno stravování, se nacházqi
na sfudentské koleji Vysoké školy ekonomické, která patří do
stejného areálu budov, jako ZUŠ. Studenti kurzu budou mít
zajištěn volný vsfup nebo slevy na koncerty v pražslcých
jazzkJltbech (např. U staré paní, kde budou mít ti nejlepší moŽnost
koncertního vystoupení).
Kurs je určen: hudebníkům, kteří se chtějí věnovat studiu jazzllbez
omezení věku.
Složení lektorského sboru:
Juraj Bartoš - trubka (Slovenská republika)
Piotr Baron - saxofon (Polská republika)
František Kop - saxofon
Svatopluk Košvanec - trombón
Petr Binder - kytara
Kuba Stankiewicz - piano (Slovenská republika)
Gabriel Jonáš - piano (Slovenská republika)
Změna: Martin Lehlcý - baslqrtara (Slovenská republika)
Jaromír Honzák - kontrabas ( Berklee College of Music Alumni
1990-1992)
Robert Balzar - kontrabas
Martin Šulc - bicí (Berklee College of Music Alumni l9g0-Ig92)
Pavel ,,Bady" ZboÍil -bicí
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denní program výuky:
10.00 - 12.30 výuka nástrojové hry a interpretace
12.30 - 14.00 polední přestávka
14.00 - 16.30 výuka v ansámblech
16.30 - 17.30 odpolední přestavka
17.30 - 19.00 teoretický seminař
19.00 - 20'00 večerní přestávka
20.00 - 22.00 jam session, individualní konzultace (napožádáni)

Ceny kurzu: l 500,- (uzávěrkapřihlášek do konce června)
(vše v Kč) 1 800,- (pro ty, kteÍízaplati po uzávěrce)

I200,- (pro členy ČJs, kteří zaplatido uzávěrky)
800,- (záloha na ubytování)

Ubýování: studentská kolej Vysoké školy ekonomické na Jižnim
městě, ceÍLa za jednu noc je l40 Kě. (Za osm nocí tedy koneěná
částka dě|á l.l20,- Kč.)
Snavoviíní: v místní menze - polopenze, plná penze nebo jednotlivá
jídla (nedďeko je obchod s potravinami)
Místo konríní: Základníumělecká škola, ulice J. Růžičky' Prďta 11 _

Jižní město
Termín konarrí: ll. - 19. července 1998. Zétpis účasfiríků: na místě,
v sobotu II.7.1998 od 14 hodin.
Přihlášky: Přihlášky zasilejte na adresu České jazzové společnosti a
kursovné na její běž-rlý účet : I<B č.ú.72136 - 011/0100.
K přihlášce je nutrré přiložit:
I stručná životopisná data s vlastní charakteristikou své činnosti

v hudební oblasti
I důvod, proějsem se rozhodl-la zúčasfirit jazzové dílny
I kopii útržku zaplacené složenky, či doklad bankovního převodu
Vyrozumění: Pokud obdržíte Vaši přihlášku, zašleme Vám písemné
vyrozumění s dďšími pokyny.
Adresa Čls: Česká jazzová společnost, U družstva Ideál 6, Praha 4,

140 00, tel lzáznamrtfufax:61211 890
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Junior Jazz - Kutná Hora 1998

Prosadit se na dnešní scéně není pro začinajíctho hudebníka snadný úkol.
Naše soutěž by měla upozornit na mladé vyrmé talenty. Týlcí se tedy
nejen sých účasfiríků, a|e i jazzoých fanoušků - freba objevíte někoho,
kdo Vrám,,hraje z duše", ale nevěděli jste o něm ! SoutěŽ málých tě1es do
řiceti let s nfuvem Junior juz - Kutná Hora 1998 proběhne ve dvou
kolech:

1.

Porota na záHadě přeďožených nďrnívek anonymně vybere pět skupin
do veřejného finále, lÍeré může díky vřelé vsfiícnosti Městského uřadu
proběhnout právě v tomto nádhenrém městě.

Nďrrávka by měla obsahovat 2 skladby: ráót bychom slyšeli tzv.
standard nebo blues a druhou skladbu k této konffastrí _ může se jednat o
vlastrí tvorbu či zajímavou úpravu pÍevzaté kompozice.

Porota pak vybere anonymně pět nebo šest nejlepších nahnívek a tyto
skupiny budou pozvány na veřejné finále soutěže do Kutré Hory 2-3.
října 1998. Yěkžáóného z členů kapely nesmí přesráhnout ťicítku.

Kazety s nďrrávkami je možno zaslat poštou (doporučeně !) na adresu
Čls a to do 15.8.1998. Uvádějte nakazetách jen nárvy skladeb! Jméno
souboru, jeho personální obsazení, rodná čísla všech členů a kontaktní
adresu přiložte do zalepené obálky!

2.
Pátek' 2.íijna 1998: soutěž proběhne v kutnohorském klubu wAGooN'
kde každa zkapel předvede třičtvrtěhodinové vystoupení před příseďcí
pětičlennou porotou, která se bude skládat z předních česlcých jazzových
hudebníků. Vystoupení bude samoďejmě veřejné, následovat by měljam
session.

Sobota, 3. října 1998: dopoledne se uskuteční pod vedením členů poroty
odborného seminráře se zaměřením na ansrámblovou souhru, kompozici a
improvizaci, spojené s konzultací. K tomuto účelu nabídl Městslcý uřad
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Kubré Hory učebny Záktadni umělecké školy. Ve večerních hodinách
v Tylově divadle proběhne slavnosfirí vyhlášení vítěznóho souboru, který
bude mít moárost vystoupení před koncertem přední tuzemské kapely.
Dojde i na ceny - troff, odbonré hudební publikace, hudební nosiče,

7prosředkovárrí kontaktu s médii. Vybraným účasfiríkům soutěže pak
česká jazzová společnost poslqrtrre zlevněné studium na své Lefirí
jazzové dílně.

S veškerými dotazy se prosím obracejte na sekretariftČeské jazzov'é

společnosti.

Soutěžproběhne za laskavé podpory Městského úřadu Kufirá Hora.

$město 
zniiqaeb

je název prehlídky

studensk1ich blg bandŮ,

kterou porádá2}.června 1998 od 14.00 hod
ZUŠ liŽní město. Místo konání

Letní scéna ZUŠ, Krtinská 673, Praha 11

konečná trasy metra A - Háje.
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Nové tituly na CD :
Tituly Arty na CD Duben 1998
ECM
Jarrett, Peacock, DeJohnette Tokyo 96
(ECM 1666)
Dave Holland Quintei Points Of View
(ECM 1663)
Christian Wallumrod Trio No Birch
(ECM 1628)
AUVIDIS
Fiesta (86870)
Croatle(Chorvatsko)-Music traditionelle
(D8276)
Bangladesh (W260084)

Nezapome te sledovat Teacher's Jazz
Night v České televizi:

2.6. _ Courtney Pine (ČTl_ repriza)
9.6. - Roy Hargrove (ČTl _ repriza)
16.6. Jungle Funk ( Črz záznam
zLucerna Music Baru dne 2.4.1998)
17 .6. _ Jungle Funk (Čr 1 - rep fiza)
23.6. _ Lenny White (Čr1 - repriza)
30.6. _Larry Coryell (ČTl -repriza)
6.7 . _ Vanessa Rubin, Joe Lovano 1Črt -
reprtza)

Pražsk jazz na nové kolekci CD desek
od ledna letošního roku anglická

firma Metier Sound and Vision Ltd.
společně s vydavatelstvím Cube Cz sro.
natáči v Praze desky pod titulem Prague
Jazz.

Jedná se o počáteční sérii šesti
alb, která bude pravděpodobně pokračovat
dalšími šesti v p íštím roce , jejimŽ cílem je
zachytit jak si časovy snímek
porevolučního jazzového dění v Praze
devadesát; ch let.
První deskou by měla byt na trhu během
asi jednoho měsíce je Košvanec and
Friends. Na desce s ním hrají Dr. Vojtěch
Eckert (p)' Petr Ko ínek (b) a Pavel Bady
ZboÍi| (ds). Do blizké budoucnosti je Se
Svátoplukem Košvancem rozjedn ánaještě

deska další. Asi největším
p ekvapením této kolekce bude album
nahrané koncem dubna, které má název
Spring Rolls Quartet . Spring Rolls je
zcela nová skladba Karla Rrižičky jr. A
všichni jeho kolegové se shodli nejen
takto desku pojmenovat, ale dát toto
jméno kvartefu ve složení Karel
R žička jr. (ts,ss), Gabriel Jonáš (p),
Robert Ba|zar (b) a Pavel Bady ZboÍil
(ds).

Do nejbližší budoucnosti jsou
Zptacovány a rozjedn ány další
nahrávky, nap . Fresh Uncles BaŽika
Pavelky, Davida Doružky, Grega
Hopkinse, Apollon Kvarteta a mnoho
dalších.

o další informace o kolekci
Prague Jazz je možno se obrátit na
adresu:
Pavel Vlček, Po BoX 33, Vlašská 12,
I 18 00, Praha 1

Robert Balzar se sq m triem ve
složení Robert Balzar kontrabas,
Stanislav Mácha piano a Marek
Patrman bicí (natočil v červenci
lo ského roku album s názvem
Travelling. CD, které vydává firma
Jazzpoint - wšla minulíl měsíc.

TorrÉšH k
lďr,Íaopavy

Iffir
ffiíp81í57
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Zajímávás jaké festivaly, koncerty, semináře a publikace se v čechách
chystají?
Co nového na jazzových CD?
Chcete si poslechnout ukázky z těchto nahrávek?
Pak si vylad'te některý z jazzoých pořadů STANICE YLTAVA' jež
celostátně vysílá český rozhlas.
,J^zz NoTEs'- celoročně každý čfurtek 9.30 - 10.00 hod.
(zprav. ýdeník o noých deskách, koncertech, festivalech, seminrířích,klubech' aj.)

,,TIP PRO JAZZOEILY aneb DESKA TYDNE'
s vyjímkou července a srpna každou sobotu 8.05 - 8.35 hod.
(,,zvrrková recenze" nejzajimavější z albových novinek' kterou vybírá a komentuje Vojtěch Hueber)

,,J^zz TEST'- celoročně kaŽdou druhou středu l7'45 - l8.30 hod.
(rozhlasový kvíz - vylosovaní vyhrají CD)
,JAzzKALEIDosKoP" s vý'jimkou července a srpna každý druhý pátek 9.30 - 10.00

hod.(měsíčník)
,JAZZ-LIVE" - celoročně, vždy v předposlední sobotu měsíce 23.00 - 23.45 hod.
(koncertní,,live" - záznarrry)

,,EUROPEAN JAzz sEAsoN" - s výjimkou posledního srpna vždy poslední pátek v měsíci 22.30
- 24.00 hod.
(přímé přenosy koncertů, vysílaných všemi členskými stanicemi European Broadcasting Union)
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SAI svaz autorů a interpretů
Na podzim roku 1997 zahájil Svaz autorů a interpretů opět aktivní činnost. Na

řádném sněmu dne 16.ll.1997 byla zvolena nová Rada SAI ve složení: Jan Adamus,
Daniel Anděl, Luboš Andršt, Irena Budweiserová, Yáclav Plégl' Mikoláš Chadima,
František Javůrek, Antonin Matzner, Jan Páleníček, Antonín Smrčka, Jiří Vondráček. Na
1' zasedrfurí nové Rady byl zvolen novým sedsedou SAI Ing. František Javůrek,
místopředsedy p. Mikoláš Chadima a Jan Páleníček.

V roce 1998 pořádá SAI t5rto akce:
1. Bluesový festivď
2. Kytarový festival
3. Cyklus koncertů vrááré hudby

Rada SAI začala intenzivně pracovat s
- intergramem v oblasti profesních smluv a médií- osA
- IFPI naprojektu Rádio 2000
- MK ČR na přípravě nového autorského zákona

SAI připravuje na podzim letošního roku celostátní setkaní profesních urrĚleckých svazu
Zájemci o členství v SAI a spolupráci mohou kontaktovat sekretariát SAI na adrese:
Svazautorů ainterpretů,pí.M.Kounovská,Besední3, 1l000,Prahal,Tel.02-573
200 64

United CoLours 0f AkropoLis 1998
t'JorLd Music FestivaL

PoaádáJunior klub, Hl. m' Praha, M. ě' Praha 3, MK ĚR

,""oo?J5j,l'|1f ,l|1ť:i:::'ffJJ':l;:T8ftl'r""o"

MUSAFIR Gypsies 0f Raja
sthan (India)

2 . éervna 20:00 hod.

ANKALA
(Australia)

2.července 20:00 hod.
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Malostranská beseda _ červen 1998
Začátekve 20.30 hod

2. tfiery - Konzervato v Praze uvádí absolventsk1 koncert
Magdaleny Rezkové a Marie Urbánkové (posluchačky
odd. jazzové a pop. Hudby)

8. pondělí - Ramblin Rex a Blues band Luboše Andršta
(k est CD)

1 1. čtwtek - Kontraband Milana Svobody _ jazz rock
show

16. tery - Blues pďrty _ Bluesman olomouc, Marek
Hlavica a Tonny Blues band

18. čtvrtek- Ji í Stivín & co

22. pondělí - Steamboat Stompers _ traditional jazz

20.6. Jablonec
Pražské jaZZoVé kvarteto +

Lee Harper (uS A) -rrumpeta
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Ze života uýboru ČJS

V posledním období byla jednou z největších aktivit ýboru ČJs úprava
sídla této bohulibé organizace. Především bylo třeba obnovit poškozenou omítku
uvnitř místností a ýto pak pěloú vymalovat. Výbor ČJS, maný některymt
posrněváčky'Rychlýtni šípy" se po vzoru této ušlechtilé chlapecké organizace a
za účelem ušetření finančních prostředlců, rozhodl ýto práce provést svépomocí.
Pan prezident Kop obstaral zednickiho mistra, kteý odborně provedl zednické
práce stran omítlry. Poté přišlo na řadu malování vlastní. Po odborné expertize
bylo bohužel konstatovóno, že šlcrabání zdí špachtlí nás pro nadměrnou tloušt'ht
několika nótěru bohužel nernine. V den "D" se dostavilo několik dobrovolnílai z
řad ýboru, vesrněs dobře vybavených příslušnýrn náčiním a oblečením'
"Konečně budete dělat talcy něco pořádnýho", konstatoval jeden z přítomných.
Štramnt zdí bylo vzhledern ke značné členitosti stěn dosti praěné, ale kdý se
ruka k ruce vinula, tak se dílo podařilo, dokonce tak dokonale, žejedna škrabaci
slalpina se doškróbala až k temně sytě rudému nátěru, který pak už vzdoroval
ialEnkoli snahóm, talěe vznikla obava, že při následnérn malování nepůjde už
ničím překrýt.

Při malováním vlastnítn soupeřily spolu v praxi dvě malířské koncepce a
totiž válečková a štětková. Válečkaři vítězili na rozsóhlých, rovných plochóch a
při polcrývání právě onoho sytě rudého podkladu. Štatfurt zase slavili uspěchy
při řešení zákoutí a nerowtých ploch. Ženatí členové ýboru si stěžovali, že
museli snášet vyčitlcy nerudných manželek ýpu: "Kvůli ý vaší blbý společnosti se
můžeš přetrhnout, ale že je potřeba tady vymalovat (míněn by), to ti je úplně
iedno". Svobodní členové ýboru neměli problémy, zatím' Při rnalování vlasním
se žertovalo, došlo i na občasné rnytí nepřítomných kolegů či kapel. Problém byl
s odvozem sešlcrabané hlinlcy - nakonec se dva obětovali a odvezli to sými auý
ke svému bydlišti, kde to tajně nacpali do popelnice.
Kdý stěny uschly, ukózalo se, že jsou na nich drobné nedostatlcy. Padl tudíž
návrh, aby příslušní pracovníci, kteří onu část rnalby prováděIi, byli finančně
postižení. Tento návrh však v závěru nebyl přijat, protože malovat zadarmo a
ieště platit polrutu - to by bylo už příliš'
Pak se tam ještě přivezly dvě almárlry, aby bylo kam dóvat ouřední papíry.
Hodil by se tam talql barpult - nemáte ho někdo náhodou doma ?

Zaslali jsme dopis novému řediteti Čr, ve kterém mu nabízírne
spolupnici. V žádostech o graný na naše akcejsme byli úspěšníjenom částečně,
a to u Ministerstva lailtury, obvodního úřadu v Praze l l a Městského úřadu
v Kutné Hoře. Zcela neúspěšní jsme byti v případě Českého hudebního fondu..

napsal Vít Fiala
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pŘrHl,ÁŠrn NA LETNI uzzovou uÍr,xU_PRAHA 1998

Jméno:

Adresa:

Datum narození:

Nástroj:

Úrove technické a žtnrové uyspělosti:

začátečník l mirně / pokročili, l pokročili, aŽ zďatny l geniá|ni

Na běžny čet jsem zaslal(a)

- kurzovné ve vyši: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
- zálohu na ubytování: ano-ne

Z častním se stravov ní: plná penze
polopenze
snídaně-obědy-veče e

Datum:- Podpis:
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Děkujeme Vojtěchu
Eckertovi za věnovánÍ
p íspěvku 1,000r-
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česká jazzová
společnost



vzdětávací cyklus

30.května
Kandrek v kleci
Reakce českych jazzmanri na 50 .a 60.Iéta
p ednáška Dr. LubomíraDoružky

27.června
Informace o publikacích ť kajících se
jazzové improvizace
(J.B ergon zi, D.Liebman, B .Mi ntzer)
p ednáška Františka Kopa

zač,átky r, 15:00 hodin

kavárna G&G
Čerchovská 4

Praha2
(u nám. Ji ího z Poděbrad)



V p íštím čísle se dočtete:

- Lubomír Dor žka - Kanárek v kleci
Vyhlášení ankety Top Jazz 1998
Na co hrají kytaristé
Martin Šulc _ o Buddy Richovi

Print Production, opatovická 18, 1 13 81 Praha 1 ,

tel.: 02129 31 34, 24 91 36 83 -4, 24 91 02 05

JAM
Zpravodaj ČJS

Redakční rada: Petr Dvorsk (p edseda), Barbora Valášková (tajemnice), Vít
Fiala,Petra Konrádová, František Kop, Jan Knop (členové).

Adresa: Ceská jazzová společnost
U družstva Ideál6
140 00 - Praha 4

TeUfax: 6121 18 90
e-mail: jazz.spol @post.cz

Tisk: Print Production


