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V souladu se stanovami naléhavé svoláváme všechny členy JS na sraz, kde bude
vyjádřeno naše odmítavé stanovisko k rozhodnutí administrativy Svazu hudebníků,

které má vést ke zrušení jednotné Jazzové sekce, k zabavení majetku Jazzové sekce,
k odebrání částky Kčs 31.000,- z pokladny Jazzové sekce, kterou Svaz hudebníků -

pražská pobočka požaduje na úhradu svých prodělečných akcí a k dalším zvůlím.

V důsledku toho by po osmi letech přestal vycházet bulletin JAZZ, neuskutečni
ly by se v květnu Pražské jazzové dny, koncerty, klubové večery, Inter jazz servis,

zájezdy, kina atd. Zanikla by jediná celostátní a centrální organizace v ČSR,
kterou jste léta pomáhali budovat.

Proto výsledkem srazu bude vyjádření nedůvěry k výboru Svazu hudebníků, požada
vek na odstoupení tohoto výboru, rozeslání informací o skutečném stavu věci nadří

zeným organům apod.
Sraz se koná v neděli 9.dubna 1978 v sále HAJNOVKY, Praha 2, Vinohradská 25
(nad rozhlasem, naproti Radiopaláci) v 10,oo hodin dopoledne, a potrvá asi 2 hod.

Všechny členy žádáme (tj.kteří se mohou i ne mohou dostavit) , aby nám povinně
a ihned odeslali dopis, nebo korespondenční lístek s textem:
” Nesouhlasím s postupem Svazu hudebníků proti Jazzové sekci,”a připojili podpis.

Kdo neodpoví, souhlasí se zánikem Jazzové sekce. Adresa: Jazzová sekce. Ke krčské
stráni 611, 146 00 Praha 4 - Krč.

Zatím nevíme, jak budeme o výsledku informovat členy, kteří, se nedostaví;Svaz

hudebníků nás chce přinutit ke splnění jeho požadavků zaražením čerpání peněz
z našeho konta, čímž nebudeme mít prostředky na rozesílání materiálů. V tom pří

padě předáme naše prohlášení tisku a rozešleme 100 orazítkovaných a na stroji
napsaných dopisů do největších středisek jazzového dění na Moravu, na Slovensko

a do Čech, jejichž adresáty požádáme, aby je nechali kolovat. Upozorňujeme, že
pouze orazítkovaná verze je platná. Žádáme předsedy jazzklubů a vedoucí orchestrů,

aby nám dopisy zasílali jak za klub, tak za jednotlivé členy. Žádáme také aktivis
ty, aby se o sřazu šířili mezi dalšími členy JS z důvodu ztráty zásilky, vyrozumě

li studenty a vojáky, kteří dostávají korespondenci na adresu domů atd.
Očekáváme Vaše odpovědi a nashledanou v neděli 9.dubna, kde se rozhodne

o další budoucnosti Jazzové sekce. Až do té doby probíhá naše činnost "jako by
se nic nestalo", tzn. že objednávky na Pražské jazzové dny nám můžete zasílat.

V Praze dne 20.3.78

,
Jazzová sekce

