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SPOLEČENSKÝ VÝZNAM
Podstata ~oclalistického životního utylu není
ani v asketickém odříkání a nenáročném ž i v o t ě ,
ani v měšíáckém spotřebním přístupu k hodnotám

Tím, 2 umožňuje «'«tetické sebevyjádření *lověk-i,
rozvíjí jeho fantu zi i, kultivuje jeho smyslovou
aféru, ooráhá vyrovnávat n e p ř í z n i 1/, důsledky
je.h.oslranné dělby práce, harmonizuje

<

sobri sst,

a životu, i'r'->ti typu konzumního člověka, jakého

rozšiřuje estetické obzory člověku, formuje ho

potřebuje a plodí monopolní kapitál v zájmu svých

morálně a aktivizuj'1 společensky. 1 roapčř.ně tak
působí při reprodukci pracovní síly ělovřka na

maximálních zisků, staví socialistická společnost
Ideál Člověka všestranně vzdělaného, citově vy
spělého, harmonicky rozvinutého, jednajícího

«5

občanskou uvědomělostí, schopného hodnoty nejen
vytvářet, ale také jich moudře využívat k dalšímu
rozvoji vlastní osobnosti i celé společnosti.
Zájmovou uměleckou Činností rozumíme neprofe
sionální kulturní aktivitu lidí, kteří se-

z

přiro

zené potřeby a vlastního zájmu ve volném čase za
bývají soustavným hlubším sledováním určitého umě
leckého oboru a sami se v tomto oboru v různé mí
ře aktivně projevují.
V celé škále rozmanitých-pro jevů plní zájmová
umělecká činnost mnoho významných společenských
funkcí % jejich souhrn je nezastupitelný jinou
3-éd

lidskou činností. K nejvýznamnějším patří funkce
poznávací, ideově výchovná, cstetickovýchovná,
rociálnš adaptační, kompenzační, integrační, re
kreativní a další. Tím, že umožňuje těm, kteří se
jí věnují, hlouběji a intenzivněji se seznamovat
a uměním í s procesem umělecké tvorby, pomáhá záj
mová umělecká činnost překonávat konzumní vztan
k umění a kulturním hodnotám vůbec a stává se
významným nástrojem ideové,1 citové a morální vý
chovy a eférou intenzivního ideologického vlivu,

CHCEME PRACOVAT V KLIDU
a věnovat *e dobrovolné zájmové činnosti 3 lás
kou. To je rozhodující okamžik našeho vztahu k os
tatním. Nechceme napínat síly proti vytvořeným
problémům, ale pouze doložit jednání jejich strůjr

stále vyšší úrovni, a tím účinně napomáhá p M
rozvoji výrobních sil společnosti.
Fritom individuální motivy, které

V.

této činnos

ti vedou, mohou být rozličné a zpravidla ooliňné
od záměru dát se vychovávat. Ovšem právě tím, že
tato činnost umožňuje nenásilně spojovat indivi
duální zájmy a potřeby se zájmy a potřebami celo
společenskými, stává se zájmová umělecká činnost
jednou z nejvýznamnějších součástí kulturně vý
chovo? činnosti i jedním z důležitých činitel1'
rozvíjení socialistické kulturní revoluce.
Zájnová umělecká činnost je tedy pozitivní kva
litou v žjvotě společnosti, součástí její socialis
tické výstavby, žádoucí formou využívání volného
času v zájmu harmonického rozumového i citového
rozvoje osobnosti a utváření socialistického ži
votního stylu. Socialistická společnost proto tuto
Činnost všestranně podporuje. (Z úvodu k zásadén
rozvoje zájmové umělecké činnosti{odsouhlasilo
Ministertsvo kultury CSR,Ministerstvo školství
CSR,Česká rada odborových svazů,-Český ústřední
výbor SSlá, Česká ústřední rad» PO SSM a Ústřed
ní výbor Českého svazu družstevních rolníků v®
snaze přispět k postupnému naplňováni rezoluce
XIV,sjezdu.

KSG)

odbor ■Ministerstva kultury CSR, a dvojnásob k čer
tu 8 nimi, jestliže by nám měla být cenzorsky a
bez zasvěcení vyměřována, jak si přeje první odbor
tohoto ministerstva.
Humánní sv*t Jazzové sekce mé bezpočet přízniv

ců.

ců ve všech lidských oblastech a na mnohs konti

Eiylo hy v rozporu s naším svědomím, kdybychom
přijímali špatné rozhodnutí, jenom abychom se za
líbili, když každý takový verdikt, jak dokládáme,
je postaven proti světu z nás. Je snad správné za
líbit se jen proto, abychom byli v bezpečí? Nesto
jíme o stereofonní sluchátka, jestliže by nám hud
ba měla být úředně zakazována, jak si přeje druhý

nentech. Je posedjý po pravdě, míru a Svornosti.
Věří hlasu svého avxdoraí. Takovému světu se příčí
vynášení sponů jako první. Tím se fekee stala,
nniř to v takové míře očekávala, hrcr.osvodem pro
napětí doby. Její poštovní schránka /vlastně ani
neexistuje, dopisy se strkají pod dveře/, je nej1 notnějším informačně-svodným oddělením na světě.

Dopisy přátel, většinou narozených dvacet let po

světových konferencích, zabývajících se základními

válce a nabírsjících zkušenosti, hledají v Sekci'

aspekty bytí kultury nebo o úvahách na udělení vel

jednu z, možností nabytí identity. Cdpoví-li jim
Sekce výčtem prchl¿ m \, zbývá mladému člověku v kul

kých cen. Každý člen Sekce v í , ž e staví..e na prak
tických zkušenos+ech, které nejlép'e osloví. Budeme

turní duchovni sféře jeftt* rada možností, nebo ta
ká hospoda.

reklamové* pravdu tak dlouho, až se všichni fř€-

Sekce za dvanáct let poznala bludiště úředních

svědčí, že v srdci Evropy jsou lidé, kteří n.održují svou ústavu práv' prot.o, a*'y mohli svobodně-

kompetencí a lidských vztahů v něm. I tehdy, aniž

zpívat, hrát., myslit a psát,

mířila, strefila se do černého. i"oloch kulatých

slova o krásné zemi, do:iovu nár všech.

qž

celý svět pochopí

razítek ji naštěstí neahltnul a Sekce si nesedla
na zlatá prase. Dnes může samostatná uvažovat. Je
to myšlení v rámci socialistická ústavy a

zákon

ných předpisů, jak dobře ví každý její člen. Do
držování ústavy však jožnduje od každáho, a prává
to, je kamenem úrazu. Stačí, aby se Sekce jen při
pomínkou dotkla litery zákona a propukne hysterie.i
Zatím nejmenovaní úředníci spustí proud lží, uměle vyvolávají nepravdy, číří fámy a prosazují atmo8fáru všeho špatnáho, na co jen Sekce sáhne. Dů
kazů máme na kila. Sekce se stává žírnou půdou pro
příjmy úředníků a kdyby neexistovala, míli by hlou
běji do kapsy.
Dají se snad vysvětlit potíže, která Sekce má
s vydáváním literatury o koncentračních táborech
z druhá světové války? když náklady těchto původ
ních prací jsou ?de vyšší než ve státních naklada
telstvích??
Je snad něčím ospravedlnitelné panika, když se
zjistilo, že členová Sekce se zúčastňují loňskáho
Světového

shromážděni za

mír a život, proti jader

né válce v Praze? že jsou v komisích Výchova k mí
ru a odvrácení války, Evropské bezpečnost a od
zbrojení a v dalších?? Směřuje snad tato činnost
proti mírovému soužití ve smyslu zájkona 126, který
byl použit proti Jazzové sekci, aby mohla být za
stavena její práce na tři měsíce ???
Má snad Sekce trpět za to, že si získala mezi
mládeži nevšední popularitu a nejenom mezi mládež^
j když je odrazem obrovského fandovství a nadšení
svých- členů a přátel, kteří hudbě opravdu rozumí?
Nemá snad Člen právo vědět, kdo zakázal koncert,
proč musí vycházet desky z Pražských jazzových dnů
v zahraničí, když ještě před Č8sem byly v deseti
tisících v našich prodejnách, jako výsledek řádně
povolených

vystoupeni ?

Prostřednictvím jazzu hovoříme s celým světem.
Těší nás, že o Sekci píší v miliónových nákladech '

K JEDNOMU DOPISU
Z loňského 22.záři je dopis ředitele II»odbo
ru MK flSR (č.14426/83/II/1) adresovaný Svazu hu
debníků. Jeho cil je až v závěrečném odstavci,
který byl naplněn civilně správním úsekem MVflSR,
jak píšeme na jiném místě. Opatřili jsme el nedo
konalý xerox a pokusíme se o poctivou diskusi
s jeho obsahem, i když ne vždy se nás plně týká.
Věty dopisu uvádíme jak následuji po sobě a kaž
dou číslujeme.
1. věta
MK CSR poukazuje na dopis čj.7653/83-11A se
dne 8.4.t.r.,jimž Vám byly zaslány sávěry z jed
náni na MK CSR ze dne 31.3 .1983,kterého se zúčast
nili představitelé Vaši organizace,a vyslovuje
nespokojenost s plněním dohodnutých závěrů.
+ Nevíme,který představitel SH se zejnáni zú
častnil,neznáme "dohodnuté"závěry,pro které MK
vyslovuje nespokojenost,ale,jak vyplývá dále,
týkaly se zrušeni Jazzové sekce Svazu hudebníků,
bez přítomnosti jejich zástupců.Vzniklá dohoda
byla tedy učiněna za zády JS.
2 . věta
Přestože Vašim dopisem ze dne 25.4.83 jste
nám oznámili zrušeni organizačního řádu JS ku
dni 14.4.83,zjistilo MK,že teprve dne 26.7«83
byla zahájena práce likvidační komise,a to na
základě usneseni předsednictva ÚV SH z 6»7°83.
+ Od 14.4.83 pracovala zvlášť ustavená dozor
čí komise SH,která se souhlasem JS dohlížela na
činnost do 15.6 .83,kdy byla práce JS SH ukončona dobrovolným odstoupením výboru JS, aby mohlo
dojit k základnímu požadavku MK,tj. sjednoceni
organizační struktury uvnitř SH0 Teprve poté
mohla začit práce likvidační komise,která 3x
písemně informovala o své práci MK jejim předsedou(byl schválen MK) a práci uzavřela Závěreč
nou zprávou.

deníky v Japonsku, stejně jako menší autoritativní •
časopisy ve východní a západní Evropě, ve Spoje
ných státech a v Kansdě. Vítáme; že kulturní pra
covníci, spisovatelé, básníci, hudebníci, výtvar
níci, politikové a další, kteří k nám přijíždějí
na pozvání našich státních orgánů, si dávají do
svých pracovních plánů setkání s Jazzovou sekcí. 3
důvěrou.přijímáme zprávy, že je o nás hovořeno na

3 .věta
V rozporu s dohodnutými uloženými závěry QV
SE schválil 10.6.83 statut Jazzové komise SH,
z něhož vyplývá,že tato komise zahrnuje do svých
úkolů činnosti,které vyžaduji podle čs.právního1
řádu příslušné oprávněni na základě rozhodnuti
ústředních orgánů státni správyo

•í■Veškerá činnost odborných komisí vybházi ze
Stanov SH,tedy jednou schválené a povolené orga
nizace právě předmětnými orgány.Jazzová komise,
jako nedílná součást SH nepotřebuje další opráv
něni k činnosti. Její statut je plně v souladu
s platnými stanovami SHa nevymyká ee stanovenému
rozsahu činnosti.
4.věta
Tento statut ani úmysl o zřizováni jazzové ko
mise nebyl s MK ÖSR konzultován.
+ Jednalo se o vnitroorganizačni normu vycházejioí ze stanov Svazu hudebníků.
' ’

5®^ěta

Přesto dne 14.6.1983 se konala první schůze
této komise, která podle zápisu zplnomocnila
zvolené funkcionáře k zehájení praktické Činnos
ti,vyslechla informaci o stavu JS,které podle
tvrzení ťÍY SE byl zrušen org.řád ku dni 14.4.83
a k tomuto datu měl být přistoupeno k likvidaci
její činnosti.
+ První schůze proběhla 14.7*,tedy o aěsio poz
ději a vyslechla informaci o bývalé JS.O likvida
ci viz.věta č.2
6 .věta
Ze zápisu vyplývá požadavek na právní kontinu
itu jazzových sekcí & jazzové komis® ÚV SH.
. + Přípravný výbor komise pro jazz byl schválen
plánem SH a jeho členové,dnes někteří ve výboru
české jazzové společnosti,předali zápis MK ÖSR.
Právní kontinuita opět vyplývá ze stanov SH.
7 «věta
Přitom je známo ÖV SH,že Pražská pobočka SH,
,kd® byla provedena prověrka hospodařeni a odvodu
daně ze mzdy a daně z příjmů z literární a umělec
ké činnosti za rok 1979-1980 Finanční správou hl.
m.Prahy,porušovala hrubým způsobem platné právní
předpisy z oblasti správního práva a předpisy da
ňové.
+ 2édná organizace řízená MK neudělala tolik
prospěšné práce pro amatérské hudebníky,jako
PP SH.V minimálním obsazeni pracuje za patra
kanceláři profesionálních agentur. Pokud víme,'
odvod daně byl v souladu e předpisy ministerst
va financi}nevíme nic o porušování předpisů
z oblasti správního práva;víme však,že postupem
MK CSR se stal život amatérských hudebníků při
PP SH nemožným a zaniká v rozporu s potřebami.
8 .věta
V této pobočce je nutné velmi naléhavě zjed
nat nápravu ve spojeni s příslušnými kádrovými
opatřeními,» to nejpozději do 1 5 .10 .8 3 spolu
s podáním zprávy MK ÖSR o jejicn provedení.
+ Příkaz MK ČSR nemá oporu ve Btanovéch SH?
dobrovolné funkcionáře vybírá?schvaluje a odvo
lává pouze členské základna.

9 .věta
Dále MK CSR zjistilo,že e platností od 15.6*
t0r.vydal Ú7 SH organizační řád pro jazzové sek
ce pří pobočkách SKeo jehož přípravě nebylo MK
CSR informováno,a to přeatoeže Ú7 SH byl sezná
men s tím,že zájemci,kteří chtěj! uspokojovat
své zájmy v oblasti jazzu,mají. příležitost napo
jit ae do nově zřízené organizační složky České
hudební společnosti.
+ Vydávání org.řádú není v rozporu s$ stanovami
SH. Org.řád JS Pražské pobočky SH je platný.Noni
znám předpis,že by MK mělo schvalovat org.řády
spolkům{neschválilo jej ani české hudební společ
nosti,která jej obdržela až po několikaleté ex
istenci,přestože vyvíjela záslužnou koncertní,
spolkovou aj.činnost„Obsah org.řádú JS PPSH vy
chází z náplně stanov SH a je pouze specifikován
pro určitý žánr.Zájemci o jazz mohou VBtoupit ne
jenom do české jazzové společnosti,ale mohou se
vyžívat i v klubech SStí,ROH,přl školách, v sou
kromí apod.Není znám předpis,nařizující zájmové
a umělecké činnosti,kde se jednotlivci smí rea
lizovat a jinde to mají zakázané.Kdyby existoval,
popřel by demokratický charakter naši společnos
ti a právo na svobodnou tvorbu, jak o tom hovoří
naši státníci např.na sjezdech tvůrčích svazů.
1 0 .věta
MK ČSR nesouhlasí s tlm,aby při SB byly usta
vovány jazzové sekoa,vzhledem k dosavadním nega
tivním zkušenostem s činnosti JS SH,a to ani při
pražské pobočce i při pobočkách mimo Prahu,tím
méně jako samostatným právním subjektem.
•f MK ČSR má pravomoc metodickou a nikoliv roz
hodující.Negativní zkušenosti z činnosti bývalé
JS SH musí MK ČSR - jako nositaítéto zkušenosti
-přesné prokázat a to větu po větě.Jinak, nemůže
být konkrétní míra negativních zkušenosti s čin
nosti JS vyjádřena a objektivně posouzena. Exis
tuj© li stupeň nebezpečnosti,prc který by jazzo
vý život měl být u SH zrušen,pak MK ČSR muei
jako nařizovatel ve smyslu přípisu zhodnotit
okolnosti konkrétních případů a to v jejioh
vzájemné souvislosti.Toto je pravda,o ktaré pí
šeme, že ji budeme reklamovat do posledního dechu.
+ Jazzový život má právo n& život kdekoliv,kdo
si vytvoří podmínky.Nesouhlas se zřizováním jazzw
sekcí,těchto tvůrčích a organizačních nositelů
moderního umění,je v druhé pol.20 .stol.ojedinělýs českým rozhodnutím.Kdo ví,jak by jazz dopa
dl,kdyby New Orleans byl na ¥1 tavě.Opakujemos
SH může právoplatně sám zři-.ovát pobočky, ty
sekce a vše odborně řídi komise,
ý 7 poslední době někdo usilovně chce vytvořit
z Jazzové sekce pojem pro hrůzu *. vrotízáki. .nosti,aby se nikdo při vysloveni jsseaa Sekcs neptal
po konkrétním zdůvodnění. Tím, že ae dnes všechny

organizace rychle vrhnou na každého,kdo se jedné
s nich znelíbil,aby tak samy odvedly pozornost
od viastnioh nedostatků,pře které by ae třeba
zítra všichni mohli vrhnout na nějto je nyní
obecný všepodnikový jev a každý si přihřívá po
lívčičku na drahém, aniž zbla ví, o eo vlastně
jde. To totiž není podstatné.Podstatné jo, hlav
ně, aby si nikdo nevšiml mne.Štvanice dochází do
konce tak daleko,že mira vylámaných zubů na iS
předetavuje kvalitu dané organizace.
+ Zcela protiústavní je, jednají li organizace
a její jednotlivci proti potřebám pracujících
na kterémkoliv úseku života. V takovéD případě
nemůže jejich moc pocházet z vůle lidu.
1 1 , věta
Členové bývalé JS mohou být i nadále členy
Svazu,pokud by však chtěli vyvíjet samostatnou
Činnost na úseku jazzu,mají možnost zapojit se
do České hudební společnosti á to do její nově
vytvořené složky -České jazzové společnosti.
+ Členové JS tedy mohou být ve své organizaci,
avšak nesmi nic vytvářet... Česká jazzová společ
nost je jednou z organizací ministerstva kultu
ry,kde se daři jazzu,resp.je zde povolován.Jazzu
se však daří i v prádelnách,ve sklepích a v gará
žích, pro sté,kdo je příznivá akustika... JS si
nikdy nevymínovala monopol na kumšt,naopak chce,
aby tento žánr měl přirozený umělecký i orgaxdsační vývoj. JS nebrání nikomu ve vstupu do CjS.
Sama loni navrhla domluvu o spolupráci.
1 2 . -14.věta
MK nesouhlasí se sdělením SH,pokud jde o Člen
ství v mezinárodní nevládní organizaci.Hlavni
gesci v Mezinárodní jazzové federaci převzal za
CSR Svaz českých skladatelů,jehož nominace byla
schválena příslušnými orgány.Členství bývalé JS
SH v této organizaci je od počátku dle čs.práv
ních předpisů neplatné a MK CSR ani příslušné
jiné stá-cní orgány tuto skutečnost nevzaly na
vědomí.
+ JS předložila MK CSR doklad,že je řádným
členem Mezinárodní jazzové federace, vystavený
prezidentem v Londýně. V říjnu zaslala druhému
odboru MK žádost o sdělení,které čs.právní před
pisy členství vylučují. Dodnes zůstalo nszodpověfceno. Déle byl tento odbor informován c sta
novisku výboru MJF, že v orgánech při UNESCO
neexistuje monopol jedné země nebo skupiny na
určitý kulturní žánr, ale že jednotlivé řaderace přijímají každého,kdo splní členské poža
davky a bude dodržovat stanovy. Gesce Svazu
českých skladatelů se stanovám MJF vymyká, nehle
dě na to, že SCSKU je ideová organizace,přístup
ně vybrané menšině, kdežto JS plni funkci maso
vou, přístupnou všem. Členství JS PPSH je MJF
potvrzeno i na další obdobíj dodejme,že MK CSR

nepovolovalo výjezd členů výboru MJF na zasedá-'
ní výboru ani v jeho řádné dovolené a za vlastni
genize po celé čtyři roky,přes četné stížnosti.

15oVŠt®
SH důsledně neřešil likvidaci JS včetně hos
podářských a právnich důsledků - nečitelné 5 1 .J.19 83 s t±m,že stanoví jako konečný termín
pro podání zprávy o ukončení likvidace do 30 .
1 0 .1983 ,ústně vyjádřeném při jednáni na odděle
ní II/l dne 7»9.1983 a předsedou SH ÖSR iíiZelenkou a dalšími členy.
+ Další jedni bez JS{Závěrečná zpráva o ukon
čení činnosti JS SH byla MK předána.
16.a 1 7 .věta
MK CSR trvá na svém požadavku,aby SH předlo
žil nejpozději do I5 .IO.83 návrh nových stanov
MV CSR s tím,že jejich obsah bude v souladu
8 kulturně politickými potřebami socialistické
kulturní politiky a s potřebami kulturního ži
vota. Návrh musí současně respektovat působnost
ostatních společenských organizací,zejména pokud
jde o organizaci zájmové umělecké činnosti v
oblasti jazzu.
+ MK CSR precizuje dělitelnost kultury, že
vedle kulturně politických potřeb socialistic
ké kulturní politiky existuji ještě - potřeby
kulturního života - jako takového. MK CSR při
tom trvá n& požadavku obě sféry sladit v rámci
nových stanov Svazu hudebníků§ ze 16.a 17.věty
dopisu tedy imperativně vyplývá, že MK CSR po
prvé definovalo 1 . a 2 . kulturu a nařídilo» je
do 15.10.1983 spojit v jednotných stanovách.
18. věta
Nejpozději do 30.10.1983 očekává MK CSR zprá
vu ÚV SH,jakým způsobem byla zjednána náprava
a odstraněny nedostatky v pražské pobočce SH.
+ Předpokoádáme, že bylo splněno.
19 . věta
MK CSR upozorňuje,že v případě nesplněni ulo
žených opatření bude nuceno přistoupit k zásad
nímu řešení situace ve Svazu hudebníků v rámci
své pravomoci.
Se soudružským pozdravem
Dr.Jan Kohout
ředitel II.odboru
VyřizujesK.Lebeda, tel.558505
+ Přes všechna požadovaná splraní Svazem hudeb
níků prosadilo MK ÖSE u ministerstva vnitra,ci
vilně správního‘úseku, tříměsíční pozastaveni
činnosti, jak píšeme jlndeo
ZÁPIS ZE SCHŮZE VtBORU JAZZOVÉ SEKCE PRAŽSKÉ
POBOČKY SVAZU HUDEBNÍKU DNE 22.3.1984
Přítomniž dle prezenční listiny
1/ Výbor projednal stav stížností adresovaných

Výboru lidové kontroly ČSR a dalším organiza
cím:
2J.1.1984 - bez odpovědi
24.1.1984 - bez odpovědi
25.1.1984 - 26.1.1984 --"
27.1.1984 --"
28.1.1984 --"
30.1.1984 - 31.1.1984 -1.2.1984 - 2.2.1984 - " 2.2.1984 - "
3.2.1984 - " 4.3.1984 - " Výbor doposud neobdržel odpověcl ani sdělení
o prodloužení lhůty k vyřízení. (Soupis stížnos
tí za textem zápisu z 21.6.1984)
2/ Na základě neobdržení odpovědí výbor zaslal
dopis kanceláři Federálního shromážděni ČSSR.

Výbor konstatuje, že ÚV SH za tímto účelem
již podnikl bez jeho vědomí kroky, a proto se
žádný z jeho členů, nezúčastni rakového jednání,
které by vedlo ke změně podpisového práva.
10/ Výbor byl informován, že předsedo ÚV SH úst
ně nařídil předsedovi ŮRK, aby písemné přikázal
Pražské pobočce zrušit JS PP SH a to údajné na
základě rozhovoru se členy ÚV KSČ.

Výbor připomíná, že ke zrušení sekcí muaí být
postupováno podle stanov SH a jejich platných
organizačních řádů (§9 Org.ř.).
11/ Předseda JS obdržel pozvánku na schůzi ÚRK
dne 15.^.1984, jelikož výbor nemá k dispozici
závěry ÚV SH, MK CSR a ÚRK, jak je požadováno,
k nimž by mél zaujmout stanovisko, nesouhlasí
výbor s účastí předsedy nebo jiného člena výboru
'ne schůzi.
12/ Výbor se seznámil s Vysvětlivkou k situační
zprávě Svazu hudebníků ze dne

6 .3

.1934.

3/ Výbor byl informován o stížnosti na činnost
skupiny VLK pod vedením Marie Cajthamlové, kte
ré bez našeho vědomí zabavila materiály pro tisk
publikace o R.Wagnerovi, dále publikaci Dada;
svým Jednáním poškodila dobré Jméno naší organi
zace, tak i Jednotlivých představitelů. JS PP SH.
Výbor zaslal vysvětlující dopis řediteli tiskár
ny.

13/ Výbor JS urguje odpověčl od ÚV SH na dopis

4/ Zprávu o činnosti za rok 1983 zaslal výbor
JS PP SH v lednu 1984 výboru PP SH.

15/ Výbor byl seznámen s obsahem dopisu z Brna
jehož podstatnou část jame zaslali MK ČSR a Nejvyššímu soudu ČSSR, vzhledem k závažnosti jeho
obsahu.

5/
mu
bí
po

Výbor byl informován o dodatku k likvidační
protokolu JS SH ČSR. Rozpracovanost za obdo
do 15.6.1983 činí Kčs 225 000, Rozpracovanost
tomto období činí Kčs 5&8 000.

zaslaný výborem a revizní komisí ve věci zablo
kovaného konta JS, které trvá již řadu měsíců.
14/ Výbor byl seznámen s případem předsedy JS,
týkající se jeho propuštění ze zaměstnání. Výbor
za tím účelem vytvoří komisi, která by se v budouc
nu event. dalšími případy zabývala.

(§ 3

stanov

SH, odst.4).

16/ Výbor byl seznámen se zprávou o činnosti za
slané Mezinárodní jazzové federaci při Hudební
radě UNESC0(prezident, Londýn), členové výboru

6 / Dne 13.2.1984 požádal výbor JS PP SH prostřed
nictvím výboru PP SH, Jako zástupce nejsilnější
členské základny, předsednictvo ÚV SH o přezkou
mání platnosti funkci členů předsednictva, které
t převážné části tvoří Jedinci, neschválení
sjezdem. Výbor JS PP SH dodnes neobdržel odpověá.

7/ Výbor JS PP SH žádá o svolání řádného sjezdu
SH.
8/

Výbor konstatuje, že členská základna SH není
Již několik let informována o činnosti ÚV SH.

9/ Výbor byl informován, že ÚV SH hodlá bez Jeho
vědomí změnit podpisový vzor na účtu JS PP S H,
při čemž by o účetních operacích a s finančními
prostředky členů JS rozhodovali nečlenové JS.
Tento postoj vůči JS Je zcela ojedinělý a není
praktikován v žádné jiné pobočce. Výboru není
známo, podle kterého paragrafu stanov je tento
zásah oprávněný.

IJF dostávají průběžně materiály JS.
17/ Pokračuje průběžné informováni o činnosti
Mezinárodní společnosti pro výzkum populární hud
by ve švédsku z titulu členství JS.
18/ Výbor JS PP SH udělil další čestné členství
dirigentu a skladateli Davidu Robertsonovi, kte
rý v rámci své činnosti při UNESCO zvýšenou mě
rou přispěl k prohloubení zájmu členů JS o světo
vou vážnou hudbu.

19/

Výbor byl informován o korespondenci nev.r.u,;'.-

cí na zprávu Evropského sdruženi pro .lak.bsorni
odzbrojení.
20/ Výbor byl předběžně informován

o

zprrve vy

dané orgány při OSN týkající se nu-lehne spole
čenských aspektů dnešní doby.
21/ Výbor byl informován o spolupráci s francouz
skými hudebními vydavatelstvími, kterým na zákla^dě osobni domluvy místopředsedy s redakcemi, by-

'ly odeslány materiály JS.
22/ Výbor byl informován, že materiály JS jsou
v současné době vystavovány ve Švýcarsku, jako
vzorek československé výtvarné kultury«
ZÁPIS Z MIMOŘÁDNĚ SCHŮZE VlBORU JAZZOVĚ SEKCE
PRAŽSKÉ POBOČKY SVAZU HUDEBNÍKŮ ZA ÚČASTI AKTI
VISTU dne 9.května 1984
Přítomní: dle prezenční listiny
1 / Mimořádná a rozšířená schůze byla svolána s
oílem co nejvíce informovat členskou základnu
a dále proto, aby rozhodla,jak postupovat v pří
padech stížnosti adresovaných Výboru lidové kon
troly CSR. Jak vyplývá z minulého zápisu,bylo ná
mi podáno Výboru lidové kontroly CSR od 23.ledna
do 4 .března 1984 třináct stížností,na které Výbor
lidové kontroly CSR ani v nejmenším nereagoval.
Tato skutečnost je asymetrická v tom,že pracovni
ce VLK zabývající se naší organizací,pani Marie
Cajthamlová,sama nárokuje v písemném styku se
Svazem hudebníků a jeho revizní komisí odpově3
do dvou dnů a podminuje ji vysokou finanční san
kcí,nebude li tento termín od dobrovolných funk
cionářů Svazu hudebníků dodržen.
V důsledku této tristní situace byl výbor JS do
nucen informovat Federální národní shromáždění
(březen 84)a protože dodnes nedošlo k nápravě
(např.v zákazu vydat původní práci o skladateli
Richardu Wagneru i určenou k celosvětovým osla
vám vyhlášeným Unescem) činí tak znovu.Výbor za
tím účelem pověřuje vypracováním dopisu předse
du,místopředsedu a tajemníka. Termíniihned.
2/ Kontrola zápisu z minulé schůze
2 .1 .Odpověčí na stížnost podanou na pracovnioi
VLK paní Marii Cajthamlovou:
Výbor JS byl informován,že jmenovaná nadála
provádí eskamotáž faktů s alergickými kvalifi
kačními dizonancemi.
2 .6 . Platnost funkci členů předsednictva:
ÚV SHneposkytl informaci o platnosti mandátů
členů jeho předsednictva,o kterých se JS domní
vá, že jsou několik let neplatné,,
2.7. Svolání sjezdu:
ÚV SH neodpověděl na žádost o svolání sjezdu.
2.9. Zákaz čorpání peněz Jazzové sekce:
Trvá zablokování finančního účtu JS nařízené
^předsedou SH. Důvody nebyly předloženy.
2.13. Urgence odblokování konta:
ÚV SH neodpověděl.
2.14. Dopis na MK CSR:
V záležitosti sebevražedných úmyslů mladého člo
věka, se kterými jsme se obrátili na MK CSR jsme
nedostali odpověčí.Výbor J§ byl však informován,
že předseda obdržel na soukromou adresu odpověčí
ze sekretariátu ministra kultury,poděkoval za

řešení(komise pro mládež při NV) a soukromě při
pojil větší množství výhrad k dosavadní činnosti
tohoto ministerstva.
2.15« Yýpověčí ze zaměstnání předsedy JS:
Předseda informoval o stavu:Dne 4.1.84 podal ža
lobu pro neplatnost výpovědi,která bude soudně
projednávána až 25.5.84 (pozn.soud byl informo
ván,že pracovní poměr končí 29 .2 .) u soudu pro
Prahu 1.Předseda žije z úspor a na NV Praha 1
je od ledna žádost o pomoc při získáni odpověd
ného zaměstnání(samo statný tiskový redaktor).
Předseda nepotvrdil ani nevyvrátil zprávy o tom,
že někdo činí na jeho bývalý podnik nátlak,aby
mu byl odebrán titul vzorného pracovníka udělený
púl roku před obdrženou výpovědi,ani že byla vy
měněna předsedkyně soudu.
2.22. Výbor pokládá za smyšlené zprávy,že by
bylo usilováno o zákaz vystavování uměleckých
prací z dílny JS.
3/ Přítomni vyslechli, zprávu o zasedání výboru
Mezinárodní jazzové federace při Hudební radš
UNESCO.Výbor souhlasí s návrhem kandidátů na
členství ve výboru na příští období s tím, že
podpoří volbu občana ze Sovětského svazu,jakmi
le bude znát jeho jméno.Členství JS PPSH bylo
potvrzeno na toto i další období.Členové výboru
federace vyslechli obsáhlý kritický referát o
skutečném stavu JSa na místě se rozhodli provést
opatření úměrná mezinárodním zvyklostem v této
anomální situaci.Výbor souhlasí s proplacením
cestovného a ubytování zástupci,který se jedná
ni zúčastnil.
4/ Výbor JS konstatuje,že České jazzová společ
nost nechala ladem nabídku ke spolupráci zo 14»
září 1983« (Pozn.Odpověčí přišla v červnu 84jStanovy

CJS

nepočítají s kolektivním členstvím a

CJS

usiluje o změnu).

5/ Výbor JS naposledy žádá ÚV SH o oksmžité před
ložení průkazních materiálů na jejichž základě
SH brzdi činnost JS.Tyto materiály mají tvořit
podklad pro samostatná jednání JS s kompetentní
mi orgány,bez účasti SH.Výbor pro tato jednání
odsouhlasil předsedu,místopředsedu,tajemníka a
osoby v jejich přítomnosti.
6/ Výbor JS PPSH znovu žádá předsedu ÚV SH aby
provedl odblokováni běžného účtu JSsktere o
vlastní újmě- nařídil.
7/ Výbor vysílá výtvarného redaktore Josku Skal
níka na mezinárodní sympozium Slovo a obraz
(Vztahy typografie a ilustrace v knize a periodi
ka Jh),kam byl k účasti vyzván pořadateli aa zákla
dě vystavovaných prací doma i v zahraničí.
8 / Dne 16.2.1984 provedla finanční správa v Praze
1 kontrolu správnosti daně a odvodu do státního
rozpočtu. Vydaná zpráva je bez připomínek.

9/ Dne 10,4.1984 provedla finanční správa v Pra

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE JAZZOVÉ SEKCE PPSH

ze 7 kontrolu daně ze mzdy na základě příkazu TLE.

dne 21. června 1984

Zpráva nebyla vydána. Nebyly zjištěny finanční

Přítomni: dle prezenční listiny

rozdíly,
10/ Dne 10 a 11.5.1984 provedla finanční správa
v Praze 1 kontrolu odvodu daně za období 1981,
1982, 1983 (do

15

.6.83).Předchozí kontrola tou

to finanční správou byla provedena 16.2.1983.
Kontrola zjistila, že v šesti případech nebyla
daň odvedena do 3 dnů a proto vyměřila penále ve
výši Kčs 1.101,-. Jiné závady zjištěny nebyly.
O kontrole byla vydána zpráva. Výbor konstatuje,

1/ Výbor Jazzové sekce PPSH se jednomyslně roz
hodl ustavit cenu Josefa Kupky (1920-20.6.1984),
která bude výborem udělována za mimořádně pro
jevenou aktivitu ve prospěch Jazzové sekce,
2/ Kontrola zápisu z minulé schůze (9.5»84)
2.1.

Výbor neobdržel odpověc! na stížnost poda

nou na pracovnici VLK Marii Cajthamlovou.
2.2.

Výbor neobdržel odpověc! týkající se mandá

že včasné neodvedení daně bylo způsobeno zablo

tů členů předsednictva ÚV SH.

kováním účtu ze átrany Svazu hudebníků.
11/ Dne 16.5.1984 provedl finanční odbor v Praze

ní sjezdu.

4 kontrolu o důchodové dani a poplatku za užívá
ní prostor včetně zjišíováni o cílech a úkoleoh
JS, způsobu hospodaření,formách finančního krytí
činnosti. 0 kontrole byl sepsán protokol(Kontrola proběhla v prostorách JS).
12/ Dne 21.5.1984 provedla finanční správa v Pra

2.3.

Výbor neobdržel odpověc! na žádost o svolá

2.9.Výbor neodbržel odpověc! ve věci zablokova
ného konta.
2.15.Výpově3 ze zaměstnáni předsedy JS-viz č6.
5.

Výbor neobdržel materiály na jejichž zákla

dě je brzděna činnost JS
7. Mezinárodní sympozium Slovo a obraz-vizč.8.

ze 1 kontrolu dnaě ze mzdy počínaje 15.6.1983»

3/ JS obdržela fakturu ve výši Kčs 26.447,-za

Byla vydána zpráva,která konstatuje,že srážky

vytištěnou část publikace Případ Richard Wagner

byly prováděny ve správné výši.

a pozastavenou Marií Cajthamlovou(VLK ČSR)aniž

Kontrola se dále zaměřila na předmět činnosti

by o tom JS informovala a zdůvodnila své nehos-

daný organizačním řádem,byly jí předloženy pod

podárné rozhodnutí íšpozn. podklady »které jmenova

klady o odstoupení výboru bývalé JS SH, dále no

ná zabavila představuji d r o b n i hodnotu dalších

vý organizační řád platný pro jazz.sekce ustano

Kčs 14.855,- zaplacenou Sekcí),Jak známo,jednání

vené v rámci poboček SH a dokladovaná forma fi

M.Cajthamlové bylo předmětem našich stížnosti,na

nančního styku.Dále byla předána příloha k prová

které VLK ČSR nereagoval .Zmíněnou fakturu proto

děné kontrole,obsáhující informaci,který orgán

výbor Z'slal k úhradě VLK ČSR, Ten ji však vrá

rozhodl o ukončení činnosti JS SH ČSR,jaký je

til Svazu hudebníků včetně vrácení originálu na

oficiální název nynější organizace,kdy byla za

šeho průvodního dopisu.Protože dnešním dnem kon

hájena její činnost,jak došlo k vypořádání vzá

čí splatnost a Dabíhé penalizace,výbor rozhodl

jemných vztahů vzniklých ukončením činnosti JS

zaslat fakturu nadřízenému orgánu VLK ČSR, tj.

SHČSR a kdo je nadřízenou složkou.Toto je součás

federálnímu shromáždění ČSSR.

tí výše zmíněné zprávy.Kontrola vytkla JS,že ne

4/ Předseda JS byl předvolán na finanční správu,

oznámila do

kde obdržel pořádkovou pokutu ve výši Kčs 200,-

30

dnů po svém vzniku tyto skutečnos

ti finanční správě. Výbor konstatuje,že neznal

za to,že v termínu neohlásil vznik JS PPSH.

ust.§ 14 odst.l vyhl.l61/Sbj informaci však zas

Předseda a místopředseda se omluvili s tím,že

lal ÚV KSČ, úřadu vlády ČSR, ministerstvu vnitra

se domnívali,že tak učiní nadřízené složka©

ČSR a dalším orgánům, a z chyby se poučí.

5/ Sekce dostala k nahlédnutí Protokol o výsled

13/ Dne 22.5.1984 ayvštívila JS pracovnice finan

ku operativní prověrky hospodaření s finančními

ční správy za účelem kontroly výpisu z účtu. Tyto

prostředky ve Svazu hudebníků,vypracovaný VLKČSR.

jí nemohly být předloženy z důvodu zablokovaného

K části o JS byl narychlo vypracován 12stránkový

konta JS. Tato skutečnost byla zaznamenána do

komentář,který bude součásti celkové odpovědi SH.

správy o kontrole z 21.5.1984.

Protokol,resp.spis, se pouze menší částí věnuje

14/' Výbor byl informován o tom,že se někeré tis-

předmětu prověrky

koyé materiály JS objevily na burze spotřebního

nálními záležitostmi.Hrubě atakuje funkcionáře

55boží

SH a JS.Ve finanční části v kapitole Závažné ne

y. Praze.yýbor rozhodl,aby další vydávané

3

hlavně se zabývá institucio

publikace, obsahovaly podmínku,že v případě nezáj

dostatky ,z jistil pouze 3 nedostatky:Dvě půjčky

m u plena

v celkové výši 1.200,-Kčsv roce 1980 (pravděpo-

9 , tyto

materiály byl člen povinen je na

bídnout; hu<$ nazpět, JS, (po posouzení stavu lze vrá

dobně se jednalo o zálohy na nákup materiálu bě

tit i část dpbrovolnéhio, plen,Bkého příspěvku) nebo

hem .Pražských jazzových dnů)|třetí nedostatek se

antikvariátům..

týká dlouhodobé půjčky na stavební úpravy uzavře

né smluvně na dobu deseti let,při čemž je prvni
splátka až 1.10.1985.
6/ VýpověS ze zaměstnáni předsedy JSt Ve dnech.
2 5 .5 . a 7.6.1984 proběhlo soudni řizeni pro ne
platnost výpovědi z důvodu organizačních změn a
nenabídnutí volného mista,jak stanoví zákoník
práce.Soud si vyžádal svědectví pracovnice osob
ního odd.,která potvrdila,že ze šesti volných
místCa inzerovaných) mohl žalobce některá zastá
vat. Žalobci soud zamítl 3 svědky. Soud za před
sednictví JUDr.Milady Uřidilové a soudců JUDr.
Heleny Přenosilové a JUDr.Jindřicha Jabornického
přesto žalobu předsedy JS zamítl a dal mu k úhra
dě náklady řízení.
Skupina právníků JS rozhodla,aby předseda podal
odvolání.(pozn.bylo podáno)
7/ Výbor JS rozhodl zřídit sociální fond pro čle
ny JS,kteří budou nuceni ukončit řádný pracovní
poměr proti své vůli.
8/ Sympozium Slovo a obraz: Vyslaný účastník sym
pozia,výtvarný redaktor Joska Skalník,podal ob
sáhlý referát o jednotlivých tématech sympozia.
Sympozium bylo součástí mezinárodního bienále
výtvarného umění a na všech předchozích výstavách
byly práce J.Skalníka z tvůrčí dílny JS vystaveny
a katalogizovány. Letošní odborné porota vybrala
všechny zaslané práce J.Skalníka (tj.šest ukázek:
bulletin Jazz,vnitřní grafické ukázky).Obálka
bulletinu je reprodukována v katalogu s odkazem
na činnost JS v rámci orgánů UNESCO.Pro příští
sympozium připraví Joska Skalník referát na téma
Výtvarné kultura z pohledu Jazzové sekce,jak by
lo předběžně dohodnuto.
9/ Výbor pověřuje Josku Skalníka zřízením Minisalónu včetně uměleckého a organizačního zabez
pečení.Hmotnou zodpovědnost za obdržené práce
ponese ve spolupráci s výborem a pojišťovnou.
10/ Výbor byl informován,že ukázka ze zabavené
publikace Případ Richard Wagner obdržela druhou
cenu v soutěži překladatelů (1.nebyla udělena)
při Svazu českých spisovatelů. Případ Richard
Wagner měl vyjít v edici Jazzpetit č.21.
11/ Výbor byl informován,že Cs. spisovatel vydal
polovinu práce R.Quenea: Stylistická cvičení,
která byla loni zabavena Jazzové sekci v tiskár
ně a není známo,kde se nachází,ani neexistuje
doklad o převzetí rukopisu. Stylistická cvičení'
měla vyjít v edici Jazzpetit č.18.Jedná se o
překlad stejného autora.(pozn.tiskárně byl zas
lán dopis se žádostí o vrácení rukopisu)
12/ Výbor obdržel zamítnutí k pořádání interních
výstav v prostorách JS zdůvodněné národním výbo
rem telefonátem s Ministerstvem kultury CSR. JS
podala NV písemné vysvětlení a dotaz s kým bylo
na MK hovořeno. Dosud nepřišla odpověč.(poz.bylo

po měsíci urgováno,opět bez odpovědi).
13/ Výbor byl informován o probíhajícím školení
Červeného kříže pro aktivisty JS a zúčastnil sé
praktické lekce (ošetřeni zlomenin).
14/ Prahu navštívila delegace společnosti Německo
československého přátelství,která zařadila do
schváleného plánu návštěv, také posezeni se čle
ny JS. V užitečné debatě se delegáti - kulturní
pracovnici a poslanci sněmu - seznámili s činnos
ti JS a jejimi rozpracovanými úkoly na poli vzá
jemného sblíženi.Byla také projednána návaznost
na hudební dění v Rize. Druhý den informovali de
legáti o svém jednání odpovědné československé
č^adyjna jejichž pozvání přijeli(jak sdělili zás
tupcům JS na Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo při recepci).
15/ Čestný člen JS,dirigent a sklad atel,J>avid
Robertson zaslal JS nahrávky soudobé hudby váže
né.

16/ Výbor byl seznámen' s unikátní výstavou
Architektonická bionika a schválil provedený
postup pro její převzetí ze Sovětského svazu.
17/ Výbor byl informován,že o materiály JS pro
jevilo zájem kulturní odd.Francouzského velvysla
nectví.
Zápis z mimořádné výborové schůze Jazzové sekce
Pražské pobočky SH dne 7.srpna 1984.
Přítomni: dle prezenční listiny
Schůze byla narychlo svolána z tohoto hlavní
ho důvodu;
1. V pátek 3» srpna 1984 byla svěšena expozice
výtvarného redaktora Jazzové sekce Josky Skalní
ka umístěná na XI. Mezinárodním bienále užité
grafiky v Brně. Podle slov ž kompetentních míst
organizátorů Bienále k tomu došlo v jeho histo
rii' poprvé.
Přičemž: 1/ autor byl vyzván k účasti přípravným
výborem Bienále
2/ vystavoval po třetí
3/ ukázky z předešlých Jazzbulletinů
byly již vystaveny na minulých expo
zicích a rovněž reprodukovány v ka
talogu Bienále
Expozici zrušil sekretariát pořadareie na do
poručení ředitele odboru umění MK CSR v Pražec
Exponáty tvoři grafické ukázky z bulletinu Jazz,
které pro mezinárodní výstavu vybrala porota
jmenovaná MK CSR, Svazem českých a slovenských
výtvarných umělců, Umělecko-průmyslovým muzeem
a Moravskou galerií v Brně. Cleny předsednictva
bienále jsou např. místopředseda vlády ČSSR,před
seda České národní rady, ministr kultury CSR,mi
nistr kultury SSR, ředitelé národních galerii v
Bratislavě a Praze, ústřední ředitel Cs.televize
ředitelé rozhlasu a CTK prezidenti mezinárodního

sdruženi grafiků y Londýně, mezinárodního sdruže*
ni kritiků v Paříži, dále řada zasloužilých uměl
ců a dalších význačných pracovníků a známých
osobnosti.

REKAPITULACE
8.6.1983 vznikl zápis o včlenění Jazzové sekce SH
do struktury SH. Rylo odsouhleseno zn^-ní
návrhu statutu Jazzové komise a tím sta

Schválené exponáty byly přístupny veřejnosti

novena ,ie,ií pravomoc ve smyslu stanov SH

téměř dva měsíce /13*6.-3.8.84/v> v katalogu vý

§4/2/f. Bylo rozhodnuto o novém podpiso

stavy je reprodukována obálxa bulletinu Jazz 27/

vém vzoru Jazzové sekce PPSH, novéu. pod-

/28 a biografické údaje#autorovi. Telefonátem s

účtu atd. Tc vxe do 10.6.1983. Dále bylo

ředitelem odboru umění MK ČSR v Praze jsme zjis

rozhodnuto, 8* Jazzová sekce předloží

tili,že důvodem k zákazu vystavováni je vydava

předsednictví; ÚV SH kandidá-iku složení

telské oprávnění. Jak známo,JS v tomto směru pos

Komise pro jazz.

tupuje podle vrcholných reguli daných tiskovým

15.6.63

zákonem včetně dodatků k zákonu č. 127 z 13.
září 1968, Argument, že by vystavovatelé měli
předkládat vydavatelské oprávnění vůbec nepřipa

zaslal výbor Jazzové sekce SH dopis před
sedovi 1 ikvidační komise TS, že ke dni
15.6.1963 odstoupil a ukončil svoji čin
nost na základě Závěrů úK ČSR čj.7.653/63

dá v úvahu, protože jediným měřítkem je umŠleo-

ze dne 31.3.19£3. Výbor déle sdělil, že

ká hodnota vystavených prací bez ohledů na další

právním nástupcem bývalé JS SH se stává

uplatnění /např. vytisknutí/. Výběr vystavova
ných prací prováděla citovaná porota a vernisá

odborná komise pro jazz při ÚV SH.
15.6-63

že se zúčastnil i ministr kultury. Není proto

od výboru pobočky náležitosti k zahájení
činnosti.

zřejmé, proč byly exponáty tak narychlo zlikvi
dovány a nemohly ještě zbývající týdny viset.

obdržela Jazzová 3ekce Pražské pobočky SH

14.7.63

Vlastní práce nevystavovala Jazzové sekce, ale

se konala první schůze Komise pro jszz
při ÚV SH. Přítomní odsouhlasili Statut

grafik Joska Skalník jako soukromá osoba; pod

Komise předloženi' a schválený ÚV SH dne

svým jménem byl také na panelu uvedený. 0 úmys
lu je odstranit a ani po odstranění nebyl vůbec

10.6.1983. Komise zvolila za svého před
sedu Josku Skalníka. Komise schválila

spraven! Nebyly informovány ani obě poroty ani

plén činnosti Jazzové sekce Pražské po

předsednictvo bienále. Ve chvíli, kdy bylo do

bočky včetně rozpracovanosti a zbytkových

poručení ředitele odboru umění MK CSR sekreta

materiálů, které rozhodla převzít.

riátem bienále realizováno, byl dokonce generál

14.9.63

Komise pro jazz předala protokolérnč zbyt

ní komisař výstavy na několikatýdenní dovolené,

kové materiály bývalé Jazzové sekce SH

a zpraven byl ústně až po návratu, jelikož pí

Jazzové sekce PPSH. /Týkalo se nejenom

semné vyjádřeni z Prahy do té chvíle ještě ne

publikací a plakátů, ale též množství sta

přišlo.

ré členské korespondence, cyklostylových

JS proto odeslala dopis řediteli odboru umdní

zpráv, avizních lístků, anketních formulá

MK ČSR, aby přes své důležitější pracovní úkoly

řů, vstupenek, dále převázaných balíků pí

zvážil tvrdost svého doporučení Moravské galerii

semností, které byly převážně slepené vlh

v Brně a doporučil exponáty znovu nainstalovat.

ké“ nebo zachvácené hnilobou./

Další body schůze:

5.18.63

2. Předseda JS informoval, v souvislosti s minu

OdP"ipující výbor JS a Komise pro jazz in-

lými zápisy, že již delší dobu usiluje o získáni

fornu ali o odstoupení a ukončení činnosti
JS lédu CSR, ÚV KSČ a další státní chrá

zaměstnání, avšak vzhledem k dovoleným se jeho

ny

přijetí oddaluje /vyplněný dotazník odeslán kon

je

cem května/. Ze strany Národního výboru /odbor

bude až do vzniku jazzových sekci při po

pracovních sil/ nedošlo doposud k žádné nabídce,

bočkách soustředěna v Jazzové sekci.PP SH

na odvolání proti rozhodnuti Obvodního soudu

Informovali, že vznikls Komise pro
a že členská základna bývalé JS SH

Ze strany adresátů nebylo připomínkováno.

dosud nepřišla odpověč.

27.9.63

3« V letních měsících přijíždějí do Prahy turis

26.10.63 obdrželo MK ČSR Závěrečnou zprávu o likvi

se uskutečnila 2 . schůze Komise pro jazz.

té, zajímající se o kulturní život v Českosloven

dači JS SH, jejíž nedílnou součástí jsou

sku, kteří se chtějí setkat se členy JS, a po

dokumenty již dříve zaslané /tj. protokol

slechnout si český jazz a rook. Předcházející

o likvidaci č. I a II, déle dopis o od

informace mají zpravidla z adresáře UNESCO.Čle

stoupení výboru JS SH a protokol o převze

nové výboru, pokud jim to čas dovoluje, se hud-

tí materiálů bývalé JS Komisí pro jazz

bymilovným návštěvníkům věnují a protože se vět
šinou jedná o stejný okruh otázek, připraví pro
tyto úče*y cizojazyčné informace.

při ÚV SH.
16.11.63 Plénum ÚV SH schválilo zprávu předsedy
ÚRK a likvidační komise JS a přechod člen

ski* základny J3 do JS H-SK. ¿-lénům á'V SH
zrušilo odbornou komisi pro Jazz na zákla
d? dopisu dr. Jara Kohouta čj.l44?ó/E3“II
/I /ministerstvo kultury/, ačkoliv zřizo
vání odborných komisí náleží dle stanov
do prcvouoce Svasu hudebníků« Citujeme: V
rozporu s dohodnutými uloženými závěry
/pozn. "uložené závory" rejsou specifiko
vány o nebyly projednány, doporučeny něho
odmítnuty rlénen SH - jde o soukromou ini
ciativu/ ÚV SH schválil 1Q*6.1R£3 statut
jazzové komise SH s odvoláním na $4/2 rís.
f/ stanov 3H, z něhož vyplivá, že tato ko
mise zahrnuje do svých likolň činnosti,
která vyžaduji podle čs.právního rádu pří
slušná oprávnění na základ? rozhodnutí
Ústředních orgánů státní správy /pozn. ty
1*0 Činnosti nejsou konkretizovány a pinč
vychází z pletich stanov, pouze upřennčny pro dans'- odborný4 žánr./.
2l.l2.63 Na základ? plánem schválená Závěrečné zprávy o likvidaci JS SH á po překontrolo
vání a uzavření pokladní a Účetní knihy
JS SH byly skartovány zbytková materiály
JS SH.
12.1.64 Předseda bývalá Komise pro jazz odjcvědgl
na dopis IJRK 11/83/400/83, Že z Činnosti
Komise nevznikly žádná materiální závazky,
dále že bude odevzdáno rezítko Komise a že
veškerý majetek bývalé JS SH byl protoko
lární předán Komisí Jazzová sekci při Praž
ská pobočce.
Komise dále podala odvoláni proti rozhodnuo zrušeni a žádost o přešejření táto imputovaná situace. /Pozn. Bez odpovědi/.
25*1.84 Na žádost předsedy ÚBK SH byl svolán výbor
JS PPSH, jehož smyslem bylo šetřeni poža
davků VÍK. Splnčno zápisem.
Dodržování a upevňováni socialistická zákon
nosti, státni e občanská kázní, Octa k právu se
musí stát záležitosti všech státních a hospodář
ských orgánů, společenských organizací i občanů.
Proto je nutná, aby se otázkáa právní výchovy do
stalo více místa na všech Osecích státního a společenskáho života. /Z Rezoluce XIV. sjezdu KSČ z
části Sociální politicky a kulturní rozvoj společ
nosti/.

24.1.84

Stížnost r.a činnost.. MC ČSR, které neodpovědílo na právní písemný rozklad podaný
dne 13.11.60 a urgovaný ve dnech 26.2.61
a 21.4.61.
VLK ČSR neodpovědět

25*1*84

Stížnost na činnost ?>£ ČSR, které neodpo
vědělo na odvolání týkající se zamítnutí
návrhu stanov Jazzového sdružení .e dne
•1.4 .19 8 1.
■HK ČSR neori; ovědě]

26.1«8*

V.dost o j řeřctřn n í důvc *. o m ítn u tí po
to č í ze strany ;.X Č3-t dne U . 5 . C
kovrné dne 21*9.61.
Vi K ČSll neodpověděl

27.1*64

a opa-

Žádost o pře^etření, proč sc neuskuteč
nila schůzka slíbená i.T.ČSR ministerstvu
vnitra ČS-*. a naopak bylo

ČSR zji dová

no, kdo tuto skutečnost Js prozradil.
VÍK ČSR neoripov-Yd?l
28.1*6''

Žádost o pfe*etření, proč nebyla JS při
jata Svazem českých ski acatelú a kon
certních umělců.
VIK čhR neoči o v ? d íl

30.1*84

Stížnost na II. odbor
od pověděl o JS

K ČSR, které ne-

žádost o iříjet í, jak

by1o JS doporučeno Svazem hu- ohníků a
ministerstvem vnitra.
VIK ČSR neodpověděl
31.1.64

•Stížnost na postup MX ČS? /dr.4.Kaizr/,
které dne 18.11.1980 rozeslalo všem vedou
cím odborů KNV a N7V připiš čj. 16499/80
1/4 o ukončení činnosti JS, ačkoliv v té
to dobé ;¿K Č3R již mílo odvolání Jo proti
rozhodnutí SH vřetni právního rozkladu a
nedbalo platnosti o opravném prostředku.
ItK ČSR neodrovědělo ani na jedno podání
Jo.
VIII ČSR neodpověděl

1.2.64

Stížnost na pracovníka

* ČSR Jaroslava

Hrabu, který neodpovídal na žádost o vy
světlení dopisu >' ČSR čj. 6235/63-1,5
bod 2 , iehož obecné znění JS nepovažovala
za postačující k zahájení přípravného li
kvidačního říraní své organizace.
VLK ČSI neodpověděl
2,2.84-

Stížnost r.r Činnost

?. Č3h, které připi-

sem čj. 5S35/63-I/S dne

^-1 j83 nedopo

ručilo odbor-, kultury ■ v¡ v*2 .c .J rahy po
řádání •:*lxích 't <črkýrh :-"-ovyoh dnů.

Soupis stížností adresovaných
troly ČSR
23.1.84

•

Výboru lidová kon

Stížnost na činncst .\X ČSR,
Vídílo na odvolání JS pro*i
ze dne 1.11.1980.
VÍK ČSR neodpověděl

2.2.84

Ví:- .Vá r.ao -■ o v ě š *!
J t í i t i o s t r.a řinno

- Y

* " ■ ,

V "aré » 'o d p o 

v ě d ě l o na d o t a z va v ? c i n-, u. ku4■-xn*ného
kter? r.ecdjo-

zájezdu ;r s " t ř,vi' 'n i c t v í r - nes* -»vní-kanceláře

rozhodnutí 'v?

če^ok nsi hudební festival Jazz J/ .borne,
; -i *•<>-* jr.?*v pt-ed výj^/dor byl pohádán

o pomoc ministr kultury ČSR, protože v-

3*2.84

uměla čelit nesprávným informacím cizích osob a

zniklo odůvodněné podezření, že zákaz ob

zejména proto, že my, Jazzová sekce, nechceme pro

držel Čedok od MK ČSR

hospodařit vzájemnou důvěru, jak se to zdařile

VÍK ČSR neodpověděl

povedlo jiným. Ztv.vá dodat, že V;.bor lidové kon

Stížnost na skupinu Vy'boru lidové kontro
ly pod vedením Marie Csjthaml ové, které

troly ČSP. rozeslal své znění institucím dříve,

bez našeho vědomí a souhlasu provedla u
dodavatele konfiskaci podkladů pro tisk
interní publikece o Richardu Y/agnerovi
/edice Jazzpetit/, dále pronášela nepro-

než jej monly prověřované organizace připomínko-t.
vat.
Jazzové sekce pražské pobočky SH
Ke krčské stráni 611
146 00

Praha 4

kazatelné tvrzení a vědomě uváděla v omyl
Výtisk č.:

pracovníky jiné organizace.
K o m e

VLK ČSR neodpověděl
4.3*£4

n t á ř

Stížnost na pracovnici Výboru lidové kon

k Protokolu o výsledku operativní prověrky hospo

troly Marii Cajthnmlovou, která bez naše

daření s finančními prostředky ve Svazu hudebníků

ho vědomí a souhlasu zastavila práce na

- část o Jazzové sekci Svazu hudebníků. /Protokol

tištění interní publikace o meziválečné

vydal Výbor lidové kontroly České socialistické

umělecké avantgardě a opětovně

uváděla

trolorka a Božena Gartnerová, vyšší kontrolorka.

VLK ČSR neodpověděl
Dne 5. března 1964 zaslal výbor JS žádost o od
stranění nedostatků při vyřizování našich stížnos
ti, žádostí a připomínek adresovaných Ministerstvu
kultury ČSR a Výboru lidové kontroly ČSR

republiky, odbor národních výborů a společenské
spotřeby; sepsaly Marie Cajthamlové, vedoucí kon

neprokazatelná tvrzení.'

kancelá

ři Federálního shromáždění ČSSR.
ÚVOD KS KOMENTÁŘI
Bohužel, nemůžeme otisknout plný text Protoko
lu o prověrce ve Svazu hudebníků, jak jej vypra
covala vedoucí kontrolorka Výboru lidové kontroly
ČSR Marie Cajthsmlové; sami jsme jej měli půjčený
na pár hodin, přestože se nás týkal... a nevlast
níme jej dodnes. Náš Komentář byl psán rovnou do
stroje a ve stejném duchu odpověděl i Svaz hudeb
níků.

Uzavřeno 24.5*1984. Výtisk bez evidenčního čísla.
Obdrželi: VIK 2x, ÚV SH, ÚRK, MK ČSR, MV ČSR ci
vilně správní úsek/
Předložený spis .je resťriktním výkladem plat
ných písemností Svazu hudebníků ČSR. Interpretace
jsou nepřesné, stylisticky zavádějící ke klamným
skutečnostem a hrubě atakující funkcionáře Svazu
hudebníků pověřené konkrétní činností. Mnohé od
stavce jsou neposkvrněny inteligencí.
Text se nedrží předmětu prověrky, tj. hospoda
ření s finančními prostředky bývalé Jazzové sekce
Svazu hudebníků /tato část je ve spisu dokonce v
menšině/, ale zaobírá se zejména spolkovými insti
tucionálními záležitostmi^ výkladem ústavních před
pisů a právními domněnkami včetně půldruhé strany

Svaz v zásadní a nevyvratitelné odpovědi do
kládá, že největší překážky v plnění odborných
hudebních cílů, mu kladou nadřízené orgány. Svaz
se tak zabývá činností, jejíž jediným snyslem je,
£by byl odváděn od vlastní práce pro společnost.
Nadřízené orgány vědomě vyvolávají u dobrovolných
pracovníků nechuí k lásce k práci a podráží tak
zájmovou kulturní činnost občanů. Tato Činnost by
le vždy významnou součástí národní kultury, nosi
telem a uchovatelem lidových a revolučních tradic,
formou a prostředkem bezprostředního spojení kul
tury s lidem. Ze zájmové a umělecké činnosti na
bázi amatérismu se čerpají talenty pro odpovědné
životní poslání profesionálních umělců. V tom všem
je nám bráněno.

o Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu
a kulturu /UNESCO/.
Obsah spisu není právně závazný. Postrádá
pregnantnost a je manipulován tak, aby vzbudil
nedůvěru ke Svazu hudebníků u orgánů, která v dob
ré víře očekávají objektivní informaci. Nejedné se
proto o "protokol”, ale pouze o spis.
Spis Výboru lidové kontroly si např. vůbec ne
všímá čtrnácti stížností Jazzové sekce zaslaných
Výboru lidové kontroly, jejichž obsah je základním
mementem k objektivnímu jednání o "'azzové 3ekci.
Ne tyto stížnosti Výbor lidové kontroly dodnes ne
reagoval a proto o tomto postupu informovalo vede
ní Sekce Federální národní shromáždění.
Je spisu nejsou zřejmé výdaje Jazzové sekce na

Obě odpovědi jsou součástí nedílného celku,

činnost, zatímco příjmy- jsou halířově vyčísleny.

který byl odeslán nadřízeným složkám. Členskou

Není dokonce uveden ani přehled zpráv o odvodu

základnu seznamujeme a touto skutečností proto,

daně z příjmu obyvatelstva do státní pokladny apod
/viz. déle/.

že na to mé dle organizačního řádu právo, aby

Z celého spiau je zřejmé skutečnost, že byl vy
pracován na základě .jediného tříhodinového jedná
ní s funkcionáři Jazzové sekce.
Má—li být spis protokolem, musí uvést, proč od
počátku yrověrky začalo docházet ze střeny vedou
cí kontrolorky k sankcím proti Jazzové sekci praž
ské pobočky
azu hudebníků, která předmětem pro
věrky vft;.*:byla, jelikož se jednalo o prověrku
bývalé Jazzové sekce Svazu hudebníků, která za
nikla ke dni 1 5 .6 .1963 .
K sankcím řadíme např. skondalizaci Jazzové
sekce Pražské pobočky Svazu hudebníků na úředních
místech jako jsou národní výbory, finanční správy,
kulturní zařízeni, ministerstvo kultury, minister
stvo vnitra, soudní orgány. Dále k sankcím řadíme
zákaz vydáváni Interních publikací formou ústního
sdělení- v tiskárnách. Za krádež označujeme kon
fiskaci soukromého rukopisu publikace o Richardu
Wsgnerovi rovněž v tiskárně, které byla připravena
fc celosvětovým oslavám skladatelova výročí vyhlá
šených Unescem epod. Tyto a dalěí skutečnosti pro
vedly pracovnice Výboru lidové kontroly bez vědo
mi Jazzové sekce, neragovaly na písemné stížnosti
ani formu svého jednání nezměnily.
Výsledkem takového jednání je, Že dodavatelské
podniky mají vysokou rozpracovanost, které není
kryta fakturačně a vyžaduje změnu plénu. Jazzová
sekce Pražské pobočky není schopna rozpracovanost
proplatit, jelikož je zivislái až na hotovém výrob
ku, takže faktury za pozastavenou produkci zasílá
Výboru lidové kontroly.
Vzhledem k tomu, že nám Výbor lidové kontroly
neposkytl k sepsání tohoto- komentáře pokladní kni
hu bývalé Jazzové sekce včetně dalších písemností,
vyjadřujeme s§ po paměti*
str.2, odst.2: chybné označení funkce J.K.Šubrtaj
jedná se o předsedu ÓRK.
odft»3: Amatérské spolky nemohou znát vše
chny vyhlášky, např. citovanou FMF č.154/
1971 Sb. Neznají je ani státní organizace
a pravděpodobně je nezná ani Výbor lidové
kontroly - viz. nereagování na 14 podaných
stížnosti. Kritizovaný nedostatek ve spisu
vznikl zanedbáním metodické činnosti Mi
nisterstva kultury ČSR /např. profesionál
ní organizace mají o novech vyhláškách do
školováni, amatéři,nikoliv/,
str. 3 , Jak není ve spisu uvedeno, avšak bylo Vý
boru lidové kontroly napsáno, skartace se
týkala velkého množství korespondence,
starých dokladů, které byly předchozími
revizemi prověřený, kilogramů cyklostylů,
hudebnin, anketních lístků, vadně vytiště
ných publikací a již neplatných přihlášek,
které vytvořily dvanáctiletým skladováním

zplesnivělou hmotu, které nebyla ani kde
déle skladovat. Protokoly o likvidaci hyly průběžně zasílány na MK ČSR 8 ke skartaci došlo až po odeslání a seznámení se
Závěrečnou zprávou o likvidaci bývalé
Jazzové sekce. Tato zpráva nebyla MC ČSR
připomínkována.
odst.3:

"7,

toho vyplývá, Že ke skertaci

dokladů nedošle omylem, ale v s-domě...."
0 skertsci byl vydá.r. řádný zápis, litovaný
vztah omylen-vědorně, je jedním ze zavádě
jících obratů, .jak bylo na první straně
uvedeno. Skartován nebyl pokladní deník,
který poskytuje přesný přehled o příjmech
a vydáních. Originály o finančním hospoda
ření jsou zachovány v archívu české státní
spořitelny. Ty byly také Výboru lidové
kontroly předloženy. Stejně tak u daňových
povinností j zpráva o kontrole správnosti
daně a odvodu do státního rozpočtu jsou
založeny ve složce Jazzové sekce u finan
ční správy. Také t? byly Výboru lidové
kontroly předloženy.

str. 4» odst.3: "Ve srovnání se zákonným vymeze
ním pojetí poslání dobrovolných společen-i
ských organizací je činnost Svazu hudeb
níků provozována bez respektu k vlastním
stanovám a právním normám vůbec."
Tímto tvrzením začíná kapitola o poslání
Svazu hudebníků, resp. část o schváleni
organizačního řádu Jazzové sekce v roce
1972. Spis pomíjí, že k tomu došlo s vě
domím nadřízených orgánů a na doporučení
nadřízených orgánů v. souvislosti s fúzí
české jazzové únie a Svazu hudebníků.
Dohled nad respektováním "právních norem
vůbecr mají, jsk známo státní mocenské
orgány, které např, za dvanáctiletou exi
stenci Jazzové sekce Svazu hudebníků ne
musely udělit ani pořádkovou pokutu.
Citace o nedodržování "právních norem vů
bec” neuvádí v koho neprospěch Svaz hu
debníků nebo jeho Jazzová sekce zákon po
rušili.
Cílem tohoto úvodního odstavce pouze je,,
naladit neinformovaného čtenáře proti
,činnosti Svazu.
str. 6, odst.l: ÚV Svazu hudebníků neporušil sta
novy SvaZu hudebníků, jestliže dne 19.2.
1972 schválil organizační řád Jazzové
sekce, protože dle těchto stanov řídí
činnost mezi sjezdy. Jak známo, Žádný
sjezd po tomto datu nebyl, ačkoliv o něj
Svaz hudebníků mnohokrát žádal.

str. 7 , ÚKK je kontrolní a nikoliv výkonný orgán

a nezajišťuje realizaci

3 vých

opatřeni.

koli vnitra, jak ..iristerstvo kultury po

odst.4; "ÚV Svazu hudebníků, jeho před

sléze tvrdilo /existuje objektivní kores-

sednictvo a ÚRK pod vedením funkcionářů

p ■-•n'.en.ee.>

porušovaly a dále porušují základní prin

str.?0, odat.4 : "Tato rozhodnutí ne jvyšších orgá-

cipy poslání a cílil táto organizace sta

Svarnu hudebníků nebyla do současná do-

novená zákonem č. 66/1951 Sb. a zakotve

~y ani revoKována ani zrušena, takže Jaz

nými ve stanovách Svazu." Tímto tvrzením

zové cekce Svazu hudebníků od 15*LI .1960

konči kapitola I. spisu, která se chaotic

orávně neexistuje, ale její činnost neby

ky zabývalo institucionálními otázkami

la od ^oby zrušení ani přerušena ani u-

Svazu hudebníků a uvádí přehled, jmen fun

<ončena."

kcionářů. Porušování "základních principů

i-roti rozhodnutí Svazu hudebníků o ukon

poslání a citů" ve sirvslu stanov nedokládá ani jaká cíle jednotliví funkcionáři

čení činnosti ve smyslu telefonátu z mi

_ porušili.

nisterstva kultury, podala Jazzové sekce
odvolání s právním rozkladem. Odvolání

str. 9j ÚRK vykonávala svoji činnost podle nejlep

obdržely všechny kompetentní orgány v ob

šího vědomi a svědomí, podle svých zna

lasti kultury a ideového řízení státu.Ani

lostí a zkušeností. Zpětné revize předsta

v jednor. případ* neobdržela Jazzové sekce

vuje mravenčí práci konanou po řádná pra-

odpověď a proto využila československé

. covní dobč. Z +ohoto hlediska jsou všech

zákonnosti z titulu prošlých prekluzních

ny zprávy vyčerpávající a ÚRK plnila své

lhůt.. Jedna z dílčích zpráv ÚRK podala

poslání a povinnosti kvalifikované.

kvalifikovaný rozbor táto situace a vlast

Svaz hudebníků je řádné řízen, přestože

ni ji i Výbor lidové kontroly. Postupy

mu nebylo poskytována metodická ani Žádné

Svazu hudebníků proti Jazzové sekci neby

jiná pomoc od ministerstva kultury ČSR.

ly v souladu ani se stanovami, ani s orga

Funkcionáři Svazu hudebníků mohou prohlá

nizačním řádem Sekce, pouze se podrobily

sit, že vzhledem k jejich svízelným pod

telefonátu Ministerstva kultury ČSR.

mínkám, jako dobrovolných pracovníků, je

Jazzové sekce Svazu hudebníků dle čs. le

řídící, hospodářská i ostatní činnost Sva

gislativy právně existovala až do

zu vedena ku prospěchu zájmové umělecké

19B3, kdy se dle rozhodnutí jejího výboru,

Činnosti a rozvoji hudby vůbec.

začlenila do organizační struktury Svazu.

str.19, odst.5: "Nezodpovédnost a nedůslednost ÚV

15

. 6.

odst.4: "Likvidace nebyla provedena dů

v

SH i jeho předsednictva v realizaci stanov

sledně, sekce pokračuje ve své činnosti

a zákona č. 66/1951 Sb. o dobrovolných

plném rozsahu a i nadále disponuje s fi

shromážděních 8 organizacích se nejvýraz
něji projevila v přístupu a

zabezpečeni!

nančními prostředky."
Stylistický přemet z času minulého do pří

přijotých vlastních opatřeni k likvidaci

tomného dává tušit dramatický vývoj udá

činnosti Jazzové sekce Svazu hudebníků."

lostí v čase budoucím.

Tzv. "vlastni opatření k likvidaci" spočí

8tr.21, odst.2: "Po řadě jednáni předsedy ÚV

valo v telefonátu pracovníka Ministerstva

M.Zelenky a J.šubrta za ÚRK s ředitelem

kultury ČSR bývalému předsedovi Svazu hu

II. odboru MK ČSR RsDr.Janem Kohoutem a

debníků, kterému do sluchátka řekl, "aby

jeho zástupcem Karlem Lebedou, uskutečně

provedl radikální řešení s Jazzovou sekci'.'

ných převážně z iniciativy ministerstva

Svaz hudebníků na základě hovoru vydsl v

.se ÚV začal likvidaci Jazzové sekce znovu

rozporu se. stanovami a pod nátlakem roz

zabývat v roce 196*3."
Spis Marie Cajthamlová a Hořeny Partnero

hodnutí vedoucí k omezení činnosti Jazzové
sekce Svazu hudebníků a sice do té doby,
než se osamostatní. K tomu přislíbilo před
sedniotvo SH pomoc a dalo písemné doporu
čení. Jazzová sekce za tím účelem podala
žádost, o osamostatnění poskj'tevnnou záko
nem č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organi

zacích a shromážděních přiložila návrh sta
nov vypracovaný kval if ikovp.nými minister
stvy a vysokými ško'emi. Osamostatnění
bylo zamítnuto Ministerstvem kultury a ni

vé jako první dokumentuje, že k likvidaci
Jazzová sekce došlo z iniciativy jmenova
ných pracovník* ,'K ČSR. Tento faktogra
fický údaj je historicky c<=nnp..
Je třeba ovšem připomenout, že za dvanác
tiletou existenci Jazzová sekce nevyhově
lo Ministerstvo kultury ČSR oni jednou žá
dostem Jazzová sekce o ¡rijetí, o radu, o
pomoc nebo o vysvětlení. Všechny tyto Sá~
^octi a doporuěená dopisy hylj' přecházeny

mlčením. Nebylo dokonce ani odpovězeno on
proíbu adresovanou ministerstvu kultury

ni ad«' : >nei‘« c e vče tn? • '>3ledkť v zehr-dtxiM
/byl - 1 i r,y takový _nk^r v An,;'- .u s vyda

provázenou velkým množstvím zdůvodňujících

nými p řed p isy -

příloh. Bezvýsledná prosbs byla ojakována,
av*ok rovně? zbytečně. v táto věci existu

koncertní xtnno.. v.i , ¡c*ofc: o v liv n ila dr:
t u r g ii i -r^nio^-ir.o rvcr t*J .-v ■ > : o.hry t is

je tnno-r3*v«‘ dokumortoce e osobních zkuše
ností.

širok ý p r o s to r pro

. •w

nost. Net

. aljrp j

odst.4: "Zároveň bylo tímto plená mí', za

-ebyl« prove

ai.e’ y >'s

>«»«V:.» é in áičra winnos•

sedáním ť)V rozhodnuto, že ane 15*6.1983

ti, vysocí ono-iřs-.«:» n*- <. •úrs\ ,-ř Khb.bO n
lomícími cen>«.á. K*ní
•>.r*i^'za

bude činnost Js~ ové sekce ynevelena do

o vlivu Taz/ov

pražská pobočky Svezu hudebníků o byl vy

ti v podmínkách soci' 1 1st irhvho o*dtu. Ko

sekc; n

rov.'-

dán organizační řád pro Jazzová sekce při

existuje mnoho dalších

pobočkách Svazu s platností od 15*6.1983»

ré podobný výrok

Dne 22. září 1983 zaslal II. odbor mini
sterstva kultury ČSR Svazu dopis, ve kte-

vysloven oni uep ón.
odst.,4 : skutečnost, ? ■

rám vyslovu, e nesouhlas

Svazu hudebníků ponechat

e provedenými opa

třeními ve věci likvidace Jazzová sekce a
její převedeni do pražská pobočky, proto
že jsou v rozporu s jostupem, stanoveným

l \

v-

'.i ianoo—

> 'i, (r fS kte

■

¡Jy; . n.

i hý

n'k-ly

č./f do oluje
jazzové pří

jí

znivce, avšak nečiní v t/t.o huJen-ni oblasti
nic podnikat, je znnčn* hy;noticky.
str.23» odst.5: "činnost, vyvíjen"' j.zzovcu rkcí

v závěrech ze společnáno jednání předsta

- jejími nškolikn funkcion/ř

vitelů ze dne 31♦březne 1983«"

lém rozsahu nelegální. Fur.uc icn:ri by val é

Dále se v dopisu

Jazzové sekce Karel Srp, Joe<a Skelník,

!< ČGR píše: "V rozporu

s dohodnutými uloženými závěry PV SH schvá

- .je v ce

Vladimír Kouřil Svazu hu-ie- niku ani výbor

lil 10.6.1962 statut jazzová komise SH a

pražské pobočky iv- v-u hudebníků vedeny'

odvoláním na

předsedou Jar.Kulich*-

§4

odst.3 písm.f/ stanov, z

nerespektují usne

čehož vyplývá, že tato komise zahrnuje do

sení nadřízeného orgánu, což je v rozporu

svých úkolů činnosti, která vyžadují podle
čs. právního řádu pří lušná oprávnění na

s f. 3 odst-3 zákone Č. 68/1951 3 b . , o do
brovolný cb organizacích ». shrvmá" daních

základě rozhodnutí ústředních orgánů stát

/podle iehoě

ní správy."

zena/, který stanoví, že "Složky organiza

3. byla tato organizace zří

Inkriminovaný §4 odst.2 /3 je chybně/', F/

ce řeží své zv 1ř ř tni úkoly ssmos+fttné s v

stanov zní: Volí odborná komise a stanoví ,
jejich pravomoc.

souladu s usnauení vyš?,i,.o orj- nu.“
Funkcionáři Jazzové sekce ¿ražaké pobočky

Z dopisu úředníka ministerstva kultury ne

5H jsou - znovu upozorňujeme, že provčrka

ní zřejmá ani patrně o jaká činnosti se

se n.éla tykat bývalé Jazzové seker ¿H -

jedná, která vyžadují souhlas orgánů stát

jsou: Karel Srp, předseda, Josks Skalník,

ní správy, a která byly jednáním Svazu dle
schválených stanov, poruřeny.

místopředseda, Vladimír Kouřil, tnjoicník.

str.22, odst.2: "...zájemci, kteří...mají příleži

Pracu j.í na základě organizačního řádu j 5,
odst.2: "Výbor sekce je výkonnou řídícím

tost zapojit se do nově zřízená organizač

článkem» Jeho

ní složky Česká jazzová společnosti."

zítkem a po''apv.ény v organizačních záleži

písemnosti jsou opatřeny ra

Borisem ze září lr£3 se Jazzová sekce RPSH

tostech předsedou a dalším místopředsedou,

hodlala stát členem nebo navázat spolu

ve finančních záležitostech předsedou a

práci. Dodnes Čeká na odpověň.

dalším z pověřených členů /viz. por.pisovyJ

str.22, odst.3: "ívK Č3R nesouhlasilo s tím /■aby
při Svazu hudebníků byly ustavovány jaz

vzor/."
Činnost není vy/ví iena nékolikr.i funkcionáři

zové sekce vzhledem k dosavadním negativ

jak píší obě kontrolorky, ale reaguje na

ním zkušenostem s činností Jazzová sekce,

potřeby široké člencké základny

a to ani při pražská pobočce i při poboč

cí ze všech sociélnícř sku-.trv obyvatelstva

kách mimo Prahu, tím méně jako samostat

Čí m o ’
Každý, kdo dobrovolná

ným právním subjektem."

ší organizace, j

MK Č3R nikdy neprovedlo komplexní analýzu

organizační řád a podle

činnosti Jazzová sekce, nutnou, jako v ji

"se uusí aktivně

ných oblastech, p-ro vysloveni zákazu, kte

činnosti své organizace", jt.ozhodne-li

rý by v důsledcích ovlivnil velkou část

členská základna ¡ro zrušení sv-s o.w.rtiz«-

e c

ávají-

stoupil do n; -

povinen dodržovat , :jí
%

3»odst.C„písm.e/

inieiativné podílet na
re

ce na základě platného organizačního řádu,
výbor bude dle toho

Josef Skalník se věnovali i tvorbě, vydá

postupovat.

vání a prodeji plakátů a to v české i an

Ze spisu obou kontrolorek "je v celém roz

glické verzi."

sahu nelegální** i z jejich celkového po

Joska Skalník se věnoval tvorbě, protože

stupu proti Jazzové sekci a Svazu hudeb

je výtvarník. Karel Srp se věnoval vydává

níků mimo tento apis není jasné-, zdali
stejné přání po rozmetání Jazzové sekce je

ní» protož» j*5 redaktor. Ani jeden plaká
ty neprodával. Marie Cajthamlové a Božena

tužbou i její členské základny. Nicméně

Gartnerové sprostě lžou.

Jazzové sekce okamžitě uspořádá sjezd, ne-

Plakát jazzového kvarteta ..'¿ilana Svobody

bude-li po několikáté opět povolen, pak

vyšel pro potřeby souboru, když jeho agen

referendum, které u členů zjistí, jaký je

tura neměla kapacitu na tisk. Byl schvá

skutečný stav věcí a zdali se mínění obou

len výtvarnou komisí, plakát Melodija byl

■ kontrolorek kryje s pláním lidu. Je však

Jazzovou sekcí narychlo vytištěn pro so

známo, zejména Úředníkům na Ministerstvu

větskou stranu /výstava/, když státní do

kultury, že jakákoliv přání kohokoliv adre

davatel selhal. Podobných záskoků učinila

sované na MK ČSR je okamžitě označováno ná-

Jazzové sekce celou řadu a s finančním vý

• tlakovou akcí a předáváno ministerstvu vni
tra. Jakákoliv inciativa, žádost, stížnost,

sledkem, který byl na další činnost.
str.26, odst.5: Ozvučeni magnetofonových pásků

• připomínka ,ie KK ČSR peci^ikována, ivK ČSR

představuje nahrání jednoho pásku týdně

takovou osobu skandalizuje a nakonec-i vy

vždy s novou hudbou. Účtování je provádě

hodí z práce.
st.r.24, odst.2: Zmatený odstavec, vysvětlen;' před

no podle sazebníku čs. rozhlasu.
str.27-29: Jde o pracovní činnost dle § £, pí srn.

chozími připomínkami.

e/ organizačního řádu, v nepravidelném a

odst.4: Ediční a publikační činnost vychá

neplánovaném rozsahu, vždy podle potřeby

zí z tiskového zákona a z celosvětových

na krytí prodělkových členských výhod. K

deklarací polepšených Československem.

činnosti je přistoupeno také poté, co žá

str.24, odst.?: Vydávání publikací s nejrůznějším

dající organizace byla odmítnuta od ji

obsahem. Nebudeme opakovat základní Marxo

ných odborných organizací, zejména pro

vu poučku, ale Jazzové sekci se jedné o

nézajírr.avý finanční rozsah objednávky. K

celkový rozvoj humánní a kulturní svých

této činnosti patři, což spis nedokumentu

- členů. Dialektickou správnost potvrzuje zá

je, přednáškové činnost a vzdělávací čin

jem o vydávané tituly, vysoké hodnocení od

nost, účtované podle ekonomického řádu

orgánů při UNESCO a několik vysokých cen

Svazu hudebníků nebo podle platných sazeb

udělených čs. státními organizacemi. Nejed
né se o periodický tisk ve smyslu tiskové

níků daného oboru.
Jazzová sekce tím vyrovnávala finanční

ho zákona.

schodek mezi stoupajícími náklady za zdra

Zabavení rukopisů o skladateli Richardu

žené polygrafické služby, pronájmy sálů,

V/agnerovi,které byly připraveny* k jeho
celosvětovým oslavám, stejně jako zastave

elektřinu, dopravné, ubytování, cestovné-,
poštovné ap-od. s mezi nízkými členskými

ní tisku o dadai3mu a dalších konfiskaci,

příspěvky stanovenými sjezdem v roce 1971.

bylo předmětem řady stížností na činnost

Jejich zvýšení může odsouhlasit pouze s-

vedoucí kontrolorky Marie Cajthamlové, av

jezd, šle ten byl zamítán nadřízenými

šak nebyla učiněna ze strany Výboru lidové

složkami. Jazzové sekce přistoupila k této

kontroly žádné náprava. Výbor Jazzové sek

form* vyrovnávání vjdajů až poté, co poda

ce se proto rozhodl, že stížnosti přenese

la žádost ne MK ČSR o dotaci /+ přiložený

na maximálně nejvyšší orgány, které mají
co do činěni s československou kulturou.
str.25, odst.4: Jazzové sekce má členy řádné,

plén činnosti/ a byla písemně odmítnuta.
str.30

Fokla-ní limit byl nepřiměřen; proto, že z
častěho omezování čerpání z vlastního kon

Čestné, kolektivní a čekatele. Všichni

ta .Jazzové sekce bylo ohroženo fakturování

mají právo na členské výhody.

v desetidenním termínu; /čerpání omezoval

odst.,7: Publikované materiály v ničem ne

bývalý předseda Svazu hu'’e^níků aj./ Pod

narušují práva divadelní a literární agen

statné je, že v pokladní knize nebyly s-

tury Pilia a nevymykají se prsktikéra os

hledány rozdíly, až r.a dvě položky viz.str

tatních vydavatelství.
str.26, .odst.4 í‘ "Funkcionáři sekce Karel Srp a
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roku 19Í.0.

str.29, odst.ý: Dohoda o užívání místností již by-

Is zlikvidována a Jazzové eekce se z toho

Svaz hudebníků,

to nesprávného postupu poučila. Úhrada ve

111 21

ústřední výbor

Praha 1, př. 82

výši téměř 60.0CC,- Kčs byla a příslušnou
finanční správou okamžitě zlikvidována.
odst.4: Úhrada za telefon: jedná se o sta

Praha 20-7.84
Věc: Informace o rozhodnuti ¡.linisterstva vnitra
ČSR Č..Í.V3/1-6022/84

nicí Jazzové sekce.
Btr.30, odst.3: Provádění kontroly v pokladnic de
níku. Kontrola hýla prováděné*, avšak bez
zápisu. Jazzová sekce iTažské pobočky SH
se poučí a vyvodí závěry ve smyslu připo
mínky Výboru lidové kontroly.
atr,31, odst.l: Opravy úče+ních dokladů. Jazzové
• sekce PP SH okamSit* učinila nápravu; po
obdržení této informace se uskutečnilo se
tkání a ředitelem finanční správy, který
přislíbil pomoc při seznamování s novými
• finančními předpisy a sice kdykoliv ve
středu.
‘ odst.3: Závažné nedostatky zjištěná pro
věrkou.
Poskytnuté záloha Kčs 800,- ze dne 10.9.
1980 a poskytnuté záloha Kčs 400,- ze dne
24.9.1980. Zjištěná nedostatky budou pro
věřeny, jakmile bude k dispozici pokladní
deník. Pravděpodobně se jedná o zálohy na
nákup drobného materiálu v souvislosti a
Pražskými jazzovými dny.
Půjčka ve výši Kčs 40.000,-* ze dne 15.10.
1980. Teto půjčka byla dle uzavřená smlouvyurčena na dobu splatnosti 10 let, v
ročních termínech, při čemž první splátka
nastane 1.10.1985 ve výši Kčs 10*000,-. •
str.32-33 Jazzová sekce byla přijata za člena Me
zinárodní jazzová federace.při Hudební ra
dě UNESCO na základě splnění podmínek sta
nov Federace, ČI.III,§ 1. Je evidována pod
č. 1333 a její členství je potvrzeno i na
další látá. Stanovy Federace nepodmiňují
Členství dalším souhlasem, jelikož vychází
z charty UNESCO, schválené i Českosloven
skem. tviělo-li tomu být jinak, muselo by
Československo projednat s orgány při OSN
změnu charty UNESCO a potažmo i statutu
Mezinárodni jazzové fedaraoa*
člen výboru Federace, Karel Srp, pracuje
v revizní komisi jako soukromé osoba v
souladu s mezinárodními stanovami. Zákszy
jeho zaměstnavatele pod různými záminkami
nevycestovat ne zasedání výboru ani v rám

&:V ČSR ve srcyslu § 2. odst.l zákona č. 126/196?
Sb. rozhodlo dne 19.7.64 takto:
z a s t a v u j e

se

na dobu tří měsíců činnost Svazu hudebníků se síd
lem v Praze a působnost-' na úžení ČSR, jehož stano
vy byly schváleny rozhodnutím M1' ČSR dne 16.12.69
pod č.j.VS/3-1397/69.
Odkladný účinek rozhodnutí se podle § 55 odst.
2 zákona č. 71/1967 Sb. vylučuje.
?• stanovené "tříměsíční lhůtě, tj.do 19.10.84 je
Svaz hudebníků povinen provést následující opatře
ni*.
- zabezpečit důslednou realizaci dříve přija
tých opatření Ú V SH, včetně opatření revizních or
gánů SH týkajících se ukončení činnosti jazzových
sekcí, komisí pro jazzovou hudbu apod.
- zajistit řádnou majetkovou likvidaci všech
zaniklých útvarů SH,
- zastavit s okamžitou platností jakoukoli pu
blikační a ediční činnost prováděnou všemi orgány
i složkami SH,
- předložit návrh nového znění stanov SH v sou
ladu s požadavky MK ČSR
- v termínu uloženém VLK ČSR provést, opatřeni
vyplývající z prověrky hospodaření v SH, pob.Pra
ha a bývalé Jazzové sekci
- informovat všechny ved. souborů, u nichž SH,
reap. jeho složky, plnil funkci zřizovatele o za
stavení činnosti SH s tím, že tyto soubory nemo
hou na veřejných hudebních produkcích do. doby,
kdy funkci zřizovatele převezme se souhlasem pří
slušného ONV jiná společenská organizace.
Veškeré další činnost SH a všech jeho organi
začních složek je zastavena.
V případě nesplnění uložených opatření ve sta
novené lhůtě rozpustí ;.íV ČSR Svaz hudebníků podle
§ 2 odst.l zákona Č.126/68 Sb.
podepsén: řed.civilně správního úseku
MV ČSR JUOr. Oldřich Bašti
Předkládáme členům text Sbírky zákonů,, kterým
-yla činnost zastavena. Jednání o ton se žádný
člen JE nezúčastnil ani nebyl k účasti vyzván.
Text dopisu Svazu hudebníků jsme získali náhodou.

ci jeho řádná dovolená jsou porušením vy
hlášky sbírky zákonů č. 120.
Sbírka zákonů ČSR
Jazzové sekce PP SH* si vyhražuje doplnění tohoto
komentáře o další souvislosti, jakmile bude mít
přístup k materiálům bývalá Jazzové sekce Svazu
hudebníků.

Praho, 1 % 6 . ^

126
Z Á K O N
o některých přechodných opatře-

nich k upevnění veřejného pořádku
§ 2
Orgán státní správy zastaví činnost do

pěšr.á celé společnosti. Rozhodně nerozumíme tomu,
proč vinisterstvo kultury ÍSR písemně 2akázalo
•.'vazu hudebníků veškerou jazzovou činr.ost /dr. J.

brovolné organizaci nejvýše ns dobu tří mě

Kohout, K. lebeda/. Proč proti Svazu hudebníků a

síců, popřípadě organizaci rozpustí, jestli

naří lekci použilo zákon č. 126, v jehož úvodu se

že její činnost ecěřuje proti Ústsvč'¡česko

praví, ře je vydán: V zájmu urychleného vytvoření

slovenské socialistické republiky, proti

podmínek pro konsol ideci vnitřních poměrů ve stá

samostatnosti a celistvosti státu, proti

ty vzniklých v srp nu 1 % 6 , k zajištění bezpečnos

socialistické hospodářské soustavě, mírové

ti a ochrany majetku a k upevnění veřejného pořád
ku.

mu soužití mezi národy nebo proti důležitým
zahraničně politickým zájmům státu? učiní
tak též, jestliže činnost organizace je ji

Jazz se hraje od Vladivostoku po Apalačské ho
ry a již dlouho do něj všechen kulturní svět při

nak v rozporu se zákony nebo stanovemi, po

spívá tím nejlepšín ze své vlastní hudebnost.i a

kud nebude zjednána náprava ve stanovené

kulturnost i. Je širokým svě +ém kulturních aktivit

lhůt? a nelze-li nápravy dosáhnout opatře

a jediným původně americkým uměním, které si při

ními podle jiných právních předpisů»
§ 3
Tomu, kdo poruší zákaz vyplývající z

vlastnil celý svět,

jak před časem napsalo Rudé

právo. Unes se z desek již nepozná, zdali swingují

rozhodnutí vydaného podle tohoto zákona

sově +řtí nebo aireričtí bílí jozzmeni. Nevzpomíná
me si,že by sovětské ministerstvo kultury vydalo

nebo jinak zvýšenou měrou porušuje veřejný

nějaké organizaci zéksz' jazzové činnosti, jako ve

pořádek, může být - ne.ide-li o trestný čin

Valdštejnském paláci v Praze. Nebo že by dělalo

- pro přestupek nebo proviněni uložena po

problémy tiskárně s vydáním knihy o koncentračním

kuta a? do výše 3000 Kčs.

táboře Mauthausen připomínající hrdinství našich e

§ 4
Tento zákon nabývá xlčinnosti dnem vy

sovětských vězňů.
Obsah tohoto Zpravodaje tvoří materiály, se kte
rými jsc.e průběžně seznamovali, tak jak vycházely,

hlášení.
Svobodo v.r.
Smrkovský v.r.
Ing.Černík v.r.

funkcionáře, zastávající prioritní miste ve stát
ním aparétě. V návalu jejich opravdu naléhavější
práce jsrúe se přesvědčili, že n.sjí pro práci Jaz

zové sekce pochopení, jsou o ní informováni a chtě

13.záři 1960.

jí být i nadále. Připomínky rakovýchto lidí rádi
■PTn;.i: oi;

v 5::o h , z d á m

v Sd í

jakým způsobem Jazzové sekce prováděla čin
nost směřující:

kdy a

1. proti Ústavě CS3R

akceptujeme, protože jsou kvalifikované a ne^ujaté. Jedině v rozumném tonu můžeme lecčemus přede
jít a dál dojít.
iroto se nehudene vyhýbat rozhovorům s kýmkoliv,,

2. proti samostatnosti a celistvosti státu

kdo'nán jen trochu otevře dveře. Samozřejmě t’ 0 prá

3. proti socialistické hospodářské soustavě

ci; jsme amatéři a plníme nejprve své pracovní po
vinnosti rro blaho všech.

4- proti mírovému soužití mezi národy
5. rroti důležitým zahraničně politickým zájmům
státu
6. kdy byla v rozporu se zákony
7. kdy byla v rozporu se stanovami
Uvedli jsme, že za dvanáctiletou historii J3
nebylo s náni hovořeno, naopak, dokazujeme, že z
mnoha našich žádostí o přijetí nebyla ani jedna
vyslyšena, na naše stížnost i nebylo odfovídáno,
byli jsme nepravdivě obviňováni a nespravedlivě

Nikdo nemůže být stíhán jinak než a© zákonných
důvodů. Tyto důvody nejsou v rozhodnutí uvedeny.
Příkazy k provedeni opatření vychází z doporuče
ní vydaných hudebními odděleními Ministerstva
kultury ČSR zasílaných Svážu hudebníků a byla
vždy Svazem řádně vysvětlena. Obdržené rozhod
nutí neposoudilo objektivnost pravdy.Postup
hudebních oddělení je namířen proti zájmům občanů.
+

omezováni.
Je-li Svaz hudebníků a Sekce viněna za poruše
ní zákona 126, pak každý člen má právo v2d*tprav—
du, kterou mu musí {oskytnout v plném rozsahu na
še nadřízené úřady. Teprve pak může členská zá
kladna opravit své jednání, vyřešit chyby, ráda
se dá poučit, ochotně přenese zkvalitnění své prá
ce do nejširřího okolí, udělá vše, eby byla pros-

ý

+

Trpělivě a moudře pronášejme své názory a?ned
bejme svízelů a spílání. Nebojme se zlých slov
křižujících tímto světem. Putuji pc nesprávných
cestách a ustavičně prožívají muka V6 střetu
8 pravdou. Vyhledávejme tyto bludné cesty pomý
leného svědomí a dlážděme je slovy neochvějné

viry. Jednou na ni potkána zbloudilého Jana a
prezent.’.tivr.í, aby v j?obř zakalkulovala takovou
Karla, jek sa zrakem vyhaslým došli na kraj srá
d*inu. Zejréoa v podmínkách, kdy je kolektiv li
zu. Zachraňme je, jako jsme již pomohli Mirkovi,
mitován mimoencyklopedickými veličinami včetně
vlastní předu.e.bekázně, je takováto činnost navýZbyňkovi i Jarkovi, kteří skrze litost poznali
sg ís vděčně nevděčná.
ovooe pravdy. Vzpomínají, že v té chvili se strony vůkol zazelenaly a ptáci zazpívali. •
Nárn se nap*, nalže zdát málo doceněný význam.
Široký duchovní svět spatřuje v rouhání zblou
Mezinárodního jazzovéno fe tivalu v Praze, k U v ý
dilých nedorozuměni,ve kterém nejde o spravedl
tvořil od roku 1964 téněř po deset let kulturní
nost, ale o vítězství. Jak milejší by bylo vymě
konglomerát nezastupitelné šíře. S jeho dramatur
ňovat si názory v upřímném bratrství, než způso
gií .Ma ruku v ruce celostátní hudební publicisti
bem, který škodí vážnosti nevědomých nositelů
ka, z koncert)" vycházely desky, rozhlas přebíral
bolesti. Vždyí vždy je třeba vážit, kdy má rou
přímá vysílání, televize přenosy, které pak up'atháni vrch nad pravdou a láskou. Víme, že dokud
ňcvala celý rok. K Festivalu vznikaly publikace
trýznitel skutečnou pravdu nepozná, neustane ne
a existují krátkometrážní filp-y, které jsou v nůjsvém úsilí, protože se domnívá, že ji má on.
čovnach dodnes. V Lucerně se tehdy střídala oprav
dová světová esa, dokumentovaly hudební styly a v
Proto trpělivě vysvětlujme, ž® ukřižovaná prav
mezinárodní konKurenci především rostli naši hu
da bývá záhy vzkříšena, že pyšni lidé bývají podebníci a skladatelé). Konaly se interpretační sou
-kořováni a pokorni vyzdvihováni a že jednostran
těže mladých domácích a zahraničních hudebník’!,
nost v myšleni vede k nespravedlnosti. Stane se
mezinárodní přehlídky npvé jazzové tvorby, progra
* anad hudba krásnější, bude li nařizováno, kde '
my k jazzu příbuzných druhů umění apod. Sekretaji poslouchat?
- riát festivalu ve směšně malém obsazení byl fi
Hikoli nenávist, ale zármutek nás jímá nad
nančně nezávislýma samostatnou kapitolou by byla
minulostí, přítomnosti i životem zde pro obvili,
jeno spolupráce s n.p. Hudební nástroje při propa
nejbližším u těch z nás, které jsme na jejioh
gaci
československých instrumentů do zahraničí.
bludné cestě ještě nespatřili a oni dále pošla
V letecn 1964-1972 existovalo vc československém
pávají ideu snášenlivosti. PojňteJ Přistupte,
jazzu málo událostí, které by nebyly nějak spjaty
propast je hluboká. Musíme ze všech sil omýt
s pojmem Mezinárodního jazzového festivalu v Pra
vaše svědomí ve studni poznáni, aby do něj
ze. Převedení jeho sekretariátu v první polovině
ještě v poslední chvili vstoupil nejvyššl jas ;
70.let pod Če.ký hudební fond, zdůvodněné větší
a mohli jste šťastně řioit Ubližovali jsme,
starostlivostí o jazz a jeho následné zrušení,
poučili se a v poslední chvíli mohli ještě mi
vedlo
k nynějšímu pouze koncertnímu bienále. Ency
lovat bližního, protože jednota srdci je nad
klopedie si také v neúplné míře všímá ssásl.un Sva
rozdílností pozemských názorů a tím odpuštěni
zu skladatelů, PragoKoncertu a především úlohy
nejbližfií.
+++

Zaznamenali jsme první dobrovolné dárcovství
krve jménem Jazzové sekce. Potvrzení o tom nám
zaslal Ladislav Martinovič z Košic. Přivedl nás ‘
k myšlence, zda nechcete slovenský příklad násle*
dovát, a to nejenom v dárcovství, ale i v rámci
.brigádnických akcí Z, při uzavírání podnikových
závazků, při výchovné činnosti apod. Stačí požá
dat organizaci, pro kterou se angažujete, aby vy
stavila kousek papíru, že jste se akce zúčastnil
i z titulu svého členství v JS a potvrzení nám
zaslal. Pro některé zaměstnavatele to nebude pře
kvapení; v poslední době, jeden velký národní
podnik 8ám požádal svého pracovníka a našeho čle
na, aby v rámci podnikového závazku odpracoval
100 brigádnických hodin pro Jazzovou sekci.

l1V KSČ, kteří bylí vzniku <? průběhu Mezinárodního
jazzového festivalu naklonění. Bez jeji -h podpory
by neproběhl ojedinělý koncert sovětského jazzu,
jaký se již nikdy nepodařilo uspořádat... Svět
kolem EJF byl učňovskou školou pro řadu následovní
ků. Odtud po sedmi letech vyšla do světa Jazzová
sekce, a další lidé, kteří se od první ca VOlňéskůvypracovali až k placeným jazzovým židlím, .oedivmš
se jejich krátké paměti zde .i jinde, mohla by re
s nimi třeba zahýbat - ale to už je věc svědomí
každého z nich.
n

Focr.rtný n*ích autorů Encyklopedie je * 'chán
hudb* od roku 1970 v Čechách, na Moravě a na

áloven.- ku, Vycíděr.á au tors' á sebekázeň ?n Vr.w.1
im;. Zbyňka Máchy se vyhýbá vše>
rodnětnérot> v
. dob“ p* ^stavovalo původn ’ nu h-ts.í
kvas. /.-i “1 he■e! , jakoby netleskali nej"’ně

ENCYKÍOP33DIE JAZZU A KOLERKÍ POPULÁRNÍ libLEY
rtoVce r.í.výc*) jmen na Praž -kýc.i
Druhé, doplněné vydání Encyklopedie, n"žere

zzovýoh dnech,

nevl.-v-.uri! i desítky interních materiálů Jazzové

obsáhnout jen v oblastech, kde jsme doma. Přede

**f-kce, -*»

vším, žádná cena udělená editorům, není dost re-

hrozilo n: rez řečí, ž.e asi narazí. Čtenář, záměre-

kfc^rýca však přesto čerpali, m y ž ne

'ný na toto období a tudíž znalý věcí, musí nutně
/•zaujmout nedověru i k ostatním heslům* Strach au

adres např. u starých objednávek a podobně. Vždyť,
každý rok došlo k opravám adres téměř u 10% člen
ské, zásilky! Během jara postupně došlo k noveliza
ci adresáře a proto bycnorn od vás potřebovali,

torů z publikování něčeho, co slyšeli na řádně
povolovaných Pražských jazzových dnech, rebcu při!náší jen definitivní soumrak nad proslulostí je-

abyste nám nahlásili i tu nejmenší cnybu /překlep/

;jich jmen. Netušili, že v době, kdy přemýšleli,
jak nepsat nebo zveřejnit půl pravdy, jsme po

na adrese této zásilky.
Od nynějška při změně adresy stačí nahlásit ji

skytli nahrávky jimi obávaných kapel nejvyšším

do redakce a změna bude automaticky zaznamenána

autoritám ve straně. Odpověděli nám, že z hledis

i pro odběry Situací ěi Jazzpetitů.

ka ideologického je nepokládají za závadné!
Svět, o kterém Encyklopedie mlčí, byl opět jed

některé z našich ediěních řad, upozorňujeme, že

Sieny, kteří se přihlásili k trvalému odběru

nou utvrzen v tom, že vlastní korrunikaíní systém

automaticky jim bude zaslána publikace vždy jen

je nezbytný, mají-li zmizet zabílená místa z mapy

v jednom exempláři. Budou--li chtít další výtisky

československé kultury, takovéto vyhoštění ze svě
ta profesionálů nutí k ještě vyšší aktivitě na

na objednávkových listech tak, jak se to dělalo

úseku.zájmové a umělecké činnosti, a tak se již

dříve. Objednávkové listy vždy rozešleme všem,

pro své přátele-Čekatele, můžou si je přiobjednat

,ftýnl těšme na druhý díl Encyklopedie jazzu a m o - .

bez ohledu na to, jestli někdo je či není trvalým

děrní populární hudby, editio Suprapnon.

.odběratelem. Vzhledem k četným upozorněním našich
¡členů, přátel a,bohužel, i jer strany VB, že dochá

FOTOGRAFIE = ROCK

zí ke šmelení s našimi ‘materiály, vyhražujeme si
Na jaře roku 1983 nás při své cestě po evrop
ských zemícn navštívila, skupina osmi mladých fin
ských fotografů, kteří vedle běžných cestovních
potřeb byli zatíženi velkými deskami s fotografie

právo u titulů, u kterých se čeká mimořádný zájem,
"

'omezovat objednávky podle našeho uvážení. Těmito
¡opatřeními chceme zamezit tomu, jako se u někte
rých titulů v minulosti stalo, že se na některé

mi z prostředí finských rockových koncert':. Foto

členy nedostalo /Štýrský, Living, Tělo,.../. Na

grafie nás zaujaly svou pravdomluvnou výpovědí

druhé straně nás však potřeba urychleně splatit

o jednom ze specifických projevů, které předsta

fakturu nutí provést rycnlou expedici mezi Členy.

vují život mládeže celeno světa, a proto jsme do

Zájemcům proto doporučujeme, aby se se svou objed

nesené práce využili k přechodná výzdobě interié

návkou obraceli přímo na nás a ne přes členy - po

ru naší redakce. Přestože pohledy i přístup k té

kud nám publikace zbydou rádi vyhovíme.

matice jednotlivých autorů svědčil o různosti po

Je nezbytné, abyste ve svých dopisech uváděli

hledů, sjednocovatelem tylo mentální soužití re

.uvnitř vedle své úplné adresy i své Členské číslo.

zobrazeným publikem mladého

ještě čilým punkem ěi novou vlnou, což se proje

Zcela místopřísežně prohlašujeme, že pro nejméně
čtvrtinu odesílatelů to stále není samozřejmostí|

vilo i v agresivním pojetím jak záběrů samotných

přestože to stále zdůrazňujeme. I tyto drobnosti;

tnk v užití barev nebo fotografjckýcn technik,

ovlivňují rozšiřování členské zásilky a kvalitu !

"hudba, to je jedna z možností, jak sc vykřičet."

služeb. Nikdy nezapomínejte, že jsme dobrovolnou-

rocku, zasaženého

říká jeden z těchto sympatických Finů a protřed-

amatérskou organizací v rámci zájmové činnosti,

nictvím svých fotogr fií a svého zájr.u o rock and

a že každá poskytnutá služba je službou jednoho

roli se vyzpovídá ze stressů té nejsoučasnčjší

člena pro jiného, nebo spíše pro stovky jiných.

mladé generace, nejen finské. Po týdnu jsme, bo•hužel, po nešťastném administrativním zásahu,
¡museli fotografie sundat a společně s autory poikračovaly na své cest? střední Evropou do Noskvy.
¡Jedinou vzpomínkou zůstal šestistránkový seriál
ve třetím čísle loňská revue výtvarné fotografie

Cleny z Prahy považujeme nadále automaticky za
osobní odběratele našich zásilek, pokud nás s-mi
už nepožádali o poslání poštou. K osobnímu odběru
Budeme vždy vyzývat zasláním avízního lístku s vy
značením , o jakou věc se jedná. Naopak mimo
pražští členové mo/iou - pokud je t> v jejich mož

FOTOGRAFIE 83.
/kou/

nostech - zažádat o osobní odběry. Vzul edep. k ”ídkosti nasic.a zásilek žádáme, aby n.lm vojáci zá
kladní služby neon 1.'-rovni í zm.xr.u adresy na vo

Z EXPEDIČNÍHO CENTRA
Dlouhotrvající zájem o členství v naší organi
zaci nás přinutil k zamyšlení, jak zkvalitnit na
ši práci administrativní, a tím připravit podmín
ky pro omezení různých urgencí a reklamací, pře
devším v zásilkové službě, kde vázlo šíření zn*n

jenskou a nechali

zásilky posli]‘nt domů nebo

. ke znárýir. C'enůr, '.teří rřecaodn-' pracují v za
hraničí, tak" ne-lžere nosil?t vě-t zvlášť, takže
pro ně platí to, co pro vojáky.
Tam, kde v budoucnu by vznikly lokální expedi
ce, byly by Členové včar informováni.

Vešker« individuální objednávané n.steríá'y J5,
které nejsou

součástí všeobecnýcn členských zá

silek* jsou vít zasílány

z?.

rir c.ňádrý *1 er.ský

rríspěvek, jenoř výši stanovujtm e rrr. ks*dý titul
tak, abv vydání oři

ráno til..'-.

..-rely týt

dotováno ze u:.y povin n ých ?!er»*i«.ýcn p ř í s p ě v k ů
rt;. r-.-d:oM l n a š i c e l ”' e t a n ik y ? nedotovanou
'ír .n o r t .

! rosí-, e te d y nu z á v ě r , acy-. te .,eát* jed-

'■ i".• t«*r.to čl ár.ek nrjůctli. Děkujeme za
á'*v>•U ..Iu.O *

4J/10/B8 - interní neperiodioký zpravodaj pro
členy Jazzové sskosPPSH. Vydala Jazzové sekoo
P5SH,člSa ttizimirodnl jazzové fodsrscs při Hu~
débni *adé UKBSCO a Mezinárodni apolačnoatl pro
vyskua populární hudby »Vydáno na zákl. stanov
88 Sóhv lOnýoh MV 08H djrV8/> -1397/69 • orge
řádu JS v souladu S tlakový» zákon«» č.127.
Ídřt«aiJS,Ko krčské stráni 611,146 00 Praha 4.
«tprodsjaé. Mékléd stanovou vyli člsnké záklsdoy»

