Jazzová sekce PPSH, Ke krčské stráni 611, 146 00 Praha 4

Vážení přátelé,

protože není možné, svolat členskou, schůzi, rádi bychom znali
vaše názory, jako řadových členů,které známe jen podle jména
z dopisů. Vaše odpovědi budou, zpracovány ve studii, která bude
zahrnovat i rozsáhlé zkušenosti aktivistů. Na výsledek této
práce čekají všichni ti, kterým nejsou lhostejné pocity^mladých
generací ani situace v kulturní sféře. Studie bude seriózním
podkladem pro pracovníky v kultuře a jinde.
1/ Váš názor na jazzovou a rockovou scénu 70.a 80.let v ČSSR.
2/ Napište své názory na dění v kultuře naší současnoti, jaký
.máte přehled v jednotlivých oblastech (divadlo,film,výtvarné
umění,hudba) a jakým podílem k vaší informovanosti přispívá
práce Jazzové sekce.
•>
3/ Podle našeho organizačního řádu je jednou z mála povinností
člena se^aktivně podílet na činnosti své organizace (tzn.
i v místě bydliště). Na základě zkušeností odhadujeme,že tu
to povinnost plní asi tak 10% členské základny. Pokud k této
aktivitě připočteme- i činnost v jiných kulturních oblastech,
které jsou se zájmovou činností JS ve shodě, zvýší se počet
aktivních členů asi na čtvrtinu členské základny. Co nejvíce
brání šíření aktivity členů? Napište nám konkrétní příklady,
kdy aktivita v zájmové umělecké činnosti, ař už organizační,
umělecká nebo osvětová, narazila na nezájem z důvodu byrokra
tické pasivity nebo dokonce na projevy subjektivního nepřá
telství.
4/ Činnost JS je dlouhá léta omezována administrativními zásahy,
které vycházejí z ignorace stanov Svazu hudebníků, našeho
organizačního řádu a bohužl, i z^porušování platných zákon
ných předpisů. Výsledkem bylo loňské zrušení Jazzové sekce
SH, zrušení jazzové komise při ÚV SH. Kontinuita práce
v^JS PPSH byla nadále potlačována stejným způsobem. Máte
představu o těchto problémech? Co soudíte o práci výboru
a aktivistů JS? Jaký máte názor na téměř l^letou činnost JS?
5/ Domníváte se, že za současné situace trvale sílících tlaků
ze strany konkrétních funkcionářů naší kultury má význam
JS nadále podporovat, nebo jako člen navrhujete, aby výbor
JS odstoupil a organizace ve smyslu org.řádu byla zrušena?
(tj.rozhodne li se dvoutřetinová většina členské základny).
6/ Vaše jméně nebudeme zveřejňovat; budete li však se zveřejně
ním souhlasit, připište to.

Děkujeme

Vaše Jazzová sekce
V Praze dne 16.8.1984

