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Úvodem

Je mi velk m potěšením, mllí jazzoví p átelé' p edstavit vám druhé číslo našeho časopisu
JAM. P iznávám se' že když jsme zaéali uvažovat o vydávání podobného periodika, cítil jsem,
Že stojíme p ed hodně těŽkym rÍkolem. Naše zkušenosti s podobnou činností byly - až na ně-
které členy v boru - nevalné a ani nebylo jasné' jestli na to v bec budeme mít prost edky. Na
druhou stranu jsme věděli, Že bez zpravodaje se jen těžko podaff dosáhnout jednoho z cílri, jeŽ
si vybor klade - zv šit informovanost - tedy zajišťovat jak si informační servis pro své členy.
Do jaké míry se nám to zatím daff, musíte posoudit Vy. Chtěl bych poděkovat všem těm, bez
jejichž nadšení a nezištnosti by se nám vydávání JAMu jen těŽko da ilo'

Tedy' léto je za námi. V prvním čísle jsme Vás informovali o našich stavebních a malí sk ch
aktivitách v kancelá i Čls. I toyz nemrižu Ííct, že by bylo vše hotovo, p ece jen se těžiště naší
činnosti poněkud posunulo. Konal se první ročník Letní jazzové dílny - Praha l998, o jehož prri_
běhu Vás podrobně informujeme uvnit čísla. TaktéŽ probíhaly seminií e a p ednášky v praŽské
kavámě G&G. A světlo světa spat il JAZZKONTAKT - "zlaté stránky'' muzikant , klubri, fes-
tival a dalších prospěšn ch institucí' A co nás č'eká? Zaěát*rem ffjna proběhne v Kutné Ho e
festival mlad ch jazzmanri Junior Jazz '98. Nové tvá e na jazzové scéně tedy mají pffleŽitost!!
A jak uŽ napovídá titulní strana, čeká nás anketa ToP JAZZ 98, mapljící jazzové dění v našich
vodách. A tak neviíhejte a sdělte nám touto cestou své ttzory a typy. Vysledky, které uve ejní-
me v p íštím čísle, budou určitě zajímavé'

Za redakci JAMu vám p eji krásny podzim a hodně siln ch jazzov ch zažikÍt
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LncENDA ZvANÁ VnLAGE VexGUARf).
Miles Davis ve své autobiografii |íčí Žas'

nou atmosféru 50. let, kdy na 52. ulici
v New Yorku vedle sebe fungova|a ce|á ada
jazzklubri a tak jste mohli během jednoho
večera slyšet t eba Sarah Vaughan v jednoffi,
Charlieho Parkera V druhém a mnoho jinych
skvělych muzikant na dalších místech.
Bylo to samozÍejmě z|até období jazzu, dnes

bychom V těch místech asi marně hledali
slávu těch let, nicméně několik jazzklubri se

z té doby zachovalo a dodnes se tam hraje

skvělá muzika. Jedním z takovych legen dár-
ních míst, jenŽ utvá ely historii jazzu, je
Village Vanguard. Myslím, Že si u nás z to-
hoto p íkladu m Žem e vzít lecos uŽitečné-
ho. Nez ídka se totiŽ v p ípadě našich klubri
setkáme s tím, Že se nap íklad kvalita kape-
ly hodnotí podle počtu hráčri, decibelové in-
tenzity produkce, či dokonce podle míry
konzumace většinou turistického publika.

V roce 1935 zak|ádá Max Gordon v srdci
Greenwich Villag , v prostorách byvalé pod-

loudné prodejny alkoholickych nápojti,
Village Vanguard, jeden Z nejproslulejších
klubťr jazzové historie. KdyŽ je na čen míst-
ními ady z provozování podniku bez kaba-

retlrí licence, soudce, ktery záleŽitost posu-

zuje,jen mávne rukou s tím, Že čtení poezie
- coŽ byl privodní program klubu - stejně
Žádná velká zábava neni a nechá jej činnost
provozovat dál. V letech následujících p e-

chází Max z poezie a kabaretu na divadlo, li-
dovou muziku a posléze na jazz.Měl velmi
vyvinuty instinkt pro talent a to bez Žánrové-

ho ohraničení. Hráli zde bluesoví zpéváci
Leadbelly a Josh White, komici Dick
Gregory, Woody Allen, Irwin Corey, Lenny
Bruce, zpěváci Pearl Bailey, Barbra
Streisand, Dinah Washington. Hned od za-

čátku najímal Gordon černé i bílé umělce,

coŽ hrálo velkou roli v uvol ování napětí na

rasově oddělené městské klubové scéně. Jen
pouhé nahlédnutí do klubového Seznamu

prozrazuje, Že se zde tvofila jazzová historie:
Zutty Singleton, Max Kaminsky, Marry Lou
Williams na začátku, p es Thelonia Monka,
Milese Davise, Johna Coltran a,, aŽ po prak-

ticky všechny moderní jazzové obry. P es 70
nahrávek - zvláště ty Coltranovy a Billa
Evanse na začátku 60. let - dokumentují at-

mosféru a ducha, ktery zde vládl. Pro mladé
muzikalty, kteff si ve Vanguardu mohh za-
hrát, to byla bezesporu velmi drlležitá zkrrše-

nost. ''Poprvé jsem tady hrál s Elvinem
Jonesem,'' íká Branford Marsalis, ktery zde

od té doby Se SVou vlastní kapelou hrál' uŽ

mnohokrát. ''Nejen, Že jsem byl uŽasly nad

tím, Že hraju s Elvinem, ale taky se jen stači-
lo podívat na zdi p|né fotografií. . . ! - byli ta-

dy všichni ! ! ! Skutečně, m Žete zde cítit je-
jich ducha. Z určitého hlediska je to nejhorší
klub v New Yorku. Je maly, tmavy, nenajíte
se tady. Ale je to klub, kde hráli všichni ti,
které jsem poslouchal, kdyŽ jsem dospíval.
TakŽe pokud Se mne tyče, není na světě jiné
místo, kde bych hrál raději.''
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''Klub vděčí za sv j dlouhy a spěšn Ži-
vot Maxovi'', íká Lorraine Gordon, Maxova
Žena, která po jeho smrti V roce 1989 p e-

vza|a žez|o a klub provozuje dále. ''Není nic
v klubu, co by neneslo jeho pečeť. Vanguard
byla zkrátka část našeho Života. Bylo to ne-

vyhnutelné _ byli jsme mladí a tu muziku
jsme milovali.

Vanguard ale v duchu svého odkazu 'Jde
dál''. P estoŽe Mel Lewis zem el, pondělní
večery jsou stále rezervovány pro jeho or_

chestr. Jim Hall, Charlie Haden, Hank
Jones, Tommy Flanagan, Joe Henderson,
Dorothy Donegan a další muzikanti zvuč-
nych jmen jsou stálymi hosty klubu. A pfi-
cházejí noví: Geri Allen, Butch Morris
S dvanáctičlenyrn souborem, Roy Hargro-
ve, Brad Mehldau...

Historie klubu, skvělá akustika a intimní
a ohleduplná atmosféra - to jsou hlavní atri-
buty tohoto místa. Ale byl to i Max, jehoŽ ne-

ustálá p ítomnost byla stejnou součástí klubu
jako hudba. ''Byl jsem vděčny Maxovi Zave-
likou pomoc a povzbuzení,, které mi dával,''
svě uje Se Kenny Burrell, ktery hraje Ve

Vanguardu uŽ více neŽ 30 let. ''V padesátém
devátém jsem měl na tu dobu neobvykl ná-
pad udělat kytarové trio jen s basou a bicími.
Max ani nevěděl jestli to bude fungovat a dal
mi pondělní večer, abych to vyzkoušel. Byl
vŽdy nakloněn novym nápad m. A co bylo
opravdu drileŽité , Že vŽdycky dával pÍíleŽi-
tost mladym muzikant m. Dobrá muzika by-
la jeho jedinym hlediskem."

Jackie Mclean, ktery se sem v minulych
letech vrátil po dvacetileté absenci , Íká:
''MaX mi opravdu hodně pomohl . Ztratil
jsem zájem o klubová hraní na mnoho let.

Max mi ale zavolal, asi tyden p ed svou smr-
tí, jestli bych to nezkusil s novou kapelou.
KdyŽ později Lorraine nabídku zopakovala,
byli jsme hotoví to v New Yorku Znovu vy-
kopnout. Nemyslím Si, Že bychom byvali
mohli hrát kdekoli jinde s takovou energií.
Max a Lorraine Se zkrátka drŽeli tradice,

J'ÁAl

kterou nastartovali. KdyŽ p išla elektrická
muzika, po ád drŽeli svrij směr a neuhnuli.
Dneska , kdyŽ se mnoho lidí vrací k akustic-
ké muzice, Vanguard je líhní pro všechny ta-

kové. A nejen pro ně, i pro lidi jako já.''
Jsem ráda, Že jsem tím vším prošla ", Íká

Lorraine.''Bylo to to, co Max milovď, Co
jsme milovďi oba. Umíte si p edstavit, co se
dělo V této místnosti? t{rál zde ornette,
Dolphy, Coltrane. Jak víc moderní mrižete
ještě byt! Zaďosttučiněním je, Že jsme dosud
tady a Že muzika, která se zde hraje, je dobrá.

Podle Stephanie Stein, Down Beat
- zpracoval Petr Dvorslqt

Jnzz Meers Wonlo
í 1 .1 o. í 998 ve 2ooo hod.

Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3

JlŘí Srvín & Plenne Fnvne
po ádají: P&J Music, iJEH, Šv-,. carské
velvyslanectví, Pro Helvetial East West
a Hl. město Praha jako spolupo adatel

Po dvaceti letech se znovu sejdou nej-
větší postava českého současného jazzu
multiinstrumentalista Jirí Stivín a jeden
z nQv, značnějších šv carskyich iazzma-
tr , perkusista a bubeník Pierre Favre.
Pamětníci si jistě pamatují na záznam je-
jich ptvního setkání v Praze, kteni vyda!
Supraphon na 2LP "V lety"

Pruní část koncertu Pierre Favre so/o

17.10.1998 ve 2ooo hod.
Zezo Rrserno & Lulo RernnaRDT

po ádajÍ: P&J Music, SJEH
a Hl. měsťo Praha jako spolupo adatel

Duo brazilského kytaristy Zeza Ribeiry
(o kterém V roce 1996 rekl John
Patitucci:"...Zezo je nejenergičtější a nej-
talentovanější brazilsk kytarista"), spolu
s potomkem legendárního Djanga, kyta-
ristou Lulo Reinhardtem
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ANTETA "ToP JAzz l98tt
Máte své oblíbené? Nenechávejte si to pro sebe! V minul ch letech vyhlašovala ČJs anketu "Iazzov

Kája''. Názory najejí podobu se ale značně lišily, což vyrístilo až k tomu, že se loni anketa pod nov m ná-

zvem Cenění Karla Velebného sice konala, ale ČJS nebyla jejím po adatelem. Po této roční p estávce ČJS
vyhlašuje na stránkách časopisri JAM a HARMONIE novou anketu "ToP IAZZ'98''. A co je d ležité - o je-
jím v slďku rozhďnou Vďe hlasy' tedy hlasy členrl ČJS a čtená Harmonie. Rozhodli jsme se wátit se

k osvědčenému modelu kategoriíjednotliv ch nástrojrt, kter už desítky let funguje v Down Beatu a svého
času se osvědčil i v Akcentu. Domníváme se, že tím anketa získá la zajÍmavosti a že bude lép e zÍcadlit jaz-

zové dění ve zdejších krajích.

1. Nejlepší album Yydané p ed r'1989 2. Nejlepší album vydané po n'1989

3. Muzikant roku 1998 4. Thlent roku 1998

5. Skladatel 6. Aranžér

7. Big band 8. Kapela

9. Thumpeta L0. Tbomb n

11. Soprán saxofon 12. Alt saxofon

13. Tenor saxofon 14. Baryton saxofon

15. Flétna 16. Vibrafon

17. Piano 18. Elektrické klávesové nástroje

19. Kytara 20. Kontrabas

21. Baskytara 22.Bicí

23. Zpévák - zpěvačka 24. Rltizné nástroje

Jméno: Adresa:

Napište nám, prosím, Vaše typy v jednotliv ch kategoriích. Pokud u některé budete váhat' klidně ji vy-
nechte. Pošlete nám však tento anketní lístek do 31' íjna 1998 na adresu:

čJs, u aruzstva ldeál , 140 00 - Pralra 4.

v sledky ankety budou samostafilě vyhlášeny l8. prosince v jazz klubu U staÍé paní' kam Vrís srdečně
zveme. Večer zaěne bvtzou jazzov ch CD a LP, pokračovat bude vyhliíšením v sledkrl' vystoupením ně-

kterého z vítěz a následn m jam sessionem. Kdo se umístil v Top lazz'98 na pfudních místech také sa-

mozfujmě uve ejníme na stÍánkách p Íštího čísla JAMU.

4l
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SvaroPLUK KoŠvANEC I NÁŠ RoZHoYoR
Nemohu pop ít, Že kdyŽ jsem pro svoji

kníŽku ''Jak se dělá jazz" psal kapitolu
o muzikantskych typech, jako vzor pro ty-
pického p íslušníka tzv." zdravého jádra'' mi
poslouŽil právě vynikající česky trombonis-
ta Svatopluk Košvanec. Neboť: Všude cho-
dí včas, nikdy mu nic nechybí, nikdy si na
nic nestéŽuje, všechno znáavšechno zahra-
je a to v jakékoli t nině a z jakéhokoli papí-
ru. Tyto zásady projevil i p i sjednávání in-
terview, neboť slíbil, Že mě navštíví v 11

hodin ej em. Skutečně minutu p ed tímto
časem se ozval zvonek a Sváťa byl zde. Tuto
vzácnou vlastnost má i pfi docházce na
zkoušky, neboť zazní|i-li zvonek krátce p ed
dohodnutou dobou, pak vězte, Že je to on.
Pak teprve se trousí většina ostatních, kte-
rym nejela tramvaj, Praha byla strašně
ucpaná nebo jim vybouchla kamna a oni ne-
viděli na budík.

TakŽejsme uva ili kafe a začalri.

Jd: Thk Svdťo, je o tobě zndmo, že jsi sa-
mouk. Tb znamend - netajíš se Se svym p -

vodním povoldním? Jaké je tvoje p vodní
povoldní?

S: Malí pokojri.
Jd: Ano, ano. A dělats to někdy trvale?
S: No, normálně jsem se tím Živil.
Jd: Jak dlouho?
S: No.. já to spočítám...t eba takovejch

dvacet. . .pětadvacet let.
Jd: Dvacet pět let. A vedle toho jsi samo-

z ejmě hrdl.
S: No, pak uŽ jsem t eba i pfitom hrál ja-

ko s profíkama.. .

J : A občas si to t eba zopakuješ...my-
slím to malovdní?

S; Jenom doma.
Jd: Dob e. A nyní bys mohl popsat svoje

začdtlql - to je takovd obvykld otdzka.
Prosím tě, bud' stručny, o Tobě je zndmo, že
jsi strašně upovídanej...

S: No, za války v Praze jsem chodil do
houslí...ke slepymu učiteli, kterej to dob e

uměl...no a pak po válce v Ústí ještě...no
a hudební škola.

Jd: Tb byly po dd ty housle?
S: Housle, no. A p itom V rodině se hrá-

lo...otec, brácha, strejda...všichni hráli...
jezdili.. .my jsme hrávali...vždycky p išli,
Že jo, protoŽe se jezdilo po vesnicích. . .

]d: A to bylo v Ústí?
S: Velky B ezno...kousek vod Ústí. No

tak počítali se mnou, Že aŽ pfijde doba, Že

se do toho zapojím taky...bráchahrával na
trumpetu.. .taky zača| Se mnou na housle...
on je o t i roky starší...my jsme museli hrát
někdy spolu...pod rákoskou...a pak íkali:
No jo, ale co s houslema...nejsou sly-
šet...to se hrálo bez zesilovač ...to se zpí-
valo na megafon jenom...tak něco abych
začaL. .vyber si něco...a u nás byl sklad...
u nás se to složilo a Zase se to naloŽilo. . .

sklad nástrojri...trombon se mi líbil... tak
jako...

Jd: A kdy ses ho tedy chopil? V kolika le-
tech?

S: V sedmnácti.
Jd: V sedmndcti. No jd jsem znal Vaška

TyÍr, ten taky byl houslista a talcy začal
vlastně hrdt na trumpetu až v patndcti, což
se zd b t poměrně pozdě z dnešních hledi-
sek, jak se ted' propaguje - učit se na ndstroj
co nejd íve, ale jak je vidět, tak to mnohdy
nerozhoduje.

S: Tady rozhoduje silná ruka, Že jo.
Jd: Ano. Hlavně na to cé.

S: Jo. Aby dosáh na ty polohy.
Jd: No a nyní otdzl<n ndstroje. o tobě je

zndmo, že chodíš k jistému ruÍstroja i a ten

vždycl<y ekne:"J , pan Košvanec, ten je ze
všech nejlepší, ten nemá v bec žd.dn poža-
davlq, ten vždyclq jenom ekne:"Hlavně víte,

aby to jenom trochu běhalo". Thkže, jsi sku-
tečně tak skromnej v požadavcích na ruÍstroj ?

ri
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S. Jo, pan Cerny...no jo, tak aby to neka-
palo na noty , Že jo hlavně. . .aby to nestrhá-
valo nátisk...ten sniŽec. . . no a vostatní uŽ

záleŽí,jestli člověk hraje nebo nehraje.
Jd: Ano, dob e. A ted', prosím tě, ty jsi

zndm svojí virtzozitou a naprostou preciz-
ností - mdm to potěšení s tebou občas hrdt
a nebyl jsem svědkem žddnyho fastu, ktery
bys "nevyzobal". Prosím tě, jalq je na to re-

cept? ŘíkrÍ se, že snižcovy tromb n je nti-
stroj dost techniclq obtížn . Jak to dokdžeš?

S: To j sou moŽná individu á|ní dispozice,
ke kterejm člověk p ijde náhodou. Ale já
jsem slyšel toho J.J. Johnsona...tenkrát...
a ten hrál precizně. . .Že jo. . . asi, jako kdyby
to byl klapkovej nástroj. Tak jsem íkal: ''To

není moŽny, v tom tempu to dělat jednodu-
chym jazykem. To je omezeny,, Že jo...tak
dvojitym, ilo, ale ten mi nešel. To se člově-
ku ten jazyk p ilepí na patro...tktktk...tak
to''k'' jde, ale zase to llt'' uŽ nejde. Ňakou
náhodou jsem do toho dal dusítko a tím se
zaraz1| proud vzduchu a pak to šlo. A tím
jsem se naučil dvojitej jazyk ..to všem vště-
puju, Že kdyŽ chtě1í hrát jazz, musejí všech-
no hrát dvojitym, protoŽe...to pulzuje Sa-

mo. ..frázuje to prostě automaticky.
Jd: od tebe je hezlg, že se s těma poznat-

kama netajíš. Thkoví ti sta í d evní hudební-
ci si ddvali na ruce kapesník, aby nebtylo vi-

dět, jak mačkají mašiny...
S: No a pak p ijde ta

druhá stránka. . . no mo-
zek, Že jo. . . něco prostě

smysluplného Vy-
myslet, aby se

nad těma

NÁš noznovoR

akordama vinula nějaká linka, která není
tou melodií, která je základní...a p itom to
šlo do akordri.

Jd: A ted' ti položím takovou otdzku, kte-
rd ti možncí nebude p íjemnd. Je pravdou,
že jsem nikdy nikoho neslyšel, kdo by se tě
snažil takzvaně "umejt" - to snad ani nejde
- ale p esto se ke mně doneslo z takovych
kruh koleg symfonik , kterym my jazzma-

ni odborně íkdme frakouni, že pan
Košvanec je velmi dobry, umí a tak ddle, ale
ten t n...stručně ečeno, tvtitj kultivovany
rovny t n pry nespl uje požadavlql, kterd
českd trombonovd škola klade na své adep-
ty. Jaké k tomu zaujímdš stanovisko?

S: No, tak to ke mně p ijdou takoví Žáci,
ktery mají tenhle t n. Ale to do jazzu nejde
pouŽít. To je obrovskej t n, s vibrátem, ale
to se nehodí. Já je obdivuju, protoŽe do ti-
cha spustit naho e béčko t eba. . .je Vo ner-
Vy. . . ale do jazzu to nejde pouŽít.

n: Čilt ffm chceš íci, že tento t n sis vy-
tvo il se zcíměrem.

S: Postupem doby jsem zjistil, jak asi vo-
ni hrajou...taky jsem je slyšel, no tak jSem

Se chtěl k tomu p iblíŽit...pak do toho
vstoupí ta vlastní osobnost, která to změní
zase jinam.

Jd: A ted' kdybys byl tak hodnej a popsal
ten zp sob tvé sebevyulg ,o ndstroj. Je znd-
ffio, že většina hudebník se školí na r z-
nych učilištích, jako je konzervato , akade-
mie, navštěvují ty hodiny, cvičí, pak je
profesor koriguje. Ve tvém p ípadě si to

p edstavuji tak, že jsi p išel domťt, sedl sis
do kuchyně nebo jinam s tromb nem a ted'
jsi to ešil tak dlouho ty dry, Údny, měsíce
až léta, až jsi to vy ešil. Bylo to tak nebo ne?

S: Já jsem hlavně slyšel...bratr starší
měl, Že jo. . . kupoval tenkrát Glenn
Millery...tak jsem kopíroval ty s la. Ale
to nebyly improvizace, to jsem kopíroval
a vribec jsem neměl o tom ani páru.

Jd: Pamatuješ na ten den, kdy se v tobě
p robudila vlasmí ruorba?



S: ZaloŽilo se Jazz Combo v Ustí a to by-
|o zaloŽeno na improvizaci. To jsme se sešli
a Štolba íkal:''Tak si dáme dvanáctku''. ''No
a co to je?'' To jsem íkal já. (Smích). TakŽe
mi vysvětlil postup. Začal jsem kupovat
kníŽky vo harmonii, abych se do toho do-

stal, jaky jsou ty zákony...kde hrát moll,
kde hrát dur, kdy kvinty...ty smíšeny...

Jd: A kolik ti bylo, když jsi vy ešil tu otdz-

ku improvizace?
S: (po delším zaváhání) Tak v pětadvace-

ti letech.
Jd: Ano. To je hezlc. A ted' další otdzku:

Někte í hudebníci tvrdí, že idedlní je absol-
vovat hudební učiliště, to znamend zvldd-
nout ndstroj, a potom už je hračkou vyrov-

nat se s jalc mkoli stylem. Co soudíš o tomto

ndzoru? Jd se p izndm, že s tím nesouhla-
sím.

S: No, jestli je ten talent v hlavě...na ten

směr jazzovej, tak by to moŽná šlo. Ale jest-

li tam ten talent není, tak je to jako málo
platny.

Jd: A myslíš si, že u nds v této zemi je styl
vyulcy na ndstroje v rozporu s jazzovym cítě-
ním? Není vyuka p íIiš jednostranně orien-
tov na pouze klasicb m směrem s orientací
na vtÍžnou hudbu? Nezdd se ti, že na jazzo-
vou hudbu vlastně nejsou pedagogové?

S: No nejsou. To je vyjimka...Zdeněk
Pulec, Že jo. Tam na těch trombonis-
tech...to je vyjimečny, co voni uměj...to je
strašny, co voni za koncerty zahrajou...ale
kdyŽ dostanou noty jazzovy, tak voni je
umějí nafrázovat, protoŽe von je to mimo ji-
né taky naučí. Improvizace - to uŽ je Zase

specialita taková, Že to ne. . .

Jd: ry mluvíš o Zle kovi Pulcovi jako
o pedagogovi...

S: ...kterej je univerzá|ní a dovede i toh-

leto jim natlouct do hlavy.
JtÍ: Teď bych se tě chtěl zeptat na tuto

věc: Cítíš se byt členem nějaké kapely?
Nebo Se považuješ za svobodného čIověka?

S: Cítím se rozhlasovym...tam jsou ka-
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marádi. . .po ád ta setrvačnost od dob
Vobruby. . .to ještě trvá. . .

Jd: A stane se ti t eba p ípad, i jti jsem to

pocítil mnohokrdt na své k ži, že ti kapelní-
ci volají a ty musíš ešit otdzku priorit, ne-

boť na jeden termín ti p tpadnou dva či ví'
ce kšeft, ? Jak ešíš tyto situace?

S: ...po adí hodnot...trošku v pop edí je
ten big band rozhlasovej...ale jinak je to
...kdo je první v kalendáfi, tak ten jede.

Jd: A dejme tomu, styl hudby, hraje v tom

nějakou roli?
S: No, hraje v tom roli to, ŽekdyŽje ně-

kde kšeft jazzovej s rozhlasovou kapelou,
tak ten je první. KdyŽ je popík, tak tam se

dá dát záskok.
n: Čttt je dobr ti volat s ročním p edsti-

hem. Ale další věc. Když se hrajou tzv. "he-

ad" aranžmd, neboli jak my čeští jazzmeni

krdsně íkdme "zl<oule" (pro nezasvěcené se
jednd o hraní bez not), tak Q neomylně vy-

no íš jabkoli t etí, čnrtej, pdtej či šestej

hlas, kter je naprosto vzorny a tak vedeny,

že si čIověk ík , že by snad nad papírem ani
takovy nevymyslel. Jd toto tvé umění vysoce

oce uji a chci se tě zeptat: Sedl sis tal<y ně-

l<dy ke stolu a napsals aranžmd pro kapelu?
S: To jsem udělal asi dvakrát u Jazz

Comba, ale je to strašná práce a zjistil jsem,

Že tojiny umějí líp.
Jd: Takže tě to ani neldkd. A teď - kterou

věc považuješ v jazzové oblasti za stěžejní,

na kterou by každ , kdo chce dělat jazz měl
kldst největší d raz? Jestliže tě nic nenapa-
dd, nemusíš odpovídat.

S: (dlouze p emyšlí) To je takovy
dost...prostě jak do toho vniknout...Někdy
jdu hrát s někym...jako Že si rád zahraju,

ale někdy jdu do áky kapely, kde to necej-

tím moc' Že by to bylo...nerad, spíš ne-

rad. ..Že tam cejtím nějaky problémy, Že to

nepojede a Že voni ty věci znají tak, jak
jsou. ..Že si dělají vlastní áky akordy a člo-
věk se potom do toho nem Že strefit.

Jd: Když jsem tě žddal o toto interlliew,

T
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dohodli jsme Se na jedendcté hodině a sku-
tečně, za minutu jedendct Se ozval zvonek
a ty jsi byl zde. o tobě je zndmo, že jsi do-
chvilny v p ípadě zkoušek, v bec jsi pečliv
a spolehliv i v jin ch věcech. Kde se vzaly
v tobě tyto vlastnosti?

S: No jo...nedělat ze sebe...prostě spo-
lehlivost...mohlo by se stát, Že bych Zazvo-
nil u jinyho domu, ale to se mi nestalo, t e-
ba Žejsem nep išel do Reduty, ale šel jsem
do Stary paní...to jsem si splet prostě, byl
jsem tam včas, ale jinde. Mně se stalo, tr&

začátku. . .ještě s Vobrubou, na natáčení jed_
nou se Štaidlem, Že jsem pfišel o dvě hodi-
ny později, protoŽe ujel autobus a auto jsem
ještě tenkrát neměl.

Jd: Jd jsem snad zažil jenom jednou tvo-
je lidské selhdní a totiž, že jsi p išel hrrÍt bez
ndtrubku. Proč jsi tenkrdt nehrdl bez něj?
Tb je pro tebe takovy problém?

S: (propukl v smích) Na to se vyloudí jen
prír t nri.. .

JtÍ: SvcÍťo, jalql byl n j největší hudební
zdžitek? Abych tě navedl, pro mě to byla t e-
ba Smetanova sí v roce 1974, kdy jsem
z pěti a deseti metr koukal na Counta
Basieho a Oscara Petersona.

S: No nejdffv nejprvnější - kdyŽ sem jez-
dil Slide Hampton se Zahradníkem...tak
ten hrál pěkně tenkrát...tak to bylo jedno
takovy.. a pak ten Basie v Lucerně...v ty
Smetance taky, ale v Lucerně jsem byl nej-
blíŽ - tam byla akustika trošku lepší.

JtÍ: Jsi bezpochyby mezindrodně uzndva-
n hudebník, tu jsi pozvdn do mezindrodní-
ho bandu do Finska, do ltdlie, prostě tam či
onde, ale vše se děje jaksi tiše a nendpadně.
Nep sobíš dojmem nějakého chuddka, ale
v mercedesu rozhodně nejezdíš a bydlíš
v Ústí nad l-abem v paneldku, což jistě není
fuÍdnd hanba, ale jsou hudebníci, kte í oby-
vají honosné vily. Není to tím, že t eba p i
hraní nezavírtÍš oči a mtÍlo točíš trombonem
dokola?

S: No já se vo tu popularitu nestarám, v -

bec jako to...čekám jenom, Že někdo zavo-
lá...m žu nebo nem Žu...a o ostatní se ne-
zajímám.

Jd: No tak to je žasnej boží p ístup.
A ještě mi ekni - jd jsem tě nikdy neviděl
rozčilenyho - stane Se ti to v bec někdy?

S: No - asi dvakrát mě vnuk vytočil...vo-
ni jsou ještě takovy nezkušeny - pot ebujou
pár na prdel...

Jd: Ale z hudebního světa nikdo?
S: Jinak né...
Jd: A na zdvěr - měl bys nějal<y ponauče-

ní pro ty, kte í se chtějí věnovat jazzu - jsi
p eci v idedlním věku, kdy umění se snoubí
s životní moudrostí...

S: No, já nevím...je spousta muzikan-
t ...vodbočujou Z toho hlavního
proudu...tam se chytnou...a pak stejně
všichni, kdyŽ jsou jako dobry, tak skončejí
V tom hlavním, Že jo...protoŽe tam se to
ukáŽe, Že toje trošku platny, Že to má něco
do sebe...jako bylo to free.. .tam se uplatni-
la spousta muzikant , kterejm to nešlo.. .do
harmonie hrát...nikdo nepoznal jestli to
vlastně umí nebo ne.

Jd: Jak se dťvdš na takové ty fuze či do-
datečné ovliv ovdní jazzu místními vlivy?
Myslím tím jau a folkl r či vdžruÍ hudba
a podobně.

S: No ten folkl r - to mě neoslovuje. Thk
spíš s tím kubánskym. . .to trošku jde dohro-
mady...to se mi občas...kdyŽ to udělají
dob e, tak se mi to dokonce i líbí...když je
v tom ten rytmus...latina do toho, to krásně
jde dohromady.

JtÍ: A co rockové vlivy, co k tomu?
S: Když jsem hrál se Svobodou, tak se to

občas objevilo. Ale tam je člověk jako...ne
nucenej...ale vŽdycky spadne člověk do to-
ho, Že hraje strašně po ád rychle a není tam
pro romantiku místo.

]d:Av žndhudba?
S: Jo, váŽná hudba se mi |íbí, kdyŽ je

dob e harmonická.. .t eba Beethoven...ně-
ktery ty moderní jsou nic moc ...Já mám

s



rád, kdyŽ jsou tam pěkně postaveny ty har-
monicky věci...

]d: Takže to ponaučení pro mlddež - bude
nějaké?

S: (opět lehky smích) No, někdo cítí har-
monicky, někdo necítí...stačí, Že si poslech-
ne. . .to je právě to, tam se to projeví v ty im-
provizaci, kdyŽ umí dob e improvizovat,
tak doprovodí i první hlas ákym druhym
hlasem.

Jd: Jako pedagog p, sobíš krdtce. Jak sis
vytvd eI učební metody?

S: No to jsem taky strašně o tom p e-

mejšlel, jak na to jít, ale nakonec jsem se

doslech, Že t eba ten Hopkins to dělá taky
tak. Já teda neumím na piano, ale pouštím
doprovody a p edehrávám těm Žák m, jak
by to asi mělo bejt. A von ten Žák zjistí, Že

to je moŽn a Že se k tomu m Že p iblíŽit.
Jd: Takže Se dd íci, že jsi alespo u ně-

kter ch ždk tu schopnost probudil...Ti fuÍci
musí pocítit strašnou radost, že se probudi-
li - že se jim otev ely dve e...

S: To taky jo...jenom kolik Žák bylo
p ekvapeno' Že já hraju všechno dvojitym
jazykem...a najednou p estanou mít starost
nebo problémy s nějakou technikou...t eba
skupina not, která ...bys musel p emyšlet,
tímhletím jazykem...ale kdyŽ je všechno
dvojitym jazykem a nerozhoduje, jestli zač,-

nu na "k" nebo na "t"...tktktktk...tak tohle-
to odpadá a mám jenom problém to zahrát.

Jd: Pro mě je to nesmírně zajímavé 4iiš-
tění - poprvé jsem se vlastně dozvěděl, jak
to děldš.

S: Musí se to zautomatizovat.
Jd: Zkrdtka zobeš tam ty osminy, šestndc-

tiny...
S: A to některy m Že svádět, Že budou

hrát jenom ty osminy a to zase taky nejde.
Jd: A jako pedagog - jsi p ísn ? PoužívtÍš

těIesnych trest ?
S: (smích) To jsou dospěly lidi, to ne-

jde...
JtÍ: SvtÍťo, tys mě kdysi fascinoval jednou
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odpovědí. Na moji otdzku, zda pot ebuješ
noty na jednu skladbu, jsi odvětil: Ne, jd už
jsem to s vdmi p ed rokem jednou hrdl. Jak
to děláš ?

S: No určity postupy v těch notách jsou
logicky' Že jo. Tam t eba se ukáŽe nějakej
uze| a na ten se musím soust edit...bacha
na něj, Že jo...tam bych to t eba zpamě-
ti...tak se musím na to podívat, ale většinou
jsou to...to znám z big bandu...tam t eba
hraju čtvrty hlasy a znám je zpaměti taky,
protoŽe jsou logicky napsany . . .kdyŽje dob-
rej aranŽér, tak ty hlasy jsou takovy, Že jsou
hratelny.

Jd: Takže vlastně hraješ a v duchu si í-
kdš: "souhlasím, souhlasím, mluví mi z du-
še".,,

S: Někdy mám ten obraz jako v pamě-
ti...toho listu notovyho...jako podvědomě
to vidím.

Jd: A když hraješ v big bandu - kdo roz-
hoduje, kdo si sedne na první trombon a kdo
na čtvrtej ?

S: V big bandu je to dany...tam je
to. . .kapelník to moŽná určí. . .kdo je drzejší,
tak si sedne (smích). . .

Ja: Čilt, ty p ijdeš do hraní a čekdš co na
tebe zbyde...ve slabších kapeldch na tebe

zbyde zcela jistě první a v ambici zních t e-

ba ten poslední. A tobě je to samoz ejmě
jedno, že jo?

S: (skromně) Já se nikdy nikam necpu.
Jd: No tak Svdťo, jti jsem spokojenej

s tím rozhovorem.
S: V tomhletoffi, jako Že si zapamatuju

ten hlas, to je taky v tom, Že ta harmonie jak
jde, tak mě napadne, kdyŽ uŽ p edem vím,
Že tam bude moll, zahrát durovej t n...ten
harmonickej sled mě dá uŽ sám tam nehrát
blb)t t ny...

JtÍ: Plně souhlasím. BIb t ny skutečně
nehraješ. Svdťo, děkuji ti za rozhovon

Rozhovor se Svatoplukem Košvancem
vedl Vít Fiala

g)
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INSTRUMENTARNA
PRO KYTARISTY

Luboš Andršt - Luboš Andršt Group, Luboš Andršt Blues Band.
blues: Tender stratocaster,jazz:|banez model George Benson, akustická k': ovation Elite.
Zesilovač Rivera - combo Fifty five twelve (pro klubové hraní), rack Rivera TBR l (na větší
p dia).

Petr Binder - duo s Pavlou Milcovou.
Gibson Les Paul Standard, Schecter stratocaster, akustická kytara Yamaha, nylon, Yamaha
APX 20 akustická kovová. Zesilovač: Fender Blues De Luxe. Struny: D'Addario '01l.

David Doružka - Quartet Jaromíra Honzáka, Eye of The Huricane, Kantor'Doružka
Quartet.
Gibson Es l35. Zesilovač: Fender Blues De Luxe. Struny: Gibson .0l2' D'Addario .0l2.
Trsátka: Dunlop 0'86'

Zdeněk Fišer - Impulse, Jazz Unity.
Lebeda, Gibson Les Paul Custom, VOX AC30, struny: Thomastic, D'Addario. Rocktron
Intelifex. Trsátka: Dunlop 204, Dunlop 3mm.

Jaroslav Barney Kantor - Jaroslav Kantor T!io, Kantor - Dorrižka Quartet,
N4i Ponk Quartet, Pražsk swingov orchestr Jana Matouška.
Česká gibsonka, celomasívní z 50. let a Samick tIF - 650 TB. Zesilovač: Polytone minibrute II

a Torque T20MB. Struny: D'Addario Chromes .0l2' trsátka Jim Dunlop sfubby 3mm.

Ji í Ková - Hot Line, Chicken Soup.
Fender Stratocaster model JeffBeck, Ibanez AS 200 model John Scofield. Zesilovač Fender
Blues Deville. Struny: Emie Ball .01l. Trsátka: Dunlop 204'

Roman Pokorn - Roman Pokorn Tbio, Yvonne Sanchez Group, TUTU.
Ibanez model George Benson GB l0, Ibanez model John ScofieldAS 200. Zesilovač:
Peterson Pl00G (zakázková v roba - made in England. Struny: D'Addario chromes - hybridní
sada .0l4, .020 .026,.035, .045' .056. Trsátka: Gibson medium, George Dennis super 1,60

mm,

Jaroslrav Šindter - EU.T., Jiff Stivín a Co., Irrcna Budweiserová.
Gibson IA,Ibanez L5' Zesilovač: Polytone. D'Addario flat .0l3' Gibson medium'

Petr Zeman - Petr Zeman Quartet, Chicken Soup' Šavle Meče.
Godin LGX SA, Gibson Howard Roberts Fusion, Epiphone Howard Roberts Artist, Peavey
Cropper Classic, Rodin Multiac. Struny: D'Addario sady .0l0, '01l' .0l3. Zesilovač: Preamp
Digitech 2112, Kombo Peavey Classic. Trsátka: Jim Dunlop lmm.

-pl<o-
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BrtNDFoLD TEST S OxnŘpruu KoxnÁnEM

1. HOORAT HOORAT THIS WOMAN IS KILLING ME
SONNY TERRY AND BROWNIE MCGHEE
196r, AMIGA LP 856 152

+

DRIFTIN'AND DRIFTIN'
JOHN LEE HOOKER
1962, AMIGA LP 85 I53

Sonny Terry and Brownie McGhee - p edpokládám _ chvilku mě zmátl ten hal v hlase, ale Že

tam hraje sonny, to bylo hned jasny. To jak umí ty ''vláčkovsky beglajty''' to je dost nazaměni-

telny. Byly to dvě ukázky blues, kaŽdájiná a p itom si byly tak blízky. Ten venkovje tam cítit'
I v tom Lee Hookerovi, kterej uŽ hraje na elektrickou kytaru a svy nejslavnější nahrávky nato-

čil v Detroitu - centru automobilovyho pr myslu. Ríká se, že ty jeho boogie (vytleskává ryt-

mus...) v sobě mají tep těch továren. ono to zní trošku legračně, a|e něco na tom asi bude.

Sonny a Brownie toho natočili obrovskou spoustu ajsou fantasticky na studiovejch nahrávkách

z 50. let. sice se potom dost opakovali, ale někde jsem četl, že těch desek natočili asi stovku,

což je v duu ohromny množství' a tak není divu, že se opakovali. Ale mám to hodně rád a vri-

bec mi tahle hudba p ipadá jako zázrak tohohle století, že se našli ty jednoduchy muzikanti' kte-

ry toho měli tolik co dávat. John Lee Hooker je génius a ty desky z posledních let' i kdyŽ už je

to hodně starej pán - blíŽí se osmdesátce,jsou všechny krásny. Má tam vždycky celou adu hos-

tri a jsou všechny velmi pěkně produkovany. On sám uŽ tam hraje hodně málo, ale má to ohrom-

nou sílu' stačí když zazpívá jednu ádku, prostě sedneš a hotovo!
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2.I'MYOUR HOOCHIE COOCHIE MAN
JIMMY SMITH - Hammond organ, vocal
OLIVER NELSON ORCHESTRA.
1966, VERVE LP VG - 8667

To mě hodně p ekvapilo' jájsem tuhle nahrávku slyšel tak p ed pětadvaceti lety. K t hle mu-
zice jsem se dostď prost ednictvím r znejch muzikantri, kter jsem obdivovď. T eba Matadors
se mi hrozně líbili a já nevěděl, odkud ta muzika vlastně je. oni tehdy hráli t eba ''Dumn", kte-
rou zpíva| sám Van Morrison, nebo Spencer Davis Group a taky vysloveně černošsky písničky'
Jejich bubenft mi íkal: ''Nejlepší je Jimmy Smith!!'' Pak jsem si něco opatil a byla to oprav-
du bomba! Zvuk Hammond byl prostě vzrušující - a je po ád - kdyŽ to zaÍve a když se zato-
čej ty vrtule v ty Leslie' tak mě poleje nráz, zv|ášt, kdyŽ to hraje někdo, kdo to opravdu ovlá-
dá. Jimmy Smith je geniálni a i když jsem potom objevil víc dobrejch varhaník - t eba
bluesovějšího Mc Duffa - jeho mám stejně nejradši.

Tehdy jsem si těch nahrávek opat il hodně' ríplně mě okouzlily ty v triu s Grady Tatem
a Kenny Bunellem, t eba ''organ going to swing''. host ednictvím toho jsem pak objevil i ky-
taristy jako byl Wes Montgoměry Grant Green, saxofonisfu Stanleyho Tlrrentina, kteryho dnes-
ka plně miluju.

Co k tomu vícÍíct - Jimmy Smith je pro mě bránado jazzu a vlastně objevení toho, Že blues
se dá taky hrát nějak m jin m zp sobem.

3. HARD STURDYWORK
UAGIF MaSTAFA ZADEH - piano, TAMAZ KaRASHVILY - bass
1973, MELODTALP 12279

Na basu by to klidně mohl bejt Pedersen?? (Naj Ponk sdělí informace o nahrávce)' Toho jsem
nikdy neslyšel. Tak to je otec t Azizy Mustďy Zadeh. (souhlas). Basista zněl jako ten Niels
a dával mu hodně volnosti, dob e to jelo. To je velky p ekvapení - muzika z Azerbajdžám.
Samoz ejmě teď' když ttž vím, odkud jsou' tak se mi to zdá trošku jin , neŽ to americk ' Asi
kdyby vyjeli do světa, mohli by mít ríspěch - je to osobity'

4. TORREANO
CHUCK MANGIONE - cond.,flghorn, elpiano, GERRY NIEWOOD
sax, CHIP IACKSON - el.bass, JOE IA, BARBERA - drutns,WITH ORCHESTRA
1975, A&M SP 4557

Nevím, co to je, ale zjevně něco ze začátku 70. let. Tím typickym zvukem, ďe i tím systé-
mem - je to taková minisuita' Na začátku barvy jakoby z filmov muziky' potom se z toho sta-
ne bigband, ale mezitím tam jsou vkládan rrizny kousky' Nevím, mohl to dělat někdo jako
Klaus Holderman (N.P.: ''Chuck Mangione'') Tím jsi mi prozradil toho trumpetisfu. Na ságo mo-
hl hrát klidně Getz nebo někdo z jeho kamarádtl - Sims nebo Kohn (N'P. Je to zapomenutej
skvělej saxofonista Gerry Niewood) Hm... toho v bec neznám. Ale je to pěkn . Zvláštni, jak
z toho dejchnou ty léta, kdy se to snaŽili dělat jinak, takže to je bigband a vlastně to není big-
band. Ale je to dobr !
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5. NOBODY KNOWS WHENYOU'RE DOWNAI\D OUT
BESSIE SMITH - t'ocal, THE BLaES D23 - 1933

ROBERT PARKER COLLECTION BBC CD 725
+

HOT OFF
FLETCHER HENDERSON 1925 - 1928
ROBERT PARKER COLLECTION BBC CD 725

To bylo super! Pro moji generaci bylo docela komplikovany hledat cestu k t hle muzice.Znal
jsem toho privodního hodně mrílo. Na druhy straně tady byla strašná spousta r znejch revivalo-
vejch kapel, protože to ty komunistijakoby povolili, liď na to mohli i docela odviízaně tanco-
vat, dokonce se tady uměle pěstovala vlna nějak ho charlestonu, kterájinde nebyla, abychom
jakoby taky měli ten vodvaz. A hrrílo hodně těch traďcionďistickejch kapel' Jenžejich bylo ně-
jak moc, takže mě to nebavilo. Pro mě už p ece jen existovďi Beatles. Dneska objevuju kaŽdou

chvilku něco a jsem z toho hodně odvázanej, jak to byla nádhemá muzika. A jak celá ta éra by-

la krásná.
Ta první ukázka byla myslím autorka té písničky Ida Cox (N.P.: Ne, to byla Bessie Smith.)

Bessie Smith!?Ale na to to tam málo rozbalila, já jsem po ád čekal, kdy vypadnou repráky zbe-
den a nestalo se. Ale je to dost podobná verze jako od Idy'

To druh1i neznám, ale zní to jako Fletcher Henderson. (N.P. naprosto správně!) Je to krásn 
'

jak už to vlastně je ten bigband, ale po ád to ještě je tahle skočná muzika. Super, to aranŽmá jak
je skvěle napsan ajakje to skvěle nahran !! (N.P.: To dělď nějakej Robert Parker, austrďskej
fanoušek a ''sound inŽenyr'', kterej tyhle star nahrávky nějďc m zprisobem tak vyčistí, že to zní
takhle skvěle.) Krásn 

' 
jde z toho velká radost. To bylo moŽná zatím nejlepší.

6.YERBLUES
THE BBATLES
APPLE 0777 7 4644389
+

BLACKBIRD
BRAD MEHLDAU - piano, LARRY GRENADIER - bass' JORGE ROSSY'drams
1997 WARNER BROS.

To první je vlastně tak trochu legrační - dneska. Tehdy mi to p ipadalo strašně zvláštní tím'
jakjetotakovynebeatlesovsky,syrov.Jakobynachvflizapomněli,žejsougeniálnícobyskla-
datelé aaranŽffi, těch vícehlasrl a talcy si chtěli zahÍát blues. Harrison na tom ulítávď' chodil ke

Claptonovi na lekce a ten s nima občas na těch nahrávkách hrával. Ale buď z legrace nebo z ně-
jakejch smluvních drlvodri pod jinejma jménama - L' Angello Misterioso nap íklad. Je to tako-

vá Živelná nahrávka, jak jsem měl vždycky rád. Z téhož alba je i ta druhá věc, "Blackbird''.
Nevím, kdo to hrá], ďe byl to velkej mistr! Možná Kenny Barron? (N.P.: Brad Mehldau.) No vi-
díš. Jak to je nádhem . Jáužto v jedn jazzov vetzi znám - s Pastoriem a Thielemansem, tak-

že vím, Že už se t písničky někdo zmocnil, ďe udělat to takhle do pfirozena, to je rížasny. Máš
dojem, že to k sobě patí, ten st ed s tím tématem, ačkoli je to privodně jen takovej popěvek (no-

fuje). IGásně tam hraje i ta rytmika. Kdo ví, jestli by šlo natočit cel dobr jazzov ' album
Beatles. Pokusy už asi byly, ale nevím. .. Mě vlastně ani nenadchlo, kdyžEIlazpíva|a "Can't buy

tl3!
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me love'', mám to radši od těch Beatles' (N.P.: slyšel jsem, že Mehldau se na to beatlovsky ď-
bum chystí.) on by to asi určitě uměl. Krásn , bylo to hodně krásn .

7. RHODE ISLAND IS TAMOUS FORYOU
BLOSSOM DEARIE - vocal, RaSS GARCIA'S ORCHESTRA
1960, VERVE 529 906-2

To by mohla byt Blossom Dearie' Je to roztomil , ten text je v bornej. Já jsem jí objevil tepr-

ve nedávno. Ona zpívá jakoby byla nezpěvačka, ale občas se profliíkne, že to zpěvačka je.

Mimochodem pr počátkem 60. let pfijela do Lond na a tam zjistila, Že existuje zpévákapia-
nista, mladej kluk, kterej mi|uje jazz a má kapelu, a napsala mu písničku ''Sweet Georgie
Fame''. Tohle ale bylo rozkošn (N.P.: Jen taková zajímavost : pr má dodnes pravidelnej gig
asi 3x tydně v nějak m hotelu v New Yorku.)

S.MOONLOVE
FRANK SINATRAWITH NELSON RIDDIE ORCHESTRA
1966, REPRISE RECORDS 7599 - 27036-2

Já jsem objevil Sinatru mnohem později, neŽ jsem začď vnímat muziku. Znal jsem ho i d ív'
ďe to on zpívď nějaky dueta s dcerou a jeho hit tehdy byl ''Strangers in the night'', eventuďně
''My way''. A to se mi nelíbilo. To víš, já byl mánička - bigbeat, pro mě bylo nutno smést všech-
ny tyhle věci z powchu zemsk ho. Až potom, mnohem později' jsem slyšel nějalc Sinatrovy
starší swingov nabrávky a zjistil jsem, že je to super' Že Sinatra je geniální tak, jako ty star1í

automobily a romány Raymonda Chanďera a jako dobrej bourbon, prostě že Sinatra je jedna

z těch velkejch americkejch věcí, kter existujou - jako Coca Cola koneckoncri.
Má rížasnej timing, to, jak m zprlsobem dosahuje, aby to šlapalo, to se dá těžko popsat. Cítíš'

jakje pfi tom zpívríní riplně pfirozenej, jak mu to krásně zní, všechno v naprost pohodě' a p i-
tom to takhle nikdo na světénezazpívá. A nebo se pfi tom uškrtí nebo udusi protože to na něj

budou moc ďouhy t ny. Sinatra se chodil někam potrípět, zadržoval dech - učil se dejchat' aby
nemusel p estat koufit, věděl, že cigáro na p ďu funguje a tak to musel nějak dohnat' Měl ob-
rovskou pfirozenou techniku a muzikalitu. Frank Sinatra je prostě nejvíc' Možná se sám ani ne-

povaŽoval za jazzov'ho zpěváka, ale byl jím'

Nahr vky vybral, p ipravil a pouštěl Naj Ponk Blindfold test zpracoval Petr Dvorsb!

l
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Aneb několik dďších otázek, které pro Vás pfipravil pianista a jazzový archivríř Naj Ponk.

Máme velikou radost, že náš první kvíz nezůstal bez povšimnutí. odpovědí sice nepřišlo

mnoho, zato i přes obtížnost otrízek byly většinou správné a našli se i tací kteff kromě správ-

ných odpovědí opravili i nepřesnost v názw klubu Shellyho Mana. Správně sejeho klubjme-
novď ''Shelly Man's Hole'' nikoli ''Hďl''.

Správné odpovědi byly: lc) Kenny Clarke' 2b) Buddy Rich,3a) Roy McCurdy,4b) 19ó0 -

Shelly Man's Hole a 5c) Al Heath.

Vylosovríní výherce ceny ankety - CD Art Blakey: olympia Concert - proběhlo veřejně 18.7.

na závěrečném koncertu siudentů Lefrí jazzové dílny a provedl jej redaktor Českého rozhlasu

a spolupracovník BBC Bill Bathurst. Vítězem se stala Dagmar Pastrňáková z Wahy.

Btahopřejeme jí a posfláme cédéčko, které věnovala firma Polygram.

Dnešní kvíz se tyká Franka Sinatry, jehož nedávné úmrtí ochuďlo svět o dalšíjazzovou le-

gendu. BudiŽ tento kvíz naší skromnou poctou tomuto velkému muzikantovi.

Na vylosovaného autora správnych odpovědí tentokÍát čeká

CD "Sinatra - Basie, Frank Sinatra and Count Basie and his

orchestra" Z roku 1963. odpovědi zasflejte do 31. íjna na adre-

su ČJs.

1) Frank Sinatra nazpíval mnoho písní rjknjících se měst Spojen ch stdtťl americbjch. Kterou

znichzruicel svět?
a) Kansas city
b) NewYork, NewYork
c) Chicago

2) V roce 1961 založit "Frankie" gramofonovoufi'r'mu, u které s m natočil mnoho alb. Jak se

společnost jmenuje?

a) Riverside
b) Roulette
c) Reprise

3) Ve kterém roce sklidil Sinatra triumftilní tispěch na Newportském jauovémfestivalu?
Kterd slavrui kapela se o to p ičiniln?

a) 1961 - Billy May orchestra
b) 1965 - Count Basie orchestra
c) L957 - Duke Ellington orchestra

'llďl
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4) Frank Sinatra je udrn take jalco filnou herec. Jedna z jeho fi.lmov 'ch postav mu vynesLa

oscara' o kter film se jedruÍ?
a) From here to eternity
b) Psycho
c) Dr. NO

5\ Jak se jmenuje Sinatr v dvomí pianista a p ítel?
a) Pete Jolly
b) Bill Mays
c) Bill Miller

W
MUSIC

ffiI
n
b

Pošt. schr. 94, l20 00 Praha 2

TeL.0216910581
Fax 0212517623
E-mail : pj music @ netforce.cz

P indší na ndš trh novinlq firem:

concosd iazz

+ Stnetch
scD-9018-2
Ghick Gorea and 0rigin
Chlck Corea-p, Avishai Cohen-ac.b, Adam Cruz-dr, Steve Davis-tb,

Bob Sheppard -Íl,ss,ts,bcl, Steve Wilson - fl, ss,as,cl

scD-9015-2
Avlshai Gohen - Adama
Avlshai Cohen-ac.b, Steve Wilson-ss, Steve Davis-b, Jeff Ballard-dr, Jason
Linder-p, Amos Hoffman-g, Special guests: Chick Corea-Fender Rhodes, Brad

Mehldau-p, Danilo Perez-p, Jorge Rossy-dr, Don Alias-congas, Claudia Acuna-voc

ccD-4843-2
The Ghris Potter Ouartet - Vertigo
Chrls Potter-ts,ss,bcl,p, Kurt Rosenwinkel-g, Scott Colley-b, Bllly Drummond-dr
Special guest: Loe Lovano-ts

ccD-4806-2
John Patitucci - Now
John Patitucci-b, Michael Brecker-ts, Chris Potter-ts, John Scofield-g,
Bill Stewart-dr

Tyto a další CD firem Concord a Strech naleznete v prodejně Bontonland Megastore, Václavské
nám. 1, Praha 1 a nebo v prodejně JMW Navrátilova12, Praha 1

(V prodejně JMW jsme pro Vás p ipravili slevu ve vyši I07o a to ve dnech L2.-l6.I0.
a 1'9.-23.10.1998 od 14 do 20 hod, po p edloŽení inzerátu)

tl rD
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Mánes p eklady a tlumočení
Masarykovo náb eŽí 25o, Praha 1

tel. 294598, fax 24920076, e-mail: preklady@manes.cz

PonĚrovÁN[Í!

DĚxurEME ZA vsTŘÍcnosT A oCHoTU' S JAKoU SE vÝnonY A GRAFICrÉHo
zpnacovÁnÍ NnŠEHo ZPRAvoDAJE ZHosTILA rrsr',,(nNn Pnrnqr PnoDUCTIoN.
JvtpxovlrĚ oĚKUJEME
ING. ManuNu PBrRAsov\ JAZZovÉvtu EANoUŠrovI A MIJZIKANTov\ BEZ
Jr,ruoŽ NBzrŠrNÉ poNIoCI BY ZPRAvoDAJ rĚŽro vycHÁZr.'L v rÉro pooonĚ.

.@cmíkfimzcr@@pronečlenyč.ls

,.,do25o znakri . . ! l . . t . l t l r ! l l l l lí5o Kě
|,1I4 strany . r.l l r. r l l l l l l l t.l..3oo Kě,',,',:
'|" 1,I2 strany r r . . . l t r t l t l l ! l l l l . .600 Kě,..:,'

l'ée|á strana l r.l l r t l l l l.l l l...í 2oo Kě:, ,:

, .pfuoní 
a zadní"'rr:1,"i,"'n";; ' 'í 8oo *'u'' 

'

,..,., česká lazzováspolečnost, U družstva lděál 6, 140 00 Praha 4:.,]

nebo faxujte na ě': 61211 890, p ípadně e-mail: jazz.spol@posl'cŽ
.:Finaněnívyrovnánízašletenanášričetě.:72136-{11/0.l00
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YáŽení kolegové,
v naší profesi není technicky vyvoj nástroje ani pffsfup ke hraní zdaIeka ukončen. Je k dis-

pozici mnoho nov ch vymoŽeností, dvoušlapky, dvou hi-hatky, atd. Mnohdy se m Že stát, Že

v touze po co nejmodernějším a nejširším vybavení si p ivodíme problémy, které mohou nega-

tivně ovlivnit naši hru. Ať už máme jakékoli hráčské ideríly, neměli by se z mysli a z praxe vy-
tratit některé d leŽité principy, kteréjsou určitym v chozím bodem k p ípadn m experimentrim.
Vybraljsem pro Vás člrínek z magazínu Modern Drummer, kter pojednává o posazu bubeníka,
což je, podle mého názoru velmi driležit , i kdyŽ bohužel opomíjen , aspekt hry' ktery je někdy
negativně ovlivněn ríznymi m dními vlivy.
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TAJEMSTVI BUDDYHO RICHE
TIPY OD MISTRA

Jako umělec nasadil Buddy Rich laťku brilantnosti tak vysoko, Že se o ní mriŽe zdát pouze
budoucím generacím bubenftri. Buddy by mohl b}ít zmíněn jako největší světov učitel' vzhle-
dem k tomu, že nás všechny tolik naučil.

JesÚiže existovalo tajemství Buddyho hry' bylo v tom, že hrál absoluÍrě uvolněně. Jeho sou-

prava byla uspo ádána v takovém postavení, aby mu umoŽ ovala hrát pfirozen m zprisobem.

Jeho mď buben, hi-hat a tom-tomy byly umístěny vpostatě v tozmezí několika palcri v témě

stejné v šce, jako byla zhruba v ška jeho lokt u rukou pfirozeně spuštěnych podél těla.

P em šlejte o tom. Proč se někam napínat nebo dosahovat, kdyŽ nemusíte? Jestliže si nastavíte

soupravu co nejblíže, umoŽní vám to h bat sebez ztrátov ch pohyb a hrát snadněji. A "snáz''

mriŽe často znaftLenat "rychleji''.
Buddy měl vŽdy mal buben nakloněn od sebe. Zamyslete se na chvíi nad gravitací. Všechno

padá dolri. KdyŽ zahrajete ríder, váš ríderjde dolrl. JestliŽe nakloníte mal buben od sebe, pa-

lička se stane p ímym prodlouŽením zápéstÍ a p edloktí. Buddyho ''ride'' činel byl zhruba ve
vyšce lokte a jeho ''crash" činely ve v Šce ramen. Jak jsou uspo ádány vaše činely? Cítíte se
unaveni po hraní? Možná je čas prozkoumat' v jaké vyšce jsou vaše činely umístěny. V ška va-

ší židle rovněŽ ovliv uje techniku hry na velky buben. Buddyho židlre vždy dovolovalajeho ko-
lenrim, aby byly níž než stehna, takže kotník se mohl pohybovat snadno. Tak mohl kontrolovat
a ovládat pedál budto prsty nebo patou. Posadte se na Židli tak, aby vaše kolena byla ve stejné

vyšce jako stehna a s holení vertiká|né. Zve tete choďdlo a pravděpďobně ucítíte napětí vp e-

du na kotníku. Nyní se zkuste posadit v š tak' že vaše kolenajsou o něco níŽ neŽ stehna a kot-
ník je lehce vp edu. KdyŽ zvednete chodidlo nyní, zjistíte, Že lapétí je pryč, a že to umoŽ uje
kotníku uvolněny pohyb.

Vaše souprava by viím měla padnout p esně tak' jako šaty. Experimentujte a najděte si pro vás
nejlepší a nej činnější p irozenou pozici.

Dick Cully, Modern Drummer Dec.'97, p eložil a upravil Martin SuIc
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JAK VYPADALA LETNI DILNA?
Zďá se, že první ročník Letní jazzové dflny, která proběhla v Praze naJlžním městě v termí-

nu 11. - 19. července, by mohl b, tzačátkem nového trendu v českém jazzovém školství. Totiž
kvalitní systémové v tlky jazzu. Pro adepty jazzového muzikantství se otev ela jedna z dalších
má]a možností jak se dozvědět, kudy na to. I z reakcí lektor a Žákt (viz níže) je patrné' Že ak-
ce se vyda ila hned napoprvé a tak mají od letošního roku mladí muzikanti na v běr mezi vel-
koobjemov m Frydlantem, založeném více na jazzově-společenské bázi (od letošního roku po-
kračuje v po ádání dílny ve Fr dlanfu AB studio Aleše Bendy) a Prahou, intenzivním kursem
vyšší rirovně. Někte í nadšenci pr uŽ letos zváďi obojí.

DenD-DenDÍlny
Ku prospěchu dílny byl st ízliv počet Žríkri. Na moderní a iderílně vybavenou budovu ZUŠ J.
RriŽičky bylo zríčastněn ch 54 frekventantri akorát. Jakjedna, tak druhá strana by pitom uví-
talaještě individuálnější systém, než je okolo šesti Žákri v jedné nástrojové t ídě' Jak probíhď
den?

od deváté hodiny ranní se scházeli rozespalí studenti i profeso i v bufefu pffmo v budově ško-
ly a uŽ tady se z kazeťiíku rozléval jazz, po riínu t eba Ella Fittzgerald' Mnoh m stačilo udělat
od vlastní postele na nedaleké vŠ toteii ke škole jen několik krok . Bufet byl mimochodem
otevŤen až do pozdních večerních hodin, a p es to' Že byly v blízké restarrraci zajištěny obědy
a veče e, mohli si fu hladoví a žízniví jazzmani dávat cel den do nosu vším moŽn m, od ro-
hlftri a štrridlu p es párky a polévku po guláš.

od 10:00 do 12:30 se děla v1íuka v jednotliv ch nástrojov ch tÍídách. Mezi lektory byli sku-
teční mist i svého oboru, jako nap ftlad bratislavští hosté - trumpetista Juraj Bartoš a pianista
Gabriel Jonáš, polští hosté - saxofonista Piotr Bamn, pianista Kuba Stankiewicz azpěvačka
Inga Lewandowska. Velmi hvězdné bylo i české obsazení - František Kop (sax), Svatopluk
Košvanec (tromb n), Ji í Hála (flétna)' Petr Binder (kytara)' Martin Lehk (baskytara)'

Robert Balzar a Jaromír Honzrík (kontrabas), Martin Šulc a Pavel ''Bady'' Zbo il (bic0' Po
obědě následovala hra v ansámblech od 14:00 do 16:30, v pril šesté zaěínaly velice vítané teo-

retické seminrí e, vhodné vŽdy něčím jak pro za átečnky, tak pro pokročilé: Jaromír Honziík
p ednášel o stavbě akordri, Naj Ponk poušté| rtnné lkázky blues z jazzu, rhythm and blues i roc-
ku, František Kop p edstavil tÍi jazzové učebnice a zaměÍ7l se na práci s pentatonikami v im-
provizaci a Kuba Stankiewicz rozebírď podrobně akordickou stavbu Lover Mana. Po veče i, od
osmé hodiny se začínďa škola opět napl ovat r znymi skupinkami lektor i Žákrl, kte í jamo-

vali ve velkém sále i vě t ídách po celé budově a občas si šli oddechnout do bufefu. Lekto i na-

víc ve večemích hodinách poskytovali zájemcrim individuální konzultace. Jakje vidět' cel den

se hriílo a pracovďo.

JamyJ-JamyJinde
T ešničkou na dortu byly noci, kdy se v jazzklubu U staré paní v centru města strhly ještě bě-

hem vystoupení Kvartefu Svatopluka Košvance nezapomenutelné jam sessiony, na něŽ se sjíŽ-
dělijak lekto i, tak pražští muzikanti, pÍičemžžaci dílny platili po dohodě s vedením klubu zlev-
něné vsfupné'
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Úrove jamrl byla tak íkajíc nesl chaná. Na p diu se nap íklad ocitla silná sestava: Juraj
Bartoš' Piotr Baron, Gabriel Jonáš' David Dor Žka, Robert Balza1Bady Zbo il. A dďší.

Vysokou rove měly ostafuě i obazávěrečné koncerty žríkri, kteff vystoupili po ansámblech
veden ch jednotliv mi lektory. První proběhl opět U Staré paní, jeŽ pod náporem rodič a ka-
marád praskďa ve švech, druh se měl prlvodně konat coby ''open air'' vystoupení v areálu jed-
né hudební školy na JiŽním městě, nakonec proběhl v hlavním sríle školní budovy a měl uŽ ta-
kov ten nostalgick nádech - že totiž dílna končí a dďší bude až zarck'.' nakonec nastoupil
Juraj Bartoš se sv m studentsk m orchestrem a sputili ''mďou jazzovou modlitbičku" Lil
Darlin'' jak ji hrával Count Basie.

Post ehy P - Post chy P ítomn ch
A právě v této atÍnosfé e jsem z pfftomn ch vytáhla do diktďonu jejich názory a dojmy, či jak
tomu chcete Ťkat, z nichŽ uvádím jenty nejzajímavější. ot"ízka zněla tak, aby se z odpovědí
mohl organizační štáb dílny poučit do p íštího roku: Co se vrím líbilo a co ne?

ŽÍrcl
Paul Kempson, klavír, tffda Kuby Stankiewicze: oCelkově skvěl . Kvalita učení byla v -
bomá, samoz ejmě miím zkušenosti jen z hodin klavíru. Ale myslím, Že celkové v sledky jsou
slyšet jasně z toho' jak hrajou sfudenti teď na konci dílny, a jak hráli, když p ijeli. hosďedí je
tu v born 

' 
je to hezk}' místo a lidi se fu cítí dob e. A spolďenství lektor , profíkrl a student

je ideální. olíbilo by se mi, kdyby na jam sessionech hrálo víc sfudentrl' Na začátku t dne to
žáci chápali spíš jako koncerty lektorri. Tohle je hodně tgžkáotázka. Někteff sfudenti na jamech
sedí a vlastně strašně chtějí hrát' ďe pfitom nechtějí rušit ani hráče ani posluchače, kte í po-
slouchají dobrou hudbu, a kteff nechtějí aby ta rírove klesla. oVybomě dopaď jam v pondělí.
Po p lhodině začal Naj Ponk zvát na p dium po jednom pianisty, aby si zahráli s profesionální
rynnikou, a pak zase po jednom dechďe a takhle to fungovalo a to bylo iderílní.

Seminií e jsou dobry i kdyŽ dost náročn na poslouchání. Slyšel jsem rizn náaory, Éeba Že
znaéky, které psď Kuba na tabuli, byly moc těžky... asi jak pro koho. Dobr bylo, že tam měl
trio' které pak zahrálo teorii, co on vysvětloval. Ponk v seminrí o blues byl dobr . Možná, že
měl na konci ještě sám s něk m zahrát blues. oBudou další akce v této škole? Mohla by b t
o víkendech k dispozici? Bylo by dobré zachovat to místo. Možná by se fu mohl každou čtvr-
tou neděli konat jam session. Lidi z Bma i odjinud by určitě ráď občas pfijeli. Je mi líto, Že
v Ptaze není žádn'pravideln jam. U mďého Glena jsem se jich ričastnil, ale to už skončilo. Je
mi jasné' Že pro majitele klub je to nev dělečná záležitost. Myslím, Že by mohl b t jeden jam-
session za měsíc nebo alespo jeden za dva t dny. Kurs teď skončí a co dál, všichni budou če-
kat na pffští prrízdniny. Já osobně bych s jamem pomríhal.

Jan Krcjčla' kontrabas, tffda Roberta Balzara a Jaromíra Honzáka: oMoc se mi to líbi-
lo. Byljsem velice spokojenej, e možná by kv li mně mohlo b tnazávěrešném koncertě U sta-
ré paní zadarmo i nealkoholick pití...!? Lekce byly super.

František Kučera, trubka' tffda Jurqie Bartošq Ol-íbilo se mi fu velice' oMožná, že šest
Žák najednoho lektoraje moc a bylo by dobré to nějak rozdělit, aby se po hodině st ídali v rriz-
n ch ídách na nástroj a na teorii...

Jiff T os' tromb n' tffda Svatopluka Košvance: oDflna se mi líbila, byla dob e organizo-
vaná' s dobr mi lektory. cNelíbilo se mi, že jam sessiony byly roztroušené po budově, takŽe
člověk nevěděl, Že o poschodí v š se hraje perfekhíjam.
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Ansámbl Piotra Barona
Foto: Jarka Wágnerová

Petra Erneyiová, zpěv, t ída Inry Lewandowské: oJazzová dílna pro mě byla yelk'mzá-
Žitkem, protoŽe jsem měla možnost choďt k ížasné paní profesorce' Inga zpívá tak uvolněně,
jakoby mluvila, což je v jazan krásná věc, a velmi se to liší od klasického zprisobu v uky.

P ipomíná mi Dianu Krall' Naučila jsem se fu strďně moc věcí které doufrím zvládnu dotríh-

nout p es rok, neŽ bude další dílna. cJenom začínat v deset hodin rríno, to je pro mě moc brzo!

Pavla Dolďková, saxofon, t ída F'rantiška Kopa: o Já nemlžu b}'t jinak než spokojená'
protoŽe jsem na něčem takovém, jako je tahle dflna, poprvé' Pro mě bylo p ínosem všerhno, co
se tady dělo, jsem zatím na začátku. Myslím, Že to bylo dob e zorganizovan a p íští rok roz-

hodně pfijedu znovu.
Jakub JarolÍm, baskytara, tffda Martina Lehkého: oTeď uŽ vím, co mám cely rok do dal-

ší dílny dělat a jďr m směrem se mám ubírat.
Hynek Bartoš, saxofon, tffda Piotra Barona: oMně se líbilo, že je tu mí lidí než ve

Fr dlantu. I saxofonistri bylo mí , takže v uka byla individurílnější. Piotr Baron nás ještě roz-

dělil podle rírovně na dvě skupiny, a tak jsme byli jenom i a na každého si našel čas, aby mu

ekl konkÉtně, co dělá špatně. oNemrím Žádn v hrady. Snad jen' Že jsem nepochopil' prď by-

ly na konci dílny dva stejn koncerty - U star paní a pak v sále ve škole. Kdyby to bylo nao-

pak, jakoŽe si to tady vyzkoušíme a pak to tam zahrajem, tak bych to ještě chápď' ďe takhle mi
smysl toho unikl.

Lubo Horák, tromb n, tffda Svatopluka Kďvance: oPijel jsem sem náhodou a jsem

nadšen . Dostď jsem se do něčeho, co jsem ještě nikdy nedělď. Jazz jsetrt nikdy nehrál' vŽdyc-

ky jsem jen četl v orchestru z not. Moc se mi fu líbilo'
Ylastimil ŠmÍda, trubka, tffda Jurqie Bartoše: oPro mě bylo vubec nejdrlležitější to set-

kání, bližší setkání s lidmi, kteff tu učili. e Nedá se ffct, Že by něco nebylo dobré. Ale moŽná by
bylo dobré více ohlídat organizaci - začátky jam a pod.
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Katka Stupková, flétna, tffda Ji ího Hály: oVšecko bylo dobr . olíbilo by se mi' kdyby
sekažd večer všicbni sešli v jedné místnosti, kde by se hrrílo - jako pÍi závěreěném koncertě.

Jaroslav Fiedler, kytara, tffda Petra Bindera: oJsem spokojenej. VŽdyckyjsou nejdrile-
žitější ty kopance, co na dflně dostaneš, ta energie, se kterou vydrŽíš tak měsíc, dva a pracuješ
na sobě' Pak to trošku opadne a zaěne to zase až kdyŽ se blíží dďší dílna.

Antonín Šturma, baskytara, t ída Martina Lehkého, ansámbl Piotra Barona: OMoc se

mi tu líbilo. A p esto, že bydlím kousek odsud, oceniljsem, že bylo zajištěno ubytování a stra-

vovríní a všechny tyhle věci. Po organizační striínce to bylo v pohodě, lekto i byly bezvadny, na

ansiímblu jsem se toho hodně dozvěděl, p ednášky byly hodně hust a dobry byla tu p átelská
atmosféra mezi lidma, co se sem pfijeli učit a mezi těmi, kteff fu učí. Individurílní náslechy
u lektor po večerech - toje skvělá věc. Kdo chtěl něco vědět, i kdyŽ nevěděl p esně co, tak se
to určitě dozvěděl. Bylo to pro začátečnky i pro ty, co uŽ delší čas hrají'

Mirek Lacko, piano, t ída Kuby Stankiewicze: ol'íbilo se mi, že je tu v uka na vyšší rov-
ni neŽ ve Frydlantu a že ptobíhá cely den. A ne, že se jde odpoledne někam chlastat. Večer se
nechlastá, ďe poslouchá, a chlastat se chodí až potom. Pak tady na piano učí lidi' kte í u niís ni-
kdy neučili - nejenom Viklicky, Urbrínek a RriŽička. Hodně mě vzďy p ednášky. Špatny neby-
lo nic. o P ál bych si, aby to bylo víclaát za rok, t eba dvakrát. obsadit dílnou ještě jarní prázd-
niny, to uŽ by byla prllroční kontrola, co se člověk nov ho naučil'

Dušan čep, saxofon, t ída Františka Kopa: olíbil se mi pffsfup Františka. Vedl nás a po-

chvrílil nás, kdyŽ se niím něco podďilo' host edí bylo krásn a pffští rok určitě p ijedu zas.

o Byljsem trochu zaskočenej tím, Žejsem si nemohljít sednout do nějaky t ídy' kde by byl ně-

kdojenom p es teorii.

LEKToŘI
Juraj Bartoš: oVelice se mi líbila budova školy, prost edí je tu krásné. Myslím' že to byla

dílna na velmi vysoké rovni. A jsem rád, že jsme se potkďi s lidmi, kte í tu sfudovali i učili.
Nenašel jsem fu ani jeďn negativníjev, někoho, kdo by nezapadal, lektofi byli peďektní ko-
lektiv. oMoŽná by bylo dobré na p íští rok p em šlet více o vyuce teorie, aranŽování a impro-
vizace.KdyŽ jsme se v trubkové t ídě zabyvali nějak mi písničkami' velmi často jsme si muse-

li vpodstatě íkat věci, které se dají vysvětlit na hodině harmonie a improvizace (asi takjako měl
Kuba Stankiewicz ten seminií ). Potom je na praktické hodině někdy více teorie neŽ praxe.

P itom by stačilo, kdyby se žáci s ídďi po hodině, takjak to bylo t eba na seminái Berklee
v Čechách - tam se udělď rozwh a žáci méli kaŽdou hoďnu něco jiného' P išli pak více pfipra-

vení na praktické hodiny a mohlo se víc hrát. Cožje nejd leŽitější'
Piotr Baron: o Velmi vysoká rírove . Dobrá rirove Žiíkri a neuvě itelná rírove lektor .

Velky dojem na mě udělďi čeští a slovenšti jazzmani. Zažil jsem spoustu workshopri v Ewopě,
a tohle byl jeden z nejlepších, na kterém jsem kdy byl'

Gabriel Jonáš: oJsem p ekvapen rírovní této dílny a hlavně tou srdečnou atmosférou, kte-
rá se stala z ejmější každ mdnem. Myslím, že to mělo minimiílně evropskou rírove . Žacity-
li velmi usilovní, starďi se opravdu jenom o to, kvrili čemu sem p ijeli' aby si vylepšili svoje vě-

domosti, i kdyŽ je červenec a měli by b t spíše u vody. Byl tu p irozen respekt mezi žákem
a učitelem, ďe i něco, co tohle p esahovalo. A vrcholem bylo to' Že měli žácimožnost zahrát si
ve ejně U staré paní.
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Z YIŠICH DoPIsŮ

odpovědi na anketní ottizku

"Proč posl'ouchdm (hraju) jazz ?"

Milí p átelé'
Chtěl bych Vám poděkovat za p íspěvky do ankety z prvního čísla JAMu' jejímž cflem bylo

osvětlit drlvody, proč posloucháte nebo hrajete jazz. Rád bych zde citovď některé z dopisri, kte-
ré jste niím napsali. Vzhledem k omezenému prostoru jsem vybral jen ríryvky, které se pffmo t -
kají anketní otázky' Děkuji také zanázory a náměty pro naši práci, které se objevily v dopisech
a za kladné p ijetí prvního čísla JAMu.

František Kop

1.x
Já jsem Se k jazzu dostal díky rozhlasovému
vysílání. Slyšel jsem K. Vlacha, později
Studio 5, Metronoffi, Ladislava Bezubku
a jiné kapely a tato hudba Se mi dostala ně-
jak pod k Ži. ovládla mě ještě více, kdyŽ
jsem na LŠU navštěvoval hru na trubku. Na
zák|adní škole jsme s kamarády zal'oŽili di-
xieland, a|e Ze Začátku to s jazzem mnoho
společného nemělo. M j novy pohled na
jazz mi otev el 1. Čnrp v P erově v roce
1965. Začal jsem se o tuto hudbu zajímat
hlouběji a systematicky, až mě pohltila pl-
ně. Dávám jí p ednost p ed jinymi Žánry,
které však nezavrhuji a poslouchám
Beatles, kterymi jsem byl odchován, váŽ-
nou hudbu, country i folkl r. Jazzje krásná
a plnohodnotná hudba, ale ne kaŽd jí poro_
zumí. Někte í tvrdí, Že je bezduchá, ale to je
véc názoru. Snažím Se nenásilnym zpťrso-

bem získat pÍo jaZZ nové pÍíznivce a ÍoZší-
it naši jazzovou základnu. \ě ím, Že mi

k tomu pomriže i tento zpravodaj.

František Pešek
Bojkovice

2.x
Jazzové hraní je pro mne svoboda, ovšem
hodně záleŽí, kdo Zrovna se s vámi na této
skutečnosti podílí. Poslech jazzové hudby
je inspirací a odpočinkem, ale zde je nutno
uvésti, Žene všechno mohu zaÍadit do těch-
to stav . K této hudbě se člověk dostane
myslím Zcela logicky V touze po muzikant-
ském zdokonalení. Posluchačsky o tom
nejsem zce|a p esvědčen, jelikoŽ většina
posluchači jazzové hudby, které znám, jsou
alespo trochu hudebníci a na ty platí to, co
jsem jiŽ uvedl. Nadšení, které dnes cítím
u jazzrocku J0. let, nesdílím, jelikož větši-
nou u našich kapel, dle mého, se jednalo
o Samostatné exhibice nebo zcela vypočíta-
nou cestu. Tato zkušenost a taktéŽ tzv. p e-
stávkov, jazz mne spíše od skutečného jaz-
ZU na čas odradily. P estávkovy jazz je
termín, ktery mne napadl nyní, kdyŽ si
Vzpomenu na chvfle v bolševické TV, kdy
byl určity čas věnován p estávkám podbar-
venym podivnym muzicírováním pro ''da-
VY'', tak jak to koneckonc p edváděli ně_

které big bandy na festivalech V Děčíně
nebo Sokolově. Z této doby mne jako jeden
z mála k jazzu p iváděl svym hraním pan
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Stivín V riznych sestavách. TaktéŽ mym
prvním skutečně velkym záŽitkem bylo vy-
stoupení Petra Bindera na některych
Bratislavskych Jazz Days, kdy porušil ZapÍ'
děnectví, které cítím v některych jaz-
zov, ch společnostech tím, Že se inspiroval
J. Hendrixem!

Ji í Nedavaška
Valašské Kloboulq

3.E3
První setkání s jazzem byl swing na taneč-
ních zábavách. To bylo v padesát ch letech
- letech politickych proces .

Byla to doba bujarého budování socialis-
ffiU, odstra ování ''burŽoazních p eŽitkťr''

a odsuzování''rípadkového amerického
zp sobu Života". Ten byl nap . Ve filmu
p edstavován tak, Že poněkud nápadně ob-
lečeny muŽ seděl s nohama na stole, Žv ka|
Žv kačku a k tomu hrál jazz.

Byla to doba, kdy jazz byl zakázán.
Hrát se směly pouze skladby Jaroslava
JeŽka a Duka Ellingtona. Muselo se však
zdiraz lovat, Že Duke Ellington je utlačo-
vany černoch. Nedělní odpolední čaje by-
ly zakázány jako burŽoazní p eŽitek.
JelikoŽ však m|ádeŽ budující socialismus
má práVo Se po práci pobavit, bylo povo-
leno po ádat tzv. ''tančíme po práci''.
Musela byt však zaÍazena kulturní vloŽka.
Podávání alkoholu mimo piva a vína bylo
zakázáno. Našinec si dokázal poradit
v kaŽdé situaci. Čaje se po ádaly dál, je-
nom se jinak jmenovaly. o p estávce se
zahrá|o několik národních písniček nebo
něco jiného a tak byla odbyta kulturní
vložka. Zasvécenc m bylo nap . známo,
Že z tvrdého alkoholu je moŽné si u vrch-
ního objednat griotku Ve sklenici od limo-
nády. Jednou se mně stalo, Že místo limo-
nády p inesl 3 dcl griotky. NeŽ p išel na
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omyl, stačili jsme toho víc neŽ polovinu
vypít. Prostě vlk se naŽra| a koza z stala
celá. Tak jako v kaŽdé době jsme v rámci
moŽností Ži|i naplno.

Pokud Se tyká jazzu, coŽ by| v té době

hlavně swing, byla pomoc lehká. Z pultíkri
zmizely noty v jejichŽ záhlaví bylo uvedeno
jméno skladatele a název skladby. Skladby
byly pouze očíslovány.TakŽe nap . číslo 37

byla skladba ''American Patrol''. Vyborně
jsme se bavili,kdyŽ nap . kapelník prohlásil
ke kapele: Máme tu Harryho Jamese
''Music Makers''. NačeŽ se zepta|, kdo
skladbu napsal. Muzikanti se dohodli, Že to

byl Jaroslav JeŽek a Že skladba se jmenuje

Míchači betonu. Z mikrofonu Se ozvalo:
''A nyní vám zahrajeme skladbu Jaroslava
JeŽka - ''Míchači betonu''. Hlavně Se muse-

lo dávat pozor, nejde-li kontrola. Stalo se,

Že jedné kapele byla zakázána činnost za to,

Že hráli ''Ples d evorubc ''. Naštěstí i mezi
komunisty byli takoví, které ''Pán B h p i
zdtavémrozumu zachovati ráčil'', takŽe by-
la povolena p ehrávka a schválen seznam
skladeb, které budou hrány pfi produkcích.

Moje druhé setkání s jazzem bylo V roce
1957, kdyŽ jsem nastoupil zaměstnání na

umístěnku do Prahy. Pravidelně jsme na-

vštěvovali kavárnu Vltava. od osmi do de-

vítihrálo Studio 5. V devět hodin nastoupil
nonet Karla Krautgartnera s Karlem Hálou
a Vlastou Pruchovou. Jako první nastoupil
vŽdy Karel Há|a a zazpíval Bye Bye Blues
a pak to jelo ce|, večer. Nálada byla vždy
skvělá. Chodili tam texta i, skladatelé, mu-
zikanti, kte í se pohybovali kolem jazzu
a další pravidelní návštěvníci. Kolem jede-

nácté se cestou z Karlínského divadla obje-

vili muzikanti z orchestru Karla Vlacha. Byl
to skvěl' záŽitek a dobré seznámení s jaz-
zem.

Další zastavení pak bylo v listopadu roku
1959; po návratu z vojny. Pravidelně, kaŽdy
pátek, jsem s kamarádem chodil do kavárny
na zimním stadionu na Štvanici. Hrálo tam

Zďl



J'ÁAl

Jazzové studio Ludka Hulana. Byla tam
dobrá muzika a Luděk tam po ádal své sou-
těŽe. UmoŽ oval vystoupení mladym' začí-
najícím zpěvák m a muzikant m. Tehdy
zce|a neznámy Karel Gott tam zazpíval pár
písniček anglicky. U okna sedával a na kla_
vír si zahrá| nesměly mladíček, jmenoval se
Rudolf Rokl. Vystupoval tam také začínají-
cí Laco Deczi. Vzpomínám si, že měl vŽdy
velikou tremu. Muzikanti ho povzbuzovali,
volali na něj: ''Laco hraj !'' Byl uŽ tehdy moc
dobry.

Dalším záŽitkem v poznávání jazzu byla
vystoupení S+H Q Karla Velebného v dnes
jiŽlegendárním sloŽení - Velebny, Konopá-
sek, Staněk, Pilar. o propagaci jazzu se mi-
mo ádně zaslouŽil Karel Krautgartner - po-
Íádal vystoupení, na kter ch posluchačrim
velice zajímav m zpttsobem vysvětloval, co
je to improvizace, jaky je rozdíl mezi im-
provizací a variacemi na dané téma. Uváděl
praktické ukázky vyvoje stylri hry na jedno-
tlivé nástroje.

V Divadle hudby Se pravidelně každ
měsíc konaly po ady jazz-k|ubu, ktery exi-
stoval pÍi závodním klubu RoH Suprapho_
nu. P edsedou byl Dr. Jan Hammer a tajem-
níkem pan Kladrubsky. Jeho jméno by
nemělo b, t zapomenuto. Velice Se zasloužil
o jazz. Vymyslel soutěŽ "Hledáme písničku
pro všední den''. Tím vydělal tolik, Že nejen
byla finančně zajištěna činnost jazz-klubu,
a|e zbylo také dost peněz pro závodní vybor
RoH. on byl také hlavním organizátorem
pravidelnych kaŽdoročních vystoupení led-
ní revue.

Na setkáních jazz-klubu byly mimo jiné
p edstavováni rizní hudebníci, skupiny
a orchestry. Právě na těchto setkáních měl
svá první vystoupení Jan Hammer ml. Zde
také prvně vystoupilo trio a další. Na setká-
ních také hráli hosté, kte í se zličastnili jaz-
zového festivalu. Byla zde beseda s Willi-
sem Connoverem, americkym jazzovym
kritikem českého p vodu Eugenem Voge-

lem a dalšími. Pokud jsem zkomolil jména,
p edem se omlouvám.

Členstv í v jazz-klubu mělo i další vyho_
du v moŽnosti objednat si vstupenky, at jiŽ
se jednalo o koncert Luise AmstrorT5a, Elly
Fitzgeraldové, či vstupenky na rizné atrak-
tivní filmy.

Nerad bych srovnával podmínky pro hra-
ní jazzu tehdy a nyní. Doba je jiná. Možnost
poslechu jazzu byla dost vzácná. Existoval
Jazz-klub V Redutě. Byli jsme rádi, Že Se

poda ilo otev ít druhy v Parnasu. Dnes člo-
věk ztrácí p ehled, kde všude Se hraje.
Tehdy jazz a tak zvaná váŽná hudba byly
dva od sebe oddělené světy. Rudolf Rokl
byl pr kopníkem V tom, Že by| první jazzo-
vy muzikant, ktery vystudoval AMU. Jazz
je t eba brátjako vyznamnou součást celé-
ho proudu moderní hudby. okruh poslucha-
čri moderní hudby je oproti jinym zemím
poměrné zk . Bude zapotÍebí vychovávat
posluchače moderní hudby.

Karel Rehdk
Praha
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Koupím tenorsax Selmer Mark VI a hubici o. Link [pouze starr modell.
Dále koupím Fenderpiano ve slušném stavu.

František Kop, tel. 02/ 58 12 8o9 nebo 0603 42 67 50

Prod m bosou zesilovoč
Gollien - Krue9 , model 40ORB.
Ceno: l5.0o0,- Kč. Petr Dvorsk ,

tel. 02 /316 43 37

V prvním čísle JAMu došlo k chybě
v te!. ě. Tomáše Fuěika' ladění
a opravy klavírrír. SprávlÉ zněníie: O6(Xl 26#lďL

Jozzové oddětení zvš štef nikovo p iiímr Ž ky do t íd iozzového zpěvu
o hry no bicí. Tel.: 57 31 93 3l

Jazz club Louny
Hotel Union Louny, začátky v 19.30 hod

Trio Romana
Pokorného

16. íjna Ramblin Rex (UsA)
27. listopadu Appolon Quartet

6 al e t i e 9
Klokočn íL9,25I 64 Mnichovice

Tel.lfax:0204 - 64 541

Vás Ne na prodejní vystavu

kresba & grafika
Í

Lubotnit Jarcoviák
MarkétaKtá"Iovát

Josef Srira
KamilaŽenatá

Vystava je otev ena od 5. záÍi
do 13. prosince 1998

každou sobotu a neděli
od t4 do 18 'lod

Prodej jazzovych CD
z katalogu ECM a Panther

ť1i6or ČTs si ďooo[u-
j e tas Laaě LlÍrozoTTait

čteruy Čjs, kteí ďo-
posuď rlezapfatifi
čfertsk pfupěoeL(na
Írrosirlcoťé Oe[rLé ftro -

rfteďě scfraáfen, oe ,rrj-
ši 3oo,- rG), že po-
Luď tak-rleučiÍxí,
p. íští ťufo jAfu[u
ji* hoftuže[ rte6uďe-
rrle rnaci za*sfat.

Čturufu pr\:spěrky
jsoujeďirli* zďrojem

ftrtarlco a raí 6 ěžrté, fro
cfi.oďu spo[ečrtosti.
D ě duj effLe z a p o cítop ertí.
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JAZZ GOES TO TOWN
1998

HnnDEC KR(LoYÉ

Satchmo
Kavalír B

Jiff Urbánek Band & Dana Vrchovská
New Silence
Bohemian Blues Band
King Bee Rockin' Blues Band
Volny styl
Žana

CZ
CZ
U. K.
u. s. A.
CZ
CZ

Satchmo
loď Čechie
Adalbertinum
Černá k
Kavalír B
U Zezulák

Marcel Bárta Band & Vibe Fantasy
Swing Kvanet Plaha

Quartet East
Rudolf Dašek, Toto Blanke

pauza
Manfred Paul Weinberger Quintet
Aki Takase & Alexander von Schlippenbach

CZ
CZ

CAPL
CZSRN

RakouskoA(anada
JPN/SRN

vše Aldis
21.00
21.00

19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

maly sál
foyer.

velky sál

Traditional Jazz
Yítéz soutěŽe Junior Jazz'98 - Kutná Hora

Robert Balzar Trio
Jiff Stivín & Pierre Favre

pauza
Emil Viklicky Quartet feat. Steve Houben
Jean-Luc Ponty

CZ
CZ

CZ
CZlŠv carsko

CABelgie
Francie

foyer
maly sál

velky sál

21.00
21.00

19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Z8



JAZZKONTAKT 98
iazzovy adresá

o g,l roNÁvrn JAZZKoNTAKTU 98

objednávám závazné.... ks Jazzkontaktu á 20 Kě
a) E zašlete na dobírku (+43 Kč poštovné)
b) f] uhradím p edem složenkou typu C (+15 Kč poštovné) - do........
Do zprávy pro p íjemce je nutno uvést heslo JAZZKoNTAI<T

Jméno:

Adresa:

Datum: Podpis:
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