Vážení a síilí.

po časé
Váta cpšt ozýváme,protože cítí&e povím.aut a nutnost «®zr*á.it Vát
tm boučasnou situací po likvidaci Jczzove uokce. Jana totiž zarytými optiialúty,
pokud ae týká legálního pokračování činnosti, kterou j&ino v JS započrli.
Opravňují náa k torní dvě skutečnosti i jednak výi'ok eoudu nad některými z nás,
který vyslovené uvádí,Že smyeleM a&u(íního řízení není ojhozování kulturní akti
vity člen*, o kt®ré ee aouó vyjádřil, Že byla apolečenáky i odborné prospěšná,
vruhym důvodem Je J*2náuí a úřady*
bylo vedeno racionálně & dospělo cg
stavu, kdy byl zpracován í poleča? a důvodovou zprávou organizační řad dobro
volné xákmové organizace u pracovním názve® UN1JAZŽ - Sdružení pro Jazzovou
hudbu ve vztahu ae světovou kulturou a bylo zahájeno řízení nu úrovni nej vyš
ších státních kompetentních orgánu.
^ebhcemt vá&k, aby lc vače aktivita onezilu na kulturní diples&cii. klame
představy další práce, jejíž vykládky chc®fitt» ve spolupráci a Mezinárodní j&azc—
vou federací nabídnout. xrosíme proto o potvrzeni záj^u o činnost, navazující
n& to,co J«ae v Jazzové sekci dělali a potvrzení zájmu o kolektivní člen*tví
při kJF. á tesu vám poslouží přiložená formuláře « Gezn^intv a tímto liftem
i další zájemce. ¥á© zajeta buče rovněž nktutelizovionuu podporou k obnově spo
lečné činnosti a podporou důvodů vzniku nová or^unlz&ce na naéi amatérské oázi
o které Jofóe přesvědčeni, Že Je zdivou základnou pro rozvoj celé kulturní
aféry. hovou organizaci tedy hodláme rozjíždět přednostně s UM, cc b® náa
ozvou. Formuláře z druhé struny pošlete doporučené na. některou z uvařených
adres připravu^no výboru, pokud Ji nemůžete doručit Ctobné, Jednak a doručenkou
na doporučená’ na láji . NeobdržíW-li do dvou měsíců potvrzeni o přijetí obou
dopisů od adresatfi, osnunte nám to telefonicky a na postě reklijaujte ztracenou
zásilku /prokázané »tr*tiié v tute^ku ^0,- žes, za zahraniční dopis MC,- kde/
Pokud ví^f většinu z vás obdržela výzvu tzv. -třecí»ks zábavné hudby
pří ÚOČ ke apolupr^ci. V jejím textu chybí par informací, které
nás přímo
1 osobni dotýkají. Vs.se adresy Jsme nikomu neposkytli. Už od května Jednáme
prává na pfcdé ŮKVČ o možnostech navázání na aktivitu JS. sprostá většina
“nemalých zá®£rů & ůkolůM obsažených vo výev® úáVG Je v mésrntnávinu zakotvena.
C svém ůsayslu "neobvyklou tornou Vá^ ©cit vit" nás pracovníci ÚkVČ zapomněli
iníorttOVE.t, přesto si jejich opožděného zájmu o Vaše názory vážím* & připoju
jeme a® k jejich žádosti o Vná® odpovědi. Unes už z Jejich úat i Vašich
kopií náta z&olaných víme, i® Vám aituece není lhostejná. 2 toto žnuJeane se a
častým názorem, že připomenutí choulostivé otázky zrušení JS & trestního Mí
hání členň výboru nebylo ze etnny odesílatele v dí?.né fázi ácriozní & tetické.
Ma závér Ještě prosebná cMuvas nčktcří z Vás a tímto liftem obdrželi
první stóitek nůší nové edice ÍKOfe Jako ukázku, řokud Jst<? ji nedosítli»ne
hledej to v tom dic-krlrúnaci, pouze nepřízeň ve Vatfcia horoskopu. U přátel
jiatě najdete jeden výtisk k nahlédnutí. Ka formuláři nám napište, jestli
j. te ho právě vy dostali, či ne.
Lruhého září Ježic ai opclu s® zuiut^ratovunýBti crkány připomněli počátek
nepři Jemných událostí z let ISfct a I£<ó5. lukujeaie ze. úftvcru, trpělivost a
pokračující podporu. Zdravím® Váa 1 za K&rla Jrpa, který asi nu bor®ch říká
tuk, jako vidy v minulou ti i Jinačí už nebudeme.
Ahoj
V říjnu l987 za přípravny výbor UNIJAZZ /ve schvalovacím řízeni FMV/
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Potvrzuji,že chci zůatat členem Jazzové sekce pM &JF HR UNESCO
& tóa Zujsm o činnoat navrhované organizace, která by na aktivitu
spojitě n&vá&*4e a dál^ ji tczvijelu, protože u& uoaud nezastu
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