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JAZZKOL

Je pomyslný kolektiv lidí, kteří nějakým způsobem přispěli k tomu, aby 
tato publikace spatřila světlo světa. Bylo to umožněno tím, že nezištně 
dali k dspozici písemný nebo fotografický materiál, nebo třeba i jen své 
vzpomínky.
Grafika použitá v publikaci je dílem mého přítele Edw. Kaima. 
Chtěl bych také poděkovat panu janu Trojakovi, gen. řediteli společnosti 
Finclub plus, a.s., bez něhož by tato publikace nemohla vzniknout. Děkuji 
mu nejen jako sponzorovi, ale hlavně jako svému příteli.
Náš největší dík patří ale všem jazzovým fanouškům, pro které jsme hráli 
a bez nichž by Český Těšín nemohl být Jazzký.

 R. Marek

Členy Jazzkolu byli: V. Branný, H. Duda, Zb. Farnik, Š. Gažík, R. Homa, 
Fr. Hovjadský, R. Chovaniok, W. Klimonda, Vl. Krochmalný, Vl. Kosek, 
P. Litvora, P. Mocek, V. Mravčík, P. Rubal, R. Schneeberger, Fr. Schulhau-
ser, M. Siedlaczek, Al. Suchánek, J. Symánek.
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I.    PROLOG

Co je a co není jazz?
I my jsme byli postaveni před tuto otázku, když jsme se rozhodovali, koho 
z těšínských muzikantů sem zařadit. Vzhledem k tomu, že uspokojivou 
odpověď nenašli ani renomovaní odborníci, nečiníme si na to tím spíše nárok 
ani my. Předmět, který se v čase vyvíjí (jako v tomto případě jazz) a stane se 
pojmem, dostává postupně relativní význam. Relativní proto, že platí jen pro 
určité období. Zpočátku “jazz“ znamenal neworleánský styl. Později „jazz“ 
se rovnal „swing“ – potom “jazz“ byl „bop“atd. Dnes je slovo „jazz“ tak ši-
roký pojem, že se jím označuje všechno, co se v této oblasti během minulého 
století událo – od pochodového archaického jazzu až po nejvýstřednější soudo-
bé pokusy. Hudební soubory nebo muzikanti se pohybovali na hranici zábavné 
hudby /popu/ a „jazzu“ podle podmínek, ve kterých hráli a tak překračování 
této pomyslné hranice mohlo nastávat od skladby ke skladbě. Tato publikace 
nemůže být encyklopedickou příručkou o těšínském jazzu protože zde po ce-
lou dobu chyběl systematicky píšící fanoušek nebo kritik! Muzikanti sami si 
na shromažďování materiálu, který by nám teď přišel velmi vhod, nepotrpěli. 
Ujali jsme se toho úkolu s vědomím, že se můžeme dopustit spoustu nepřes-
ností. Omlouváme se tak těm, které jsme neúmyslně opomenuli. 
Zpočátku bylo naším záměrem pokusit se zjednodušeně popsat historii 
taneční a jazzové hudby v našem městě: za vhodnou příležitost jsme považo-
vali 50-leté výročí jejího trvání. Za určitý historický mezník, ze kterého jsme 
při tom vycházeli, byl rok 1953, kdy se taneční orchestr Mravenci, vedený 
V. Krochmalným, přetvořil ve formaci hrající daleko modernějším stylem než 
původní orchestr stejného jména, založený asi r.1951.
Není ale nic více zavádějícího než počítat historii až od okamžiku, kdy do ní 
sami vstupujeme. To platí pro veškerou lidskou činnost. To, co dnes považu-
jeme za jazz, zrálo (a nejen u nás) velice dlouho a vyrůstalo v těsném spojení 
s populární a zábavnou hudbou. Vždyť i před M.Davisem a Sonny Rollinsem 
byl Ch. Parker, před ním B.Goodman, Count Basie a Ellington. Ale i oni měli 
své předchůdce jako byl Louis Armstrong nebo King Oliver a jiní. Těm všem 
ale předcházeli představitelé venkovského blues, spirituálů, ragtimů, pracov-
ních písní i evropské hudby zábavné, lidové, taneční a pochodové ze začátků 
minulého století.
Vzpomínáme tímto i na všechny naše předchůdce. Oni byli tímto předvojem 
a jsou součástí nás samotných dnes!

R.Marek





II.     OD JAZZOVÉHO PRAVĚKU
        PO SOUČASNOST 
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To co přišlo po únoru 1948 nelze nazvat jinak než „třetí dobou temna“ 
v naší historii. Nijak si nezadala s tou středověkou a pak nacistickou. 
V obchodech s hudebninami mizí počátkem padesátých let všechno co 
má i jenom nádech západu a v dalších letech tu bude jenom optimistický 
folklor, budovatelské písně a sovětské častušky. A tak je vlastně zázrak, 
že se v ponurých padesátých letech objeví několik nadšenců, kteří založí 
amatérský taneční orchestr! Jejich snahu a píli vystihuje i jejich název 
„Mravenci!“

Těšínské hudební skupiny a orchestry
(R.Marek)

Druhá světová skončila – všichni se radují a nejvíce snad muzikanti 
a hudební fanoušci. Na trh přicházejí neznámé gramofonové desky – hlav-
ně Brunswick a Decca. Pouští nám je, ještě i v prvních letech totality, 
Karel Kotásek se svým bratrem Jardou na těšínské plovárně. V rozhlase 
posloucháme Glenn Millera, Woody Hermana a další bez obav proto, že 
už neplatí zákaz poslouchání zahraničního rozhlasu, vydaný během války. 
Ještě dnes vidím v duchu tu papírovou cedulku, která musela být zavěšena 
na každém radiovém přijímači: PAMATUJ –PAMATUJ, že poslouchání 
zahraničního rozhlasu je zakázáno a trestá se i smrtí!“ A pro jistotu musela 
být z vnitřností všech přijímačů vytažena ta část, která umožňovala příjem 
krátkých vln. Ale znáte „zlaté české ručičky“! Stačilo pár drátků a příjem 
byl zaručen! 

Ale už je tady rok 1947 a na Střelnici (později Pionýrský dům) hraje oprav-
du jazzová kapela; australský dixieland Gream Bella se zde zastavuje na 
svém turné! Zdá se, že je ……“zlatá brána otevřená!“ Krutý osud uvedl 
v platnost o rok později i druhou část toho dětského říkadla…“ Kdo do ní 
vejde - hlava mu sejde…“A my jsme do ní vešli! 
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Taneční orchestr Mravenci
(R.Marek, V.Krochmalný)

Orchestr, jehož název vymyslel výborný (bohužel dnes již neži-
jící) bubeník Günter Max Rottmann, vznikl v r.1951 na podzim. 
Před ním existoval orchestr „Akšudil“, tvořený místními lidový-
mi hudebníky - amatéry. Tento orchestr hrál tzv.“lidovku“ a ně-
které současné české taneční skladby. V r. 1951 přišel do kapely 
V. Krochmalný a přivedl s sebou i bubeníka G.M.Rottmanna a trumpetistu 
W. Klimondu. 

Orchestr hrál ve složení:
trumpety: W. Klimonda, J. Ligocki, K. Kajfosz, O. Nohel
trombon: A. Chrobok
saxofony: O. Brudný, E. Sikora, W. Branný, L. Matloch
piano: V. Krochmalný
housle: L. Mencnerovski
kontrabas: R. Cinciala (Mlčoch)
bicí: G. M. Rottmann, 
později občas kytara: R:Marek

Zárodek Mravenců v lednu 1952 ve Slezském domě.



Pod vedením V.Krochmalného se vydal orchestr na cestu změn. Byl 
přebudován repertoár a hlavně změněn styl hry saxofonové sekce. 
Zastaralý měkký, vibrovaný zvuk byl zaměněn za tvrdší, rovný a plný tón. 
Zvuk orchestru se stal modernější. Orchestr začal hrát moderní taneční 
hudbu a přijal název Mravenci. 

Hrál na tanečních zábavách a plesích v Č.Těšíně(Slezský dům, Piast, 
Střelnice) i v Cieszynie (hotel Pod jelenem) a v okolí. Orchestr byl vel-
mi oblíben a v této oblasti neměl široko daleko konkurenci. Kontinuitu 
orchestru narušila v r. 1953 vojenská prezenční služba několika členů or-
chestru. Hned na to, v r. 1953 – 54, navázala na tento orchestr kapela stej-
ného jména. Tvořili ji někteří členové původních Mravenců. Tato kapela 
byla již stylově vyhraněnější a hrála v tzv.“švédském obsazení“.t.j. čtyři 
saxofony a jedna trumpeta! 

Obsazení: 
W. Klimonda - trump.
V. Krochmalný, H.Duda, Tad.Wala, W.Branný - saxofony
L. Stonavský -  piano
R. Marek - kontrabas
G. M.Rottman - bicí
později Malik - barsax. 

Hrálo se hlavně z tzv.“tiskáčů“, ale některé skladby aranžovali již členové or-
chestru, hlavně V. Krochmalný. Tady se také ozvala první improvizovaná sóla, 
např. ve skladbě Blues Upstairs and Dawnstairs (klarinet H.Dudy). Dva čle-
nové tohoto orchestru, H.Duda a V. Krochmalný, působili později na Lidové 
škole v Č. Těšíně a mají zásluhu na výchově dalších těšínských muzikantů.
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Mravenci začátkem r.1953 v hotelu Piast.
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Skupina RIO, SWINGTET, SZPUNT, JUWENTUS
(J. Šindler, F. Schulhauser, E.Kaim, R.Marek, 
Zb. Farnik)

Píše se rok 1954, a vystoupení Mravenců a také taneční kapely místní 
vojenské posádky, mají u mládeže velkou odezvu. Posluchačů a příznivců 
nové swingové hudby přibývá a pro generaci 14 -15 letých studentů a učňů 
je tato hudba opravdovým kulturním objevem. Objevují se nadšenci, kte-
rým již nestačí jen poslouchat své idoly a vzory, ale sami se nadšeně snaží 
je napodobit.

Jedním z nich je také Ruda Rychtařík. Svou první trumpetu získává Ruda 
od těšínského opraváře dechových nástrojů, pana Mrozka. Neúnavně 
nacvičuje odposlouchané skladby Louise Armstronga a Harryho Jamese. 
Brzy se k němu připojují další, kterým jazz učaroval:Rainhold Svatoš 
na tenorsaxofon, Milan Žurek na klarinet, Vilém Kunz na kontrabas a Jirka 
Šindler na bicí. Všichni jsou začátečníci a samouci, ale plni chuti hrát. 
Zanedlouho se k nim připojují další dva hudebníci, kteří své nástroje již 
ovládali, ale které později opustili. Byl to Franta Schulhauser na kytaru 
a Lojza Suchánek na housle. Hráli spolu již nějakou dobu jako duo“Lucky 
a Franky“ ve stylu Hot Club de France. 

Franz Schulhauser na to dnes 
vzpomíná:Lojza“Lucky“ 
Suchánek hrál na housle veli-
ce dobře. Stylem připomínal 
Stehana Grapelliho ačkoliv ho 
před tím nikdy neslyšel. 
Je škoda, že považoval housle 
za nejazzový nástroj 
a uvažoval stále o jiném ná-
stroji. Jsem přesvědčen, že 
mohl udělat díru do světa.“ 
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Po čase přecházejí do skupiny Rudy Rychtaříka, kde hraje i Jirka Šindler na 
bicí. Hraje na obrovský buben místní dechové kapely pana Dziadury. Malý 
bubínek má z inventáře Pionýrů. 
Lojza Suchánek objevuje na půdě buben, který používala kdysi Hitlerova 
mládež (HJ) při svých pochodech. Po úpravách a přemalování symbolic-
kých znaků vzniká tzv. kotel. Tato „bicí souprava“, doplněná činelem z de-
chovky, odpovídá zatím požadavkům kapely. Ta získává zásluhou Franty 
a Lojzy na kvalitě a popularitě. Získává i své jméno RIO, o kterém dnes 
nikdo neví co mělo znamenat. 
Další kuriozitou bylo, že určitou dobu hrálo ve skupině několik kytaristů. 
Lojza Suchánek přešel od houslí přece jen k jinému nástroji, ke kytaře, kterou 
hráli ve skupině i Jirka Rychtářik a J. Hladný. F. Schulhauser, ovlivněn snad 
koncertem Alberta Nicholase v polském Cieszynie a klarinetisty Edmonda 
Halla v Karviné, přechází na klarinet. V jeho rozhodnutí ho utvrzuje 
i návštěva brněnského Slovanu, kde v Oase“ vystupoval v té době těšínský 
rodák, vynikající klavírista Ludva Stonavský. Ten spolu s výborným 
ostravským kytaristou Rupr. Břečkou hráli již v padesátých letech vynikají-
cí“be bop“. Po té co dostává od příbuzných z Německa gram. album. „The 
King of Swing“ Benny Goodmana, rozhodl se pro klarinet definitivně. 
Franta, na klarinetu zapůjčeném z dechovky p. Dziadury, hraje po týdenním 
cvičení svoje první sólo ve skladbě Mack the Knife při májových 
oslavách. 
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Hraní přibývá, hraje se na čajích, tanečních a plesech a v zahradách 
restaurací Brandýs a Slezský dům. Po společné návštěvě koncertu 
černošského klarinetisty Edmonda Halla v parku Boženy Němcové 
v Karviné  dochází ve skupině ke změně obsazení. Franta hraje stále 
častěji na klarinet. Rychtaříkova kapela tak dostává nový sound, což 
nemohli přehlédnout a přeslechnout ani tehdejší představitelé města. 
Pan Blažej Stavinoha získává od nich povolení, aby RIO vystupova-
lo v parčíku za radnicí a tak hrají na malém podiu v sobotu odpoledne 
promenádní koncerty. 

Téměř souběžně s tím hraje na těšínském gymnáziu už skoro dva roky 
skupina studentů - Petr Alexandr trpt, G. Kantor housle, V. Vengloř piano 
a ZD. „Pilous“ Přidal na bicí. 
Později se přidává Jarda Bača na klarinet a Venca Laštůvka na trombon. 
Bača a Laštůvka přecházejí později k Rychtaříkově kapele a vzniká 
první dixielandová kapela. 
R. Rychtařik - trpt
V. Laštůvka - trombon
F. Schulhauser - klar.
J. Báča - klar.
R. Svatoš - tenorsax.
V. Kunz - kontrabas, (Z. Hovjadský), 
A. Suchánek - banjo
J. Šindler - bicí. 
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Toto seskupení bylo ve své době velice populární a tehdejší komunistické 
vedení města povolilo dokonce i vystoupení v prvomájovém průvodu, kdy 
se hrálo za jízdy na valníku, a potom na prvomájové veselici. Skoro neuvě-
řitelný úspěch, když si uvědomíme, že tato hudba, se svými kořeny v USA, 
byla trnem v oku politického vedení a naprosto se neslučovala s představa-
mi o socialistické morálce a výchově mládeže. 
Lavina popularity jazzu se však už nedala zastavit. Různými cestami 
jsme se dostávali k jazzovým deskám. Hodně se poslouchal Modern 
Jazz Quartet a z našich Karel Velebný a Honza Konopásek. Ti inspirovali 
i těšínské jazzmany. Po čase se Rychtaříkovo RIO rozděluje a zčásti zaniká. 
S některými muzikanty skupiny RIO zakládá novou skupinu Edward Kaim, 
profesor polského gymnázia v Č. Těšíně, výtvarník a muzikant. Přivezl si 
z dob svého působení v západní armádě v Anglii velké zkušenosti a bohatý 
notový materiál.

Edward Kaim, kytarista a vedoucí hudební skupiny polské kadetky v Ang-
lii (the 1st Coy of Polish Cadets officers Training Unit.)
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Program prvního vystoupení hudební skupiny polské kadetky v Anglii pod 
vedením E.Kaima.
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Program prvního vystoupení hudební skupiny polské kadetky v Anglii pod 
vedením E.Kaima.
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Po návratu do Československa se stal po studiích E. Kaim jednou 
z výrazných osobností hudebního života v Č. Těšíně. Působil i v Těšín-
ském divadle/korepetice, aranžmá, dirigování). V pozdějších letech založil 
velmi známy polský instrumentálně – vokální soubor Parafráze.

E. Kaim zakládá skupinu, ve které hraje F. Schulhauser klarinet, 
Al. Suchánek kytaru, J.Lanc kontrabas a J. Šindler bicí. Skupina hraje 
i výchovné koncerty a její, i když poměrně krátké působení, bylo vel-
mi úspěšné. Po čase odchází ze skupiny F. Schulhauser i s rytmikou, 
a zakládá Swingtet.
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Swingtet /kvartet, kvintet /1957 – 1959

Do SWINGTETU přichází k F.Schulhauserovi, A.Suchánkovi a J. Šindle-
rovi pianista G.Tlolka. Ten spolu s F.Schulhauserem píše pro skupi-
nu pěkná aranžmá. Uplatňují se zde velké improvizační schopnosti 
F.Schulhausera a A.Suchánka. Získali prvenství v soutěži malých 
skupin na ostravské konzervatoři. Repertoár tvořily skladby ze Small 
Group Bennyho Goodmana, George Shearinga a Modern Jazz Q.Solidní 
doprovodnou dvojici vytvořil Jiří Šindler hlavně technikou hry metličkami 
a J. Lanc na kontrabas.

Po rozdělení Rychtaříkova RIA zakládá F.Schulhauser SWINGTET



SZPUNTI:
M.Walach, 
M.Suchánek, 
G.Walach,
Wl. Toman, 
K.Pieknik

SZPUNT a JUWENTUS

E. Kaim se věnuje výchově nových muzikantů na polském gymnáziu 
a výsledkem je soubor SZPUNT. Ten získal ocenění na soutěži kapel 
v Hranicích na Moravě.
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Vojenskou prezenční službu v letech 1959 - 62 si mohl V. Mucha/bicí/, 
F. Schulhauser/klar./ a R.Rychtařík alespoň trochu zpříjemnit hraním 
v kvintetu M. Aplta. Po příchodu z vojny se připojuje k triu (F. Schulhauser, 
V. Mucha a A. Suchánek) trumpetista Jirka Konrád, který píše pro skupinu 
výborná aranžmá z rep. Gerry Mulligana.
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SZPUNTI dorostli do JUWENTUSU.

Ti malí „špunti“ skutečně “přerostli“ do JUWENTUSU. E. Kaim 
pro ně psal speciální aranžmá. Mne osobně zaujali nejvíce bratři 
Michal a „Giga“ Walachovi. Výborný pozounista Michal emigroval 
poměrně brzy do Kanady a jeho mladší bratr „Giga“(klarinet) vytvořil poz-
ději se svou manželkou úspěšný taneční pár, a získali titul mistra republiky 
v latinsko-amerických tancích. Pak zmizeli za hranicemi i oni.
Juwentus hrál ve složení: W. Toman - trpt.,  M.Walach - pozoun,  Harenžlak 
- sax., G.Walach - klar., K.Santarius - piano, K.Molin - kontrabas, 
M.Suchanek - bicí. 
Alternace: bicí: P. Roszak, J. Rywik, piano: J. Hendrych, kytara: 
T. Przyhoda. 
Někteří členové tohoto souboru zůstali dlouho ovlivněni působením 
v souboru! Jeden z nich, Michal Walach, představil po létech při návštěvě 
ČR Edu Kaima svému americkému příteli slovy: „This is my first teacher 
of jazz!“
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SEPTET PZKO Zb. Bruzsky

„Tři tamboři šli kdysi z vojny domů…“ se zpívá v jedné písničce. 
Skutečnost je ovšem taková, že se po příchodu z vojny nestarali o krá-
lovskou dceru, dívající se z okna, jak tvrdí dále písnička, ale založili 
v r. 1959-60 taneční orchestr. Pokračovali tak vlastně v činnosti, kterou 
začali již na vojně, kde spolu hráli. 

Z předchozích hudebních seskupení přešli do SEPTETU: Fr. Schulhauser 
- Ts, Vil. Mucha - bicí, J. Lanc - basa.

Zleva: Zb. Brzuska (p), Zb. Farnik (trpt),  J. Kajfosz (trbn)

Orchestr hrál pod patronátem PZKO (Polský svaz kulturně – osvětový) 
a vedl ho Zb. Brzuska, který později absolvoval ostravskou konzervatoř. 
Ten také aranžoval většinu skladeb pro tento orchestr. 
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Obsazení: 
Zb. Brzuska – piano, 
J. Kajfosz – pozoun, 
Zb. Farnik – trpt., 
J. Lipka – sax., klar., 
F. Schulhauser – sax., klar.,
M. Alexandrová, L. Pyszut, 
Kr. Farniková - zpěv, 
J. Lanc (později R. Marek) 
– kontrabas,
V. Mucha (P. Roszak, 
P. Rubal) – bicí.

Repertoár byl zaměřen jak na taneční tak na jazzovou hudbu. Jinak to ani 
v té době nebylo možné. Stylově vyhraněnější byl kvartet, který se dle po-
třeby z ansámblu vyčleňoval. Pro některé příležitosti (festivaly, soutěže),
se orchestr rozrostl o hostující muzikanty. 

Příležitostný big-band hraje Hniličkovo „Příležitostné blues“. 
Zleva: Zb. Brzuska - piano, zadní řada: trombon: St. Mierva, F. Hovjadský, 
trpt: Zb. Farnik, Igor Parma, Filla, přední řada: V. Mucha - bicí, 
saxofony: P. Borský, Br. Jaracz, Fr. Schulhauser, v předu R. Marek - kon-
trabas.
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Zleva: V. Mucha (bicí), 
R. Marek (kontrabas), 
J. Lipka (sax), 
J. Kajfosz (pozoun), 
Zb. Brzuska (piano), 
Kr. Farniková (zpěv), 
Zb. Farnik (trpt), 
Konrád (konferenc.).

Orchestr hrával příležitostně i v Polsku, kde měl jazz v té době větší pro-
stor než u nás. 
Kapela nahrála několik skladeb v ostravském rozhlase a účastnila se i ce-
lostátního festivalu mládeže v Bratislavě. Vystoupila i na I. ČAJFu (Čsl. 
amatérský jazzový festival) v Přerově mimo hlavní scénu. 

Po několika letech přechází orchestr pod patronát Domu kultury v Karviné 
a v r. 1966 odchází Zb. Brzuska, aby nastoupil úspěšnou dráhu profesionál-
ního hudebníka. Na místo J. Lipky, J. Kajfosze a Fr. Schulhausera přichází 
na piano Arn. Symanek, na trombon St. Mierva a na sax., klarinet a kytaru 
J. Báča. Vedení kapely se ujímá kontrabasista R. Marek. 

Se  zpěvačkou Kr. Farnikovou si občas „střihli“ muzikanti  (J. Lipka, Zb. Farnik, 
J. Kajfosz) i docela dobré vokály. 
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Nové složení kapely s hostujícím pozounistou E. Čarvášem. 

V r. 1968 se orchestr rozpadá a část jeho členů v čele se Zb. Farnikem tvoří 
pak základ třinecké kapely Steel Quintet. 

Čas od času se podle nutnosti měnil Septet i na dixielandovou kapelu. 
Bývalý basista J. Lanc chtěl na své svatbě slyšet skladbu „Na své svatbě 
chci mít dixieland“, tak ho tedy měl!



27

SEPTET na celostátním festivalu mládeže v Bratislavě.
 

Zleva J. Lipka (ts), Zb. Brzuska (piano), Kr. Farniková (zpěv)., 
Zb. Farnik (trpt), F. Schulhauser (tsax), R. Marek (kontrabas), V. Mucha 
(bicí), J. Kajfosz (trbn). 

Kromě Kr. Farnikové a Marie Alexandrové zpíval příležitostně s kapelou 
i Leszek Pyszut. I on chtěl v tomto případě spolu s muzikanty Tan. orches-
tru DK Karviné přispět k „rychlé a bezpečné dopravě“!
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Marie 
Alexandrová 
a „Pán u nás 
v podkroví…“.

Zb. Farnik si občas rád „střihnul“ sólo i na kornet. Na obr. se Zb. Brzuskou 
při koncertním vystoupení v Ostravě. 



29

SEPTET cestou necestou na Silvestr v Zakopaném (Polsko). 

Uznání „vyhrané“ 
na vypůjčeném 
kontrabasu.
Ten potom zamotal 
hlavu i pracovníkům 
celní zprávy.
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Jazz Q Č. Těšín vznikl v r. 1963 jako soubor, který se orientoval na hlavní 
současný proud moderního jazzu, tzv. hard-bop. Bylo to zaměření neob-
vyklé, protože do té doby se téměř všechny soubory v regionu soustřeďo-
valy na tradiční dixieland nebo swing. 
Hlavním protagonistou souboru byl F. Schulhauser (tns, ss, fl). Dalšími 
členy souboru byli Fr. Hovjadský (tbn), Al. Suchánek (kyt), Zd. Hovjadský 
(b) a Vilém Mucha (bicí). Později kapela vystupovala pod názvem Jazz Q 
F. Schulhausera. To F znamenalo zpočátku František, protože své původní 
křestní jméno Franz nemohl užívat. V každém případě to byla skupina, kte-
rá na naší amatérské jazzové scéně patřila po 30 let k nejlepším. 

Kapela prodělala od r. 1966 řadu změn. Na bicí nastoupil Petr Litvora na 
místo V. Muchy, který se dal na dráhu profesionálního muzikanta. Na kon-
trabas nastoupil po Zd. Hovjadském R. Marek, který jako člen několika 
dalších kapel býval alternován dalšími basisty (V. Olšanský, R. Chovaniok, 
J. Skřehota a K. Vejvoda.)

Jazz Q Č. Těšín
(F. Hovjadský, R. Marek, A. Suchánek, P. Litvora, 
F. Schulhauser)
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Cestou ze Španělska 
navštívili Těšíňáci i Paříž

Soubor se zúčastnil řady domácích i zahraničních festivalů, na kterých zís-
kával stále vyšší ocenění (Přerov, Olomouc, Šumperk, Ml. Boleslav atd.). 
V r. 1968 vystoupil také v polské Wroclavi na festivalu Jazz nad Odrou. 
V témže roce reprezentoval ČSR ve španělském San Sebastianu, kde kyta-
rista Al. Suchánek získal cenu jako nejlepší sólista. 
Kromě stříbrné plakety si přivezl domů Lojza Suchánek jako nejlepší sólis-
ta ze San Sebastianu také krásnou „španělku“ (rozuměj špaň. kytaru).
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Vítanou příležitostí k vystoupení bývaly různé vernisáže. 

…a protože těch příležitostí nebylo mnoho, bylo nutno je využít třeba 
i s nohou v sádře.
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Vypadat co nejbizarněji není výsadou jen dnešních hudebních skupin. 
U popelnic pózuje „druhá tráva“ Jazz Q F. Schulhausera ve složení: 
F. Schulhauser, P. Litvora, J. Hendrych, R. Marek. 

I na zkouškách se 
hrávalo s plným 
nasazením. 
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F. Schulhauser 
a R. Marek spolu 
s fanoušky 
Jazz Q Č. Těšín 
oslavují získání
titulu „evropská 
extratřída“.

Masivní plaketu 
z IX. Ročníku ČAJF 
Přerov 1974 přivezl 
obětavě domů Lojza 
Suchánek, sběratel 
trofejí. 
Asi v osmdesátých 
letech min. století 
natočil JQ v os-
travské televizi 
„Medailon F. 
Schulhausera“.
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F. Schulhauser byl natolik dynamický a vitální hráč, že mu někdy nesta-
čilo hrát jen na jeden nástroj. Do úplné podoby s multiinstrumentalistou 
Rolandem Kirkem mu zbývá ještě malá flétnička, kterou míval Kirk upev-
něnou pod nosem. 
Na snímku je již St. Helis, který po r. 1970 se svou basovou kytarou nahra-
dil kontrabas R. Marka.

Rok 1970 znamenal i několik personálních změn. Odešel F. Hovjadský 
(tbn) a A. Suchánek (kyt) a nastoupil pianista J. Hendrych. Příležitostně 
vystupoval se souborem i polský pianista H. Slaboszewski. 

Soubor vystoupil v přímém přenosu pražského Divadla hudby v r. 1968 
a 1970, v pražské Redutě a v r. 1976 i v Lucerně. V r. 1978 se soubor 
profesionalizoval pod názvem FORMACE JQ. O dva roky později natočil 
jako kvinteto gramofonovou desku Zdánlivý pohyb slunce, na které se 
skladatelsky profilovali F. Schulhauser, F. Hovjadský a J. Hendrych.

Těžiště práce souboru byly výchovné koncerty a vystoupení v hudeb-
ních klubech. V roce 1985 vystoupila Formace JQ na varšavském Jazz 
Jamboree a od r. 1986 působila v různém obsazení na zaoceánských lodích 
po dobu několika let. 
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Formace JQ: V. Volný, M. Niemierski (ts), K. Michna (trpt), Z. Man (voc), 
F. Hovjadský (tbn), S. Helis (bg), J. Hendrych (p). 

Se souborem vystoupili v různém obsazení: J. Konopásek, L. Skuplík, 
R. Hands, J. Mrozek, P. Husička, L. Emanovský. B. Ludmila, R. Chovaniok.
Kapela doprovázela J. Koubkovou, K. Karasek. 
Počátkem r. 1992 vzniká Jazz klub Na hranici kde je Formace JQ kmeno-
vou kapelou a členové obnovují tradici známých jazzových festivalů pod 
názvem Těšínský jazzový podzim. Č. Těšín se stává významným bodem na 
mapě jazzového dění nejen u nás, ale i ve světě. V klubu Na hranici vystu-
pují naše i zahraniční špičky jazzové scény a Č. Těšín se stává v povědomí 
jazzové veřejnosti opět pojmem. V prestižním časopise Jazz Forum byl 
Těšínský jazzový podzim zařazen mezi světové festivaly. 

Jan Konopásek v jazzklubu 
„Na Hranici“
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BUMERANG

Výraznou osobností těšínského hudebního dění byl Vladislav Kosek. Od. 
r. 1960 hrál v různých skupinách především na baryton-saxofon. V r. 1971 
založil vlastní skupinu Bumerang se saxofonistou Edou Markem a zpě-
vačkou J. Plachta - Filipcovou. Časem se skupina zmenšovala a Vl. Kosek 
(kromě bsx také klávesy, kytara a zpěv) hrál od 1986 do 1996 v duu s klá-
vesistou Alešem Borkovcem a zpěvačkou Šárkou Secovou. 

Příležitostné hudební seskupení: P. Litvora (bicí), 
A. Suchánek (kyt.), L. Kosek (barsax.), J. Konrád (trpt.)

Snímek je z r. 1990.



STEEL QUINTET 
(Zb.  Farnik, R. Marek)

Steel Quintet byl sice taneční orchestr Společenského domu Třineckých 
železáren, ale jeho jádro tvořili těšínští muzikanti ze Septetu Zb. Brzusky, 
respektive tanečního orchestru DK Karviná r. 1968-69. 
Složení:  Zb. Farnik – kapelník, trpt., bonga, Kr. Farniková – zpěv,  ing. 
J. Báča – kytara (později ing. J. Lasota), ing. Br. Jaracz – tenorsax., so-
pránsax., klar., Stan. Mierva – trombon (přechodně), A. Symanek – klá-
vesy, trombon, R. Chovaniok – baskytara (později St. Helis, R. Marek, 
V. Marcinek, J. Macura), P. Rubal – bicí (později Kosek, Tib. Hentz, 
J. Gryč).
Orchestr osciloval na hranici taneční a jazzové hudby. A jako každý 
správný kvintet měl i on šest muzikantů a ještě zpěvačku. Vystoupil opa-
kovaně i v tzv. lidově-demokratických státech (Polsko, NDR, Maďarsko, 
Jugoslávie). 
Kapelník a trumpetista Zb. Farnik byl jedním ze zakladatelů Festivalu 
české písničky v polské Ustroni. Steel Q v několika prvních ročnících 
tohoto festivalu vystupoval jako doprovodná kapela. Stejnou funkci plnil 
orchestr v kdysi velmi populární pěvecké soutěži „Třinecká zlatá lout-
na“, kterou prošli i později populární zpěváci D. Rolincová, P. Kotvald, 
Standa Hložek a Zdeněk Tulis. Poslední jmenovaný působil potom 
s kapelou jako zpěvák, textař a konferenciér. Orchestr vystoupil v TV Ostrava 
a TV Warszawa.
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Dětská pěvecká hvězdička, tehdy asi 11-letá Darinka Rolincová, při 
vystoupení na „Třinecké zlaté loutně“. 



39

Jeden z prvních snímků Steel Q. 

U mikrofonu Kr. Farniková, 
bas. kytara R. Chovaniok, 
klávesy A. Symánek, 
tenorsax. Ing. Br. Jaracz.

Den žen byl opravdovým svátkem hlavně pro muže. Pro muzikanty vítaná 
příležitost ke „kšeftu“. Jinou příležitostí byly i večírky „brigád socialis-
tické práce“, v tomto případě Komunálních služeb města Třince - oboje 
zachycuje výzdoba na scéně. 

Zleva: 
H. Sumera j. h. 
- zpěv a valcha, 
St. Mierva - 
trombon, 
J. Báča - klari-
net, R. Marek 
- kontrabas, 
Br. Jaracz - 
banjo, 
Zb. Farnik - 
trpt.

Petr Rubal byl prvním z řady 
bubeníků, kteří se u STEEL Q 
vystřídali. 
Při fotografování uměl vždy 
správně vyslovit „sýr“! 
Jak by ne, Petr ví o fotografo-
vání své. 
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Zřizovatel kapely – Společenský dům TŽ  - zakoupil pro skupinu nejen 
solidní nástrojové vybavení, ale i slušivé oblečky. U bicích je již další bu-
beník Tibor Hentz. 

Dalším z řady bubeníků STEEL Q byl i Josef Gryč. Ve slabé chvilce se 
svěřil, že by rád, abychom mu říkali Buddy Rich (bubeník světového for-
mátu). Neuspěl. Říkali jsme mu i nadále „Blady Gryč“. V této sestavě se už 
objevil i výborný kytarista ing. Janusz Lasota (první zleva).
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DIXIE STREET BAND TĚŠÍN
(R. Marek)

Kapela vznikla asi před deseti lety sloučením muzikantů několika skupin 
na základě jejich touhy vrátit se občas ke kořenům jazzu, a z touhy po 
bezproblémovém muzicírování. Při svých příležitostných vystoupeních se 
zaměřuje spíše na anglickou revivalistickou školu(Mr.Acker Bilk, Chris 
Barber a jiní.)

Hraje ve složení: R.Chovaniok - trpt, zpěv, J.Mrozek - klar., F.Hovjadský 
- tbt, A.Symanek - piano, tuba, R.Marek - kontrabas, bj, P.Litvora - bicí
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TRIO JAZZKÝ TĚŠÍN
(R. Marek)

TRIO vzniklo ve snaze po komornějším projevu. Svým názvem chce vyjá-
dřit skutečnost, že jazz po dlouhá desetiletí nacházel v Těšíně vždy úrodnou 
půdu. Původní složení bez bicích( kytary:A.Suchánek, Š.Gažík, kontrabas 
R.Marek) se příležitostně rozrůstá o bicí (J.Symánek, P.Litvora,V.Bílek) 
a o saxofon(R.Godeki –Polsko). Z významnějších akcí stojí za zmínku 
účast na jazz.festivalu v Hořicích a nahrávka klubového vystoupení v ost-
ravském rozhlase s R.Kročkem(housle) jako hostem.

Velmi sympatická akce! Sponzoři bylí štědří a tak po úvodním vystoupení 
Evergreen Dixielandu si mohli diváci i vystupující připít sklenicí whisky 
na zdraví a na zdar celé akce!
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V proměnlivém obsazení Tria Jazzký Těšín se objevují často hosté. V tomto 
případě je to vynikající polský houslista Radek Stawarz. (Krakow).

To není nová podoba Tria Jazzký Těšín! To jen Štěpán Gažík půjčil svou kytaru 
J.Kantorovi(žijícímu v současnosti v Praze), aby si v pizzerii Altro Verdi mohl 
„zajamovat“. A Lojza Suchánek? Jeho výraz koresponduje se známým muzi-
kantským rčením: „Copak notičky, ale ty pauzičky!“
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SATURDAY JAZZ Q

Již několik roků působí v Těšíně téměř rodový klan produkující jazz-rockovou 
muziku. Hraje ve složení: N.Gažík - bicí, M.Gažík - kytara, J.Gažík - basky-
tara. Za bicími sedí již syn Štěpána Gažíka, vynikajícího kytaristy, hrajícího 
v několika skupinách.

JAZZ Q REUNION 
(R.MAREK)

Skupina, která vznikla v r.2003, v době kdy ukončil svou činnost Jazzový 
klub Na hranici. Marná sláva, jazz není hudbou pro široké lidové masy! Ale 
pro opravdové jazzové fanoušky přece stojí za to hrát! A tak po měsících 
hledání se našlo to podstatné - sponzor! Shodou okolností je jím osoba, 
která stála i u počátku těšínských jazzových festivalů - Jan Trojak, v sou-
časnosti gen. ředitel společnosti Finclub plus a.s. V součinnosti s vedením 
Těšínského divadla a později vedením Slezského domu (nyní La Cascada) 
mohly začít pravidelné akce nazvané!Těšínské jazzové trojčení.“ Jazz Q 
Reunion jako doprovodná kapela sólistů, kteří jsou na tyto akce zváni, na-
vazuje na původní Jazz Q Č. Těšín nejen svým názvem, ale i obsazením: 
R.Marek - kontrabas, A.Suchánek - kytara, J.Hendrych - piano, P.Litvora 
- bicí
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Pohostinně vystupuje se skupinou polský saxofonista Robert Godecki. 
Skupina doprovázela v r. 2003 Güntra Kočího (člena Bromova orchestru), 
zpěváka Láďu Kerndla, trumpetistu M.Michnu a zpěváčku J.Píchovou. 
Vynikající večer přineslo vystoupení zpěvačky Jitky Vrbové a pozounisty 
Josefa „Bažíka“Pavelky.

Březen 2003 –Těšínské jazzové trojčení a jeho host saxofonista Bromova 
orchestru Günter Kočí.
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OLZA RIVER SOUL ORCHESTRA /ORSO/
(M. Siedlaczek)

O.R.S.O. vznikla koncem roku 1979 v Č. Těšíně ve složení: Zdeněk Čonka 
(bg), Štěpán Gažík (g, voc), Jaromír Hendrych (el. p, voc) a Marian Siedla-
czek (dr). Zaměřila se na vlastní tvorbu; (autory hudby byli většinou Gažík 
a Hendrych, texty psal Karol Tyrlik) a vystupovala vesměs v těšínských 
a třineckých klubech. V roce 1980 do skupiny nastoupil Roman Rozbrój 
(as) a o dva roky později Čonku vystřídal Stanisław Helis (b). Od této doby 
se O.R.S.O. začala věnovat téměř výhradně instrumentální hudbě. Kromě 
vlastních skladeb, jako např. Red Devil with Blue Eyes, Lee Avenue, News 
nebo Joyville v jejím repertoáru najdeme rovněž skladby od autorů a inter-
pretů, jako např. Neil Larsen, Eric Gale nebo Average White Band.

Koncem roku 1985 soubor zrušil svou činnost a reaktivoval se v polovině 
roku 2003 ve složení Gažík-Helis-Hendrych-Rozbrój-Siedlaczek. 

O.R.S.O. vystupovala mj. na jazzových festivalech v Č. Těšíně, Blansku, 
Studénce, a Přerově (1985 – cena Objev festivalu) a na open-air akcích Zlot 
v Bystřici (1983) a Vendryni (2003).

Stylově lze O.R.S.O. zařadit do kategorie fusion.
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AFTER ACTION
(MUDr. Mravčík)

After Action vznikla na podzim r.1990, tehdy ještě jako After Action Satis-
faction. Během let se v kapele vystřídala řada muzikantů.
Zakládajícími členy byli Richard Kaszper (kytara) a Viktor Mravčík (klá-
vesy, zpěv). Na bicí hrál v první sestavě Jura Symánek, na baskytaru Darek 
Chmielovski (Cieszyn). Hrály se vlastní věci; byla to směsice rocku a fun-
ky, sycená hutným zvukem Richardovy metalové kytary. Vokály zpívala 
Urszula Niedoba. Nahrálo se první demo. 
V roce 1993 přišel do After Action bubeník Láďa Rybář (Jura nadobro ode-
šel) a začala druhá etapa vývoje kapely, ještě s Richardem na kytaru.
Kolem roku 1994 se After Action dali dohromady s kytaristou Štěpánem 
Gažíkem (Richard nadobro odešel), což znamenalo začátek jazzového 
období kapely. Tehdy byl členem kapely také saxofonista Jiří Tibitanzl; 
docela hodně se díky jeho organizačním schopnostem koncertovalo.
V r. 1997 začalo poslední období After Action; na baskytaru začal hrát 
a dodnes hraje Dan Böhm (Darek nadobro odešel), v r. 1998 přibyl a dosud 
vydržel kytarista Tomáš Lasota. Od té doby se hrají jen vlastní věci (směsi-
ce všeho možného s rockovým základem) zpívané česky.
 
Ve vlastním nákladu vznikla 4 CD. 
1. AFTER ACTION PŮL (1997) 
2. ROZDÍLY A JINÉ VĚCI (2001) 
3. LETNÍ SINGL (2003) 
4. ZIMNÍ SINGL (2004). 



FLEGMA
(J. Symánek)

Flegma vznikla jako ryzí blues-rocková kapela v roce 1990 v Českém Tě-
šíně. Po počátečním období, kdy zkoušela hlavně písně zahraničních inter-
pretů, se přeorientovala na vlastní tvorbu. Kapela hrála ve složení Tomasz 
Lasota – zpěv, kytara, autor skladeb, Robert Černek – zpěv, kytara, Marek 
Lasota – basová kytara a Robert Walaski – bicí nástroje. Vysoká frekvence 
koncertů se projevila na stoupající popularitě bandu. Koncerty na Třinec-
ku, Valašsku (série koncertů ve Valašském Meziříčí včetně hudebního fes-
tivalu Valašský Špalíček) a koncerty v pražských klubech v letě 1993 byly 
ale bohužel labutí písní této sestavy. Ovšem jen dočasně.
Někdy na konci léta 1999 se na několika „jam session“ v Českém Těšíně 
sešli Tomasz a Marek Lasotovi se známým bubeníkem, řezníkem a občas-
ným pohřebním houslistou Jiřím Symánkem. Na jaře, po pár personálních 
změnách, přibírá kapela Łukasze Kokotka na kytaru a klavírního maniaka 
a multiinstrumentalistu Jiřího Zabystrzana. V této sestavě vystupuje Fleg-
ma veřejně poprvé na festivalu „Zlot“ ve Vendryni v létě roku 2000 a vy-
stoupení je publikem vnímáno velmi kladně. 

V tomto období se kapela začíná stále víc přiklánět k jazzové hudbě, což 
dokresluje i fakt, že si na koncerty často zve jako hosty své přátele - mo-
mentálně v Praze působícího Roberta Mitręgu (alt saxofon, příčná flétna), 
Zbyszka Kaletu (tenor saxofon) z Katowic nebo Karla Sardela,  vynikající-
ho trumpetistu z Brna, se kterým Tomasz Lasota často hrával v době studia 
na vysoké škole.

V roce 2003 vychází již třetí album Flegmy – Piosenki z kołowrotku (Písně 
z kolovrátku). Flegma se i nadále zaměřuje na vlastní tvorbu doplněnou 

Od r. 2002 pracuje polovina kapely (Dan, Viktor) v Praze a After Action se 
scházejí vlastně jen nahrát nové věci jako dokumenty doby dvakrát až tři-
krát ročně.Na závěr aktuální složení After Action: Láďa Rybář (bicí, zvuk, 
nahrávání), Viktor Mravčík (klávesy, zpěv, texty), Tomáš Lasota (kytara, 
zpěv), Dan Böhm (baskytara, groove man). Muzika se dělá většinou na 
nápad Viktora nebo Tomáše společně.

19.1.2004 Viktor Mravčík

48



několika jazzovými standardy. Autorem výhradně polských textů k písním 
je Tomasz Lasota. Z důvodů časové vytíženosti jednotlivých členů kapely 
je vystoupení poskrovnu. Navíc hudebníci působí současně v několika 
hudebních uskupeních a tudíž je z jakéhokoliv setkání po čase vždy velká 
radost. I z tohoto důvodu je hudba Flegmy, kterou členové skupiny ozna-
čují jako „soulbeat“, velice improvizovaná a každý koncert je jedinečným 
a zcela neopakovatelným zážitkem. Budete-li mít možnost slyšet Flegmu 
živě, neváhejte a běžte vstříc novým hudebním obzorům. 
  
       K.S. 
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III.
MUZIKANTI - TO SÚ CHLAPCI - DOSTANÚ 
SA DO NEBE



V seznamu jsou uvedeni muzikanti nebo zpěváci i když působili v některé 
skupině jen příležitostně nebo krátkodobě, nebo působili ve skupinách 
mimotěšínských. Jsou zde i někteří mimotěšínští muzikanti hrající 
v těšínské skupině.

1. Alexandrova M - zpěv
2. Alexandr P.  - trpt
3. Báča J. - as,klar.,bj.kyt.
4. Banasinski - trpt
5. Blažek V. - trpt
6. Benek A. - kyt.
7. Böhm D. - baskyt.
8. Branný V. - ts
9. Brudný O. - ts
10. Brzuska Zb. - piano, vibr.
11. Cinciala R. - kontrabas
12. Čarváš E. - poz.
13. Černek R. - kyt, zpěv
14. Čonka Z. - bg
15. Duda H. - ts.,klar.
16. Dziadurové bří 
  housle a jiné nástroje
17. Farnik Z. - trpt, bonga
18. Farniková K. - zpěv
19. Gažík J. - bgit
20. Gažík M. - kyt.
21. Gažík N. - bicí
22. Gažík Š. - kyt.
23. Gondek G. - Kontrabas
24. Gryga V. - bas.,kyt.
25. Hanzl L. - ts, klar
26. Hanzl T. - ts., klar.
27. Harenžlak - ts
28. Hasník J. - kyt.
29. Helis S. - baskyt.
30. Hendrych Jan - piano
31. Hendrych Jiří - piano

32. Hladký J. - kyt.
33. Hladný J. - banjo
34. Hladný V. - kyt.
35. Hlavička V. - piano
36. Hovjadský F. - tnb
37. Hovjadský V. - tnb
38. Hovjadský Z. - kontrabas
39. Chmielovský D. - bas
40. Chovaniok R. 
  trpt,piano,bas.,kyt.,zpěv
41. Chrobok A. - tnb
42. Ježek - viola
43. Kaim E. - piano
44. Kajfozs J. - tbn.
45. Kajfosz K. - trpt
46. Kantor G. - housle
47. Kaszper R. - kyt.
48. Klimonda V. - trpt.
49. Konrád J. - trpt.
50. Kosek V. - kyt.,bars.
51. Kosek - bicí
52. Kokotek L. - kyt.
53. Kotlár S. - piano
54. Krochmalný V. - piano
55. Kunz V. - kontrabas
56. Lanc J. - kontrabas
57. Langr „Onkel“ - kyt.
58. Lasota J. - kytara
59. Lasota M - baskyt.
60. Lasota T. - kyt.zpěv
61. Laštůvka V. - poz.
62. Liberda Br. - piano
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63. Ligocki J. - trpt
64. Lipka J. - ts.,klar.
65. Litvora P. - bicí
66. Malík - bars.
67. Marek E. - ts
68. Marek R. 
  kontrabas, kyt. baskytara, bj.
69. Matloch L. - ts
70. Mencnerovski J. - bicí
71. Mencnerovski L. - housle
72. Mlčoch - kontrabas
73. Molin K. - kontrabas
74. Mravčík V. - piano, zpěv
75. Mrožek J. - klavir, ts
76. Mucha V. - bicí
77. NiedobaU. - zpěv
78. Nohel O. - trpt
79. Ondrášek - kontrabas
80. Otýpka - kyt.
81. Ožana L. - kyt.
82. Parma I. - trpt.
83. Parma sen. - piano
84. Pieknik Kryst. - piano
85. Přidal Z. - bicí
86. Przyhoda T. - kyt.
87. Pyszut L. - zpěv
88. Roszak P. - bicí
89. Rottmann M.G. - bicí
90. Rozbroj R. - as
91. Rubal P. - bicí
92. Rybář L. - bicí
93. Rybicki V. - klar.
94. Rychtařík J. - kyt.
95. Rychtařík R. - trpt
96. Rýdl - pozoun
97. Rywik F. - trpt

98. Rywik J. - bicí
99. Řeháček Z. - trpt
100.Santarius K. . piano
101.Siedlaczek M. - bicí
102.Sikora E. - ts
103. Schneeberger A. - bonga
104. Schneeberger R. - kytara
105. Schneeberger V. 
106. Schneebergerová J. - zpěv
107. Skřehota J. - kontrabas
108. Stibor L. - baskyt.
109.Stonavský sen. - housle
110.Stonavský L. - piano
111. Stonavský Z. - housle
112. Schulhauser F. - ts.ss.fl.
113. Suchánek A. - kyt.
114. Suchanek M. - bicí
115. Svatoš R. - ts.
116. SymánekA. - piano, tbn, tuba
117. Symánek J. - bicí
118.Symánek M. - trpt
119. Symánek P. - baskyt.
120. Szczotka K. - housle
121. Šindler J. - bicí
122. Šteiner - housle
123. Tibitanzl J. - ts
124. Tlolka G. - piano, housle
125. Toman W. - trpt
126. Vengloř V. - piano
127. Walach G. - klar.
128. Walach M. - poz.
129. Walaski R. - bicí
130. Wlosok P. - piano 
131. Vlasák Mika
132. Zabystran J. - piano
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IV. 
CO O NÁS ŘEKLI NEBO NAPSALI 
(nebo co jsme o sobě /ne/řekli sami)
R. M.



K světlým stránkám socialistického svazu mládeže (ČSM, SSM) patřila 
za minulého komunistického režimu skutečnost, že paradoxně ke snahám 
vymýtit tzv. „zápaďáckou kulturu“, pomáhal organizovat vystoupení jaz-
zových skupin a později i jazzových festivalů v Těšíně. Tato činnost byla 
spojena hlavně se jmény Jiřího Šindlera, Jana Trojaka a Karla Kubizny. 
Později v tom směru působil i Franta Hovjadský a Petr Litvora jako „spiri-
tus agens“. Díky jim všem mohl jazz v Těšíně přežít.

Čsl. jazzová legenda Karel Velebný 
v rozhovoru s Fr. Schulhauserem: 
„Franto, a na ten vojenský puč si 
pak dáme dobrý punč!“

Něco za něco! Svazáci umožnili 
pořádání festivalu a na oplátku 
mohli napsat, že účastníci odsou-
dili puč v Chile.
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Velký vliv na vývoj muzikantů, kteří se chtěli věnovat taneční a jazzové 
hudbě, měla skutečnost, že se v Těšíně stabilně hrálo v kavárně Slezského 
domu, v Piastu a v baru Krystal. Tam bylo možno slyšet mnoho dobrých 
profesionálních muzikantů, ke kterým přibyli někteří amatérští. 
Čudek - klarinet, prof. Stonavský - housle, jeho synové Ludvík - piano 
a Zdeněk - housle, Krochmalný - piano, Niemierski - saxofon. 

V kavárně Slezského domu se začínalo každou sobotu a neděli přesně 
v 19 hodin koncertem. Oblíbenou směsí pana kapelníka Szczotky byla 
Operettenreise. Pak se hrálo k tanci. 
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Zleva: Pitucha - bicí, Banasinski - trpt, Szczotka - tensax, housle, Marek 
- kontrabas, Krochmalný - piano,  (neznámá zpěvačka)
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Horké párky a jazz
Historie těšínského jazz by nebyla úplná kdybychom se nezmínili o jedné 
postavě - vlastně postavičce. Nevelký vzrůstem, ale schopností zajistit 
organizačně cokoliv. Pracovník ředitelství Restaurací a jídelen pan Blažej 
Stavinoha. On sám se netajil svou zásadou, že úspěšnost vystoupení kapely 
hodnotí podle počtu prodaných párků. Je ale jeho zásluhou, že umožnil vy-
stoupení mnoha skupinám mladých muzikantů. Díky jemu proběhlo v Těší-
ně také několik ročníků pěvecké soutěže Hledáme nové talenty. Zajišťoval 
také vystoupení známých čsl. umělců, mimo jiné R. A. Dvorského a Hany 
Vítové v Těšíně.

Světlé okamžiky pro nás muzikanty byl moment, kdy po odehraném nebo 
odzpívaném tématu písničky nastoupil na své sólo Vladek Krochmalný. 
Tam se objevily ty jiskřičky jazzového projevu. A když ty jiskřičky pře-
rostly v příliš velký jazzový plamen, objevil se ve dveřích kavárny její ve-
doucí pan Žídek a svým zdviženým prstem nás vracel do šedé kavárenské 
reality.
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The Harlem Sound - Tři mušketýři ze Švýcar + 1 Čech 
v Přerově 1970

„První cenu ve skupině tradičního jazzu si odváží švýcarský soubor The 
Harlem Sound. Jeho projev je sice někde na rozhraní tradice a swingu, 
ale skvělé výkony klarinetisty a bubeníka nadchly jak posluchače tak 
i porotu. Za zmínku stojí, že za onemocnělého basistu pohotově zaskočil 
pan Marek z Jazz Q Franze Schulhausera, který si v neuvěřitelně krátkém 
čase zcela osvojil styl této kapely.“                                              

 Dr. Mojmír Smejkal, Čsl. rozhlas z ČAJF Přerov 1970

Tři mušketýři po 10 letech. 
Sestava identická jako před 10 lety v Přerově, ale místo a čas jsou jiné. 
Tentokrát je to Dresden 1980
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Na podiu se však nečekaně objevil ještě další československý reprezentant 
– Rudolf Marek, kdysi basista těšínského Jazz Q. Před deseti lety vypomo-
hl švýcarském kvartetu The Harlem Sound při jeho vítězném vystoupení 
na ČAJF v Přerově jako náhrada za nemocného švýcarského hudebníka. 
Když se situace s basistovou indispozicí letos opakovala, přivedl Marka ke 
kvalitnímu záskoku do Drážďan telegram z Basileje. 

Hud. kritik. Stan. Titzl, čas. Melodie 8/1980 „Drážďany jubilující“

O base v povětří
Pan Stavinoha mě zásadně tituloval „pane profesore“ a já mu oplátkou říkal 
„pane řediteli“. Jen jednou jsem ho oslovil úplně jinak. Bylo to v době, kdy 
jsme zkoušeli s Jazz Q v hotelu Piast. Nástroje jsme měli uloženy v malé 
místnosti nad sálem. Tam jsem ale svoji basu nenašel. Petr mě upozornil, 
abych se podíval malým okénkem na scénu. Tam visela moje basa několik 
metrů nad jevištěm, zavěšená na tenkých provázcích upevněných do basy 
hřebíky. To pan Stavinoha řešil svým svérázným způsobem scénu pro sou-
těž mladých pěveckých talentů! 
Když jsem se zmiňoval o podhoubí nebo zázemí tak bohatého hudebního 
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O deset let později založila členka toho sdružení paní Květa Rusková 
- Klimšová národopisný soubor, který měl složku hudební i taneční. 
Ve vedení se vystřídala řada obětavých pracovníků (L.Míček, M.Palla, 
A.Konečný, E.Šinglová až po Mgr. B. Slováčka v současnosti). 
Mezníkem byl rok 1970 kdy národopisného a pěveckého souboru vyznik-
ly dva samostatné subjekty - Folklorní soubor Slezan a Pěvecké sdružení 
Slezan. 

Cymbálová muzika Slezan. Primáš a uměl. Ved. M.Kyjonka.

Pěvecký soubor Slezan ve svých začátcích.

života v našem městě, je zcela na místě uvést zde kromě existence hudební 
školy a Těšínského divadla také skutečnost, že již r. 1945 bylo založeno 
pěvecké sdružení s názvem Slezan. 
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A jak vzpomíná na své muzikantské začátky Franz Schulhauser? Budu 
citovat z jeho dopisu, který nám poslal z Norinberku. „Taneční orchestr 
„Mravenci“ s výbornými muzikanty jako Vladek Krochmalný (piano, ts), 
Rudy Marek (tehdy ještě hrál kytaru, Hubert Duda (můj pozdější učitel na 
klarinet, Maxa Rottmann (bicí) a další, na které si už bohužel nevzpomí-
nám, byli velkou atrakcí a pro mě a pro vývoj jazzu v Těšíně měli velký 
vliv. To byl také hlavní důvod proč jsem začal matku přesvědčovat, aby 
mi koupila kytaru. Ta mi ale řekla, že jsem přelétavý ptáček a kytara že 
je moc drahá na to, aby potom stála někde v koutě. Chápal jsem, že to 
bylo v té době těžké pro vdovu se třemi dětmi a tak jsem to řešil sběrem 
starého papíru a hledáním „pokladů“ na půdách. Ty jsem pak prodával 
za mírné ceny panu učiteli Báčovi, který pracoval v Těšínském muzeu. 
Za metrovou sochu Napoleona jsem tehdy dostal 20,-Kč! Po nějakém čase 
jsem dal dohromady 60,-Kč a mámu to tak dojalo, že mi slíbila doplatit 
zbytek. Její podmínka byla, že zruším holubník (byl nad vchodem do domu 
a holubi srali na naše spolubydlící) a když se naučím na mandolínu, která 
zbyla po tátovi, skladbu „O sole mio“! Úkol jsem splnil a tak na vánoce 
1952 jsem měl pod stromečkem svou vysněnou kytaru s pestrým obrázkem 
tichomořského ostrova s palmami. Byl jsem v sedmém nebi!

Franz Schulhauser

„Svatý“ František se svým 
vymodleným klarinetem.



Příležitostně vystupoval v Jazz klubu Na hranici i Pavel Wlosok, 
kdysi žák těšínské hudební školy, později ostravské konzervato-
ře a Jamu v Brně. Pavel se stal na naší jazzové scéně pojmem, vy-
stupoval s předními světovými i našimi hudebníky, komponoval 
a vydal CD. 
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Ke svému 
dopisu přiložil 
F. Schulhauser 
i foto skupiny
se kterou hraje 
v Německu.

Naším snímkem vám ho představuje-
me při přijetí na University of North 
Texas v květnu 1998. V současné době 
sídlí v USA a na universitě vyučuje. 
A občas nás navštěvuje.
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Jak jsem přišel o koupání v Biskajském zálivu

Karel Vejvoda místo mě ve španělském San Sebastianu

Všichni tančili jak jsem „pískal“..
V představení polské scény TD „Nauczyciel taňca“ tvořili hudební 
doprovod dvě kytary a housle. Muzikanti opakovaně vstupovali do 
děje. Před finálovým rejem, kdy se měla roztančit celá scéna, byl 
čas asi 20 minut. Eda Kaim, hrající jediný melodický nástroj - hous-
le, si odskočil do kanceláře divadla ve vedlejší budově. Toho veče-
ra ale představení nabralo trochu rychlejší spád a finále se blížilo 
o něco dříve. Marně jsem se snažil zjistit jestli se lišák Eda neskrývá 
za některým závěsem, aby nám pocuchal nervy svým vynořením se 
až na poslední chvíli! Nebylo po něm ani památky! Blížil se „šlá-
gvort“, po kterém jme měli vyběhnout na scénu a roztančit hudbou 
celý soubor. „Šlágvort“ zazněl. Řekl jsem Jardovi, který hrál druhou 
kytaru:“Jardo, nedá se nic dělat. Jdeme tam!“. Vběhli jsme na scénu 
a na překvapených tvářích, čekajících na ústřední melodii houslí, bylo 
vidět  notné zděšení! Zabral jsem naplno do strun i do svých hlasivek. 
Závěrečný rej zazněl jako píseň beze slov! Naštěstí se celý soubor 
přidal a šťastně vtančil do finále. Nezabránila nám v tom ani skuteč-
nost, že mi Jarda v té hrůze hrál doprovod k předehře místo k závěru!
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Několikrát jsem zaskakoval za pražského Karla Vejvodu v souboru Karla 
Velebného. Byly to koncerty v ostravském Divadle hudby a na kolejích 
Báňské školy v Ostravě-Porubě. Karel to vzal „na oplátku“ za mě ve špa-
nělském San Sebastianu. To bylo v roce 1968 a já jsem nevěřil, že se tam 
dostaneme. Odjel jsem na rodinnou rekreaci do Bulharska a oni se „tam“ 
dostali!

Pod pohlednici, kterou mi členové Jazz Q Č. Těšín poslali ze Španělska, 
mi Dr. Chlíbec z Pragokoncertu připsal: „Tak tady ses mohl s námi ponořit 
do vln Biskajského zálivu...“
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Záskoky - to je moje!
V roce 1976 jsem si zajel do Přerova poslechnout nějaké jazzové kapely. 
V předsálí mi přátelsky kynul holandský klavírista Jack van Poll stojící 
ve frontě na svá dvě deci červeného. Střídavě německy a anglicky mě 
přesvědčoval, abych asi za hodinu vystoupil s jeho triem (zatím ale byli 
s bubeníkem jenom dva). Protože na zkoušení nebyl čas, říkal mi skladby 
přímo až na scéně. Po vystoupení, které bylo díky jeho bravurnímu výkonu 
oceněno jako vítězné, mi jen řekl: „Thanks! A promiň! Ten St. Thomas měl 
být v B a ne v F.“

Franz Schulhauser 
a Lojza Suchánek si 
zkusili také dráhu pro-
fesionálního muzikanta. 
Tady jim pan kapelník 
předvádí na harmo-
nice za zvuků tanga 
„Miluška moja“ jak se 
má správně hrát jazz.

Také třineckou kapelu 
„Křesadlo“ tvořili vlast-
ně těšínští muzikanti. 
Snímek je zachycuje na 
jugoslávském pobřeží 
v Neumu, kde trávili 
slunečné dny v rámci 
tzv. družby se závodem 
v Zenici. 
Vedle třineckého 
Myslikovjana (zcela 
vlevo) jsou zleva: R. 
Marek (b), Igor Parma 
(trpt), hlava H. Sumery 
(zpěv), P. Litvora (bicí), 
nad nimi M. Walach 
(tbn), stojící J. Hendrych 
(p) se zpěvačkami 
Mirkou a Emou.
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Americká zpěvačka Sandy Lomax při vystoupení v těšínském Jazzklubu. 
Doprovod tvořili (zleva): P. Litvora, R. Marek, V Eckert



Určitě zcela výjimečně se sejdou muzikanti takhle u skleničky. Říká se, 
že voják na vojně leží nebo běží. Jen zlí jazykové tvrdí, že muzikanti hrají 
nebo sají!

Zleva: J. Mencnerovský 
(bicí), třinecký P. Sumera 
(tns), Maršálková (zpěv), 
R. Chovaniok (baskyt.), 
Zb. Bruska (piano), 
F. Rywik (trpt)

Co vytvářelo zázemí nebo podhoubí, ze kterého vybujel tak bohatý hudeb-
ní život v Těšíně? Příznivých podmínek bylo hned několik. Základem byla 
přirozená hudebnost obyvatel tohoto kraje. S tím souvisela dlouhodobá 
existence hudební školy v Č. Těšíně. Zde hodnotím hlavně základy, které 
tato škola svým žákům poskytovala. Cestu k jazzu nebo i jen k solidnímu 
projevu v moderní taneční hudbě si ale musí najít každý muzikant sám. 
Nápomocni jim v tom byli dva členové někdejších „Mravenců“, později 
učitelé na hudební škole, Hubert Duda a Vladek Krochmalný. 

Točí se k nám sice zády, ale my víme, že se jedná o H. Dudu, který dlouhá 
léta vedl obětavě taneční orchestr hudební školy.
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V této tradici pokra-
čuje i V. Blažek, učitel 
těšínské školy 
P. Kalety, hrající trum-
petu v různých hudeb-
ních seskupeních.

Ruda Chovaniok pro-
šel všemi možnými 
těšínskými i mimotě-
šínskými skupinami. 
Nějakou dobu působil 
jako profesionální 
muzikant v zahraničí. 
Jeho záběr je skuteč-
ně široký: trumpeta, 
baskytara, klávesy, 
housle, zpěv a kom-
ponování. Málokdo 
se může pochlubit tak 
jako on, že byl účast-
níkem kdysi velmi 
známé pěvecké soutě-
že Bratislavská lyra.

Leo, starší bratr bubeníka Josefa Mencnerovského, hrál už v prvním sesku-
pení Mravenců na housle. Pamatuji si, jak pochodoval kolem státní kolonie 
na Karvinské ulici směrem k městu - zřejmě na nádraží. Jeho výstroj byla 
opravdu turistická, na zádech batůžek, kolem krku dalekohled. Myslím, že 
se mu málokdy podařilo dostat do volné přírody. Na cestě k nádraží bylo 
příliš mnoho lákavých zastávek. Ta první byla na Brandýse „U Branného“, 
další „U Delonga“ a pokud to všechno zvládl, byla tu ještě ta poslední - ná-
dražní restaurace. Nikdy se mi nepodařilo zjistit co jeho přezdívka „Pila“ 
znamená. Jestli patří jeho způsobu hry na housle připomínající zvuk hrající 
pily nebo jeho konzumační schopnosti. Leo ani Josef nám to už neřeknou.



Anonymní jazzové reminiscence
Hudební kritik St. Titul o mně sice napsal pochvalnou zmínku v časopise 
Melodie jako o úspěšném záskoku švýcarské skupiny The Harlem Sound 
na jubilejním X. festivalu v Drážďanech 1980, nicméně ani on si netroufnul 
hlásit se tam ke mně. Klarinetista Urs Granacher mě při každém vystoupení 
(a byla během celého týdne nejméně dvě každý den) ohlašoval jako příte-
le z Československa a pořadatelé si nebyli jisti, jestli jsem se švýcarskou 
skupinou legálně. To také zajímalo muže, který byl na zahajovacím večírku 
přidělen jako hostitel - ale jen do té doby než vypil svůj i můj příděl piva. 
Pak už mu to bylo jedno.

Zábavné bylo i natáčení televize DDR při závěrečném galakoncertu. 
Od hostesek jsem dostal celý Sachrův dort a podělil jsem se o něj z pódia 
ohromné koncertní haly s diváky za zvýšené pozornosti televizních kamer. 
Do vysílání se to ovšem nedostalo, stejně tak jako interview se členy naší 
skupiny. Seděli jsme vedle sebe na okraji dlouhého stolu jako vlaštovky na 
drátě. Televize šla po řadě od jednoho muzikanta k druhému a na každého 
měla nějakou otázku. Mě přešli jako bych tam vůbec nebyl. A čsl. televize? 
Ta zpracovala asi po roce materiál z tohoto festivalu a vystoupení švýcar-
ské skupiny bylo zcela anonymní pod názvem Jazzové reminiscence.

V našem okolí bylo vždy několik skupin hrajících trampské písně nebo 
country nebo přebírajících repertoár „Kučerovců“. Za všechny se chci zmí-
nit o jedné z nich – byl to téměř rodinný klan s názvem Flamingos. 

74

Hráli v sestavě: Schneeberger R. - kytara, Schneeberger A. - bonga, 
Schneeberger W. - tam-tam, Schneebergerová J. - zpěv, Hladný J. - kytara, 
banjo, Hladný V. - kytara, Vlasák M. - fouk. harm. 
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Mluvíme-li o zázemí nebo podhoubí, ze kterého vzešel tak bohatý hudební 
život v našem městě, je třeba se zmínit o další příznivé okolnosti jako byla 
(i když velmi krátká) existence operetní scény u Těšínského divadla se stá-
lým divadelním orchestrem po II. světové válce. Po zániku operetní scény 
byl divadelní orchestr silně zredukován. 

Z jeho známějších členů uveďme alespoň některé: 
JUDr. Steiner - housle, 
V. Hlavička - korepetice, piano, 
E. Kaim - korepetice, piano, dirig., 
Br. Liberda - korepetice, piano, 
V. Klimonda - trpt., 
bří. Dziadurové - housle a jiné nástroje, 
p. Rýdl - pozoun.

Hrát s Bronkem Liberdou 
při divadelních inscena-
cích bylo pro mne vždy 
příjemným zážitkem. 
To nemělo chybu!
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Ve hře „Těžká Barboar“ dirigoval orchestr v té době velmi známý 
O. Przebinda a na trumpetu hrál j. h. vedoucí ostravské skupiny M. 
Rottrové Richard Kovalčík. Vzpomínám také na úspěšný „Kabaret 
v kufru“, který dělali jako melouch tehdejší členové TD Al. Műller a M. 
Klásek se svými partnerkami. Kouzelnou hudbu k němu složil Vašek 
Hlavička. Tradice uvádění „her se zpěvy a tanci“ zůstala v TD dodnes 
zachována.

Polská scéna TD na zájezdu na Slovensko. Pouliční „šraml“ tvořili zleva: 
J. Báča, V. Rybicki, vpravo Ed. Kaim.

Neúnavný organizátor jazzového 
dění v Těšíně a jeden ze zakláda-
jících členů Jazz Q Český Těšín 
- František Hovjadský



77

Těšínští muzikanti tvořili i doprovodnou kapelu pražských umělců (Helena 
Loubalová, Pavel Liška, F. Zoula) v čele s trumpetistou a zpěvákem Jiřím 
Jelínkem.





V. 
TĚŠÍNSKÉ JAZZOVÉ FESTIVALY A KLUBY
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JAZZOVÝ FESTIVAL 1973
QUINTET HENRYKA SŁABOS-
ZIEVSKEGO
JAZZ LABORATORIUM

JAZZOVÝ FESTIVAL 1974
BIG BEND KATOWICE
JAZZ LABORATORIUM

JAZZOVÝ FESTIVAL1975
JAZZ Q ČESKÝ TĚŠÍN
MODUS TURNOV
PETR JUNK TRIO OLOMOUC
JAZZ QUINTET PETRA JUNKA
OSRAVSKÝ DIXILEND
QUINTET HENRYKA SŁABOS-
ZIEVSKEGO

JAZZOVÝ FESTIVAL 1976
CELULA
DUO ADAM - KAŠUBA
EXTRA BALL KRAKÓW
CH.A.S.A.
JAZZ Q ČESKÝ TĚŠÍN
PETR JUNK TRIO OLOMOUC
JAZZ QUINTET PETRA JUNKA
OSTRAVSKÝ DIXILEND
PANTA RHEI DEBRECÍN

JAZZOVÝ FESTIVAL 1979
ALTERNATIVA
ANDRZEJ JAGODIŃSKI
BEATLE STEET BAND
CZARNE KAPELUSZE
LADISLAV FIGAR
JAZZ Q ČESKÝ TĚŠÍN
KARNONOSCI STOMPERSI
PETR JUNK TRIO OLOMOUC
JAZZ QUINTET PETRA JUNKA
ORNIS
TADEUS RACHOŇ

  JAZZOVÝ FESTIVAL 1980
BEATLE STREET BAND
BIG BAND KATOWICE
BIG BAND ORLOVÁ
CZARNE KAPELUSZE
FREE JAZZ
JANUSZ KOHUT
JAZZ DUO
JAZZ QUINTET K. SVOBODY
KARNONOSCI STOMPERSI
PETR JUNK TRIO OLOMOUC
JAZZ QUINTET P. JUNKA
PLAYING FAMILY
RIEN NE VA PLUS

JAZZ FESTIVAL 1983
JAZZ CELULA & LACO DECZI
JAZZ Q VSETÍN & J. BERÁNEK
JAZZ Q ČESKÝ TĚŠÍN
JORO & TRIO L. FIGARA
PETR JUNK TRIO OLOMOUC
JAZZ QUINTET PETRA JUNKA
VELKÝ TANEČNÍ ORCHESTR MKS 
ORLOVÁ
VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR 
SLEZAN

JAZZOVÝ FESTIVAL 1988
Á CONTO Z BRATISLAVY
BIG BAND ŽILINA
IRENA BUDWEISEROVÁ
CAPELA ANTIGUA E MODERNA
COMBO PETERA LIPY
JAZZ Q ČESKÝ TĚŠÍN
KRATOCHVÍL A ACKERMAN
SWINGTET OSTRAVA

JAZZOVÝ FESTIVAL 1990
VOJTĚCH A IRENA HAVLOVI
JANA KOUBKOVÁ
JQ KVARTET KRZYSTOFA POPKA

Přehled účastníků jazzových festivalů v Českém 
Těšíně vletech 1973 - 2001
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JAZZ Q ČESKÝ TĚŠÍN
STRING TRIO
SWING BAND F. MÍSTEK
WALK AWAY

JAZZOVÝ FESTIVAL 1991
AKADEMIC JAZZBAND
BOBA JAZZBAND
JOJO
STRING TRIO

JAZZOVÝ PODZIM 1996
TRIBUTE TO CHARLES MINGUS
STARÁ JEDÁLEŇ
TRIBUTE TO JAZZ Č. TĚŠÍN.
JANUSZ MONIAK Q
JAZZ INTONIC
TRIBUTE TO CHET BAKER/pl
KASIA KARASEK + FUNKTET/pl
GERNOT REETZ & INNER SPACE/d
TRIBUTE TO KRISZTOF KOMEDA/pl

JAZZOVÝ PODZIM 1997
T - DIXIE STREET BAND
SWING ORCHESTER CRAKOW/pl
F DUR BAND ZLÍN
F. UHLÍŘ TEAM PRAHA JAM 
SASSIO”
BRAS BAND HRANICE NA 
MORAVĚ
FORMACE JQ & HOSTÉ TJP ¨97
BLUE TRAIN PRAHA
W. KONIKIEWICZ Q /pl
SHAVN LOESTER TRIO /usa/pl/cz
BORIS BAND CO.
FOUR MAN Q
LACO DECZI CELULA N. Y. /usa
LESZEK KULAKOWSKI Q /pl

JAZZOVÝ PODZIM 1998
SWING BND EDY ŠURMANA
TRIO DE JANEIRO
FORMACE JAZZ Q NOVA
T DIXIE STREET BAND
LAMPA
TRIO WOJCIECHA KAROLAKA + 

DOROTA MICKIEWICZ
LÁĎA KERNDL &JAZZ FRIENDS
KWARTET BOGDANA HOLOWNI
KWARTET LESZKA DRANICKIEGO
OPAVSKÉ JAZZOVÉ QUARTETO + 
EVA HARTLOVÁ

JAZZOVÝ PODZIM 1999
JIŘÍ URBÁNEK BIG BAND 
& DANA VRCHOVSKÁ
F DUR BAND- BRASS & RYNIM CO.
FIVE MAN Q
HARCORE CHAMBERMUSIC/ch
JU - BA - KRY - Ba QUARTED/pl
LACO DECZI & CELULA NEW 
YORK/usa
CON ALMA
DUET J. SKOLIAS & B. DUZI /gr/pl
VOLNÝ STYL BLUES BAND
KURY & DJ SCISSORKICKS /pl/gb

JAZZOVÝ PODZIM 2000
M - BIG BAND Dr. SOCHORA 
OSTRAVA
FORMACE JAZZ Q
TRIO R. MARKA
TĚŠÍNSKÝ DIXILAND
AFTER AKCION
ORSO
BORIS BAND KOMBINATION 
OSTRAVA
LACO DECZI & NEW YORK 
CELULA

JAZZOVÝ PODZIM 2001
JAZZ CON ALMA
KOMBO ZBYŠKA BRZUSKY
OLD TIME JAZZBAND
JAZZ THERAPY GROUP
NOVEMBER 2nd & SAŠA 
LANGOŠOVÁ
JAROMÍR HNILIČKA & SWING 
KVARTET JAZZ BAND
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Program - Jazzový festival Český Těšín 1976 
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Na jazzovém 
festivalovém pódiu.
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Historie těšínského JAZZKLUBU
(Jiří Šindler)

Popularita swingové a jazzové hudby začátkem 60. let nesmírně stoupa-
la. Příznivců tohoto hudebního směru stále přibývalo. Rostla i touha po 
častějších setkáních s hudebníky hrajícími tuto hudbu. Zatímco všude ve 
světe rostly jazzové kluby jako houby po dešti, v našem městě se setkávali 
zástupci mládeže a žadatelé o povolení klubové činnosti s naprosto odmí-
tavým stanoviskem vedení města a politických zástupců.

Pod různými jinými názvy a skoro ilegálně se množily pokusy o založení 
klubů, kde by bylo možné se alespoň jednou měsíčně setkávat a poslouchat 
jazz. Všechny tyto pokusy však byly marné. Stejný osud stihl pokus o zalo-
žení klubu v tehdejších Gorkého sadech v budově dnešní školní družiny.
Skoro se závistí se pohlíželo do sousedního Polska, kde byly podmínky pro 
klubovou činnost daleko příznivější. A tak už od roku 1964 byla kmenová 
kapela těšínského jazzklubu stále častěji zvána do polských klubů, hlavně 
do studentských klubů v Krakově a Poznani. Shodou okolností to byla 
v našem městě polská organizace PZKO, která umožnila vznik dalšího 
klubu v prostorách Dziuple, klubu polské scény Těšínského divadla.

A tak v místnostech, sloužících v plesových sezónách jako bar „Pek-
lo“, vznikl pod názvem Hi-Fi klub hudební stánek jazzových příznivců. 
V pestré činnosti tohoto klubu se členové a hosté seznamovali s novou 
audio technikou, díky Hi-Fi odborníkovi panu Draglevičovi. Pořádaly 
se večery s reprodukovanou jazzovou hudbou. Magnetofonové nahrávky 
málo dostupných gramodesek světových jazzových hudebníků poskytoval 
spontánně a bezplatně člen brněnské fi lharmonie a jazzový nadšenec Jan 
Beránek z Brna.

V roce 1973 se konala v tomto klubu také vernisáž a první výstava grafi ky 
Jana Trojaka, který se společně s Karlem Kubiznou velkou měrou zasloužil 
o založení tohoto klubu a další úspěšnou činnost.

Jan Trojak je také autorem loga, které v roce 
1973 vytvořil pro těšínský jazzový festival.

S

T
Ý
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Samozřejmě nechyběly večery s Jazzem Live  s kapelou Těšínského Jazz 
Q. Konečně byla prolomena alespoň částečně bariéra nepochopení a zatvr-
zelosti oficiálních činitelů a tak byl tento rok opravdovým přelomem v čin-
nosti jazzklubu a také začátkem řady velice úspěšných jazzových akcí.
Ale už koncem šedesátých let se podařilo skupině nadšenců získat povolení 
užívat sklepní prostory bývalé restaurace Na střelnici, v této době již sídlo 
Domu dětí a mládeže.Za pomoci zpřízněného vedení DDM byla část skle-
pa vyklizena a upravena a tak vznikl klub s názvem Meteor. Tento klub, 
původně určen pro „svazáckou činnost“, se stále častěji stával místem 
pravidelných setkání jazzových fanoušků.
Je třeba opravdu vyzdvihnout úsilí všech zúčastněných, kteří z beznaděj-
ně vyhlížejících prostor vytvořili příjemné prostředí pro fanoušky hudby. 
Kromě členů těšínského jazzklubu, Pavla Mocka, Luboše Matěje, Petra 
Litvory a mnoha dalších, se tohoto projektu zúčastnilo také mnoho přízniv-
ců těšínského Jazz Q a členové mnoha hudebních skupin. Do tohoto klubu, 
mezitím již s názvem „Jazzklub  Na střelnici“, se soustředila veškerá čin-
nost členů jazzklubu a také hudebníků. 
Začaly se konat pravidelné páteční večery, kde kromě místních hudebníků 
vystupovali také mnozí významní představitelé jazzové hudby nejen naší, 
ale také zahraniční jazzové scény. Mezi hosty nejčastěji patřili přední polští 
hudebníci. 

Patřil mezi ně bezesporu 
přední polský pianista Hen-
ryk Slaboszewski, který byl 
častým hostem. Společně 
s místními hudebníky při-
pravil jazzovým fandům 
mnoho hezkých večerů.
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V Jazzklubu „Na Střelnici“ se za ta dlouhá léta představila řada vynikají-
cích hudebníků nejen české a slovenské jazzové elity, sousedního Polska 
a také hlavně mnoho hostů ze západní Evropy a USA.
Mezi nejvzácnější návštěvy patřil Karel Velebný, Jan Konopásek /člen Big 
Bandu Woodyho Hermana/

Častým hostem byl Laco 
Deczi a mnoho dalších 
předních hudebníků, 
zejména z Polska.

Ale byli to především místní hudebníci, kteří se zasloužili o to, že těšínský 
jazz začal být uznávaný a také žádaný. Výsledkem poctivé práce byly po-
zvánky na mnoho jazzových akcí u nás i v zahraničí. Těšínští se stali pravi-
delnými hosty na tradičních jazzových festivalech. Začala tak doslova zlatá 
éra těšínského jazzu, která trvala bez nadsázky celá desetiletí…
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Nově vzniklá společnost Fortea, jejíž jádro tvořili většinou hudebníci 
těšínského Jazz Q, znovu obnovila činnost těšínského Jazzklubu s novým 
názvem „Jazzklub Na Hranici“.
Pod vedením dlouholetých členů Jazz Q, ing. Františka Hovjadského 
a Petra Litvory, zlatá éra jazzového dění pokračovala.
Na pódiu klubu se vystřídala za dalších deset let trvání celá řada znameni-
tých hudebníků, v rámci jazzových festivalů, či na pravidelných pátečních 
večerech. Jazzklub „Na hranici“ se stal oblíbeným místem setkání hudební-
ků se svými posluchači a cílem významných jazzmenů z celé Evropy. 

Mezi nejzdařilejší koncerty tohoto období patří beze sporu vystoupení 
berlínského pianisty Gernota Retze s jeho spoluhráči z USA; dalšími hosty 
byli Janusz Muniak, Wojciech Karolak, Jana Koubková, Jaromír Hnilička, 
Laco Deczi, Shavn Loester z USA a mnoho dalších.

Činnost Jazzklubu „Na Střelnici“ byla částečně přerušena odchodem hu-
debníků těšínského jazz Q na zahraniční angažmá, byla však plně obnove-
na v roce 1990, kdy byly znovu díky velkému úsilí a obětavosti zúčastně-
ných, renovovány další sklepní prostory Domu dětí a mládeže na Střelnici. 
Po nezbytných úklidových a renovačních pracích byl také vybudován se-
parátní vchod do klubu. Prostory byly upraveny pro zhruba 80 návštěvníků 
a renovovaná část klubu pro občerstvení hostů. 

Velice oblíbené byly páteční večery s těšínskými hudebníky v různých se-
skupeních, kde malé obsazení vystřídala dixilendová kapela, či oblíbená 
jamsesions, která byla také příležitostí pro mnoho mladých, nastupujících 
hudebníků. 
Pódium klubu bylo také pravidelným dějištěm jamsesion, kde společně 
vystupovali účastníci festivalu s místními hudebníky.

Těšínský Jazzklub se řadí bezesporu mezi nejlepší kluby u nás nejen díky 
bohaté paletě své činnosti, ale hlavně dobou svého trvání. Přes nesporné 
úspěchy a kvalitu hudebníků, kteří v tomto klubu vyrůstali a kteří získali 
vysoká uznání na jazzových pódiích v naší zemi a také v zahraničí, se tě-
šínskému jazzu nepodařilo zařadit se mezi uznávané zástupce kulturního 
dění v našem městě. Mnoha zaujatcům a také mnohým představitelům 
města se stala trnem v oku malá restaurace, kterou si fa Fortea aspoň čás-
tečně vydělávala na vysoké nájemné klubových prostorů a činnost klubu. 
Situaci komplikovala i činnost „mruvek“, přenašečů alkoholu z české části 
města do polské, kteří se na svých četných přechodech hranic občerstvo-
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vali v klubovém bufetu mnohdy již značně „unavení“ a nikterak nepřispěli 
k dobré pověsti tohoto zařízení. Po dalším neúměrném zvýšení nájemného 
bylo nutno činnost Jazzklubu, k radosti některých zástupců vedení města, 
ukončit.

Jeden z nejoblíbenějších a nejčastějších hostů těšínského Jazzklubu, Laco 
Deci kdysi řekl: „Ako bolo, tako bolo, jazz sa hrá aj naďal…“
A má pravdu…

Jirka Šindler

Tři desetiletí těšínských jazzových festivalů a co tomu 
předcházelo…
(Jiří Šindler)

  
Jen málo měst v naši zemi se může pochlubit tak bohatou tradicí v konání 
každoročních hudebních festivalů, jako naše město. Český Těšín mezi tato 
města skutečně patří. Zásluhu na tom má těšínská jazzová scéna, ať už to 
byla ta dlouhá řada aktivních hudebníků, či celé generace fanoušků a příz-
nivců jazzové hudby.
Ti všichni společně po celá ta léta bojovali o zachování této tradice v do-
bách politického temna za vlády komunistů a bojují i dnes.
Základní kámen byl položen v polovině šedesátých let, přesněji v roce 
1965, kdy se složení těšínského Jazz Q definitivně stabilizovalo. Za bicí ná-
stroje usedl po svém návratu z vojny  Petr Litwora a nahradil tak dosavadní 
bubeníky Viliho Muchu a Jirku Šindlera. Na basu začal hrát po Zdenkovi 
Hovjadském a Richardu Göringovi zkušený Ruda Marek. Společně s ky-
taristou Aloisem Suchankem tak vytvořili výborný doprovod pro sólové 
hráče Františka Hovjadského na pístový trombón a hlavně pro skvělého 
sólového hráče Frantu Schulhausera na tenor sax, alt sax a flétnu.
Cílevědomá práce nesla brzo své ovoce. Těšínští byli zváni na mnohá 
vystoupení do sousedního Polska. Byla to hlavně vystoupení  v městech 
s bohatou jazzovou historií, jako je Krakow, či Poznań a Opole.
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Na domácí půdě se těšínská kapela objevila nejvýrazněji v roce 1966, kdy 
byla pozvána na třetí národní jazzový festival v Mladé Boleslavi. Ve své 
kategorii byli těšínští porotou vyhlášení jako nejlepší.
Začátkem února 1967  se rozhodovalo na přehlídce  amatérských, jaz-
zových skupin v olomouckém DEX klubu o účasti na 2. ročníku ČAJFu 
v Přerově. Také tentokrát měla porota lehkou práci. Těšínský JQ byl 
nejlepší ze sedmi účastníků a účast na renomovaném festivalu v Přerově 
byla zajištěna. Za účasti nejlepších souborů z celé republiky a tedy v silné 
konkurenci odvedli naši hudebníci znovu skvělý výkon a obsadili ve své 
kategorii výborné třetí místo. Porotu zaujali hlavně sólisté Franta Schul-
hauser a Alois Suchánek.
Výkony těšínských hudebníků neunikly na štěstí také pozornosti předsta-
vitelů národní jazzové scény v Praze a tak následovala vystoupení v Diva-
dle hudby a také v Redutě.
V roce 1968 byla práce TJQ oceněna i v kruzích nejvyšších a odměněna 
účastí na mezinárodním jazzovém festivalu ve španělském San Sebastianu.
Jeden z nejvýznamnějších evropských festivalů je známý výběrem a účastí 
předních jazzových hudebníků nejen z Evropy ale také umělců z kolébky 
jazzu. V kategoriích amatérů a profesionálů vystupují na tomto festivalu 
skvělí hudebníci /viz. str. 66 - 69/.
Také zde slavil TJQ nevídaný úspěch a dostal se mezi pět nejlepších sou-
borů do finálového vystoupení. Absolutním vyvrcholením bylo však vy-
hlášení nejlepšího sólisty celého festivalu, kterým se stal těšínský kytarista 
Alois Suchanek.
Tento skvělý úspěch znamenal také otevření cesty na tento významný jaz-
zový festival pro další české hudebníky. 
Také v dalších letech byly české kapely zvány na tento festival. Těšínští  
mohli svou účast zopakovat v roce 1970, ale museli se z francouzko- špa-
nělské hranice vrátit, protože přažský Pragokoncert nezajistil těšínským 
z těžko pochopitelných důvodů žádosti o vstupní viza do Španělska.

A tak do San Sebastianu odcestoval pražský Jazz Quartet !!!
   
Po mnoha dalších vystoupeních TJQ na různých domácích i zahraničních 
jazzových scénách se konečně i těšínští jazzoví fanoušci dočkali svého 
domácího festivalu.
Po nekonečných pokusech o povolení této akce se konečně podařilo 
uspořádat jazzový festival na domácí půdě. Největší zásluhu na tom 
mělo Městské kulturní středisko Český Těšín, Městský výbor SSM 
a hlavně duše a koordinátor celé akce Karel Kubizna.
Samotnou realizaci a technické  zabezpečení pak zajišťovali členové 
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těšínského jazzklubu. O dobrou reklamu se postaral také velice výrazný 
a nezvyklý plakát pana O. Haroka, který se stal opravdovým symbolem 
tohoto festivalu. 
Bylo nutno uchýlit se i k taktic-
kým trikům během celé orga-
nizace. Jedním z nich bylo po-
zvání hudební skupiny posádky 
ruských vojsk, „dočasně umís-
těných na našem území“.Jaká 
smůla a jaké štěstí zároveň, 
že se tento host nedostavil… 
Zřejmě měl úkol „chránit naše 
socialistické štěstí“.
Další úsměvnou podmínkou 
byla společná rezoluce odsuzu-
jící vojenský puč v Chile a řádě-
ní vojenské junty. Naše rezoluce 
měla určitě obrovský vliv na 
další politický vývoj v této 
zemi….Ale podle přísloví „vlk 
se nažral a koza zůstala celá“ 
pořadatelé splnili i tyto směšné 
požadavky a domácí jazzový 
festival se tak stal skutečností.

První jazzový festival se konal  5. a 6. října 1973 v Kulturním domě, 
jamsession pak v klubu PZKO. Kromě už výše zmíněných „milých hostů“ 
,byly také pozvány jazzové soubory z našeho regionu, jako byli Hot Klub 
Ostrava a přední ostravský hudebník Richard Kroček se svou skupinou. 
Nechyběli ani hosté z Polska, hlavně Henryk Slaboszewski, který už delší 
dobu spolupracoval s těšínskými hudebníky. Zúčastnil se také Petr Junk se 
svým triem, velice úspěšný olomoucký hudebník,účastník několika roční-
ků mezinárodní, skladatelské soutěže v Monaku.
Bylo to právě Trio Petra Junka, které se stalo nejčastějším a také jedním 
z nejoblíbenějších hostů dalších ročníků festivalu. Dalšími hosty prvního 
festivalu bylo také populární Trio Pana Jana z Prahy.
Samozřejmě nechyběli ani domácí hudebníci. První Jazzový Festival v Tě-
šíně byl opravdovým svátkem pro všechny příznivce jazzu. Kvalita účinku-
jících souborů a skupin a také skvělá organizace akce se stala zárukou pro 
konání dalších ročníků jazzových festivalů v Českém Těšíně.          
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Druhý ročník těšínského jazzového 
festivalu se konal na podzim roku 
1974 ve skromnějším provedení, 
ale s neméně vzácnými a kvalitními 
hosty.Ozdobou festivalu byl přední 
polský Big Band z Katovic a Jazz 
Laboratorium, rovněž z Polska.
Také domácí kapela Franty Schul-
hausera společně z Henrikem Sla-
boszewskim se opětovně zasloužila 
o vysokou úroveň festivalu. 
            

Mezi nejúspěšnější festivaly však patřil bezesporu třetí ročník v roce 
1975.
Patronát nad tímto ročníkem převzal Důl ČSM ve Stonavě. Konal se plně 
v režii tehdejšího zaměstnance propagačního úseku tohoto dolu, Jana Tro-
jáka. Další zaměstnanci tohoto podniku společně zajišťovali potřebné fi-
nanční prostředky a tak ve spolupráci s dřívějšími organizátory uplynulých 
festivalů se uskutečnil třetí ročník festivalu.
Festival byl zahájen výstavou foto-
grafií z jazzovou tématikou v galerii 
Těšínského divadla. Také hlavní 
koncert se konal v sále divadla. 
Pořadatelé rovněž vypsali soutěž 
nazvanou „Jazzové variace“, sou-
těž o nejlepší fotografii zachycující 
jazzovou atmosféru a také soutěž 
o nejlepší návrh plakátu pro festival 
v roce 1976.
Tradičně se zúčastnil Petr Junk se 
svým triem a kvintetem. Polští hu-
debníci byli zastoupeni Jazz Triem 
z Krakova a hlavně pravidelným 
hostem jazzklubu i předešlých fes-
tivalů, Henrykem Slaboszewski. Už 
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tradičně vysokou úroveň polských big bandů dokázal svým vystoupením 
skvělý Big Band Katovice, s kterým vystoupila také mladá, vysoce talen-
tovaná zpěvačka Krystyna Prońko. Dalším hostem byl známý a oblíbený 
Ostravský Dixieland. Nechybělo samozřejmě také místní Jazz Q, které také 
„posílil“ druhý den festivalu právě Slaboszewski.
Hlavní koncert se uskutečnil v sále těšínského divadla. Poté se vše pře-
sunulo do motorestu Slezan ve Svibici, kde se konal tradiční jamsession. 
Také druhý den festivalu se konal v sále motorestu Slezan. Festival zakon-
čilo vystoupení domácího JazzQ. Skončil tak úspěšný, třetí ročník Těšín-
ského Jazzového Festivalu.

Dějištěm dalšího, znovu velice úspěšného, už čtvrtého jazzového festiva-
lu se stal sál  hotelu Piast. Na pódiu bývalé scény těšínského divadla, na 
kterém už v minulosti vystoupilo mnoho významných hudebníků a orches-
trů, se i tentokráte sešla elita našeho a polského jazzu.
Z polských hostů to byl Extra Ball a Jazz trio z Krakova, brněnské Duo 
Kašuba-Adam,skupina CH.A.S.A. rovněž z Brna, z Olomouce už tradiční 
Petr Junk Trio, z Prahy pak skvělé Classic Jazz Collegium. Náš region kro-
mě místní kapely zastupoval Ostravský dixieland.
Vzácným hostem byl Panta Rhei z maďarského Debrecina. Největší 
hvězdou, a také vyvrcholením festivalu, byla účast a vystoupení skvělého 
trumpetisty Laco Decsiho se svými spoluhráči. Tohoto  výborného hudeb-
níka  znali jazzoví fanoušci nejen z četných gramodesek které nahrál Laco 
Decsi se svou skupinou Celula, ale hlavně z jeho vystoupení a spolupráce 
s nejlepšími jazzovými hudebníky u nás. Jméno Laca Decsiho najdeme na 
mnoha deskách nahraných společně s Karlem Velebným, Karlem Kraut-
gartnerem apod.
Vystoupení Celuly s Lacem Decsim bylo skutečným vrcholem čtvrtého 
jazzfestivalu ve dnech 12 a 13 listopadu 1976. 
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Na tomto festivalu vystoupilo 
celkem dvanáct skupin a souborů 
a i tentokráte se s náročnou organi-
zací pořadatelé vyrovnali na výbor-
nou. O úspěch této organizačně ve-
lice náročné akce se znovu zasloužil 
tým pod vedením Karla Kubizny 
a Jana Trojaka. Byla to hlavně práce 
Jana Trojaka, který se grafickými 
návrhy pro propagační materiál 
a také organizací výstavy plakátů 
a fotografií s jazzovou tématikou 
postaral o skvělou přípravu a průběh 
tohoto jazzového svátku.
Čtvrtý těšínský Jazzový Festival pa-
třil nesporně mezi ty nejúspěšnější 
v celé historii.

Vysoká úroveň dalších ročníků TJF pokračovala i v dalších letech. Pova-
žoval jsem za nutné se však podrobněji zmínit o těchto prvních čtyřech 
ročnících, které byly důležitým mezníkem v organizaci a konání ročníků 
dalších. Obětavá práce a úsilí organizátorů prvních ročníků byla odměněna 
v podobě dalších, úspěšných akcí tohoto druhu.Na podiích se při dalších 
ročnících festivalu představila posluchačům široká plejáda skvělých hu-
debníků. 
Jazz Festival 1983 byl, kromě hosta nejvzácnějšího, trumpetisty Laca Dec-
siho, přehlídkou moravského jazzu. Kromě už zmíněného hosta vystoupili 
ostravští muzikanti JORO a Trio pod vedením Ládi Figara, dále Swingový 
orchestr z Frýdku-Místku, Jazz Q vsetín s Janem Beránkem, ORSO z Or-
lové, Petr Junk Quartet a samozřejmě také místní kapela . Tento ročník 
těšínského jazzového festivalu byl důkazem toho, že Morava má na české 
jazzové scéně široké zastoupení.  

Většina dalších ročníků festivalu se konala v klubu Meteor, později jazz-
klubu Na hranici. O organizaci se příkladně starali členové  agentury FOR-
TEA s.r.o, která vznikla začátkem devadesátých let. Byl to hlavně festival 
v roce 1992, který se konal v areálu Domu dětí a mládeže na Střelnici. 
Zásluhou skvělé organizace týmu kolem Ing. Františka Hovjadského se ko-
nal v červnu 1992 dvoudenní festival za „hvězdné“ účasti našich předních 
hudebníků a vzácných hostů ze zahraničí.
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Vystoupil jeden z nejlepších polských a evropských saxofonistů Zbigniew 
Namyslowski se svým kvartetem a také přední jazzová skupina Surzyn 
Band. Z pražských umělců to byla především naše přední jazzová zpěvač-
ka Jana Koubková, která už vícekrát vystupovala v jazzklubu a také s těšín-
skou Formací Jazz Q na dalších koncertech našeho regionu.Další pražský 
účastník byla skupina New Faces,stálý host pražských klubů se skvělým 
basistou Petrem Dvorským a saxofonistou Karlem Růžičkou jr. A třetím 
pražským hostem byl Kontraband Milana Svobody, který se zasloužil 
o výbornou atmosféru veselým až komickým projevem svých sólistů 
a samotného vedoucího kapely.

Ostravští byli zastoupeni Borisem Urbánkem a jeho skupinou TUTU s vý-
bornými improvizátory a také  JORO i Big Bandem vedeným dirigentem 
Jiřím Urbánkem a se skvělými sólisty Richardem Kroczkem, Rudolfem 
Březinou, Zbyňkem Bittmarem, hráči ostravského rozhlasového orchest-
ru. Bývalý hudebník orchestru Gustava Broma, Günter Kočí vystoupil se 
svým triem.

Publiku se také
představil bratislavský 
bubeník a častý host 
těšínského jazzklubu 
„Dodo“ Šošonka.   

Ruda Březina
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Dalším milým hostem byl 
berlínský pianista Gernot 
Reetz, absolvent Berclee 
university a současný spo-
lupracovník Berlínské fil-
harmonie. 
Spolu s basistou R. Markem 
a bubeníkem P. Litvorou se 
zasloužil o důstojnou tečku 
za nejúspěšnějším festiva-
lem novodobé historie těšín-
ského jazzu. ¨

Po skoro dvaceti letech historie těšínských festivalů se změnila koncepce 
organizace a každoročnímu jazzovému svátku se dostalo nového jména. 
Těšínský Jazzový podzim 
       
Tato dlouhá série jazzových koncertů se vyznačovala nejen skvělou orga-
nizací, o kterou se starala agentura Fortea ve spolupráci s MKS, ale  hlavně 
za finanční podpory celé řady sponzorů z našeho města a také několika 
zahraničních firem.
Proto také bylo možno pozvat znovu mnoho významných hudebníků 
a hostů. Mezi nejvzácnější  patřila skupina Laca Decsiho, který se zúčast-
nil jazzových podzimů se svými americkými spoluhráči pod názvem Laco 
Decsi Celula New York v letech 1997, 1999 a 2000.

                
Opravdová pocta orga-
nizátorům i jazzovým 
příznivcům, protože tato 
skupina pod vedením 
Laca Decsiho /žijícího 
již po delší dobu v USA/ 
patří žánrově mezi veli-
ce úspěšné.
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Jazzový podzim roku 1993 
ozdobila svým vystoupením 
zpěvačka Sandy Lomax.

V roce 1996 byl hostem těšínského jazzového podzimu znovu výborný 
berlínský klavírista Gernot Reetz, který vystoupil se skupinou Inner Space 
a skvělými spoluhráči z Polska a USA.
   

Jazzového podzimu v roce 1997 se zúčastnilo čtrnáct skupin a orchestrů. 
Pražský Jazz Session Team Františka Uhlíře, Swing Orchestr Cracow 
z Polska, Brass Band Hranice na Moravě, Jazz Q Formace se svými hosty 
a hlavně hosté z USA- Shawn Loester Trio a Celula Laca Decsiho.

Vystoupení Inner Space  patří určitě mezi ta nejlepší v celé historii těšínský 
jazzových festivalů.
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Hostem jazzového podzimu o rok později byl Láďa Kerndl and Jazz Fri-
ends, Swing Band Edy Šurmana, výborné Trio Wojciecha Karolaka se 
zpěvačkou Dorotou Miskiewicz a kvartety Bogdana Holowni a Leszka 
Dranickiego. Hlavně polští hosté se už tradičně zasloužili také tento rok 
o vysokou úroveň festivalu.

Návštěvníkům jazzového podzi-
mu 2002 se představil také další 
ze zakladatelů těšínské jazzové 
scény Franz Schulhauser. Zakla-
datel a dlouholetý hráč těšínské-
ho Jazz Q, vystoupil se svými 
hosty a přáteli z dřívějších let 
a také se skvělým kytaristou Ště-
pánem Gažíkem. Přítomnému 
publiku zahráli řadu „standartů“, 
což bylo odměněno nadšeným 
aplausem po každé skladbě. 
Věřme, že Franta, který žije 
v současné době v německém 
Norimberku, se domácímu pub-
liku představí častěji.

    
Dalším dvěma ročníkům dominovala Jazz Celula New York Laca Dec-
siho; další zahraniční hosté byli Hardcore Chambermusic ze Švýcarska 
a také hudebníci z regionu- Big Band Jiřího Urbánka se zpěvačkou Danou 
Vrchovskou, Big Band R. Sochora, Boris Band Combination z Ostravy 
a ORSO z  Orlové. Také domácí hudebníci vystupovali v několika sesku-
peních jako Těšínský Dixieland a Trio Rudolfa Marka. 
Na scéně Jazzového podzimu v roce 2001 vystoupil jeden z protagonistů 
těšínské jazzové scény, skladatel, aranžér a vedoucí několika  jazzových 
seskupení v začátcích těšínského jazzu, Zbyšek Brzuzka se svým Kom-
bem.Těšínské publikum s nadšením přivítalo tohoto milého hosta, který 
svým plně profesionálním vystoupením určitě nikoho nezklamal.Výborný 
koncert odehrál také jeden z nejlepších českých trumpetistů, hráč orchestru 
Gustava Broma, Jaromír Hnilička se svým Swing Kvartetem. 
Old Time Band, složený z hráčů několika generací těšínského jazzu, byl 
důstojnou tečkou za tímto ročníkem jazzového podzimu 2001.
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Stejně nadšeně bylo přijato vystoupení  Jazz Q Reunion Český Těšín. Do-
mácí hudebníci jsou už tradičně nedílnou součástí každého ročníku festiva-
lu a garantem profesionálního jazzového projevu. Společně se svým skoro 
„stálým“ hostem, polským saxofonistou Robertem Godeckim, přispěli ke 
zdařilému průběhu večera.   

Program prvého dne zakončilo vystoupení skupiny The Gizd Q. Členové 
skupiny,mladí, talentovaní hudebníci se stále výrazněji prosazují na jazzo-
vé scéně.

Robert Godecki

V úvodním koncertu druhého dne se publiku představila skupina Vibe 
Fantasy Radka Krampla. Žák Karla Velebného a spoluhráč mnoha vý-
znamných českých i zahraničních jazzmanů, předvedl se svými hudebníky 
vyzrálý, profesionální výkon. 
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Slovenská kapela Nothing but Swing trio se spěvačkou Dášou Libiakovou 
a hlavně vystoupení amerického tenorsaxofonisty Toma Pereiry s jeho 
polskými spoluhráči, bylo vyvrcholením těšínského jazzového podzimu 
2002. 
Tři desetiletí těšínských jazzových festivalů se naplnila na podzim 2003
I přes značné potíže zajistit pro konání festivalu potřebné finance, se 
povedlo organizátorům tohoto jubilejního ročníku důstojně oslavit tento 
velký svátek jazzu v našem městě.

Už tradičně se na těchto oslavách finančně nepodílelo vedení města 
a proto je třeba vyslovit dík všem sponzorům, kteří konání festivalu svými 
finančními příspěvky umožnili a také vedení Městského kulturního středis-
ka, které hostům, účinkujícím a návštěvníkům festivalu nabídlo potřebné 
prostory.

Přebal 
videokazety
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Dvoudenní festival, tentokráte znovu pod názvem „Těšínský jazzový festi-
val“, byl slavnostně zahájen otevřením výstavy jazzové fotografie. Přední 
polský fotograf Jerzy Pustelnik zde vystavoval výběr své dlouholeté práce 
pod názvem „Celý ten Jazz“. Výstava, která se konala v prostorách „Gale-
rie na půdě“, ukázala návštěvníkům hlavně záběry z jednoho z nejvýznam-
nějších  jazzových festivalů v Evropě, Varšavského „Jazz Jamboree“, který 
umělec po celá léta trvání pravidelně navštěvuje.      

Hudební část festivalu zahájila skupina Skarab Jazz a po ní skvělá pražská 
skupina Františka Koppa. Poté vystoupil jeden z častých hostů těšínských 
festivalů, Jana Koubková se svým doprovodem. Jana Koubková také po 
oba dny uváděla jednotlivé kapely a provázela tak posluchače celým festi-
valovým děním.
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Na závěr prvního večera vystoupila skupina domácích hudebníků. Členy 
tradiční kapely Olza River, doplnili Jirka Hendrych na varhany, Štěpán 
Gažík na kytaru a Roman Rozbroj na alt sax. Olza River Soul orchestra 
vyplnila zbytek večera prvního dne. V prostorách bývalého Jazzklubu pak 
festival pokračoval tradičním jam session.       

Po sobotním vystoupení skupiny Cool Blue a Tam Tam Orchestry se 
zpěvačkou Terezou Petrášovou, skončil jubilejní, třicátý těšínský jazzový 
festival.

Skončil svátek jazzu, oslavy tří desetiletí trvání festivalu, oslavy výsledků 
práce organizátorů, velice těžké a náročné hlavně v dobách totality, ale ně-
kdy snad ještě náročnější v posledních letech demokracie. A tak velký dík 
patří právě těm, kteří se o organizaci festivalů po celá dlouhá léta obětavě 
starali.
Snad najde tato příkladná práce odezvu i u představitelů vedení města 
a zástupců kulturního dění a jazz se tak stane konečně nedílnou součástí 
kulturního života v našem městě. A to si všichni ti, kteří si oblíbili tento 
hudební žánr, jistě zaslouží.    

Jirka Šindler

Jiří
Hendrych
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Setkání první, krásné a přece nejsmutnější….

Všichni jazzoví hudebníci a fandové jazzu, mi dají za pravdu, že 
ten  nejkrásnější jazz se hraje v jazzových klubech. Je to zvláštní, 
typická atmosféra různých sklípků, sklepů a hospůdek, kde se jazz 
hraje opravdu „živě“. Těšínští jazzoví příznivci mají jistě v živé pa-
měti ty krásné páteční večery, kdy jsme mohli vychutnávat naši hudbu 
v provedení nejen našich těšínských hudebníků, ale i hostů našeho 
jazzklubu.

Snad všechny takové kluby na světě se vyznačují tímto přátelským, ničím 
nevázaným prostředím. Mohou to potvrdit i členové těšínského Jazz Q, 
kteří navštívili mnoho podobných klubů i v zahraničí, mezi jinými i zná-
mý Jazzklub Alberta Mangelsdorfa v NSR. Já jsem měl to štěstí, že jsem 
mohl po dobu několika let  pravidelně navštěvovat kluby v Liechtensteinu 
a Rakousku. V hlavním městě Liechtensteinu, Vaduzu, se konaly pravi-
delně Jazzové večery s doslova hvězdným obsazením. Vzhledem k tomu, 
že pořadatelé neměli nikdy problémy s financováním těchto akcí, mohli 
návštěvníci obdivovat takové umělce, jakými Oscar Peterson, Ray Brown, 
Jimmy Smith, Scott Hamilton, Herbie Mann a mnoho dalších hvězd jaz-
zového nebe. Koncerty se konaly v sále malého divadla ve Vaduzu, kde 
bylo místo asi pro dvě stovky posluchačů. I přesto, že se na jevišti střídali 
hudebníci takového kalibru, byl sál, bohužel, jen zřídka plně obsazen…
Zcela opačně tomu bylo v jazzklubu v sousedním Rakousku, v městečku 
Hohenems. Ve dvou větších místnostech se vždy tísnilo spolu s hudebníky 
asi kolem šedesáti lidí, z nihž velká většina musela stát. Nikomu nevadil 
hustý kouř z cigaret, ani to, že se pivo pilo přímo z lahví, naopak, snad 
právě proto byl tento klub velice oblíbený.
Na rozdíl od pořadatelů ve Vaduzu, neměli honenemští nikdy dostatek 
finančních prostředků, navzdory tomu byli hosty klubu významní hudeb-
níci, jako trumpetista Benny Bailey, či maďarský basista Aladár Pegé. 
V polovině dubna roku 1988 se očekával host nadmíru vzácný. Pozvání 
přijal americký trumpetista Chet Baker.

Jazzoví fanoušci jistě znají tohoto vynikajícího hudebníka hlavně z dob, 
kdy vystupoval společně s kapelou Gerryho Mulligana. Z této doby je 
znám hlavně legendární koncert z Carnegie Hall v New Yorku roku 1974. 
Ale to už měl Chet Baker dávno jméno jazzového romantika. Jeho hra 
a hlavně lyrický zpěvácký projev si oblíbily miliony posluchačů mladé 
generace padesátých  šedesátých let. Za tuto popularitu zaplatil mladý 
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Chet Baker krutou daň. Stále více užíval různé drogy a stále více se do-
stával do konfliktů se zákonem. Proto žil od roku 1975 v Evropě, hlavně 
v Holandsku, Belgii a v severských státech, kde se snadněji vyhýbal 
postihům amerických zákonů. Z této doby pochází mnoho překrásných, 
hlavně živých nahrávek z různých klubů. K nim nesporně patří známý 
Stockholmský koncert, společně se Stanem Getzem a českým basistou 
Jiřím Mrázem. 

Chet Baker přijal pozvání do jazzklubu v Hohenemsu krátce před nahrá-
váním s rozhlasovými orchestry v Německu. Bylo jasné, že malá kapacita 
klubu neuspokojí velký zájem fanoušků, proto se k vstoupení Chet Bakera 
pronajal sál sousední hospody. 
Již dlouho před zahájením koncertu byl sál i přilehlé prostory zcela zaplněny. 
Kolem tří stovek návštěvníků netrpělivě čekalo na jednoho z největších jaz-
zových romantiků. S půlhodinovým zpožděním přišel Chet Baker na jeviště 
a usedl na barovou stoličku, na které setrval po celou dobu vystoupení. Vý-
raz jeho vrásčité tváře, poznamenané viditelně dlouholetým užíváním drog, 
byl stále stejný, jako by vůbec nevnímal okolí a nadšené posluchače. Jindy 

Chet Baker
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poměrně hlučné publikum zbožně naslouchalo a nadšeně aplaudovalo po 
každé Bakerově improvizaci. 
Zdánlivě bez námahy hrál i těžké pasáže a jen v době, kdy hráli ostatní 
spoluhráči, bylo vidět, jak vyčerpávající je pro něj každý tón. S hluboce 
skloněnou hlavou, opřenou o trubku, jako by čerpal síly pro další hru; na-
stupoval však přesně a svým nezaměnitelným způsobem hrál skladbu za 
skladbou. Po celou dobu však bylo znát, jak těžký boj probíhá v jeho těle 
a duši. Boj se zákeřnou drogou, který už nemohl vyhrát.

Vystoupení skončilo a Chet Baker po tichém poděkování a náznaku úsmě-
vu odešel z pódia. Rozjásaný sál se dlouho domáhal přídavku. Tento velký 
hudebník svým nevšedním hudebním projevem nadchnul všechny přítom-
né. Svou hrou dokázal vyjádřit své city, svoje nálady a také svou bolest 
a všichni posluchači mu plně rozuměli. 
Nadšené publikum přeplněného sálu aplauduje ještě dlouhé minuty, ale 
Chet Baker se už na pódium nevrátil.

Nevrátil se už nikdy…

13. května 1988, necelé čtyři týdny po tomto krásném, smutném setkání 
Chet Baker v Amsterodamu zemřel…

Jiří Šindler





Těšínské

trojčení
jazzové

VI. 
TĚŠÍNSKÉ JAZZOVÉ TROJČENÍ



Vztahy Jana Trojaka

Vztah k jazzu
...dalo by se říci, že jazz mě doprovází prakticky od mala...nikdy nezapo-
menu na dojmy z filmu Synkopy, který pojednával o vzniku amerického 
jazzu. Obzvláště scéna, kdy v kostele stojí černoši, zpívají a tleskají, pak 
zavládne ticho a detailní záběr se zaměří pouze na jejich nohy posouvající 
se v rytmu synkop... a najednou ten mohutný zpěv! Zpětně si uvědomuji, 
že právě tato sugestivní scéna rozhodla o tom, jak vřelý bude můj vztah 
k jazzu a že neubere na síle ani s přibývajícími lety...

Vztah k českotěšínským festivalům
...jazzové festivaly v Českém Těšíně? Žádná pokoutná sešlost několika 
nadšenců, naopak - velká společenská událost doprovázená např. výstavou 
soutěžních plakátů pro další ročník nebo výstavou fotografií s jazzovou téma-
tikou. Právě díky těmto festivalům se Český Těšín proslavil v jazzovém světě 
a pozvání do jazzového klubu „Na hranici“ skutečně neodmítali ani ti nejlepší 
jazzoví muzikanti...

Vztah k jazzovému trojčení
...nápad pořádat Těšínské jazzové trojčení vznikl se záměrem navázat po 
dlouhém půstu na jazzovou tradici a přetrhnout šňůru několika hubených 
let, kterými Č. Těšín procházel. Rád bych zde uvítal všechny pravověrné mi-
lovníky jazzu a popřál jim, ať si tu tvůrčí a srdcem hranou jazzovou muziku 
vychutnají naplno. Ať se nakazí jazzovou atmosférou a vracejí se k nám opět 
v létě, na podzim i v zimě, kdy plánujeme další těšínské trojčení...

Ptala se Renata Zawadová

Jan Trojak
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Těšínské jazzové trojčení

Mám rád hypermarkety. Na tom není nic zvláštního, má je ráda spousta 
lidí. Já mám k tomu ale ještě zcela zvláštní důvod.  Na podzim r. 2002 jsem 
se tam potkal s Honzou. Kromě své životní káry jsme každý před sebou 
tlačili i káru nákupní. Málem jsme se srazili na rohu u drogistického zboží, 
a protože jsme se neviděli hodně dlouho, vystáli jsme tam málem důlek.
Už jsme si řekli skoro všechno, co jsme měli na srdci, když jsem si Hon-
zovi postěžoval na to, jak je málo příležitostí ke hraní. Projevil jsem přání 
- přece jen si ještě párkrát zahrát.
Pamatuju si Honzovu odpověď. „Ozvi se mi“, řekl, „po novém roce to 
rozjedeme!“
Výsledek už znáte! Pět jazzových večerů - jeden hezčí než druhý! A já jsem 
si přece ještě zahrál!
Mám rád hypermarkety...                                                                     R. M.

28.  bøezna 2003
Divadeln� klub T�匤sk馼o divadla

jazzové
trojèení

2000 hodin
Jazz Q Reunion È. Tìšín

piano - Ji� Hendrych

bic� - Petr Litwora

kontrabas - Rudolf Marek

el. kytara - Alois Such疣ek

tenorsax., sopr疣sax. - Robert Godecki (Polsko)

Host veèera: Günter Koèí 

Tìšínské

Program

Günter Kočí - multiinstrumentalista 
(altsax., tenorsax., sopránsax., flét-
na, klarinet, housle), rodák z Píště 
u Ostravy. Žije dlouhodobě v Brně a od 
roku 1980 je protagonistou orchestru 
Gustava Broma. Patří mezi české hvěz-
dy jazzového nebe.
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Program

20. června 2003 ve 20.00 hod.
Divadelní klub Těšínského divadla

Tìšínské

jazzové
trojèení

Jazz Q Reunion Č. Těšín
Host večera: Láďa Kerndl

Láďa Kerndl

Od svých sedmi let hrál na housle, kyteru, klavír, 
skončil ale jako bubeník a především zpěvák.
Neustále poslouchal jazz a swing, tato hudba se mu 
stala vlastní a zůstal u ní dodnes.

Program

26.  září 2003 ve 20.00 hod.
Divadelní klub Těšínského divadla

Tìšínské

jazzové
trojèení

Dixie Band

Hosté večera:
Jitka Vrbová a „Bažyk“ Pavelka

Dnes máte možnost poznat 
zpěvačku s bohatou hudební 
minulostí, která od začátku 
své kariéry poutá pozornost 
posluchačů svou osobností, 
značně mnohostranným 
muzikantským naturelem, 
sytým hlasem 
a sebevědomým zjevem 
razantní dámy. Jitka Vrbová

„Bažík“ se mu 
zřejmě říká proto, 
že jeho maminka, 
původem z Lideč-
ka, říkala místo 
„ano“ – „ba že“ 
a on to opakoval 
po ní. 
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Program

19. prosince 2003 ve 21.00 hod.
Divadelní klub Těšínského divadla

Tìšínské

jazzové
trojèení

Těšínský bard

Jarek Nohavica

Jazz Q Reunion Č. Těšín

Hosté večera:
Jana Píchová

Milan Míša Michna

Program

O známém písničkáři Jarku Nohavicovi se 
často mluví jako o „vyhýbači médií“. Velmi 
těžké je dostat se na jeho koncerty, které 
jsou vyprodané dřív, než vyjde plakát... 
(časopis SENIOR)

Jana
Píchová

Milan, 
Míša, 
Michna

20. 3. 2004 ve 2000 hodin
Salonek hotelu Central

Tìšínské

jazzové
trojèení

Hosté večera:

Yvonne Sanchez

Roman Pokorný
nositel Grammy, jeden z nejznámějších českých 

jazzových kytaristů

Petr Dvorský
reprezentant basové školy

Tomáš Vokurka
nadějný mladík z nové generace českých basistů

Yvonne Sanchez je bezkonkurenční Divou pražské jaz-
zové scény. Jak by ne, když hlasem, který hned pohladí, 
hned zaburácí a perfektním hudebním cítěním umí oživit 
nové i ty starší standarty. Cítí se stejně doma v bebopu 
nebo blues či bossa nově a přirozeně spojuje eleganci 
Elly Fitzgerald, frázování Mella Torme s přísadou Rity 
Moreno k výtvoru čehosi nového: opravdové originality. 
V jejím repertoáru to swinguje - Thelonious Monk, Billy 
Strayhorn, Antonio Carlos Jobim a daří se jí každou sklad-
bu přednést, jako by ji byla ušita na míru. Její aranžmá 
např. Ellingtonovy „Lover Man“ nebo Monkovy „Well You 
Needn‘t“ jsou nabity novou energiíí. Bezpřestání vyproda-
né klubové gigy a bouřlivé ovace svědčí o jejím úspěchu. 
(The Prague Post)



134

S jakými pocity vspomínají účastníci 
„TĚŠÍNSKÉHO JAZZOVÉHO 
TROJČENÍ“ 
NA SVÁ VYSTOUPENÍ?

Láďa Kerndl:
Jazz v Č. Těšíne mnoho let kvete díky 
muzikantům a příznivcům, kteří milují 
tuto hudbu. Tím, že je do Polska coby 
kamenem dohodil, je podpořeno ještě 
z polské strany, což funguje v zásadě jako 
spojené nádoby. Mnohokrát jsem zpíval 
v tomto kraji a vždy bylo pro mě potě-
šením. Fandím TROJČENÍ u Vás v Tě-
šíně - kéž by bylo takových lidí a míst na 
světě víc.“

Jana Píchová:
Pro mě bylo příjemné již samotné 
pozvání. V Českém Těšíně jsem to-
tiž studovala, prochodila jsem ho kří-
žem krážem, mnohokrát jsem byla 
i v divadle a s tímto městem se mi 
pojí spousta krásných vzpomínek. 
Teď jsem ale nevěděla, do čeho 
jdu. Měla jsem trochu obavy z im-
provizovaného programu, nebyla 
jsem si jistá, co bychom asi měli 
tamnímu publiku zahrát. Navíc jsem 
šla na plac až po vystoupení Jarka 
Nohavici, který doslova zvedl ze 
židlí. Ale moje obavy byly zbytečné, 
atmosféra byla fantastická, dostalo 
se mi vřelého přijetí, proto na troj-
čení nemohu vzpomínat jinak než 
s velmi příjemnými pocity.“
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Mgr. Jitka Vrbová:
Co mohu napsat o svých dojmech z loňského jazzového trojčení? Především 
to, že mě nesmírně příjemně překvapilo, že v Těšíně taková akce existuje, 
a nepříjemně, že jsem o ni nevěděla. V řádě měst a míst naší republiky se 
jazzové akce konají a já o nich vím, především díky mediím –především 
Českému rozhlasu, stanici Vltava. Myslím, že byste vy, pořadatelé Trojčení 
(už ten název má obrovský vtip!) mohli Vltavu navázat kontakt a jejím 
prostřednictvím vaši akci“zviditelnit“ či zeslyšitelnit.“
Trojčení to je v mých vzpomínkách krásná atmosféra, přátelské prostředí, 
zaujatost pro dobrou věc. Je to také evidentně hluboký zájem o jazz a jeho 
znalost – jak u organizátorů a místních muzikantů, tak u publika, jež fantas-
ticky reagovalo a bylo nesmírně vstřícné. S kapelou jsme ani já ani Bažík 
Pavelka nezkoušeli, spoléhající se na vzájemné souznění. A to se vskutku 
projevilo a prostoupilo celý večer. To jazz a jazzové muzikanti umějí (mají 
to totiž jaksi v popisu práce). 
Těšín a jeho Trojčení se pro mne tedy staly synonymem dobré pohody, 
vzájemnosti a výborné tvůrčí i lidské spolupráce. Vždycky se s vámi ráda 
setkám, dovolí – li mi to životní okolnosti. 
Děkuji vám všem, jste báječní.
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