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Úvodník

Řekni mi, co znamenáš pro jiné, a já ti eknu, co jsi za člověka. Tímto p íslovímbych rád, milí
čtená i, uvedl t etí ěíslo zpravodaje Českéjazzové společnosti JAM. V b eznu totiŽ uplyne deset
let od umrti Karla Velebného, a protoŽe se domnívám, Že Karel Velebn; znamenal pro mnoho
lidí hodně, budiŽ toto číslověnováno právějeho památce'
Neměl jsem to štěstí,abych se s Karlem Velebn m setkal osobně, ani jeho proslulou ''Karlovu
univerzitu" jsem neabsolvoval. Na fr; dlantskou Letní jazzovou dílnu, kterou Karel Velebn;
spoluzakládal, jsem poprvé pÍijel"až"v srpnu 1989. Nicméně s duchem jeho osobnosti jsem se
setkával taKka na kaŽdém koku, ať uŽ prost ednictvím muzikantského vzpomínání' díky
spoustě historek a jeho citátri, které uŽ témě zlidověly, anebo prost ednictvím muziky, kterou
Karel Velebn 'psal, aranŽoval a natáčel. Není u nás jazzového muzikanta, kter by neznaljeho
skvělá "Jazzová praktika'' (v podstatějediny zdrojjazzové teorie a interpretace v česk ch zemích
po několik desetiletí, navíc na excelentní rirovni). Záběr jeho tvo Mch aktivit byl neobyčejně
širok; a Karel ještě stihnul všechno ádně oko enit sv. m inteligentním a osobit:m humorem.
Mimochodem, v lo ském roce vyšla v reedici Mladé fronty skvělá kniha Ji ího Šebánka a Karla
Velebného Byli jsme a buben!!!
Ale myslím, Že p enechám vzpomínání na Karla Velebného jin m a erudovanějším na následujícíchstránkách tohoto ěísla, a rád bych yám za redakci JAMu a v1ibor ČJS pop ál hodně
zdaru, spoustu skvělé muziky ahodné jazzové inspirace v roce 1999.
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PŮlsromrÍ Vpl,nnnÉ HIsroNIE J^aLu v CncHÁcH
Vlastně jsme

k sobě měli velice

blízko,

aniŽ bych se o to zaslouŽi|: Velebn1i se naro_

17. bÍezna, já
o sedm let d íve.

dil

18.

ovŠem náhodou

obdivoval jsem se ffiU, uŽ kdyŽ jsem se
Vyza oval Z něho klid

s ním setkával.

a spolehlivost a člověk se naučiváŽit si těch,

na které je spolehnutí. Muzikanti íkají,Že
kaŽdá kapela pot ebuje nějak;i polštá : něko_
ho, kdo hned v začátku zdusí konflikty, zklid_
ní napětí, eliminuje vnit ní maléry. K tomu je

pot ebná autorita, osobnost, která Se ne-

prosazuje silou, ale spíševnit

ní vahou,

ikdyŽ svou fyzíckou hmotností m Že p sobit
trochu jako st ízlíček.Porady, na které Kája
docházel, a poroty, v nichŽ zasedal, byly oázou klidu i dobré pohody' i kdyŽ v nich ně_
kdo chtěl zlobit. Většinou stačila Kájova je_
diná poznámka, pronesená tím nejklidnějším
tonem, a najednou bylo jasno.
Ale moŽná, Že snad ještě víc se mu obdi_
vuji od té doby' co uŽ mezi námi není. oď začátku lonského roku p ipravuj rozh|asovy

seriál

o historii

i

našeho jazzu,

a tady

Se

ily

Cheek To Cheek na p ehlídce v Divadle Na
zábradlí, kde se toho tolik dělo, mi nezmizi
z paméti, stejně jako excelentní vibrafonové
''koncertino" v John Lewisově La Ronde na

premiérovémkoncertu

Kája, Rudolf Ticháček, dalšíčlen souboru

z

počátku sedmdesát]ich let,

Najednou

o

dvanáct.

je tu spojení, sahající p es

ge-

neraci. Velebn1i vede své mladšíkolegy nejen
ke
teba iJazzovym nebajkám, které

he

témě o čtvrtstoletípozději stály Hálovu
Velebandu Za ZnowoŽivení ale také

i

i

ve

v

Jako neuvě itelná legenda uŽ mi p ipadá
vyprávění Karla Vejvody, jak mu - jako o dva
roky staršímumazákovi - Kája kdysi s uctou
nosil basu. Kájovy oblíbené nahrávky Len_
nieho Tristana Out On A Limb a I Can't Get

:

JoČRu

Smetanově síni.
Ale pak uŽ následují detaily, které člověk
vyčte z obsazení. Josef Vejvoda, bubeník,
kter:Í SHQ zakotvil zaéátkem sedmdesátych let, byl uŽ o t ináct let mladší neŽ

tahu parádně bavit.

I

k

Started pat
také pokladtim mé
diskotéky' zaéátky Studia 5 s jejich famÓzním

Kájou setkávám opravdu na kaŽdém kroku.
Mnohé z toho, co proŽíval, je mi b|ízké
i z vlastní zkušenosti. Atmosferu Marián_
shÍch lázní z roku 1947, kde si Kája jako lift_
boy a telefonista vydělával na svou první alt_
ku, jsem proŽíval o rok p edtím. Pamatuji se
na ty nabl1iskané, ale liduprázdné hotelové
lokály' v nichŽ dychtiví, ale osamělí číšníci
v první osvobozené sezoně marně čekali na
p íval hostí ze Západu. Na jednom kluzkém
parketu jsem se tam vymázl p i pokusu o ně_
jakou exhibiční swingovou figuru. B}'t to
o rok později, mohl se p itom Kája od vy_
s

Z

JrÁAl
k vnrčování. Probíhaji kurry školy hrou

z niŽ se

chestru

Velebného školou alespo František Kop.
To je generace nastupující v polovině osmdesá|Ích let. Víc uŽ Karel Velebn:Í opravdu
stihnout nemohl - odešel na srdečníchorobu
7.bÍezna 1989, zhruba dva měsíce p ed kardiologem Janem Hammerem, kter:Í jeho

později vylíhne Konzervato

Jaroslava JeŽka. Vlastně cel;i SHQ zajíŽdí
učit i do ostravy s Karlem Velebn:Ím jako
ne navn:Ím d íčema tahounem v čele. A stejné tahounství provázíjeho činnost i tam, kde

vrozenou vadu zjistil ještě za čas Karla
Krautgartnera. S dnešními léčebnymimeto
dami by moŽná uŽ nebyla tak beznadějně

jde o hledání novych p íleŽitostí,kde hrát nap íklad p i jednáních o otev ení nového
klubu Parnas.
To uŽ je v polovině sedmdesá|ich let a nastupuje dalšígenerace, odchovaná nuky

Beatles, ale potom

nezadrŽitelná.

odkaz Karla Velebného Žije

k jazzu lákaná t eba

Buddyho Riche. Velebného t ída jazzové tnterprotace na praŽské LŠUuŽ má spolehlivou pověst místa, kde se to všechno kon-

de-

povinnych témat, ale i pravidel, která musí
kaŽdy jazzmanbez zaváhání nLádnout t eba
i ve spánku v pět ráno. K naprosté volnosti
free jaznl se choval ostraŽIté. Pro avantgardní společnost ESP Američana Bernarda
Stollmana sice nahrál s SHQ "fteejazzoYé"
celou LP - mimo jiné ovšem v čele s "Andulkou šafa ovou'', která svádí k podez ení, jestli
si tu na nic netušícíhopana producenta spíš

centruje. Milan Svoboda sem pÍichází
z praŽské konzervato e: tam se disciplino
vaně věnuje varhanrim ve t ídě profesora
Ropka, ale chce-li se něco dovědět o jaznl,
musí jinam. U Velebného se setkává s trombonistou Bohoušem Volfem, stejnym bigbandouÍm fanatikem, kter;i se svou Bohemií
p evezme standartu amatérskéhobigbandu,
kdyŽ se potom PraŽs[i bigband na čas odm1čí.Je tu i Michal Gera, Svobodtiv další
souputník. Generace PraŽského bigbandu,

nezahrál osobitou habad'uru. občasn:Ích free
pasáŽi uŽival st ídmě i ve sqich aranŽmá:

o jeho snom tánom pro Rudolfa Daška
z roku 197 0 dokonce tehdy kolega skladatel
a aranŽér Miroslav He mansky napsal:
Zmatek, ktery tu náhle vznikne, je snad
určen stoupencrim free jazzu, aby si také
p išli na své. Zvukow dojem je však takoqi,

která na naši jazzovov scénu nastupovala

sedmdesá|ich let, je pevně za-

kotvena ve Velebného jazzové pedagogice.
Ale poskočme o deset let dál. V polovině

osmdesátych let je tu dalšígenerace, zastupovaná soubory ESP a Naima a dvěma
tenorsaxofonisty, kte í dodnes tvo í naši
špičku:Štěpánem Markovičem a Františkem
Kopem. Ze šesti členri tehdejšího ESP jich
pět bylo p ím;imi Žáky Karla Velebného

a členy jeho školního Velebandu:

i v

vadesátych letech. MoŽná i více, neŽ si sami
uvědomujeme. P ísahal vŽdycky na "jazzová
kompaktáta", na ten nepsany ''btiček'' nejen

Donem Ellisem nebo praŽskou návštěvou

v polovině

v láze ském symfonickém orv Teplicích. Z Naimy prošel

městnání

ve

studentském klubu na Strahově, rozjiŽdi se
jazzov át ída na ptaŽské spec ia\izov ané L ŠU,

jako by do studia náhle vtrhla rozlícená doga
a ja|a se na hudebníky sápat. JenŽe takové
pasáŽe byly pro Velebného vŽdycky jen tou
špetkou šafránu, p ichucenou ostatně i jeho
cimrmanovskou ideologií, Že člověk nikdy
nemá vědět, co má vlastně brát váŽné.
MoŽná právě z tohoto drivodu Velebnému
uŽ tolik "neseděly" tendence závěru osmdesá|ich let. Vedle ESP a Naimy se tu najednou vyrojily soubory, které jakoby

Štepan

Markovič, pianista Jan Buchar, $rtarista
Jaroslav Šindler,baskytarista Aleš Duša

a bubeník Michal Hejna, dnes vel[i šéf
Agharty a Arty. Ten šes!i, trumpetista Julius
Baroš, do Velebandu dojíŽděl ze svého za-

s tradici jazzowch kompaktát vedly tichou
polemiku. Na soutěŽích sbíraly ceny Ventil

3l

JrÁlul

YnmnnÚ

občas m Že trochu poh ešovat jiné odst edivé p ísady šedesátych a sedmdesát ch let:
alchymistické experimentátorství Ji ího
Stivína, moravsko-folklorní qilety Emila
Viklického, stratosferické exkurue jazzového
vokálu Mirky K ivánkové, nebo Milana
Svobody deklarovanou pot ebu "trochu
schválnosti, trochu drzosti, trochu jako to

duo, Květy času, Znamení dechu, Trijo Vojty
Havla, zčásti by za netradičníbylo moŽno oznaéit t eba i Kontraband. Ti všichni, kaŽdy
svym zp sobem, vŽ nechtěli tak p ísně brát

na vědomí povinny "btiček'' standard

;

jako

by se zdráhali p ijmout naprostou nepochyb-

a nevyhnutelnost Velebného cimrmanovské zásady ''Učit Se, učit se... a to t etí
jsem zapomněl''. Bylo to období odst edivych tendencí a snaŽení, sv dné a moŽná
i nutné - ale také poměrně krátké.
Kája bohuŽel odešel d ív' neŽ mohl zjistit,
Že kwadlo se opět vyrazné obrátilo. V devadesátych letech vyrostla aŽ neočekávaná
uroda nov'.ich jazzmanŮ, bohuŽel části
nost

/vysoké/ umění nakopnout.''

občas jsme uklid ován| Že vyvoj nelze uspěchat: nemáme pry b;it netrpěliví. Poťvrzení

Velebného wchodisek je pro tuto generaci
perfektní. A pokud dojde k dalším zménám,
Kája Velebny jim Ze svého jazzového nebe
s radostí p ihfune, budou-li prováděny S prG
fesionální dokonalostí a odpovědností, jaká
pat ila vŽdy kjeho zásadám. VŽdyt uŽ se mezttím změnila i vytvarná podoba jeho
"Jazzovych Káj ": místo do minula obrácené
a tradicí posvěcené loutky je tu vytvarná
YeÍze, která p em1išlivě hledí do budoucnosti.

dnešníhoobecenstva ještě ne tak d věrně

známá. Velebného školou uŽ nemohla projít
osobně, ale jejich p ístup i zptisob myšlení se
aŽ p ekvapivě bliŽi jeho zásadám. ''Btiček''
standardri i povinná technika a ''vyhrávání
se" v klubové praxi jsou pro ně svaté. Pracují

na nich s usilím, jaké by Karla Velebného
naplnilo h ejiuim uspokojením. Pamětník tu

Tak si na tu budoucnost s dťrvěrou počkejme.

Lubomír Dor žka

Pozvexra
Jp'nrl-,wu St"mÚ
dnr po ádá Jazzklub Slan pravidelné
měsíčníiazzové vďery. T} se konají zpravidla vždy t etí pátek v měsíci
s v iimkou letních měsícr a listopadu, kdy jsou SJD, vždy v 19.30 hodin.
Začátkem letošniho roku ve Slaném wstoupi nrisledujíci soubory:

Vedle Sláns\ch jazzov ch

l8.rfurora
ezna
l6.dubna
l9.b

Kaple

muzea:

lka:
Klub Divid lka:

Klub Divid

Martin Carvan Duo / Vlasta Pr chová
se Zrle kem Zrle ken a Yítem Fialou
Larly I & The Blues Birds
Four Roses

al

JlatAl

VrsLpox,r

AxTETA ttToP JAZZ r98II
Tak a je to tady! P iniiŠine vánl vysledky ankety Top Jazz '98 o českych jazzovych počirreclr a lrudebníciclr.
Verejné oficiální vyhláŠeni ankety ploběIrlo 2l. prosince v kILrbLr U stare pal]i na veČír'kLreJS. Doufánre. Že
v/rs bude Zaiin]at. jak naŠijazzovott scerru lrodnoti kriticky čteneiÍJAMu a Harntonie. P i vylroclnocoviilli
SoutěŽejsme sice nalazili na několik pokusťr o ntanipulaci s hlasy (rrrnolro oxeroxovanyclr anketních listkťl
vjedné obálce a podobně). takŽe bylo nutné pravost těchto podez el)icIr Irlasťr Zpětně ověŤit. alejinak proběhlo vŠe bez plobléntťr. Děkuienre za vaše typy. blahop ejeme ocerrěnynr a těŠine se na dalši kolo ankety.

l. Muzikant roku:
2. Talent roku:
3. Nejlepší alburn vyd. po r. 1989:
4. NejlepŠíalbum vyd. pred r. 1989:
5. Skladatel:
6. LranŽér:
7. Bigband:
8. Kapela:
9.

Trumpeta:
Trombon:

10.
11. Soprán Saxofon:
12. Alt saxofon:
13. Tenor saxofon:
14. Baryton saxofon:

l5.

Flétna:

16. Vibrafon:
17. Piano:

Svatopluk KoŠvanec

Karel

R

Žička jr.

Spring Rolls Quartet
Karel Velebny: Jazzové nebajky

Karel

R

Žička sr.

Milan Svoboda
Bigband Rádio Praha
Najponk Quartet
Robert Balzar Trio
Pavel Husička
Svatopluk Košvanec
FrantiŠek Kop
Karel R Žička jr.
Marcel Bárta
Karel RťlŽiěka jr.
Pavel Pivarči

Ji í Stivín
Radek Krampl
Stanislav Mácha

l8.

Elektrické klávesové nástroje:

Karel

20.

Kytara:
Kontrabas:

Roman Pokornli
Robert BaIzar
Aleš Duša
Pavel ZboŤil
Yvonne Sancbez
Jirí Stivín - flétny
Martin ZbroŽek - housle

19.

21.

Baskytara:

22. Bicí:
23. Zpěvák - zpěvačka:
24. R zné nástroje:

fi

R

Žička Sr.

J'Álul
Y zpoMÍNnl{Í SvlroBoRA
NA

MacÁrn

Kmm VnrEBNÉHo

KdyŽ jsem 2l. prosince lo ského roku
navštívil jazzkJub U staré paní, kde se konal
večírekČJs,a povídal si na baru s Petrem
Dvorsk;im, nějak jsme v eči p išli na Káju
Velebného. Petr mě poŽáda|, abych - coby

poznámkou: ''on to myslí dob e,

íká to

to dob e". Po nějakém namáhavém dni nebo
hraní íkával: "Dnes toho budeme mít Cheb,

pamětník na něj zavzpomínal. BIíŽi se

Cheb" (míněno Aš(Ž)' Aš(Ž)). Po nep íliš
zdaÍi|ém hraní: "Já myslím, Že to mohlo
dopadnout hti ", aÍlebo: ''To bylo po ád strachu a nakonec to špatně dopadlo.". P i

totiŽ l0. vyročíjeho skonu. Jak ten čas letí!
A tak se mi vybavuje stary "Parnas", ještě
na Smetanově nábÍeŽi, z konce 70. a začátku

80. let, kdy fungoval ještě jako jazzkJub

obavách o qisled ek téŽ: "Já myslím, Že by to

nemuselo dopadnout špatně". o nějakém
pěkném hudebním vykonu: ''Všechna čest

a kde hráli a scházeli se jazzovi hudebníci.
A také jamovali! Myslím, Že i Kája v tom
měl prsty, Že tento jazztJub vribec vznikl, ale

stranou". KdyŽ se o někom dozvědě|, Že emi-

groval, tak to komentoval slovy: "Všude
dob e, tak co doma?". KdyŽ Káia sám v té
době vycestoval, za hranicemi si zanotoval:
''A to je ta krásná země, zemé německá, domov jejich, země německá, domov jejich'' -

kaŽdopádně to bylo utočiště a "enkláva'', kde
se dal pÍeŽivat "totáč". Hrávaljsem tam ještě
i s Jazz Sanatoriem Luďka Hulana, dnes jiŽ
legendárního basisty, ktery se také bohuŽel
nedočkal svobody.
Ale k veselejším stránkám toho pÍeŽivání.

hodně p edčasny p íspěvek k dnes

Jedna z uŽasnych posil byl Kájtiv humor,
kter;i nenápadně a stále šíil kolem sebe.
Jsou známy, p edevšímstarším hudebník m, jeho rtnné vyroky na r zné situace.

jIŽ

oKídlenému "vstupu do Evropy". KdyŽ byl
někdo indisponován nap . p ílišn1im pitím
íkával: "Nějak se mu neudělalo volno''.

KdyŽ jsem s ním zaéa| hrát asi v roce
I97 5 v souboru ''Sága rodu SHQ'', coŽ byly
4 saxofony, 3 tenory a baryton s rytmikou

Velice mě potěšilo a pobavilo, kdyŽ nedávno
v televiznim po adu z Divadla Jfuy Cimrmana Zdenék Svěrák na Káju (Karla Velebného alias Doktora EvŽena Hedvábného
z dávného rozhlasového po adu "Vinárna
U pavoukď' p edchridce "cimrmanovského humoru'', jehoŽ byl Kája jedním ze
spoluautor ) vzpomněl a p ipomněl, Že některé jeho v razy a uiroky se stále ještě v di-

á |a ''Four Brothers'', oslovil mě, myslím, Že
na záchodku v Redutě a ekl: 'Ty máš Sváťo
takovej hezkej tÓn, ty bys mohl hrát první

tenor". Ten

je

totiŽ nejlehčí.Kája hrál

samoz ejmě t etí tenor, kter:Í je obtíŽnější.
A tak snad ty vyše zmtnéná "Sága rodu
SHQ" někdy oprášíme, díky Jirkovi Válkovi,
flétnistovi Českéfilharmonie a qibornému
barytonsaxofonistovi, kter1i také hrával ještě
s Kájou. Je mi líto, Že se ty krásně napsané
kompozice nehrají častěji. To je vlastně to

vadle pouŽívají.

Tak nap íklad k jeho vlídnosti. Eva
Svobodová mi jednou v Redutě ekla, Že ji
Kája o jisté skladbě, kterou patrně špatně

jediné, čímho dnes mriŽeme oslavit

interpretovala, ekl: "Evičko zpiváš to moc
krásně, aLe já to znám trošku jinak". KdyŽ

měl někdo nevhodné eči, odbyl

ale

blbě''. Anebo to okamŽitě podle pot eby
p esmykl a ekl: ''on to myslí blbě, ale íká

a p ipomenout. Doufám, Že si je v letošním
roce zase někde zahrajeme a budeme p i

to

r$

J'ÁŇt
tom vzpomínat najeho vlídnost a laskavost,
která je v Životě tolik zapotÍebí.

P.S. Na zájezdu do Sqfcarska mi basista
František Uhlí p ipomněl ještě dalšídva
Kájovy qiroky. Jeden o hudební spolupráci:

Macak

bysme spolu měli proboha hrát!". A všeobecně platny: "To si člověk vytrpí , neŽ si uŽije".

"MťrŽeme spolu chodit na pivo, ale proč

Svdtb

14.1.1999
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^ZZov
jazzové
^ instrumentalisty a vokalisty
zve začínajícíi pokroé1lé
na druhy ročníkinterpretačního kursu

LEINÍ JAZZovl.oÍrNA Pnntn 1999
o Dílna se koná od l0. do 17. července Za p ispění Ministerstva kultury,
obvodního u adu Prahy 11, nadace open Society Fund
a díky pomoci ZakJadní umělecké školy v Praze ll.
o Účast mezinárodního lektorského sboru je zajištěna.
o Místem konání akce je opět areáI ZáhJadní umělecké školy v Praze

ll.

o Veškeré informace o letní jazzové dílně včetně p ihlášky budou uve ejněny
v p íštímčísleJAMu, p ípadně budou zájemcilm sděleny na adrese:
Ceská jazzová společnost
U druŽstva ldeál 6
140 00, Praha 4, tellfax.:02l61211890
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Jg'z

1998 KunqÁ Honq'

V pátek a sobotu 2. a 3. Íijna proběhlo v Kutné Ho e finále soutěŽe Jvniot Jazz'98. Do toho
to ve ejného finále postoupilo pět souborri, které anonymně vybrala porota na zákJadě nahrávek
na audiokazetách, kter ch p išlo poštou na adresu ČJS poměrně velké mnoŽství. Nebylo snadné
vybrat pět opravdu nejlepších' Členovéněkter;ch kapel jiŽ bohuŽel p ekročili věkov timit t iceti
let a nemohli b t tudíždo soutěŽe p iiati. Na druhou stranu nejmladšímumuzikantovi bylo teprve
t ináct. Do finiíLle postoupily následující soubory:
Josef Fečo Band (Praha)
Josef Fečo - el.b., Stanislav Mácha - p, ond ej Štajnochr - b, Radek Němejc - d.
Just Friends (Praha)
Martin Plach - as, Jan Petrášek - p, JosefFečo - b' PatrikJedlička - d.
Six Kix (swingov orchestr, Sta rkov)
Shaight Note (Plze )
Pavel Hrub
Save

'-

ts,

Jazz (Praha)

Ji í Šimet -

g,

Martin Klimeš - b, Tomáš Reindl - d.

Josef Štěprinek - g, Bed ich Šmarda- ts' ond ej Štajnochr - b, Radek Němejc - d.

Po doznění posledních t nrl v klubu Elité, kde se finale konalo, vyvstal p ed porotou ve

sloŽení: Bohumil Dvo ák (místostarosta Kutné Hory), Jaromír Honzrík, Radek Krampl' Kuba
Stankiewicz a Petr Voln , nelehh. rikol - zvolitvitěze. Debata byla vskutku bou livá, vypadalo to'
Že někte í zričastnění na sebe jiŽ do smrti promluví pouze p es prost edníka, ale nakonec se díky
hlasoviírrí p iklonilo štěstína stranu praŽské kapely Just Friends. Kytarista Josef Štěpanek byl
oceněn za autorskj'vklad a cenu sympatie si odnesl mlaďčkj' a entusiasmu pln orchestr Six Kix.
Basista JosefFečo byl p esvědčiv svm s lovm projevem pro publikum i porotu. Následující

den proběhly v místníhudební škole seminá e, kÍerévedli pánové stankiewicz, Honzák
a Krampl. Celá ada muzikantri musela jiŽ v pátek odjet za svmi povinnostmi a tohoto

dopoledne se neaičastnila; myslím, Že k vlastní škodě.
Slavnostní vyhlášenívítězu proběhlo v sobotu večer v Městském Tylově ďvadle p ed začátkem
vystoupení vítězné kapely a následujícího superkoncertu česko-polské skupiny Quartet East
v obsazení: Piotr Baron - sax, Kuba Stankiewicz - piano, Jaromír Honzák - basa a Pavel Bady
ZboÍil - bicí. Tento večer byl na rozdíl od p edešlého provázen, k našílítosti' poměrně
nečekan1m nezájmem kutnohorského publika. V p íštímroce patrně pro závěrečn 'koncert
zvolíme intimnější prost edí.
Tedy ještě jednou zopakujme oficiální vsledky soutěŽe mlad ch soubor Junior Jazz '98
Kutná hora:

I

'Á/ul
Blahop ejeme vitěz m' děkujeme kapelárn zučastněn m i těm, kÍerénebyly vybrany do finríLle,
a vyz vríme je i dďší mladé muzikanty a soubory aby neváhali a zučastnili se druhého ročníku
Junior Jazz '99, jehoŽ podmínky' termín a místo koniíní oznáryníme v dalšímčísleJAMu. Za podporu děkujeme Městskému u adu Kutné Hory a Polskému Institutu.
Radek Krampl

Jazz club Louny si vds dovoluje pozvat na

Jtsz ATELTER
Loulrv'99
1.-5. dubna 1999 (velikonoční prázdniry)

i:

Irkto
Roman Pokorn (lcytara), JlÍíSlaviček(bicí)'
Jan Knop (piano)' Madimír Y-erndl (zpěv), Petr Dvorsk (kontrabas), Svatopluk Košvanec
(trombon),Vlastimil Šmída(trubka), Martin P\ach (sa:afon).
Jazz ateltet je určen mlad m (nejen věkem) zpěvák m a instrumentalisttim,
kte í se věnují nebo chtějí věnovat jazzu. Účastníci atelieru se mohou těšit na moderní v.uku
s vyrrŽitím audio a videoškol' na historické a poslechové seminá e, vuku teorie, individuální
konzultace a večerní jam sessions'

V uka

Maximální počet student ve t ídě je 10.
bude probíhat v prostorách Lounské ZUŠ. IĎytování a stravová'rrí je zajištěno v hotelu
Union, kde se budou konat rovněŽ večerní jam sessions.
Cena:
kursovn é........7 00,

- Kč, ubytování.........

400,

- Kč,

Stravování (plná penze). ......520,- Kč
Platba kursovného a pobytu se uskutečnísloŽenkou,
kterou

ob dt

Žite

na,i#;:::;'^;:'E;,y:;:"r;;::';",

;;,' ;:::;a

n

a adre

su

PruHL,nŠKA:
Jméno a p

iimení:

Adresa:

Zač,áteéník- mírně pokročilj/ -

pokročil1i

Ubytování (ano - ne)
Stravování (ano - ne)

Rodné číslo:
Datum:

Nástroj:
Podpis:

:

*
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Roznovon

RozHovon VÍm Fllr,y s JnnouÍnnu HNIlIčrou
Ja: Samoz ejmě asi víšp vod této mé povědomosti byl to lvan Dominak, ktery mt

Ja: Thk Jaromíre, rozhovor to budiž velice
neformalní, protože, jak jsi zjistil z těch dvott
časopisťt (míněna predchozí vydaní JAMu)
a jak jsi trefně prohlásil - v mé neprítomnosti
- ale presto se to ke mně doneslo, že JAM je
hezky regionalní časopis...
Jaromír (dále jen J.): (srdečny smích)
Ja: ...ale my chceme pravě tttto zdanlivou re'
gionalitu rozšírit,protože si jsme vědomi toho,

vypravěl o té umělé reči, kterou jste vytvo ili.

J: ...ano, uŽ to mám cel1i...pleše ryzoně
jakumplaze...tatatatatada...něco fazoj, háze
noto tutoč... kalibozaj ovál n...nějkej nějkej
ín to hustejš.
Ja: Ano, tak konečně to znám cely. A druha
moje zaludna otazka bude nasledující:Jaky je
osud Tvého hnilofonu (pro nezasvěcené
Jaromír Hnilička zkonstruoval pred lety, patrně inspirovan vyndlezcem saxofonu belgickym nastrojarem Saxem, novy typ hudebního
nastroje, ktery príznačněpojmenoval "hnilo-

že je jednoduŠšíoslovit pražskéhokolegu,

ktery bydlí o dvě ulice vedle, než kolegu brněnského nebo kolegu ostravského...
J: To dělá i vláda...

oba:...(smích)

Jd: Dokonce sam víš,že to dalo

trošku
ce, neŽ jsme Se domluvili na tomto setkaní.
A já Ti položímhned zaludnou otazku, nebot'

pr

jd mam

ve zvyku klast

Íon").

J: Mrij hnilofon leŽi zašlll na sk íni naho e

a uŽ Se na něj nehraje. Doba

na začátek zaludné

otazky. Thk první otázka je následující: IÝějkej
nějkej rín to hustejš? Co bys k tomu mohl dodat?
J: (s naprostym klidem) To je báse
Standy Vesel1iho... zaÓinalo to Nějkej nějkej

ín to...totiŽ to uŽ byl

refrén todleto

...počkej...Noto tutoč nějšek č, kej bozaj ovál

,

nějkej nějkej

ín to

cvokáren

pominula.
Jd: Tak to byly otazky na uvod. Ale ted'p ejděme k tradičním otazkdm každéhospravného interview m žešnam ríci, kdy jsi se
narodil a proč?
J: No tak...narodi1 jsem se...bylo pěkny
jaro a táta s mámou se měli rádi...v unoru
32 v Bratislavě...já jsem roděny na
S1ovensku...viem eště S akcentom na prvej

hustejš...to byla

Standova práce.

slabike.

OZNAMEI{I O ZTRATE HUDEBNICH I{ASTROJU
Dne 27.9.1998 byly v Praze odcizeny tyto nástroje:
o Tenorsaxofon B, H. SELMER MARK M v.č. 202430
o Pikola C, Ph. HAMMIG, d evěná st íbrná hlavice, reform
o Flétna C, PEARL, post íb ená, st íbrná hlavice Krečmer
o Flétna altová AMATI, post íb ená
Jakékoli inform ace,L<teré povedou k nale ,"nlněkteré ho znástrojri, sdělte, prosím, na telefonní číslo02-692 15 26 nebo 37 11 97. Velká finančníodměna.
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...klavír, housle, nebo taky harfa, hous-

1e...hráli

jsme Gounoda Ave

Maria

a p es tuhle muziku jsem se potom dostal
k Harrymu Jamesovi...mě vŽdycky fascino-

vala trumpeta...naši mně to nechtěli dovolit...máma íkala: "Chvěje se ti to na zubech, ta čelist to p enášído mozku a bude
ztebe naprostej pitomec..jÓ, měla pravdu...
]a: Tb se íkd taky o fagotu.

J: Vo fagotu taky...(lehk smích), ale
trumpeta taky...A pak jsem slyšel toho
Jamese a ten mě tak zaujal,, Že jsem si tu
trumpetu sehnal a začal na ni cvičit.
obrovskej vliv na mě mělo vysílání AFN
a Blue Danube Network... to byly vysílačky
americky armády...voni měli svoje specielní
po ady...na tom Blue Danube Network to
bylo Stripty Sally vodpoledne ve dvě hodiny
a na tom AFN to bylo někdy v pět
hodin...Fascinovaně jsem zkal, co všechno
se dá zahrát a Že to má logiku, vzrušovalo mě
to a uŽ jsem si prostě dupal auŽ v takovejch
šestnácti, sedmnácti ze mé byl.. jak bych to
ek'...totalitní jazzman...ne totalitní ...

Jd: A jd na to navažu. Pokud vím, tak jsi absolvoval bratislavskou konzervato .
J: Já
eknu proč, protoŽe táta se vrátil
z války vomedajlovanej, s americkou armádou, coŽ bylo jako smrtelně trestné po osmačty icátym roce a já nesměl nikam. Ani na
konzervato v Brně. Já jsem měl ptivodně

Ja: ...totalní...íundamentdlní...

J:

ti

...despotickej fundamentalista jaz-

zovej !!!

Jd: Tvoje jméno je spojeno p edevšíms orchestrem Gustava Broma. Jaké byly Tioje aktivity p edtím?

J: To jsem študoval právě v Bratislavě
a hIál jsem tam s malou vlastní partou

namí eno na chemii nebo elektriku nebo
stroja inu. UŽ jsem udělal pohovor na

S Dušanem Polákem na p íleŽitostnejch
kšeftech. Poslouchal jsem právě ten Blue
Danube Network, a protoŽe jsem měl do-

plze sk;i vysok;i škole, ale mocná ruka

nezákona mě vodtamtaď...takze jediná škop iiali, byla v Bratislavě.
J : Tb tedy Znnmend, že tvoje pťtvodní mysly byly nehudební?
J: No hudbu jsem dělal jako koníčka..já
jsem měl teda šílen;ihokoníčka...narušova1o
mě to študium.
Jd: Tuto otdzku se také snažímkldst vždycky - kdy Tě poprvé oslovil jazz?
J: To bylo povlovně, a sice, my jsme
s klukama dělali takov'.i skupinky...t eba

brou paměť, tak jsem ty všechny hity
okamŽitě vopisoval a hned jsme je

la, kde mě

hrá1i...všichni to tam poslouchali jako b|izk-

ou stanici...a měli jsme narváno...voni ani
netancovali, stáli tam v takov'.im houfu a my
jsme jim hráli ty poslední hity. To byl
vohromnej, vohromnej čas...No a potom
jsem se dostal k Siváčkovi a taky do sloven_
shi filharmonie jako trumpetista... To nikdo
neví, co to je hrát váŽnou muziku v sym_
tl tl
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takt trval dvacet minut... No a ten ohlas

fonáku. Asi t ičtvrtě roku jsem tam byl...to
nemáš ponětí, jak se na to člověk dívá jinak
a jak má daleko větši poŽItek z ty skladby
kdyŽ to slyšízevnit . Člověk zna|ty melodie
z poslechu, znal ty první hlasy, ale ty vnit ky'
takovy ty st eva t;i symfonie, to člověk pozná
jedině kdyŽ sedí tam... No a pak jsem hrál s
tímhletím..jak se jmenova1...Vá a Schejbal
...a hrál s náma nákej Pepík Hruška na baryton a ten potom p estoupil k Bromovi a ten
mě doporučil. No a pak uŽ p ijel kapelník
a vodvez si mě...no a vod ty doby hraju
u Broma a jsem, jsem Brnák.
JtÍ: Tbnkrat mě zaujala velika ždnrovd pestrost, která se v orchestru Gustava Broma

nebyl adekvátní zaprvé tomu vytvo ení a tomu šílen;imu nacvičování... ono to má
takovou Žertovnou dohru - já jsem si nechal
všechny ty věci p etočit na kazetu a jel jsem
troubit pro americhÍ velvyslanectví večerku

pro nákej hrob americkejch letc ve
Slavičíně a jak jsem jel, tak jsem si to
pouštěl... Ze zvědavosti, jak na to budu
reagovat po letech. A vza| jsem nějak;iho

stopa e a ten tam prostě seděl a byl z toho
uplně zcvoknutej a pak poŽádal, jestli smí

v lesích...
Tyhlety skladby, to byla slepá ulička...

vystoupit... normálně někde

dlouhou dobu pěstovala.
v

J: Žánrová pestrost má svuj ekvivalent
jiném slově, a sice nestylovost. Ale to bylo

Pokračovdní rozhovoru na straně 20

tak, kaŽdejjsme tam byli individualita, kterej
se snaŽil urvat si pro sebe ten kousek toho

Života. Tam byly taky takoqÍ záimow
skupiny a velice siln;i kliky v tom orchestru...voni nás t eba nechtěli pustit

k sÓlování nebo co. No tak jsme si s Pepkem
Audesem udělali svoji vlastní kapelu
v kapele...k veliké nelibosti vostatních, ale
protoŽe to mělo uspěch, tak jsme hráli.
Kapelník byl takovej racionální, pragmatickej typ, kdyŽ se to líbilo, nechal nás hrát.
Jd: J si pamatuju jednu éru takovejch
velice komplikovanejch skladeb - podílel ses
na tom Ty, potom tušímMojda Bartek...

PaganÍni
Španělsld 6, Pruha2
tel./fax: (02) 22 25 20 78
tel.: 0603 4I0 773

J: Mojda uŽ né..jenom nepatrně...ten

o housle, violy, cella, kontrabasy

okamŽitě vycouval.

uiběr mistrovsk;ich nástrojri

JtÍ: Byly to skladby velice kompozičně

a smyčcri

a hračsky naročné...
J: Já jsem byl zastánce Stan

.

Kentona...von

dělal takov'-Í ty t etí proudy a mě to šíleně

pouŽité i nové

fascinovalo. Pak jsem prosadil tuhle muziku
v kapele...bylo to nesmírně téŽky na zkomponování, ponévadŽ tam jsou matematichÍ
pravidla. Musel sis udělat takov'.Í pravítka,
a pak se ty noty posouvaly vo pár milimetrri.

Pak se to vobrátilo a Zase z

dechové nástroje

o klasické kytary
mistrovské i studentské

o p íslušenství'vykup, servis

druh:Í

o konzultačnía poradenská činnost

strany...prostě šílenětěŽ[f...to t eba jeden

1lz
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Tlpv K PoSLECHU
Redakce JAMu se rozhodla za adit do obsahu zpravodaje novou rubriku "Tipy k poslechu".
Budeme se ptat rrizn 'ch osobností jazzové ve ejnosti, ať uŽ muzikantri, fanoušktl, znďc nebo
laiku, jaké Že to jazzové nahrávky právě poslouchají' které mají v oblibě nebo ke kte4fm se rádi
wacejí' Snad budou jednotlivé tipy dotázan 'ch pro čteniíe JAMu inspiraci' p ípadně inforrnací
o nov'ch deskách, zasluhujících pozornost.
Zde je první várka ''tip k poslechu":

Max Voegl

Í, lgrtarista fieden z nejvraznějších osobností mezi americkmi muzikanty,
žiiícímisvého času v Praze. Asi p ed t emi lety se podílel na boomu jazzklubtl a jazzov'.ch
kaváren' v nichŽ se v Praze fuávalo a jamovalo' nyní studuje v New Yorku historii)
1. Abmad Jamal anril his trio: "Live at the Blackhawk"
Myslím, Že Ahmad Jamal Trio s Israel Crosbym (b) a Verner Fournierem (dr) pat

ilo k těm
velk m triím jazzové historie. Zprisob fuy Ahmada Jamala, aralŽmá skladeb a cit pro swing
celé kapely je prostě riŽasn . Tato deska je nejčersťvějšímp írustkem mé sbírky a je po
zoruhodná zajímalrmi aranŽmá skladeb April in Paris a Like Someone in Love. RovněŽ
skvělá je medley I'1l Take Romance / My Funny Valentine nebo Jamalovo Night Mist Blues.
2. Mark lirrner: rrln This Worldil, Warner Bros, 1998
Kurt Rosenwinkel (g), Brad Mehldau (p /fenderpiano), Larry Grenadier (b), Brian Blade (dr),
forge Rossy (perc.)
Tato riplně nová nahrávka p edstavuje na jazzové scéně mladého talentovaného tenorsaxo
fonistu Marka Turnera. Deska je skvělá z mnoha drlvodri - vribec nevím, kde začít- skvělé
Turnerovy kompozice, riŽasná hra a t n, kapela d chající a neuvě itelně spolu a Brad
Mehldau na Fender Rhodes zní prostě super - jak je ostatně jeho zvykem.

Jaroslav Čečrrtle,šéfJazzklubu
a archivá

ve Slaném a Slánskch ja zzov ch

dn

, sběratel

.

l. Bill Evans: "You must believe in Spring", Warner Bros, 1977
2. Geri Allen: "The Gathering[, Verve
Shodou okolností momentálně nejvíce poslouchám dva ze sv. ch viírročníchdrírhl a to
staršíhoBila Evanse a poslední disk Geri Allen. od Evanse je to disk You Must Believe In
Spring (Warner Bros), kteÚ je trochu jin , neŽ jak tohoto pianistu znám. Hraje zde ve1mi
risporně a pohodově, asi to bude to nejlepší, co jsem od něho dosud slyšel. Moc se mi tu
také líbíEddie Gomez., navíc je zde i pěkné téma z filmu M.A.S.H.' škoda jen' Že disk není
delší.Geri Allen The Gathering (Verve) je s Evansem v kontrastu, hudba je dravá, ve větší
partě a rozhodně ne komorní. Allenová je skvělá pianistka i skladatelka, coŽ tady dokazuje
v plné mí e. Těšímě tady i ričast kJrtaristy Vernona Reida.
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Ji í Slíva, grafik a ilustrátor,

jazzoq

nadšenec, téŽ k5rtarista Grafičanky.

l. Buc$ Pizzarelli & New York Swing: rrTiibutes Cole Porter", 1992
2. "Chet Baker - Steve Houben", 1979
Mám ještě éersff zážítekz PraŽského hotelu Radison SAS' kde v prosinci Bucky Pizzarelli
se sv m triem hrál!! ProjíŽděli Prahou spolu s New York Voices, kte í pak měli koncert
y rámci jazzového festivalu. Slyšet 72-1etého Pizzarelliho v neformálním prost edí hotelové

bylo Žasné. Naprostá uvolněnost, swing a radost z celého tria plně vyza ovala.
Desku jsem si koupil na tomto koncertu a rád ji poslouchám.
Steva Houbena jsem poznal už p ed lety' kdy u nás vystupoval na festivalu v duu s jist m
beleiclcim pianistou, jehož jméno si uŽ bohuŽel nepamatuju. UŽ tehdy mě zaujal' a pak se mi
dostala do ruky tahle deska, natočená v Belgii s Chet Bakerem' která je skvělá.
kavrirny

Jaroslav ttBarneyil Kantor,
l. Dizry Gillespie:

rrFor

Musicians

H. Ellis, R. Brown, S. I*vey.

grrarista

Onfl,

1956, Verve, D. Gillespie, S. Getz, S. Stitt,

J. kwis,

Ze staršíchdesek miím hrozně rád tuhle desku, je to v podstatě učebnice bebopu. Super šlapajícírytmika od balad aŽ po strašnéfasty a skvělá bebopová s la dechďri - super deska!
2. John Scofield: ilQuietil, patrně Blue Note, 1996, J. ScoÍield, W. Shorter, R. Brecker, S.
Swďoq B. Stewart.
Z novějších desek rád poslouchám tohoto Scofielda. Je to skvělá muzika' zajimavé skladby
a krásně napsaná aranžmá. Scofield hráLl v Praze asi p ed dvěma lety právě s touhle rytmikou. Tahle deska je navíc obohacena o dechovou sekci a

Vojtěch Eckert,

s

la Wayna Shortera!

pianista

M. Singers: llCo

nás láká'', Čes{ rozblas 1998, cR 0085-2_531
Velmi mne zaujala tato čersfuá novinka z domáci produkce. Vokrílní kvintet M. Singers p sobí ve všech skladbách kompaKně a skutečně svěŽe, vše záÍi záiděnthodnjm radostn m
entuziasmeÍn' Na desce jsou zastoupeni populrirní auto i (Stevie Wonder, Elton John, John
Lennon a také Jaroslav JeŽek)' po jednom tu najdeme spiritual, ragtime a několik velmi
znám ch standard . Témě všechny aranže má na svědomí mladá pani kapelnice Marcela

Macarová a lze o nich bez obav ici, že jsou vesměs nápadité' vtipné, kvalitní a často prlvodní (!). Zdeje i několik zajimavych česk ch' taktéŽ ptlvodních text z pera členek souboru.
Pozornost upoutá p edevším skvěl leader-soprán olgy Škrancové- je zdravy aŽ Úbušn ,
mimo ádně pohyblivÍ jist za všech okolností. Ta|<téŽ zdravy je i tah altrl (Hana Komanová,
KarolÍna Štěrbová) a mezzosopráuru (kapelnice), či barytonu (Dušan Kollár), kter se svojí
barevností velmi dob e s ostatními hlasy váŽe.'V ele doporučuji k poslechu.

1l
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Aby se nehovo ilo jen o Karlu Velebném, dejme teď slovo p ímo jemu. objevili jsme tento čkinek
pmním číslevelmi zajímavého časopisu Jazz Bulletin, ktery v roce 1966 začal vyd vat Jazz-club
Parku kultury a oddechu v Plzni. Tbnto archivní materiáI se dá považovat za velmi p iléhavé novoroční
p ní Karla Velebného našim současnym jazzman m.
v
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HUDEBNÍKA

Myslím, Že to s těmi potiŽemi, soudruzi jazzmani, asi nebude tak z1é. Musime se umět podívat
na věc realisticky. VŽdyt jenom kolik nás je - nás hudebníkri. Co Čech to muzikant, a to je hodně. Dalo by seÍici AŽ AŽ. To víte, Že mezi tolika lidmi, vlastně hudebníky' se vŽdycky najde někdo, komu se nezdá to nebo ono. My ostatní musíme takového p esvědčit, aby se mu zdálo. Zdá
se mi, Že za tím čelem by mé|obytzÍizeno naše vlastní ministerstvo - ministerstvo jazzu. Kromě
oddělení synkop, dvojiť ch jazyki a kiksti by mělo existovat i rozsáhlé oddělení p esvědčovací,
kam by byli zváLni nespokojenci, kter1m by se dokazovalo, Že jsou na omylu. Byly by tam
shromážděny veškeréd ležite dokumenty, svědčícío našich tispěších.
Nechápu, jak se t eba někdo m Že pídit po cizích nástrojích a zlobit se, že je nedováŽíme. Proč
bychom je dovaŽeli, vŽdyt bychom dováŽeli ďíví p ímo do lesa. U nás se vyrábějí všechny nástroje a ojejich kvalitě svědčíi to, Že se vyváŽejí do celého světa. Nejlépe se ovšem hodí pro čess
jazz. Kdybyste tak slyšeli' jak se t eba o naši trumpetě pochvalně vyjád il sám velh.Í Satchmo
nebo Leo Wright o našem saxofonu. Tolik si vtíŽínašich nástroj které jsme jim věnovali, Že je
'

šet í a raději na ně nehrají.
U nás se vnábějí i takové nástroje, které se jinde snad nevyrábějí - nap . kytary s reproduktorem p ímo na korpusu, nebo klavifony, které se hodí hlavně do nejmenšídomácnosti. Naproti
tomu se mriŽeme pochlubit i rozhlasov'.mi elektrofonich.Ími varhanami, které jsou snad největši
mi zelen mi varhanami na celém světě' Asi jsou i nejdraŽši' i kdyŽ ostatní nástroje jsou nejlac_
inější.
Sem tam jsem zaslechl něco o níz[ch honorá ích. Pr u po adatel i u publika opadl zájem
o jazz. Není to pravda. Nedávno byt jazz v Lucerně, zpíval Matuška a bylo nabito. I agentura se
stará všemožně o propagaci českéhojazzu a vyjednává y hodná angaŽmá i do zahraničí.Takov.
hudebník se nemusí o nic starat, jenom si doma v podnájmu pěkně wo í a pečlivě se p ipravuje.
Jeho práce se těšíveliké váŽnosti, i kdyŽ - up ímně ečeno - si m Že hÍát kaŽdj'co chce, hlavně
kdyŽ se nakonec sejdou všichni u piva.
Naši jazzovihudebníci skuteéné Žádné potiŽe nemají. Svědčío tom téŽivelky
počet jazzkJubti, které se dokonce sloučily ve federaci a navíc teď mají i svuj
vlastní bulletin. KdyŽ si p edstavíme, Že kaŽdy jazzkJub zajistí jednou Qidně vys-

toupení jedné jazzové skupiny, pak se musí p ece na kaŽdého jednou dostat.
jiŽ stojí za to, cvičit dva nebo t i měsíce repertoár. Nehledě jiŽ k tomu, Že existuje v našírepublice i jedno místo, kde se denně mtiŽe hrát jazz. Jmenuje se Viola.
Má \Tihodu, Že najednou tam mohou hrát i t i hudebníci a hlavně tiše - lcvtili nájemníkrim. Velice si toho váŽime.
P át do budoucna našim jazzman m nebudu nic, neboť lepší to UŽ b t

A

to

nem

Že.

S uctou váš

Karel Velebny
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Jtzzovg KAPETY A MIJZIKANTI
nrpŘnru,nonĚrn!
- 1l' dubna 1999 probíhá v německém Erlangenu 18. Internacional Workshop.
osmidenni jazzové kursy harmonie, rytmu a improvizace jsou vedeny německ mí
a americk mi lektory. Kursovné činí400'* DM.
. o tyden později, od 19. do 18. dubna proběhne rovněž v Erlangenu Jazz Workshop
Weekend, kter povedou Leszek Sadlo (saxofon), Sandy Patton (vokál)' Marshall Whyler
(didgeridoo!?), Martin Schrack (piano) a Carola Grey (bicí). Kursovné jazzového víkendu
je 270,- DM.
r 3. - 9' května 1999 se koná v Lubljani festival mlad ch nezávisl 'ch umělcti Break 21. Jde
o festival s širok]ím tematic[fm záběrem tvo iv'j'ch aktivit m da, design, vizuální umění,
divadelní a hudební vystoupení. TVo iví umělci v těchto oborech, kte í mají zájem o učast na
tomto festivalu však musí zaslat po adatel m p ihlášku
a demosnímek jejich činnosti do 22. inora 1999.
o Francouzské nakladatelstvi Cite De La Musique vydává prrivodce hudebnimi soutěŽemi
1999l2000 Music Competitions Guide. Jedná se o obsáhlou publikaci (400 stran)
prezentujíci více neŽ devět set hudebních soutěŽí, které probíhají v sezoně 1999 - 2000
v Evropě, Severní i JiŽní Americe a V chodní Asii. Cena publikace se
i s poštovn m pohybuje okolo 130-ti Frank .
r Radnice v Monaku pod patronací Jeho Veličenstva prince Rainiera III organizuje 1. ročník
Mezinárodní soutéžejazzov ch s listri všech instrumentálních disciplín. Hudebnici, kte í se
chtějí zučastnit, musí do 15.3.1999 zaslatna adresu: Académie de Musique, 1, Bd Albert ler,
98000 - MoNAco p ihlášku akazet! s nahrávkou dvou jazzov-fch standard . odborná
porota vybere t i interprety, kte í vystoupi na závěrečném večeru dne 7.6.1999.

oV termínu 3.

Ceny pro vítěze: l. cena : 8000'- Frank
2. cena: 6000,- Frankri
3. cena : 4000,- Frank

Po adatel učastníkrimhradí náklady spojené s ubytováním a snídaníve dnech 6. a 7.6. |999.
o

Podrobnošti ke všem r"./še uveden m akcim, p ihlášky' propozice a objednávkové formulá e
jsou pro zájemce k dispozici v kancelrí i ČJS.

Prodám speciální kontrabasov1i p edzesilovač a mixer Fishman (USA) Acoustic Bass Blender
o velikosti I12 rack pro piezosnímač + mikrofon (včetně fantomového napájení) pro podiové
i studiové vyr"rŽití + pouzdro, témě nepouŽivan (nevyuŽit )' za 1l.000'- Kč. P i rychlém
jednání sleva' ond ej Štajnochr' te]r.:02 l 99l13l5,0603 / 83256l.
'll'D
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Jlg'zovÝ rÝu
Dobr ch k5rtaristri na našíjazzové scéně nebyl nikdy nedostatek a ani o budoucnost tohoto
nástroje u nás se zatím obávat nemusíme. V;ivoj posledních několika let zásluhou mlad ch' talentovan1 ch kytarist jako nap : Davida DorriŽky, Petra Zelenky a dalšíchnaznačuje, Že na mnoho slibného se ještě m Žeme těšit. Jazzov.i kvíz' kter p ipravil Naj Ponk' mí í právě do těchto
vod.
Ještě se vráťme k minulému kvízu věnovanému Franku Sinatrovi. Ač zdánlivě jednoduch '
ukázal se b t docela tvrd m o íškem. odpovědí nep išlo málo, ale pouzejediná(!!) byla správná.
Vítězem kvízu se stává paní Hana Sta ková zPrahy - Vršovic, která ostatně také p ispěla sv m
krásn m dopisem do tohoto čísla'(Asi by nemělo zristat utajeno, že jde o milou paní pokladní
z jazzklubu U staré paní.) Blahop ejeme a posíláme CD ''Frank Sinatra & Count Basie, 1963.
Spnivné odpovědi: lb) New York, New York; 2c) Reprise; jb) Count Basie orchestra;4a) From
Here Tb Eternity; 5c) Bill Miller.
Na vylosovaného autora následujícího kvízu čeká čerstvá novinka Herbieho Hancocka
"Gershwin's World", jejiŽ kratkou recenzi uvádíme hned za kvízem. odpovědi zasílejte do
28. nora na adresu ČJS.
1. Kter k5rtaristajako první pouŽil elektrick'snímač na svém nástroji?
a) Les Paul

b) Charlie Christian
c) Freddie Green
2. V letech 1953
a) Barney Kessel

-

58 prisobil v triu oscara Petersona vynikající lrytarista z Texasu. Kdo to byl?

b) Tal Farlow
c) Herb Ellis
3. Pro kterou nahrávací společnost natočil Wes Montgomery nejvíc sr'ch desek?
a) Capitol Records
b) Riverside Records
c) Columbia CBS

4. Kenny Burrel vydal v roce 1965 album pro Verve Records, na kterém se qfznamně podilel
Evans. Jak se album jmenuje?
a) Guitar Form
b) Guitar Sounds
c) Guitar Moods
5. Kter1 z těchto t í skvěl ch kytarist je vám nejbliŽší?(Tato otázka je nesoutěŽní):
a) Joe Pass
b) Wes Montgomery
c) Herb Ellis

1l7l
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Herbie Hancock:
"Gershwin's World"
Overture (Fascinating Rhythm) " It Ain't

Necessarily So ; The Man I Love * Here
Come de Honey Man * St. Louis Blues
* Lullaby * Blueberry Rhyme * It Ain't
Necessarily So ( Interlude) * Cotton Tail
* Summertime * My Man's Gone Now

I

illli lriiiiIl ff{il iiriiIrli
RBIE HANCOCK

* Prelude in C# minor * Concerto for Piano

and Orchestra in G, 2nd
* Embraceable You Verve

movement

26.9. |998 by se vynikajícískladatel a pianista George Gershwin doŽil sta let. Díky
o
své práci se stal kompozičním prrikopníkem
v nové é e americké hudby s vlivem světového popu, jazzu, klasiky i divadelní hudby. Jeho písně hrají dodnes největší giganti světového

jazzu celého 20. století včetně umělcri nahrávajicích pro Verve (Ella Fitzgerald, Louis

Armstrong, oscar Peterson). Současn vynikajícípianista a skladatel Herbie Hancock sloŽil
hold na svém novém albu pro Verve právě tomuto velkému hudebnikovi. o tomto projektu
Hancock íká: "VŽdycky jsem miloval hudbu G. Gershwina, a tímto jsem chtěl vzdát poctu a respekt všemu, co kdy tento člověk napsal''. Diky Hancockovi dostala Gershwinova muza noqf
rozměr a celé album graduje od uvodní overture, kdejsou pouŽity africké bubny, p es "hitovku''
Summertime, klasiku Prelude in C# minor aŽ po finálovku Embraceable You. Na albu se podilely takové osobnosti jako Kathleen Battle (vocals), Stevie Wonder (vocal), Wayne Shorter (tenor
a soprano sax.), Chick Corea (piano), Ron Carter (bass), Joni Mitchell (vocal), Orpheus
Chamber orchestra a mnoho dalších.

*** DŮuwŽnrw ***
Jak jste si jistě všimli, je v tomto číslevloŽena sloŽenka pro zaplaceni
člensf,ch p íspěvkti na rok 1999. Dovolujeme si p ipomenout neplatícím člentim,
kter1ich byla v 1o ském roce bohuŽel většina, Že Česká jazzová společnost je

neziskoqÍm občansh.fm sdruŽením a její činnost je financována jen prost ednictvím
členshÍch p íspěvkri. Doufáme proto, Že timto zprisobem podpo íte naši práci. Jen pro
uplnost: qiše členskéhop íspěvku byla na valné hromadě stanovena na 300,- Kč
a termín zaplacení je do 30. dubna 1999. Těm, kte í do tohoto termínu nezaplati
p íspěvek, nebudeme moci dále zas:ťLat tento zpÍavodaj. Děkujeme za pocl7opení.
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ZnwŘnr JAZZOVY PIANISTA
MTcHEL PnTRUCCIANI
Michel Petrucciani, francouzsky jazzovy pianista, jehoŽ drobná postava byla
v ostrém kontrastu s jeho energich.Ím a současně lyric[im zprisobem hry, zemÍel
v New Yorku 6. ledna po hospitalizacl z dtivodti plicní infekce. Bylo mu 36 let.
Petruccianiho tělesny handicap byl zptisoben vrozenym kostním onemocněním,
zprisobujícím nedostatek vápníku v kostech. P es toto omezení byla jeho hra vŽdy plná
inspirace a emeslné preciznosti. Ruce měl dostatečně silné k tomu, aby plně vnrŽíval
cel:Í dynamicky rozsah nástroje. Pedály piana ovládal pomocí speciálních nástavc .
Jeho emotivní a občas romantichÍ styl byl někdy p irovnáván ke stylu Billa Evanse.
Petrucciani, syn jazzového lgrtaristy Antoine Petruccianiho, se narodil 28. prosince
1962 ve francouzském orange a vyrristal v Montelimaru. S tělesnym postiŽením se
Petrucciani vyrovnával intenzivním cvičenímna piano. Hrál v rodinném bandu se svym
otcem a bratrem - basistou a poprvé profesionálně vystoupil na Francouzském jazzovém
festivalu, kde si zahrál s trumpetistou Clarkem Terrym. V sedmnácti poprvé nahrával
ve studiu a následně podniknul turné po Francii s altsaxofonistou Lee Konitzem.
V roce 1982 se Petrucciani p estěhoval do Big Sur v Severní Kalifornii, kde se setkal
se saxofonistou Charles Lloydem., ktery se v té době zcela stáhnul z jazzové scény.
Zásluhou Petruccianih o začal Lloyd opět hrát a zaIoŽil nov'.i Charles Lloyd Quartet.
Petrucciani v něm t i roky hrál a poté se odstěhoval do New Yorku, kde zaloŽr7
vlastní skupinu.
Petrucciani nahrál adu desek pro společnost owl a v 80. letech p estoupil k Blue
Note. V tomto období vznikly jeho sÓlová alba Michel Plays Petrucciani a Promenade
with Duke. S kapelou natočil dalšíalba: Pianism (Palle Danielsson, Eliot Zikmund),
Power of Three (Jim Hall, Wayne Shorter) a Music, na kterém spolupracoval s mnoha
skvěl:Ími muzikanty jako nap íklad s Joe Lovanem, Eddiem Gomezem, Adamem
Holzmanem, Gilem Goldsteinem a Taniou Mariou.
Jeho poslední nahrávky byly vydány u společnosti Dreyfus Jazz.
Jsou to Au Theatre Des Champs-Elysees a nejnovější Both Worlds. Kromě vlastních
titulti asistoval Petrucciani také na deskách Charlese Lloyda, Joe Lovana,
Stephana Grapelli a Eddyho Louisse.

Drew Wheeler
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AvrETA ČrnxÁŘŮ JAl\{u
Minulá anketní otázka ''Proč poslouchám (hraji) juz" , na kterou jsme dostali adu
velmi zajímavych dopisťr, mí ila spíŠedo minulosti. Čtená i se vyjad ovali o své cestě

k jazzu, co je formovalo a inspirovalo.
V dnešníanketni otázce ''P ež[ie jazz rok 2000?'' bychom vám chtěli nabídnout téma k zamyšlení nad budoucností jazzu, nad jeho p edpokládan m vyvojem a moŽnymi perspektivami. Jazz byla vŽdycky Živá muzika, která do sebe jako houba nasávala

podněty, inspiraci a atmosferu dané doby. Dnes, v době globalizace a Internetu
dostává tato otázka novy rozměr: Bude jazz dál schopen p ijímat a ztcadlit nové podněty stále se zrychlujícíhoqÍvoje? A nebo Živé qihonky jazzového kmene odum ou
a cely strom bude, ádně zakanzervován, umístěn v muzeu jako vzácny exponát?
Budeme velmi tádi' podělíte-li se s námi o vaše názory a rivahy nad tímto, dle našeho názoru aktuálním tématem. Vaše p íspěvky zve ejníme v p íštímčísleJAMu.

Pokračovaní rozhovorll ze str. ]2 Víta Fialy s Jaromírem Hniličkou

soused

Ja: IÝení tajemstvím, že trumpetisti se dělí
lendisty" atd. a kaŽdy se většinou drŽí své specializace. Ty vŠak volně precházíŠmezi těmito
kategoriemi.

J: To byl psychotronicky vliv kapelníka.
Von...vodešel Artur Pavlíček...politická
zá|eŽitost... a nebyl první trumpetista.
Kapelník se na mě prostě podíval a ekl: ''Ty

ekne správnou brněnštinou:

chaj ty večerníčky...nebov reklamách...tam
praŽská herečka a íká: "p ájámá
vám vásálá vá1ekonocá"...To není moŽny...
a to jde ze všech vysílač, tohleto...V podstatě to je takovej nesmysl, jako kdyby t eba
plzensky studio vokupovalo veškery vysílací

je náká

budeš hrát první trumpetu!''. Já jsem

predtím hrál takoqi bakerovsk1i sola a ríkám:
"Já první trumpetu hrát nebudu'', ale von:
"sedni si a hraj!''. Tak jsem si sednul a hrál.
S tím kapelníkem to hrálo uplně Samo.

Ja: Jaromíre, mt\žeŠněco

a

"Nazdar kémo, tak co, jak se máš?". A nějaky děcko se podívá na myho psa a ekne:
'Já, tá já pjáknáj pás" (J. zdaÍile napodobuje praŽštinu)...prostě hrozny, voni poslou-

na "lídry", "chorusaky", "kantilénisty", "dixi-

časy cely republiky a určovalo, co bude

praŽsky studio natáčet. To nejde...Mě t eba
nezajimaji uzavírky praŽ skej ch ulic. pro č to
vysílajív celostátní televizi!...Toto Se musí
změnit!
. .

vytknottt

Pražák m, kromě toho, Že neumějí vyslovit

Já: Pokorně to priznavam a

měkké i?

J: No, Že prostě...Že ovliv ujou takou.Í
plythí myšlenía ovliv ujou komunikaci

souhlasím,

ačkoliv moje odpovědnost za to je minimální.
J: (propuká v bou liqÍ a chápavy smích)
Ja: VěnujeŠse pedagogické činnosti?

mladejch lidí. Bydlím v ulici, kde mě potká

Z,D
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J: To je takhle: Buďto ten člověk bunky

d kaz,

že filosoficka strdnka věci u Tbbe stojí
na prvním místě a že ta hudba je pouze její

pro jazz má, anebo je nemá, buďto má jazzovej sluch, anebo nemá. Měl jsem Žáky,
někte se dopracovali těsně k tomu vr-

vnější vyjad ení. Jd si myslím, že umělecky pro-

í
cholu, ale těch posledních deset
milimetr ...to je v podstatě celej Život.

jev by měl byt tak trochu spíšeodpadní produkt filozofickych uvah.
J: Já bych to ekl takhle:

eba Marsalis je dokonalej hráč, ale nemá
to, co má Miles Davis... I kdyŽ byl na vrcholu slávy, tak to bylo naprosto perfektní,
ale...ten poslední milimetr tam scházel...
My jsme t eba hráli s Indrí Suríman (fonetick p epis záznamu - moŽná chybn ). To je

T

va,

slo_

je někdo jazzové praštěnej, tak to
Že bejt Turek, nebo Japonec, m Že bejt
z JiŽni Ameriky a všichni to maj to cvoknutí
naprosto totoŽn . Řeknu Ti jednu věc...mám
dvoje hodiny.. jeden budík Íizenej krystalem

Že pokud

m

neznámej saxofonista a hrál i na trumpetu...Na voboje hrál strašně mizerně, ale
zahrál t i tÓny za sebou a byl to takovej jazz,

a na zdi mám hodiny kuchy shÍ krystalem

Íizeny...a voni se

od sebe lišej za rok

ekněme vo nákejch dvacet vte in. A nastane
čas, kdy jsou vod sebe v takovym intervalu,
Že to swinguje. To klapání se najednou zaadí do swingovy formule... swinguje to deset minut a pak to z ty swingovy formule vypadne. Je to tisícina vte iny, vo kterou je to
kousek vedle. Je to jakoby swingováni, ale uŽ
to neswinguje.
Jd: Jd jsem učinil objev, ktery jsem zakonil
do své knížky"Jak se děla jazz", že tam, kde
se hraje jazz, se nev lčí.Poslední v lka na
uzemí Spojenych sttÍtťtbyla vdlka Severu proti
Jihu a to ještě jazz nebyl. Pak jazz vzntknul
a od té doby se tam nev lčí.Trochu mi zkalilo

jsi vyloŽeně vyskočil ze Židle. Nebo
Fergusson...to byl v bornej chlap, to vťrbec
nebyl namyšlenej ělověk...popíjel s náma,
nedělal ze sebe vťrbec nic...popad trumpetu
a zahrál cokoliv. Já jsem si vŽdycky myslel,
Že to je nějaká technická zá|eŽitost, Že von
t eba má ten mikrofon namontovanej
v trumpetě...Muse1i mu dát ten mikrofon t i
metry a von eště byl zahlcenej !!
Že

Jd: Vždycky, když se dělají takovéhle

rozhovory, tak se Stane, že se

Na co nejsou

to zahraješ. Ale fascinuje mě jedna věc,

pri nejlepší vťtli

na něco zapomene. A proto je dobry vyzvat in-

teruj ovaného, co by chtěl zasadního íct k celé
té problematice sdm ze sebe.

radost, že podobnou teorii hldsd gigant
McDonald ve vztahu k lokalizaci svych provo-

J: Já mám zásadní post eh takovej, Že budoucnost lidstva jeuŽjaksi...Že to nejlepší uŽ
má za sebou... Že v podstaté, kdyŽ si člověk
uvědomí fakt, Že energie, která je k dispozici
na světě je konečná... A lidstvo s ni zacházi

zoven.

J: Iá mám dojem, Že

McDonald

a diskotéky' Že to je ...degradace člověka aŽ
na tu zákJadní bytost.. je to vlastně pochodujícítrávící roura...
Jd: ovšem kdyby ten McDonald skutečně
zp sobil světovy mft tak by to snad nebylo tak

jako malé děcko... My zazlíváme cikántim,

Že kdyŽ dostanou byt, tak ho tak'zvaně vyby-

dlej , Že spálej parkety, dve e, sk íně,
všecko... my neděláme nic jin ho. V podstatě, lidstvo má dvě moŽnosti... Že velice
zeskromní a zeštíhlí...je to kací s[i na
voběšení... ale to AIDS p išlo za pét minut
dvanáct... boŽí prst... ta zemékoule uŽ nás
musí set epat, jinak to skončíhrozně.
Jd: Mě zaujalo to, že tvé zdsadní vyjtÍd ení
se tykalo věcí všeobecnych, protože to je jasny

špatny?
J: Pokud zaruií světoqÍ mír, tak si jednou
za měsíc se zavÍenym chuťoqim čidlem dám

jednoho mekdonalda.
Ja: No tak Jaromíre, jd jsem spokojen,
jménem čten JAMu Ti děkujt a brzy nashledanou.
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BLINDFOLD TEST
JAROSLAV BARNEY KANTOR & PETR ZELENKA
Cole Porter: Yourd Be So Nice To Come Home To.
Jim Hall, Chet Baker, Paul Desmond, Roland Hanna, Ron Carter, Steve Gadd.
Z CD Jím Hall: Concierto' CTI 1997 ( 1975)
Barney: (hned) To je jasn '' Jim Hall. To mám doma.
Petr: Já to mám taky, na jednom v'běru Cheta Bakera. Je tam Steve Gadd.
Barney: Ty hele, to tak šlape! Jim Hall je svuj' dá se poznat. Zvuk se mu r zně vyvíjel, ale poznáš
ho hned podle toho, co hraje.
Petr: Mné se líbí'Že studoval klasiku' kdyŽ mu bylo kolem dvaceti, a myslím, že je to hodně slyšet
na tom' jak hraje v triu. Já jsem klasikou neprošel, ale chtěl bych.
Barney: A v jakém smyslu si myslíš, Že ti klasika pomtlŽe v triu? Ve vedení hlas nebo jak?
Petr:Y tom, Že pak ke hraní p istupuješ riplně jinak. Mimochodem, znáš triovou verzi Concierta
(de Aranjuez), kterou nahrál Hall Živě v Japonsku? Nahrál mi to David DonlŽka' Že to má od
Romana Pokorn ho. Je to skvěl .

Miles Davis: So What.
George Benson - g, Ron Carter - b' Jack Dďohnette - dr, Clarence Palmer - org, MichaelCameron,
Albert Nicholson - perc. z CD George Benson: Beyond The Blue Horizon, CTI 1997 ( l97l).
Barney: (jen co se ozve Íigura tématu) Benson. Ten nruk
uŽ slyšel.
Hráli jste někdy s hammondkama?

je

bensonovslq. A myslím' Že jsem to

Petr: BohuŽel.

Barney:

Ne.

s le) Člověče, ten Ron Affif má plně stejnej zvrrk. Akorát to není tak dobÚ.
Barney: Benson hraje riplně rovně' trošku jako McCoy Tyner, ale ten to hraje ještě víc jako stao
cato.
M že se člověk naučit hrát rovnějako Benson?
Barney: Já myslim, Že jak začneš,jak ti zobák narost, tak to ti pak z stane. Nep em 'šlím,Že teď
budu hrát tak a tak' nevím...
Petr: Já myslím, ŽekdyŽ člověk začne hrát na lqrtaru, Že ten aruk, jak ho má danej, uŽ nemriŽe
Petr: (pÍi kytarovém

nikdy změnit.

Barney: Co se ! ká frázováni.'. mně se t eba vŽdycky líbil Dexter Gordon, kterej hraje strašně
"za", je pozadll za rytmem. Pak uŽ jsem z toho měl depku, íkal jsem si: ty vole, hraješ za, ale
aŽ moc, to uŽ není dob e. Jsem zvykl ' swingovat a kdyŽ jsem pak měl naopak něco zahrát rovně,
byl to takov neniyk... samoz ejmě to zafuaju, ale je to nep irozené, není to moje, tak' jak to
cit|m. Zi eŽito na tom, co v danou chvíli hraješ a co se děje okolo tebe. A kdyŽ jsem poslouchal
Bensona, měljsem pocit, Že se snaŽím hrát rovně.
Petr: MoŽrLá, kdyby hral kratši noty, tak to vyzní normárlně, ale on hraje po ád ty osminky, tam
uŽ nemriŽeš hrát swing'..
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Barncy: Jo, ale kdyŽ chceš, trošku ti to
tam p ece jenom mriŽe swingovat,
kdyŽ to není nějak vel[i fast.

Rudy Linka: Room # 428.
Rudy Linka E, George Mraz b,
Marvin Smitty Smith - dr. Z CD Rudy
Linka: Always Double Czechl, ENJA
1996.

Petr: Trošku hraje tak, Že jsem
zmatenej. Není to Metheny?
Barney: Asi ho známe, ne? Ve dvou
chvílíchjsem měl poc7t, Že to Hall. Ale
ten má jiny zvuk. Ale šlape to pěkně.
Druhy pokus: Rudy Linka: Bob's Tune.
Stejnd sestava, stejné album.
Barney: To uŽ jsem někde slyšel.
Petr: Toho asi neznám. Určitě ne.

Je to Čech.
Petr: Ten Rudy Linka?
Barney: Tak na toho jsem si nevzpomněl. Slyšeljsem ho, uŽ je to dávno, jednou v Aghartě, a nějak mě to neoslovilo. Tak proto jsem tam slyšel ty fory od

Halla, byly tam dva takové postupy,
Linka se u něj učil. A slyšel jsem to
někde v rádiu.

Petr: Tohle by mohl bejt

Petr Zelenka

Mráz.

Barney: Jestli má svou tváÍ? Já toho od

něj moc neznám... to bych si toho musel poslechnout víc.
Petr:MoŽná je to taková směs vliv ...

Jesse Davis: B.Y.O.G.

Jesse Davis - as, Peter Bernstein - g, Mulgrew Miller - p, Ron Carter - b, Kenny Washington
dÍ. Z CD Jesse Davis: The First Inside, Concord 1998.

Petr: (nazač,átktl

s la) Bernstein. Ten

se pozná hned,

stačíkdyŽ zahraje pár

t

-

ntl. Toho hodně

sleduju. Jinak v bec nevím.
Bamey: Já talry ne. Je to dobqi, jenŽe já o tom, co se děje ted'' nemá'rn moc šajnu... já jsem spíš
v té staré muzice. Dnešní muzika mě vlastně většinou něčím...i kdyŽ to není p ípad Bernsteina...
sere. Kdybych to rozvedl, tak u decha 11 mě nebaví takov ten moderní zvuk... tohle na mě p sobi
jakoŽe dobrí ale kdyŽ to eknu riplně up ímně'já nevím, jestli bych to poslouchď nějak častěji.
Žebych se z toho odvazoval t ikrát denně, to ne. Alespo po prvním poslechu. Někdy se ale
člověk splete, to je t eba p ípad Scofieldovy desky Quiet. KdyŽ jsem ji slysel poprvé' íkal jsem si'
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je nějaké ďvné... ale teď se mi strašně libí. I kdyŽ bych radši' kdyby tam byl kontrabas místo
Swallowa. A teď si ji pouštímčasto. Nevím, nejvic mě odvazuje bebop a šedesátá léta.
Petr: Mé taky vlastně v poslední době bavil jenom bebop a šedesátil léta, ale snaŽím se vic jít do
modernější muziky i do jinejch Žánnt'.. mě to zajímá.
to

Pat Methery: Question And Answer. Gary Burton, Chick Corea, Pat Metheny, Roy
Haynes, Dave Holland z CD Like Minds, Concord 1998.
ktr:Tlh|e písničku zná'rn

v triu.
Barney: Metheny mě odvazuje nejvíc v těch triích. Ztovna Corea a Burton nejsou moji největší

favoriti.

Pet:Moji taky

ne.

Barney: I kdyŽ to neznamená, že by to mělo b

t špatné,to vrlbec

ne.

Miles Davis: Meďey (Gemini, Double Image).

Miles Davis, Wayne Shorter, Joe Zawinul, Chick Corea, John Mclaughlin, Dave Holland,
Balakrishna, Billy Cobham, Jack DeJohnette, Airto Moreira z CD Miles Davis: Live Evil,
Columbia 1996 (1971).

Petr: To je fantastichf... to je Davis?

Barney: Thk to bude nějahÍ ten
Petr:

Asi Scofield.

Barney: Ne ne, to byl ještě
Live Evil.

p elom...

Mclaughlin. A co

to je?

Barney: Tohle období mě minulo. Jednou jsem si nahrál Bitches
Brew a tehdy mě to vťrbec neoslovilo. MoŽná dneska, kdybych se
k tomu vrátil...
Petr: Ty vole, to je hrozná jizda. To je šílen1i!
Barney: Někde jsem slyšel, jak Davis Mclaughlinovi íkal: hraj jako
bys na to neumé|, prázdné struny a tak... a on na to: jak to mám
udělat, kdyŽ na to umím?
Tehdy Davis vlastně hledal druhého Hendrixe...
Jaroslav,,Barney" Kantor
Petr: Davis prej ekl o Hendrixovi, Že kdyby uměl tu teorii, Že by to
nebylo ono.
Barney: Tohle si mriŽe člověk pustit v noci sám... a pak se jít oběsit. P ipadá mi to depresivní.
Petr: To ne' Mě strašně baví' jak to Davis dokázal takhle zorganizovat. To nikdy nepochopím.
Mít ten anuk v hlavě a udělat takovou kapelu a dostat to tam.
Barney: Já jsem tohle vlastně nikdy neposlouchď. Nemťržu íct, Že mě to pruď, Že mi to vaď,
ale hodnotit to na prmí poslech...

Herbie Hancock: Tell Me A Bedtime Story.
Mark Whitfield' Christian McBride z CD McBride, Payton, WhitÍield: The Fingerpaintings'
Verve 1997.

Barney: To mi něco p ipomíná' to uŽ jsem moŽná slyšel.
Petr: (v s le) To je Whitfield.

Z.ql
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desky, jak hrajou Hancocka, ne?
Barney: A tak to je z
Petr: Jo? To bych strašně chtěl.
Barney: A že v téhle skladbě není Payton? To je duo?
Petr: Ty voIe, to si musím sehnat.
Řešilijste chvilku,jestlije to starui, zvukově vycištěn , nebo nov nahnivka?
Petx Č|ověče,moŽná jo. Mě napadli ruzní lidi... Jim Hall, ale pak se tam objevila taková věc' Že
by to byl nesmysl...
Barney: Zvuk dua je... někdy poznáš, Že je to star podle bicích nebo piana. Ale u dua to jde

hrozně těŽce. Jednak arukově. A i to hraní - takhle by klidně mohli hrát v šedesát ch letech.
Myslíte si, že l|hitfield je jeden z mnoha a že měl štěstí,že si ho všiml George Benson, nebo že to je
u. jimečny talent?
Petr: UréitéhríLlo roli' Že je černej, ty maj teď v Americe většíšanci se uplatnit. Tam je to teď
tak obchodně bran ''. Ale ne ek bych' Že je tam takovejhle kytarist spousty' to spíšt eba Ron
Affifje taková kopie Bensona, ale Whitfield je dobrej.
Blindfoldtest
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Z ooplsŮ xaŠtcrrČrrNÁŘŮ
VáŽení p átelé'
P ljměte mrij nejv elejšídík za velice pěkn JAM' mám velikou radost, Že je na světě!!! Nyní
bych se ijáráda p ipojila sv'm p íspěvkem k anketní otázce ''Proč poslouchámjazz''.
Pat ím k jiŽ d íve narozen1fm a jazz je má veliká láska uŽ vice neŽ čty icet let. Je to m j nejvěrnější p ítel, kter'mě nikdy nezklamal! Mr. Quincy Jones kdysi ekl."Jazz je člověk' kteni mluví vŽdycky pravdu". A já to mohu jenom potwdit.
Vracím se ke vzpomínce na velkého Frankieho. BohuŽel je tomu tak - lŽ na něj m Žeme jen
vzpomínat' Dal nám tolik aŽ neuvě itelně krásného. Nyní už asi zpívá tam naho e opět s Count

Basiem. Chci však podotknout, Že nám zristal ještě jeden pan zpěvák, velice blízh. p ítel
Frankieho, Mr' Tony Bennett. Tento pan zpěvákje m j favorit a pětadvacet letjsem měla velké
p ání jej vidět a slyšet Živě. Splnilo se mi to loni na )o(I. International Jazz Festivďu v Praze.
JelikoŽ jsem jiŽ několik let v penzi, nemohu si dovolit mnohé, ale v tomto p ípadě jsem neváhala prodat plášť, abych se mohla koupit vstupenku. Byl to nezapomenutelny zitŽitek. Bělovlas1i' interesantní muŽ - prostě osobnost! Někdejsem éetla, Že Tony Bennett skončil, ale opakje pravdou. Sedmdesát dva let není málo, ale u takového zpéváka asi věk nehraje roli. P ejme mu
všichni, kdo jej máme rádi, aby ještě dlouho, dlouho tak krásně zpíval.
Pro tentokrátje to vše, ďe vzpomínek mám nespočetně, takŽe, zbude-li někdy kousek místa,
ráda opět něčímp ispěji na téma ''Proč poslouchám jazz". - Pomáhá mi totiŽ Žít!!!!!!!

ZdravÍm vás
Jedna z vašich nejvěrnějších

Hana Stankova
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Agentura TRIWOLI zve vŠechny p íznivce velkych kapel na:

7
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Btc BnxDovÝ FusrlvAt
Pl'znŇ

Festival, ktery se koná v Plzni ve dnech22. - 23. dubna |999,bylza|oŽenv roce
1993 a konal Se v rámci oslav osvobození Plzně Americkou armádou, jelikoŽ to byli
právě Američané, kte í bigbandovou muziku do Evropy privezli.
Program:

Čtwtet 22. dubna

o Kjellerbandet (Norsko)
Orchestr z Norwegian University of Technology and Science v Trondheimu.
. Vlasta Pr chová & Swinging Q
Vlasta Prtichová - zpěv, Zdenék Zdenék - piano, Miloš Bílek - tenorsaxofon,
Vít Fiala - kontrabas.

o The M.S.A. Jazzmania Big Band (Holandsko)
J azzmania bigband amsterdamské konzervato e (M. S.A.

).

Pátek 23. dubna
o The Big Band Of The Braunschweig Technical University (SRN)
o Sudden Comfort (Švédsko)
Vokální Žensky kvartet ze Stockholmu. Lsa Fagestrom - soprán, Anna Nyberg tenor, arunŽmá, Kicky Braun - baryton, Ann-Sophie Báckman - bass.
o Deborah Brown & Kltivers Big Band (USA & Dánsko)
Kluvers Big Band je jedním z mála zce|a profesionálních bigbandťr v Dánsku.
Deborah Brown, pťtvodem z Kansas City, je zatím nejlepší jazzová zpěvačka, která kdy
s orchestrem vystupovala.

CpxÍr INZERCE:
Pro členy Črs do 250 znakťr
Pro ostatní do 250 znaktl

l/4

strany

ll2 strany

celá strana
prední a zadni

strana

.zdarma

.l50,- Kč
. .300,- Kč
. .600,- Kč
1 200,- Kč
l 800,- Kč
.

lnzeráty zasílejte na adresu:

Česká jazzová společnost, U druŽstva ldeál 6, 140 00 Praha 4, faxujte na č.: 612 11 B90,
nebo pouŽljte e-mail: jazz.spol@post.cz.
Finanční vyrovnání zašlete na náš učet č.. 72 136-011/0100
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Jar PRoŽÍT "JAZZo\^Í, DENII?
Pět tzv. Jazzovych dn p ichystá na letošnírok c.ls. P jde
o jednodenní jazzové slavnosti v pěti rŮznych českych městech,

v Praze, Brně, Plzni, ostravě a olomouci. VŽdy v jednom z místních
klubŮ bude od brzkych odpoledních hodin do pťllnoci probÍhat akce,
jež by měla p ilákat všechny, kte í mají rádi jazz, mají chuť ho hrát či

poslouchat, debatovat o něm, rozdávat moudrosti, nebo se o něm
naopak něco dozvědět.
Program otev e odpolední seminá pro jazzové muzikanty, vedeny
našimi p edními jazzmany, po té p ijde na adu odborny teoreticky
seminá , p ednáška pro ve ejnosť na dané téma, videoprojekce
a podobně, Večer proběhne koncert p ítomnych jazzmanŮ a následné jam session. Všichni sp ízněníjsou vítáni!
Termíny, místa konání a konkrétníprogram Jazzovych dn up esníme v p íštímčísleJAMu a člen m společnosti zašleme aktuálně
téŽ speciální pozvánky.
Pozor! Na praŽsky Jazzovy den, ktery se bude konat v prťlběhu dubfrQ, by měl zavítat p ední světovy jazzovy teoretik James Lincoln
Collier s p ednáškou o Duku Ellingtonovi. Těšme se/

Telegraficky
Česká jazzová společnost má noYou tajemnici.
Do funkce tajemnice Črs byla v prosinci 1998 p ijata Mgr. Hana B e ová,
která má zkušenosti s publicistikou, vysfudovala bohemistiku a momentalně dokončuje
doktorát lingvlstilty na FF UK. Také se věnuj e jazzovému zpěvu. od nástupu do funkce
se stala vyraznou posilou vyboru.
Nové u ední hodtny kancela e ČJS,

Utery 9:30 - 12:00

P tek

9:00

-

12:00

ZA

1 20 00 Praha 2
. 0216910581 I Fax 0212517623

Pošt. SChr. 94,
Tel

E-mai I : pj m usic@netforc e.cz,
http :l lvvww.pjm usic.cz

P inášína náš trh novinky firmy @
@
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@

cottcononrtlnos

ronconofftlnos

ccD-4807-2

CCD-4850.2

Tnr Srnru Crrz Qunnrrr
wrrH CHrr Bnrrn
Quintessence - volume 1

Cnnnlrr Bvno
inspiration
My
- Music of Brasil

Charlie Byrd - guitar, Romero Lubambo - guitar,
Chuck Redd - vibraphone, Nilson Matta - bass,
Duduka Da Fonseca - drums and featuring
Maucha Adnet - vocals,
Scott Hamilton - tenor saxophone

@

H'

Stan Cetz-tenor saxophon ,.lim McNeely
piano, Ceorge Mraz- bass, Viďor Lewis - drums,
Chet Baker - trumpeVvocal

conmnofftlnos

RT
Mustc

ccD-4803-2
PJ O1s-2

Gnnv Bunrorrt
Like minds

C"ry Burton - vibraphone, Chick Corea - piano,

|'Ří SrvíN & Plrnnr Fnvnr
Excursions Il

Pat Metheny - guitar, Roy Haynes - drums,
Dave Holland - bass

Ji í Stivín - reeds, woodwinds,
Pierre Favre - drums, percusions

Tyto a dalšíCD firem @

conmnunttonus a R[ naleznete v prodejně
Bontonland Megastore, Václavské nám. 1, Praha 1
a nebo v prodejně Hft!, N"vrátilova 12, 11 0 00 Praha 1
(zde je možno si CD objednat na tel. čísle22230910 na dobírku)

23. 2. 1999
9. 3 .1999
1 0. 3 .1999
11. 3 .1999

Palác
Palác
Palác
Palác

affi

Akropolis
Akropolis
Akropolis
Akropolis

pokračuje:

Sv rrnN elszvrcx-srr/IGRolAK Qu Nrur (PL)
N. H. o. PeoERsEN Tnlo (DlíS)
Slct FlNrrl & ArnlcnN HEART (Á/Chana)
r

r

Tnrvon Wnrrs MonÉ Muslc (CB/Chana)
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o
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