
       
Jaroslav „Country“  Červenka 

Pravý jazzman zo Šintavy

Po prvej svetovej vojne, keď bojmi sužované národy
hľadali  možnosti  kultúrnej  obnovy,  prichádzal  z
USA  do  Európy  nový  hudobný  žáner  jazzu  spojený  s
radosťou  a  tancom.  Zo  začiatku  tanečnú  muziku
prezentovali u nás skôr kaviarenské orchestre či rómske
hudobné formácie. Až v štyridsiatych rokoch vznikli prvé
dixielandové  skupiny.  V  roku  1946  v  Seredi  sa  zrodilo
zoskupenie Alli Jazz Band…

Jaroslav  Červenka  sa  narodil  26.  4.  1937  v  Šintave.
Absolvoval  bratislavské konzervatórium v roku 1960 na
odbore klarinet a klavír. Na VŠMU v Bratislave vyštudoval
študijný program dychové nástroje – klarinet. Už ako 14-
ročný sa pridal aj s bratom Jánom k formácii  Alli  Jazz
Band  na  čele  Štefanom  Rendekom.  Práve  s  touto
skupinou absolvoval prvé vystúpenia doma aj v zahraničí.
V  roku  1964  sa  stal  pedagógom  klarinetu  na  Ľudovej
škole umenia v Seredi, kde neskôr, v rokoch 1973 – 1989
zastával aj funkciu riaditeľa. Spolu so známym básnikom
Vojtechom Mihálikom vytvoril  Červenka pieseň o  meste
Sereď s názvom „Pesnyčka o Seredy“. Pôvodná nahrávka
vznikla v DK Sereď pri nahrávaní televíznej relácie Etapa
25.  Naživo  ju  hral  Alli  Jazz  Band  a  naspieval  sám
Červenka a Juraj Hrubant. Na začiatku 70-ich rokov sa
Červenka, ako klarinetista vstúpil  do orchestra „Revival
Jazz Band“. Hral aj na saxofóne a klávesoch. S príchodom
sólistu, Petra Lipu sa značne sformulovalo aj zameranie
skupiny. Do roku 1985 odohrali množstvo koncertov pred
domácim publikom napr. pri pravidelných vystúpeniach v
bratislavskej  Starej  sladovni  i  po  celej  Európe.  Ďalší
hudobno-historický moment nastal v roku 1985 zlúčením
velikánov  slovenskej  jazzovej  hudby:  „Tradicional  Club



Bratislava“  (vznikol  pôvodne  v  roku  1961 zo  študentov
bratislavských stredných škôl.  Kapela sa orientovala na
klasický  jazz  z  obdobia  New Orleansu,  a  získala  veľkú
popularitu na hudobnej scéne aj v kruhoch kritikov. Po
roku  1970,  keď  skupina  prakticky  zanikla  sa  na  jej
tradícii  vytvorila  nová  formácia  „Nový  Traditional“.)  a
„Revival  Jazz  Band“  do  jednotnej  formácie  názvom
“Traditional  &  Revival  Band“,  alebo  tiež  „T&R  Band“.
Orchester  často vystupoval  v  zahraničí,  dostal  sa aj  do
Kalifornie  v  USA.  Pokračovala  aj  v  pravidelných
vystupovaniach  –  jazzových  štvrtkov  v  Starej  sladovni.
Tento dobrý zvyk zanikol až v roku 1997 z ekonomických
dôvodov  hostiteľa.  V  roku  1996  z  formácie  odchádzal
kapelník  Peter  Lipa  aj  ďalší,  napriek  tomu  orchester
fungoval bez odmlky na čele s novým kapelníkom Vladom
Vizárom. Po roku 2000 sa zostava kapely párkrát zmenila
a čiastočne sa  zmenilo  aj  jeho  názov  na  Vlado  Vizár  –
Revival  & Traditional Jazz Band, ale Jaroslav Červenka
zostal verný tejto formácii až do svojej smrti. 

Červenka pokračoval aj v pedagogickej činnosti. Vyučoval
na súkromnom konzervatóriu v Topoľčanoch,  prednášal
„Dejiny  jazzu“  na  konzervatóriu  v  Bratislave.  V  rokoch
1992  –  1997  bol  riaditeľom   ZUŠ  vo  Vrbovom.  V
posledných rokoch svojho života spolupracoval s kapelou
Dušan   Barczi  &  Country  Dixi  Club.  Pokúsil  sa  oživiť
formáciu Alli Jazz Band, čo sa mu podarilo iba čiastočne.
Staro-nový  orchester  funguje  do  dnešného  dňa  pod
názvom  „Seredský  Dixieland  Band“.  O  dlhej  histórii
hudobného zoskupenia napísal knihu „Seredská sága Alli
Jazz Bandu“ brat Jaroslava Červenku, Ján, ktorý tiež bol
dlhoročným členom aj kapelníkom skupiny. 

Jaroslav Červenka zomrel 8. 8. 2006. Posledná rozlúčka s
vynikajúcim  klarinetistom  a  altsaxofonistom  sa
uskutočnila na cintoríne v Seredi 11. 8. 2006.

Jaroslav  Červenka  v  roku  1993  získal  Cenu  Ladislava
Martoníka  Slovenskej jazzovej spoločnosti za celoživotnú
propagáciu jazzu.



Získal i svetové ocenenie od Medzinárodného inštitútu –
Intenational Biographical Centre Cambridge, ako najlepší
hudobník 20-tého storočia.

Ďalšie ocenenia:  Ocenenie Mesta Sereď – Čestný občan
Mesta Sereď

Ocenenie Mesta Vrbové – Čestný občan Mesta Vrbové

Ocenenie  rodnej  Šintavy  –  Čestný  občan rodnej  dediny
Šintava

Ocenenie  Matice  slovenskej  v  Galante  za  poskytnutie
knižných darov

In memoriam: Ocenenie  Trnavské samosprávneho kraja
za rozvoj hudobného umenie na Slovensku 

Na počesť zosnulého hudobníka sa v uplynulých rokoch
uskutočnilo  množstvo  spomienkových  podujatí  v  rodnej
Šintave aj v Seredi.
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