Jazzová sekce PPSH, člen MJF při Hudební r&dé UNESCO
pošt, schTo^l» 14-0 00 Praha 1
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1986

Přinášíme text usnesení z ustavující konference v r,1971s
Dnešní konferencí byla ustavena Jazzová sekce Svazu hudebníků
ČSR, která navazuje na pokrokové tradice jazzu u nás, ař ti.
již byl Gramoklub, Kruh taneční a jazzové hudby nebo Českoslo
venská jazzová federace. Hlavním úkolem Jazzové sekce je napo
máhat rozvoji jazzové hudby a přispívat k jejímu uplatněn:-,
v životé naší socialistické společnosti, jako neodmyslitelné
složky hudební kultury. Za cíle si klade napomáhat při řešení
současného stavu jazzu a zabývat se otázkami koncepčního cha
rakteru, jakož i organizací vystoupení, koncertů, souráží a
výstav, podílet se na přípravě přehlídek a festivalů, zpraco
vávat soutěžní řády a návrhy porot, Aktivně přispívat k výcho
vě a vzdělávání jazzových hudebníků a jazzofilů a podílev se
na tiskové a ediční činnosti ve svém oboru. Pečovat o členskou
základnu a její evidenci, jakož i o příslušnou dokumentací
a archiv činnosti. Zprostředkovávat vzájemnou pomoc a spolu- práci jazzových hudebníků a přátel jazzové hudby, jazzových
souborů a jazzklubů. Sekce bude spolupracovat se všemi přísluš
nými organizacemi a institucemi. Jazzová sekce Svazu hudební
ků ČSR se chce.stát součástí naší pokrokové kulturní fronty
a svou činností přispět k obohacení našeho života,
Před_10_lety__vstoupil_v_platnost Mezinárodní_pakt o_občanských
a politických právech
Dnem 23 .března 1976 vstoupil pro československou socialistic
kou republiku v platnost výše uvedený pakt a Mezinárodní pakt
o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Plný tex+vyšel ve sbírce zákonů č*120/1976 (lze zakoupit:Sbírka zákonů
ČSSR, ročník 1976,částka 2 3 ?Kčs 2 ?60s stejně se dají koupit
Dokumenty z Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,
Helsinky 75 s které nakladatelství Svoboda dotiskuje*Kčs 4 s3o)*
Sekce ve své práci vychází z uvedených norem schválenými
Pederálním shromážděním ČSSR a ratifikovanými prezidentem re
publiky; vyjímáme část 2

- 2 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
Článek

17

1. Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukro
mého života, do rodiny, domova nebo korespondence ani útokům
na svou čest a pověst.
2. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům
nebo útokům.
Článek 18
1. Každý má právo na svobodu myšlení,svědomí a náboženství.
Toto^právo^zahrnuje v sobě svobodu vyznávat nebo přijmout
náboženství nebo víru podle vlastní volby a svobodu projevo
vat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, ař
veřejně nebo soukromě, 'prováděním nábožensjkých úkonů
(kráceno)
článek 19
1. Každý má právo zastávat svůj názor bez překážky.
2. Každý má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje
svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky
Všeho druhu,bez ohledu na hranice,at ústné,písemně nebo tis
kem, prostřednictvím UMĚNÍ (zvýrazněno Sekcí) nebo jakýmikoli
jinými prostředky podle vlastní volby.
3« Užívání práv uvedených v odstavci 2 tohoto článku s sebou
nese zvláštní povinnosti a odpovědnost. Může proto podléhat
určitým omezením,avšak tato omezení budou pouze taková,jaká
stanoví zákon a jež jsou nutná;
a) k respektování práv nebo pověsti jiných;
b) k ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo
zdraví nebo morálky.
Článek 20
1. Jakákoli válečná propaganda je zakázána zákonem.
2* Jakákoli národní,rasová nebo náboženská nenávist, jež
představuje podněcování k diskriminaci,nepřátelství nebo
násilí,musí být zakázána zákonem.
článek 21
Uznává se právo na pokojné shromažďování.Výkon tohoto práva
nesmí být žádným způsobem omezován s výjimkami,jež stanoví zá
kon a jež jsou nutné v demokratické společnosti v zájmu národ
ní bezpečnosti nebo veřejné bezpečnosti,veřejného pořádku,
ochrany veřejného zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svo
bod jiných.
Článek 22
1. Každý má právo na svobodu sdružovat se s jinými, i právo
zakládat na ochranu svých zájmů odborové organizace a přistu
povat k nim (kráceno)
článek 28
1. Zřizuje se výbor pro lidská práva.Skládá se z 18 členů(krác.)
Nemáte li možnost ve vašem okolí si tuto vyhlášku opatřit,
napište, pokusíme se o to v Praze,
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8.12.-1980 byl zavražděn John Lennon; Improvizovaný sym
bolický pomník na zdedh Velkopřevorskéhd náměstí v Praze,
který byl zlikvidován během roku 1981 díky nepochopení úřa
dů* jen proto, že zde vytryskl přirozený pramen touhy mla
dých lidí po míru, jehož byl Lennon díky svému životnímu
úsilí představitelem, se stal místem výročních setkání mlá
deže.
Proto i letos se zde sešlo asi 200 lidí, kteří u místa
symbolickéhp pomníčku z květin a svící zpívali písně Beatles.
Kolem 18.hodiny jich bylo asi 600 a dali se na mírový pochod
Prahou. Od Lennonovy zdi se vydali přes Karlův most na Staré
město; Lidé v pivních řadách se vzali za ruce a zamířili na
Staroměstské náměstí k pomníku Jana Husa. Cestou zpívali
písně současných českých a moravských folkařů a ozývala se
hesla o svobodě a míru. U pomníku zapálili svíce. Průvod
pokračoval Celetnou ulicí k Prašné bráně. Zazněly protiválečné písně* To již v čele šly dvě dívky, které mezi sebou nesly
Lennonův portrét a ve volných rukách zapálené svíce. Na konci
pěší zóny se kráčelo již středem Národní třídy. Odhaduje se,
že v té chvíli se improvizované mírové demonstrace účastnilo
asi tisíc lidí. Pochodující mezi sebou nechali projíždět
tramvaje a rozestupovali se před osobními automobily» Kázeň
byla příkladná. Pokusy čtyř osob o její narušení byly pochodu
jícími v klidu zlikvidovány.
Průvod pokračoval kolem Národního divadla, kde bylo mnoho
čekajících na večerní představení - ti jen mlčky a překvapeně
hleděli - přes most na Újezd a Karmelitskou na Malostranské
náměstí. Odtud Nerudovou ulicí k bráně Pražského hradu. Stá
le se zpívalo a vyvolávala hesla. Před branou, asi u Kajetánky, se mladí zastavili. Tři chlapci vyšli k rozestoupeným
příslušníkům VB a vysvětlili jim smysl pochodu. Příslušníci
povolili akci do 21 hodiny, pakliže budou ihned vyklizeny
prostory před Hr.Bdem a nedojde k žádným výtržnostem. Účastní
ci pochodu reagovali souhlasným potleskem. Zazněla státní
hymna. Na zídku Kajetánky se vyhoupl chlapec a zvolal^"Stůjte,
bude podpisová akce," Pak přečetl text mírového poselstvím"Prohlašujeme, že jako část mládeže ČSSR rozhodné nesouhlasíme
s rozmísťováním jakéhokoli počtu jaderných zbraní na obou
stranách Evropy." Ozval se potlesk a do školního sešitu se
začali podepisovat první lidé. Průvod se za zpěvu počal vracet
k Lennonové zdi na Kampě. Okolo deváté večer se začal rozchá
zet. Druhý den pomníček i nápisy na zdi opět zmizely.
Za t^uto spontánní akcí žádný funkcionář čá rku nedostal.
Vznikla z nenařízeného pocitu sounáležitosti mladých ke světo
vému mírovému hntí. Lennonovo DEJTE ŠANCI MÍRU vykročilo oběma
nohama. Jdeme s ním.
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K Mezinárodnímu roku míru 1986
Náš mír se zrodil z nenávisti ?c fašismu a lžím. Nemáme
jej v občankách jako zaměstnavatele.. Proto m5.rem nerozumíme
zabavování našich knih s protifašistickou tématikou pracovní
ky ministerstva kultury fíSR, ani nečinnost úřadů k podanému
návrhu na doplnění Zákona na ochranu míru z roku 1930» Mírem
není to, je li nám znemožněna výstava unikátních fotografií
z osvobozování Prahy Sovětskou armádou nebo odebrání nahrávek
z vysílání Květnového rozhlasu.«- Smyslem míru není bránění čle
nům Jazzové- sekce v setkání s bojovníky proti válce a nukleár
nímu zbrojení, nebo v pouhém předání zdravice účastníkům míro
vé konference«, Stále budeme upozorňovat na to, že nám nebyl
povolen koncert jazzové hudby, jehož výtěžek měl být věnován
na obnovu zničené země válkou«.
Mír považujeme za nedělitelný od uměni a života v pravdě.
Nebo snad není výsměchem všem umělcům * kteří zahynuli v kon
centračních táborech, že osoba, která zabavovala knihy o Te
rezíně, Mauthausenu a Osvětimi, byla členem delegace na Evrop
ském kulturním fóru! i l
Mezinárodní rok míru 1985 vyhlášeny Organizaci spojených
národů bude zahájen v těchto dnech,, Maji se na něm podílet
vlády, politické, vědecké a společenské organizace. Podle na
šeho názoru by v ném měli mít nejdůležitéjší slovo obyčejní
lidé a zdravý rozum«. Mezinárodní rok míru bude mít jedině
tehdy smysl, stane li se i rokem společenského smíru.
Mírem nepovažujeme an.i tohle (kráceno z dnešní pošty 5 :
Vstupenky na zrušenou přehlídku amatérských skupin Brněnský
drak jsem jel vrátit v nedáli 10 ,1 1 .(nejsem z Brna),Před budo
vou stálo auto VB.Byl jsem legitimován a údaje nahlášeny.Zjis
til jsem,v kolik hodin se penize vracejí a šel na stanici měst
ské hrom. do pfavy .Do jel mne jiný automobil,Znovu jsem byl legiti
mován a vyzván k nasednutí «Nebylo mi řečeno proč«.Na stanici. VB
jsem byl podroben tělesné prohlídce před čtyřmi příslušníky.
Byly mi vytýkány^styky s přáteli a známými,které vyčetli ze za
baveného záznamníku,Zabaveny mi byly dvě knihy vyšlé u nás.Byl
jsem dotazován po akcích.h.udebnících,pořadatelích apod«Přísluš
níky rozezlilo,že u mne našli průkazku člena JS„Tvrdili,že JS
neexistuj^. Ptali se na poslední publikace a členské materiály.
Bez udání důvodů jsem byl tři hodiny proti své vůli držen na VB
Zpráva nebyla učiněna, seznam zabavených věcí také ne, Psychic
ky jsem na tom byl špatné. Bylo to mé první předvedení.Důvod
dodnes neznám. Vstupenky vrátila moje dívka.Před tím se však
musela napsat do sešitu* Přichází Nový rok« Máme přijít o to
málo, co mamě? Slkám,rozhodné NE l i l (souhlasím s otištěním)
Mezinárodní pakt o obě, a pol.právechsčlánek 9*
'Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost,Nikdo nesmí být
svévolně zatčen nebo zadržen.Nikdo nesmí být zbaven osobní svo
body kromě případů,kdy se tak stane na základě zákona a ve sho
dě s řízením,jež je stanoveno zákonem»
+ proti pisateli nebylo postupováno v souladu s platnými právní
mi předpisy a lze proto vznést proti postupu opravný prostředek
(poučí každý právník) 5v rámci oznamovací povinnosti nás infor
mujte.

+ Tento zpravodaj vychází v malém nákladu?zašleme jej až do
vydodání každému,kdo nám pošle obálku A 5 s nadepsanou vlastní
adresou a dovnitř vloží 5 korunových známek, 0 obsahu ’’malých
zpravodajů”se informujte navzájem. Závažné informace + objed
nací lístky budeme nadále zasílat všem.
+ Nabízíme 3 plakáty:10*pražské jazzové dny 80, Classic Rock
and Roli Band, Desky pro otrlé. Zašlete nám velkou obálku A4se svojí adresou a dovnitř vložte 20 korunových známek.
+ Hledáme dobrovolníky do nádvorní partyvpro tento rokjbetonování, úklidipomocné práce,starost o stráň,okolí apod.Pracuje
se každou středu od 17-19 a dle dohody i jindy.Jen vytrvalci.
+ Než budou hotovy adaptační práce, nebude v chodu čítárna
a učebna? půjčování kazet beze změny.
+ K raání je PP86, resp.Praktický a univerzální kalendář pro
potěchu členů a příznivců (plakátsGenerální stávka klaunů na
rušena stávkokazem). Opět zašlete velkou obálku A4 se svojí
adresou a dovnitř vložte 7 korunových známek.
+ Péef,která nám stále dochází jsou výmluvným svědectvím o mož
nostech domácího polygrafického průmyslu,včetně textůsNedělejte
si starost o zítřek,zítřek bude mít svoje starosti; I don't
care what people say/JAZZ SECTION is here to stay• Jsme s vámi
a tvoříme velký celek,který nikdo nemůže rozbít; ze severní Mo
ravy přišla stohlasá podpisovka? Věřme l ;Pevné nervy!;Vydržet1
Jsme spolu! Existujeme, tedy JSme a spousty dalších milých vět.
Z fotografií nás zaujaly jak snímky vašich dětí,tak záběr na
sekční rodinu,která stojí uprostřed bezútěšného rozkopaného sí
dliště, projevil se surrealismus,hudební a sociální motivy,
hodně legrace (fotografie obchodu s vývěstním štítem Nucený vý
sek a cedulí za výlohousMaso není). Přišla řada grafických listů
uměleckých, křesťanských a soudobých reflexí.
+ časopisu Mladý svět jsme poskytli podrobné informace o Sekci.
Zástupce šéfredaktorky nám veškeré materiály vrátil se sdělením,
že Mladý svět se touto záležitostí nebude zabývat. To jen na
okraj dopisům, abychom o problémech infromovali sdělovací prostř.
+ Svobodné slovo přineslo počátkem prosince oslavný' článek u pří
ležitosti obnovení Tandemu Jirky^Stivína a Rudly Daška.Pamětníci
si jistě vzpomenou na jejich úspěšné vystoupení na 1.pražských
jazzových dnech v roce 1974-• Autor článku však mylné tvrdí, že
na"ká.čel doma desky;jediný záznam,který vyšel u jednoho ze
tří československých vydavatelů desek, byl p ř e v z a t od
jugoslávského rozhlasu.Na spadnutí je však další bombasDr.Stivín&Mr.Turba. Naše vyhládlá vide-vydavatelství mají konečně
sáhnout po čem.
+ Důvěřuj,ale prověřuj platí o právě vyšlé desce tria Vjačeslava
Ganélina v Supraphonu. Její nahrávky ležely již nějaký rok v Pze,
ale jakoby teprve vydání tria na mnichovské značce ENJA pohnulo
a vyřešením ’’složité administrativní a kulturní problematiky” ,
jak čteme v tisku. Inu jazz se hraje v Sovětském svazu teprve
63 let...
* •
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Jazzová sekce PPSH vyhlašuje
literární soutěž
ke 40.výročí založení Organizace spojených národů
osvobození od fašismu
a k Mezinárodnímu roku míru 1986
na téma
JAZZ_v_nás_3 __ŽIVOT_y_nás__-__RRáVDA_v_nás
Literární soutěží chceme přispět k rozvoji a uplatnění kul
turní aktivity jak členů Sekce a jejich příznivců, tak i dal
ších zájemců. Chápeme ji jako určitou platformu pro vzájemný
dialog, hledání společného jazyka a prohlubování kulturního
vědomí nás všech.
Organizační podmínky;
- zúČastnot se může každý, kdo má o podobnou kulturní
aktivit u zá jem;
- forma zpracování tématu je libovolná,rozsah příspěvku
nejvýše 15 stran strojopisu,počte příspěvků 1 prozá nej
výše 3> u poezie 1 3 ;
- práce zasílejte ve trojím vyhotovení, připojte jméno,
bydliště, věk a povolání;
- obálku označte heslem JAZZ V NÁS, přiložte obálku se
známkou a zpáteční adresou;
- oceněné práce zveřejníme a způsob ocenění si zatím
vyhrazujeme;
- jediným.kritériem při hodnocení prací bude jejich umělec
ká hodnota, kterou posoudí odborná porota;
- uzávěrka prvého kola soutěže je 1 odubna 1986, uzávěrka
druhého kola bude 1.října 1986;
- nevyžádané příspěvky nevracíme, zůstanou v čítárně;
- podobně bychom rádi organizovali i další ročníky.
Těšíme se na Vaši účast!
Jazzová sekce PPSH
poštoschr* 31
140 00 Praha 4

