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Jazzová sekce PP SH 0SR? Ke krčské stráni
,146 00 Praha 4,
člen Mezinárodní jazzové federace při hudební radě UNESCO.
4 5/1 0/88

Příležitostný vnitřní zpravodaj členské základny Jazzové sekce
jaro 1986
Někteří^filosofové už hlásali, že
čím větší pokrok, tím více krizí a
kdyby krize nebyly, že by se musely
uměle vytvořit, neboř aktivizují,
sjednocují, budí tvůrčí nadšení a
bojeschopnost, stmelují obyvatelstvo,
jak duchovně, tak materiálně, stručné řečeno,
g o v z b uzují společnost
k práci- kdežto nejsou-li, šíří se
stagnace, marasmus a jiné známky rozkladu.
/S. Lem/
Společenská zábava mládeže by měla být alternativou
k pasivní konzumaci kultury střední a starší generace.
Sledování dobrého divadla či filmu v televizí je z hle
diska estetiky na mnohem niž-ším stupni vnímání, než sledová
ní téhož v - by ř anonymním - kolektivu setmělehé hlediště.
Hlad mladé generace po vlastní kultuře je nutno pova
žovat za jeden z významných prvků vývode.
Alergii k pocitu, že kultura je řízena samozvanci,
je nutno chápat,jako prvek zdraví v kultuře národa.
Přikazování a poučování působí větší škody, než
přirozená poznávací pouř za vznikající kvalitou.
Odsuzování módních vln či směrů je nelogickým a protivývojovým postogem,,který vede naopak k dezorientaci a pot
lačuje přirozené vnímání uměleckého pokroku.
Získání
pocit 'u
svobodného
vyjadřování by bylo nejvýchovněj
ším momentem v rozvoji amatérské
umělecké činnos ti. Tento pocit byl již dva-ma—generucím /narozeným bud na počátku 50. nebo 60. let/
úplně potlačen a svázán byrokratickými’řetězy, které tragic
ky poranily jeden z nejzdravějších proj-evů mladé generace
tohoto století - proud rockové hudby ve všech vývojových
etapách.
Byla znemožněna pravdivá prezentace kulturního cítění
nastupujících generací. Jakákoliv umělecká aktivita amatérů
byla degradována v nejzažším bodě na protispolečenskou či
nnost, místo aby byl oceněn relaxační účin dobrovolné kultu
rní činnosti, která ve svých špičkách spoluvytváří kultur
ní pokrok v národě.
—
Amatéři jsou vedeni k neupřímnosti, kdy kořínky ústup
ků živí představu o velikosti vlastní tvorby.
^Díky pokračující revoluci v reprodukční technice se
zvětšuje odcizení k tzv. prověřeným hodnotám, které vychá
zejí z lenivé kulturní nostalgie kulturně pasivních mas
představujících ze sociologickýxh hledisek lecos, jen ne
skutečný přínos vývoji kulturního pov ědomí.
Již dávno nastala situace, kdy nestačí k zájmům, pos
tojům a názorům mladých zaměřit zpytavý pohled, dnes uz
je nutno s pocitem promarněných let přijít nikoliv s nějakým
<
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dalším, rádoby novým programem, ale je nutno zbavit se de- ■
finitivně pocitu nutnosti bádat nad způsoby usměrňování ja
kékoliv přirozenosti.
Nové generace, nejen biologické? ale hlavně kulturní,
musí od starších a ve společnosti statně vůdčích, cítit
nikoli benevolenci? ale toleranci«. Protože benevolence je
shovívavostí s měnícími se hranicemi, zatímco snášenlivost
a trpělivost předpokládá rovnocennou spolupráci.
/Vladimír Kouřil/
P.S. Aktivisté Jazzové sekce se smíšenými pocity sledují,
jak muzikantské generace odkojené Pražskými jazzovými
dny, se po letech s tvorbou postavenou na svých něk
dejších začátcích šikují do formace, která do deseti
let nahradí současnou stárnoucí rockovou scénu? aniž
měla šanci ji skuté čně omladit? vytvoří si
vlastní zázemí, identické tomu současnému? na které
ještě v tuto chvíli nadávají - leč s přibývající opa
trností. Tak, jako dnešní čzyřicetiletý rocker dodnes
netuší, jak bohatá byla hudba v jeho žánru v sedmde
sátých letech, tak dnešní třicetiletý v touze po ko
nečném uznání, stojí opět za hranicemi slyšitelnosti
a vnímání hudby nejmladší muzikantské generace, kte
rá dnes již vzniká v dosud neznámých sklepích, by
tech či stodolách.
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_________ _________________________ _________________________________ í___________________

pĚTSKÉ_KRESBY_-_LITERARNÍ_SOUTĚŽ
Výstavu dětských kreseb nám stále narušují známé okolnosti.
Práce jsou archivovány a určitě na ně dojde. Do literární sou
těže jsme obdrželi málo příspěvků a proto ji uzavřeme až v dru
hém kole, tj. v říjnu 86.Opakujeme podmínky:
Téma: Jazz v nás - život v nás - pravda v nás Forma zpracová
ní tématu je libovolná, rozsah nejvýše 15 stran strojopisu.
Počet příspěvků:próza nejvýše 3» poezie 15* Práce zašlete ve
trojím vyhotovení,připojte jméno,bydliště,věk a povolání.Nevy
žádané rukopisy zůstanou v čítárna*
NÁyŠTĚVNÍ_pNY_-_pALgí_NOVá_ADRESA
I nadále je vám Sekce k dispozici každou středu od 17-19
včetně čítárny (znovu jsme otevřelijřada novinek,sledujte
zpravodaj čítárny - bohužel kvůli poště nemůžeme zřídit zásil
kovou výpůjční službu).Pro mimopražské nebo členy,kteří pra
cují na směny zřizujeme některé návštěvní soboty - viz.dále.
Jak se mnozí členové přesvědčili,pošta jim vrací korespon
denci určenou nám. ...or
, ;ci Proto dopisy nadepisujte
takto: Karel Srp, předseda JSPPSH, Ke krčské stráni 611,
146 00 Praha 4.
Členové,kteří nám před časem zaslali obálky se známkami mě
li v minulých týdnech on nás obdržet zápis ze schůze výboru.

- 1 ^0SESSI0N_86_-J^ER0V
Pořadatelé Přerovského jazzového festivalu (bývalý CAJF)
vyhlásili soutěž fotografii s jazzovou tématikou.vZúčastnit
se mohou amatéři, fotografie nesmí být oceněny již z jiné^
soutěže, formát JOixAO, černobílé, maximální počet 10 ks s řád
ným označením snímku,jménem autora a adresou. Uzávěrka je
30.srpna 86. Více informací sdělí:Pavel Holík, Městské kultur
ní a společenské středisko,Kratochvílova ul.3, 750 00 Přerov.

2Í2?_na_skleníku
Jazzpetit č.24 bude obsahovat výbor ze současné americké
poezie básníků :A.R.Ammons, John Ashbery, John Berryman,
Charles Bukowski, Edward Dorn, Michael S.Harper, Kenneth
Koch, Philip Levine, Cynthia McDonaldová, Frank O'Hara, Adrie
nne Reichová, Theodore Roethke, Gary Snyder, James*Wright,
Robert Frank + úvodní studie,reprodukce,325 str.barevná obálka.
Vychází téměř po dvaceti letech ud vydání obdobného sborníku;
Můžete si ještě objednat na naši adrese. Propásnete li tuto
šanci, pak si j-i pohlídejte třeba v roce 2006.
ERO_NEPRAŽÁKY
zřizujeme návštěvní soboty v Jazzové sekci. Jsou to zku
šebně tyto termíny
2. srpna,- 27. září, 25.října (MJF) a 29.listopadu
vždy od 10 - 14 hodin.
Pojedete metrem C (jezdí od hl.nádraží i od autobusového
nádraží) směr stanice Kačerov. Zde vystoupíte a vyjdete po
betonovém schodišti před stanicí metra. Pod vámi bude konečná
autobusů a před ostrá zatáčka ulice Českobudějovická.Půjdete
po ní vzhůru a asi po 60 m narazíte na uličku s jedním jedno
patrovým žlutým domkem. Zabloudíte li, volejte 43-10-88.
Jízdenky na metro před stanicemi v automatu (1,-). Adresa:
JS PPSH, Ke krčské stráni 611, Praha - Krč. Ubytování bohužel
nemůžeme zajistit. Dodržujte termíny a hodiny.

22^goví_koncert
”Mír na zemi nastane, až,se všechny zvony a gongy celé
planety rozezní" (Robert Muller v knize OSU).
V Den míru 5«srpna 1986 se v Tokiu,Praze,New Yorku a mno
ha dalších městech a místech na Zemi rozezní nejrůznější zvo
ny a gongy.Gong,původně staročínský válečný nástroj,symbolizu
je sjednocující prvek: unifikuje nejrůznější frekvence a zvu
ky v jeden mocný "tón Vesmíru." Zvuk gongu léčí, stimuluje
nervovou soustavu a mozková centra. Zvuk gongu může být po
čátkem procesu, který sjednotí celou zemi. V Praze bude uspo
řádán koncert 5»srpna. Víte li o nevyužitém zvonu či gongu,
přijóte rozvibrovat planetu mírovými údery. Další informace
Marek, Slovenská 17, 120 00 Praha 2; tel.2519093.
Po uzávěrce: Koncert nebyl povolen.
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ZA TOMÁŠEM PETŽIVŤM
Všichni podstupujeme rizika,která nás nutí počítat
se všemi životními eventualitami. Tomáš byl inteligentní
a statečný člověk. Užíval života. Přesto vzal prášky.
Bylo mu teprve třicet.
Nedá se vyjádřit, o kolik budeme jeho předčasnou
smrtí ochuz.eni, Tomáš uměl moc a nenalezneme hned tak
druhého.... Koncentroval v sobě naše dílčí vlastnosti.
Nesnažme se porozumět jeho smrti.
’’Tomáš neměl rodiče”, řekl před rakví jeho spolužák,
"my jsme jeho pozůstalí."
Zemřel za nejasných okolností. Pohřeb mu vypravili
přátelé. Vypsali několik smutečních oznámení a vyvěsili
po hospůdkách, kde se s Tomášem scházeli. Zněly varhany
i rocková hudba. Naše úcta patří mrtvému i těmto živým.
Podruhé v tomto roce jsme šli s květinami; poprvé v lednu - k Jaroslavu Seifertovi.
Tomáš patřil ke světu, který jen těžko nalézá uplatně
ní pro svůj talent. Snad vyjde jeho sborník. My alespoň
přinášíme jeho rozhovor s Chickem Coreou.
Pohřeb Tomáše Petřivého se konal v pátek ^>0.května
v Bratislavě. Zde bude také uložena jeho urna.

2>smci__v_bitoap^ti
se mluvilo několikrát;v závěrečné řeči uvedl bývalý
ministr kultury Velké Británie, autor řady knih, člen
Dolní sněmovny atd. pan Norman St.John-Stevas2
”Ve svém úvodním projevu jsem se zmínil o mračnech
visících nad Jazzovou sekcí Svazu hudebníků v Praze.Přeji
si, aby se brzy nad těmito statečnými mladými lidmi vyjas
nilo. Nejenom kvůli nim, ale kvůli celé Evropě. Význam
jejich činnosti daleko přerůstá hranice jejich vlasti.
Nejsou to dizidenti. Neporušují zákony. Jsou to prostě
občané, kteří se snaží uplatňovat své zákonné svobody
v rámci stávající právní struktury.
V jisté sfova smyslu představují to, .čím se obírá
tato konference.”

Na závěr XVII.sjezdu KSČ proběhla tiskovka se zahraniční
mi novináři. Na dotaz ohledně JS odpověděli ministři kultur
dr.Klusák a dr.Válek. Pravili,že to byly ekonomické problé
my (tedy nikoliv např.ideologické),které vedly ke zrušení
Svazu hudebníků, část odpovědí převzala Mladá fronta.
Otiskujeme plný text,který novinářům řekl dr.Válek.(z dů
vodu konkrétnosti - plné texty obou ministrů byly členům
k dispo.zici v JS po čtyři týdny po sjezdu písemně i na
kazetě z tiskové konference);

- 5 "Já jsem byl členem čs.delegace v Budapešti.Tam se
o této otázce hovořilo. Konkrétně tento mrak nad Jazzo
vou sekci nakreslil vedoucí anglické delegace, ale když
vyjdete z hotelu, podívejte se, nebe je celkem jasné.
Já bych chtěl porušit ten nepsaný zákrn,že vy se ptáte
a my dáváme odpovědi a chtěl bych sám položit otázku
zástupci britského rádia.
Jak se chováte v Británii k lidem, kteři neplatí daně?
Tito páni, sdružení v Jazzové sekci, jsou dlužni státu
více než milión korun na daních. A proč si má 6 nebo 7
lidí (pozn.Mladá fronta tento údaj nadsadila na 60-70..)
dělat nárok představovat československý jazz,který má
dobrou evropskou úroveň. Ale páni o kterých mluvíte,tuto
úroveň zřejmě nemají.”
Po dobu 4 týdnu visely v JS správy Finanční správy,
které JS platí od r.1975 daně, ze JS nedlužila na daních
nikdy ani korunu.

HLEpÁME_OSOBY_PRO_CELOŽiyOTNÍ_EXPERIMENT !
Jak jste se jistě dočetli, ve dnech 10.11.1980, 13.11.
82, 31*12.83 a 25*10.84 tvořily planety naší sluneční sou
stavy těsná seskupení (70,9° - 78>7°).Konec světa se sice
nekonal,zato děti,které se v těcht» údobích narodily, mají
reálnou šanci, že hluboce zasáhnou svými činy a postoji do
vývoje lidstva. Chceme proto již od dětství sledovat jejich
vývoj a ověřit tak jednu astrologickou pracovní hypotézu.
Hledáme děti,které se narodily v následujících dnech:
21.10. - 24.11. 1980
1.10. - 5.12. 1982
14.12. 1983 - 19.1.1984
9.10. - 14.11.1984
Kromě jména, adresy,místa a data narození je nutné uvést
co nejpřesnější dobu zrození (pokud možno s přesností +0,5
minut, přibližnou dobu sdělí na písemný dotaz porodnice)
a pohlaví dítěte.
Pro každé dítě bude vypracován hor>skop, z něhož bude
me usuzovat na biofyzickou a psychickou strukturu,potenci
ály, predispozice a predestinace. Výsledky budou konzulto
vány a průběžně kontrolovány.
Doufáme, že nám zašlete dostatek studijního materiálu,
ptejte se i známých, kteří nejsou členy Jazzové sekce,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ŽÁDÁME všechny čtenáře tohoto zpravodaje, kteří jej měli
vypůjčený, aby nám zaslali pohled nebo koresponaak a na
něm uvedli datum a název svého města nebo vesnice. Nic víc.
Děláme si průzkum cirkulace sekčních věcí. Prosíme,aby oprav
du každý napsal. Opakujeme, pouze ti,kteříjej četli z dru
hé ruky. Nezáleží,zdali to byl člen nebo příznivec. Díky.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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PROFILY

S£a£ÉJ3obráJ^uční_Práce__ z__ ?^®£°Y
Skupina vzikla v září 84- v sestavě: Leoš Miklenda (g),
Ladislav Topič (bg), František Hrubý (ds), Libor Stržínek
a Pável Komínek (voc). Hudba a texty jsou výhradně z dílny
kapely. Stylově čerpají ze všech žánrů. Hudba je jednoduchá,
kapela ji nazývá ’’hyper popem". V textech paroduje podbízivost a reklamu, upozorňuje ha negativní jevy kolem nás.
Vystoupení jsou spojena s jevištními show, maskami a rekvizi
tami (u skladeb v duchu recese). Stará Dobrá Ruční Práce chce
diváky především pobavit. Prvé vystoupení 15.11.84- v Ostravě
(vedle Společenství Bédy Foltýna, Slepého střeva a Výzkumné
laboratoře). Ukázky z textů:

Protekce
Syn advokáta
pracuje u soudu
#
Syn ředitele
je náměstkem
Syn profesora
pro změnu doktorem
Syn doktora
profesorem
Syn Vysloužilého zpěváka
už nahrává desky
Třeba .....
ten zpívá moc hezky
Syn lampasáka
už sám řve na vojáky
Syn uzenáře
je řezníkem
•
Syn národního umělce
je zasloužilý umělec
Syn režiséra
je herec
A có tvůj fotr ?
Normální dělník !
Tos to kamaráde
daleko nedotáh
Ref. Řemeslo se dědí z otce
na syna
Tam,kde starej skončil,
mladej začíná.
4- x

?

band

(? = kapela podle
tvé zkušenosti;
pozn.redakce)
Hrát umíme
zpívat taky
úspěch ten se dostaví
Prodáme se! Prodáme se!
I: Jako ? band :I
I: Jako ? band :I
Zlikvidovat se nedáme
peníze moc rádi máme
texty klidně předěláme
vše pro prachy uděláme.
Prodáme se! Prodáme se!
I: jako ? band :I
I: jako ? band :I
Nedáme se zlikvidovat
Jako Výbeři
Nedáme se zlikvidovat
jako Vlácía Mišík
Nedáme se zlikvidovat
jako Plastici
Nedáme se zlikvidovat
jako Dégáčka
Prodáme se! Prodáme se!
I: Jako ? band :I
I: Jako ? b and : I
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Josef Kudlička - Litvínov

0 Sekci se dozvěděl až z Anglického krále. Pátral dál
a narazil na Situace. Tehdy ’’začaly vznikat moje 'skorobásníčky 'na to, co jsem viděl a cítil při pohledu na ty
fotografie. Určitě jsem všechno nepochopil tak, jak si
autoři těchto děl přáli, ale zanechalo to stopu v mé dělnické dušičce." Skorobásničky J.Kudličky jsou v čítárně
JS v Rychlovazači č.4.
Světlo v 7,orném poli
(Karel Malich)
Začínám uvažovat
o vědomí
a kosmických energiích
já, dělník chemických závodů
ruším svým světlem
zatemnění ostatních

Velké rýhování
(Václav Boštík)
S matematickou přesností
Vám vypočítám
Vaše necnosti
Nechápavě civíte
ale velké rýhování vesmíuu
praví s
Duše se dá vypočítat
Mluvte, jste tázán

Přehnutí
(Adriena šimotová)
Hašení
Visím na prádelní šňůře
(Petr Stembera)
zbaven všech nečistot
Všech barev
Výbuch
rozehnal všechno do
jsem čistý bílý znovuzrozený
a vyždímaný
jiného
skupenství
visím na prádelní šňůře
a nechápu svoji duši
a.jenom krev
se snažila uhasit
která se té bělosti brání
ničící
požár
a pořád se snaží do něčeho
namočit
To prostě nechápu
Skupina
(Vladimír Janoušek)
Linie
Skupina postav,
(Dalibor Chárný)
každá mající v sobě sklony
k narcisimu
Pronikla do volného prostoru
nikým neohrožována
po dlouhém, vyčerpávajícím
předvádí svoji jedinečnost pochodu
a vůbec ji nevadí, že se podobá
pochopili
že patří k sobě
růži
a proto z povzdálí pozoruji její semknuli se pevně
a vytvořili nebezpečně
chvástání
a čekám až uvadne
vypadající skupinu
mající chuň vstoupit do dějin

I
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ROZHOVORY

x»• s Markem
- Viděl jsem plakátek na ’’Gongový koncert”. O co jde?
Další "boj za mír?”
Kdepak, tohle je gongování pro "vnitřní mír". 5»srpna,
v Den míru, (podle OSN), budou, lidé v New Yorku, Tokiu,
Linzi, Varšavě, Boleslavi, Brně a jinde 20 až 40 minut
"gongovat". Hrát na gongy nebo zvony. Ideou je "spojit
lidi nejrůznějších ras a názorů sjednocujícím zvukem
gongu".
- Jak chceš spojit lidi z New Yorku a Prahy? Gongem?
On totiž gong, původně staročínský válečný nástroj, vydá
vá široké spektrum frekvencí, a když se na něj s citem
hraje, vyloudí i čs.výrobek za
synergický ton...
- Moment, co je to "synergický"?
Synergy (čti synerdži) je termín, který se ve světě hudby
dnes hodně používá. Jde o název něčeho,"co je vetší než
součet všech částí”. Jednodušeji řečeno, třeba budík je
součtem koleček, páček, pružin a ručiček, ale teprve to
"tik tak" dělá budík budíkem, ač jej tam žádný hodinář
nedal. Zvuk gongu je výsledkem souhrnu všech frekvencí,
stejně jako myšlení je vlastně synergický výsledný pro
dukt činnosti 15 miliard neutronů v mozku. V téhle "gon
gové" akci jde o znovuobnovení nejzákladnější harmonie
vibrací lidského těla a mozku, jejímž výsledkem by mohlo
být něco většího "než prostý součet gongů a lidí na ně
hrajících.
- Stále ale nechápu, proč zrovna gong a ne třeba kytara
nebo bubny!?
Zvuk (hudba) působí na člověka a jeho nervovou soustavu
(tělo) přímo, a hned ve dvou rovinách. Zvukové vibrace
přímo ovlivňují jednotlivé buňky: už ^e prokázáno, že
každá buňka je vlastně miniaturní vysílač i při jím
Zvuk
pomáhá "vyladit" celé komplexy buněk. A za druhé, působí
mimo logiku, slova, tedy mimo levou - přímo na zatím za
nedbávanou, intuitivní a vztahovou pravou hemisféru.Symfonie nebo rocková hudba je pro náš nervový systém, devasto
vaný negativními vlivy a hluky civilizace, příliš inten
zivní stimul, člověk prosté nestačí vnímat, natož nechat
působit vibrace na "rozladěné" tělo a mysl. Je tedy nutno
vrátit se zpáky, k jednoduchému zvuku, a gong svým širokým
spektrem frekvencí (kam se vejdeme všichni,"z národů ač
jsme různých") dokáže za několik minut vyladit a nasměro
vat tolik buněk, že je to až k nevíře. Je to maximálně
efektivní terapie, způsob, jak v člověku, který od rána
do večera musí čelit přívalům škodlivých vlivů, nastolit
či znovuobnovit harmonii, řád, klid a mír.
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- Zní to nádherně, ale funguje to vůbec? Není to jen
autosugesce?
Kdepak. Já si připadám jako cesíák s optimismem a gongem
(Amati Kraslice by mi měly věnovat aspoň diplom,protože
prodej gongů se teč drasticky zvýší). Už je natočeno ně
kolik kazet, hrálo se ve skalách u Turnova, v Mladé Boles
lavi,hraje či "gonguje” se v kurzech jógy. Je to nádhera.
Zkus si to takýs pravidelnými údery paličkou rozvibruj
gong tak, abys vyloudil onen synergický tón všech trnů.
Nech zvuk působit,nepřemýšlej o tom,nekomentuj. A když
si k tomu začneš mručet, nebo když budeš hrát někde u po
tůčku,mezi stromy, ó jé...
- Má to vůbec nějaké racionální,neřknu li vědecké jádro?
Vrcholoví sportovci se učí relaxovat a znovu vybudit k plné
mu výkonu metodou autogenního tréningu (vsugerovat si,že je
jich ruce,nohy,tělo jsou těžké a teplé...) a jejich uvolnění
činabuzení se dá zjistit pomocí měřiče galvanického odporu
kůže (galvanic skin response). Nedávno jeden sprinter,ins
truovaný mým přítelem, pomocí obvyklé metody dosáhl dobrých
výsledků, ale jakmile začal relaxovat pomocí hudby (několi
krát předtím dosáhl ASV, alternativníiio stavu vědomí při
poslechu gongů nebo syntezátorové meditační hudby),podařilo
se mu dosáhnout hodnot o 400 % vyšších než byl rekord ono
ho výzkumného ústavu; dál už ručičky přístrojů neukazovaly.
- To zní zajímavě. Jenže žijeme v Praze, a gongy určitě ne
budou k sehnání...
Nevadí. Jde o zvuk, ne o původce zvuku, i když gong je^nejvhodnější. Nedávno j,sme hráli v Boleslavi na kovové tyče,
mosazné příruby a kusy kolejnic, a taky na sklenky, kusy
koulí z lamp a lustrů a basovalo se na vnitřek z termosky.
Byla to nádhera! Jeden přítel, ač nemuzikant, si koupil čelo
a smyčcuje si jedna báseň! Nebo si můžeš přeladit struny na
kytaře na nízké "e” či ”g” a vibrovat spolu! Možností je
nespočet.
Jako všechno geniální, je to jednoducjé: jde o to nekecat,
ale zvukem přečůrat dominantní levou hemisféru. Jde o sti
mulaci pravé, pocitové, vztahové hem ssféry, jde o počátek
komplexního vyladění a zharmonizování člověka. A když se
nám podaří stovky a tisíce takto dosažených "vnitřních”
mírů spojit, třeba zase zvukem gongu - protože tomu rozumí
bez komentátorů a překladatelů Zulukafr, Číňan, Arab
i Evropan - už jsme na dobré cestě, nový věk už začal.
(Praha, 4.6.86)
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Už niekolko dní hlásali plagáty á la Světový jazz
v Bratislavě! že na závěr tohotoročných BJD /Bratislavských
Jazzových dní/ vystúpia v športovej hale na Pasienkoch
ChickcCorea a Gary Burton keú som neočakávane dostal návrh
intervieowat toho^prVého z nich, Ihneč som si uvědomil,že
to bude musiet být obrovská improvizácia, nielen preto, že
rozhovor bude už na druhý den a ja si už nebudem mat čas
výpočut ani len okyptený Crystal Silence + The duet, ktorý
Supraphon vydal před rokom či dvorná ako profilový album
Gary Burtona, ale najma preto, že i ke<3 prirodzene i mňa
zasiahla v zrelej puberte /na počiatku 70-tych rokov/ jazzrocková euforia, kedy sa povinné chodilo s mahavišňáckym
alebo zawinulovským albumom pod pazuchou, nikdy som sa ne
cítil byt fundovaný v tejto hudbě a nikdy mi neprírástla
úplné k srdcu. Po eliminování najlapidárnejšieho - a najdi« ;
zejšieho - riešenia typu ,:bude ako bude,pokecám s Chickom
o fusion”, ostali len dve možnosti. Obmezit rozhovor na
nehudobné témy, alebo přizvat si niekoho na pomoc. Po krátkej úvahe som zvolil druhů možnost.Vyhladal som priatela,
ktorého som podlá stavu jeho diskotéky pokládal za znalca
/a ktorý navýše ako jediný vlastnil mini-mini kazetový
nahrávač/ a požiadal ho,aby cez noc připravil zopár otázok
pre Chicka Coreu.
Na druhý den som ho našiel nevyspatého, ale s pol tuctom
rafinovaných otázok na stole, z kterých nejzáludnejšia zně
la: Australské kmene alebo tibetská. mniši produkujú hudbu,
založenu na jednom jedinom dlhom tóne. Myslíte, že táto
jednoduchost by mohla inspirovat i našu překombinovaná hud
bu, aby sa mohlo začat odzinovu? Koniec citátu./Přiznám sa,
že napokon som nenašiel odvahu túto otázku Chickovi polo
žit/. Zatvářil som sa nemastno-neslano,připojil som otázky
ku svojim, nad ktorými som tiež strávil kus noci a pobra
li sme sa /i s nahrávačom/ do hotela Kyjev, kde sme hudeb
níkův očekávali. Ukázalo sa, že nie len my. Vo vestibule
hotela, ktorý je inak. doménou bratislavskej zlatej mládeže,
miestnych gigolov a im zodpovedajúcich protajškov, vládla
nervózna nálada, striedavo v provedení zástupcov Slovkoncertu, TV a jazz-rockovej skupiny Jazz Q. Oneskorenie džezmenov /prichádzali z Budapešti/ akoby vzrastalo prmamo
úměrně s nervozitou... 0 pol šiestej napokon dorazilo auto,
z ktorého vystúpila impozantná postava Gary Burtona,okamži
té osvietená televizáckymi' reflektorami, voči k»torým sa
rázné ohradil. Kečí k. němu vzápatí pristúpil Martin Krato
chvíl a cosi mu připomenul /Berkli? alebo Lucernu 78?/,
sústredil na sebe 3.B. všeobecná pozornost. Iba ja som sa
nedal oklamat a bedlivo som pozoroval malého, zhrbeného -

11

a navýše oholeného - chlapíka, ovešaného taškami ako
káblonosič, ktorý sa nenapadne sunul k recepci!.Nič mu
to nepomohlo, o chyiíu na něho tiež zaútočil celý tým TV,
ktorý sa roznymi domyselnými spotlightami snažil i vyhoviel prianiu hudobníkov /’’nesvietil,prosím,nesvietil/
i natočil aspoň kus ako-tak použitelného záznamu /’’aby
šéf videi, že sme tam boli”/<. Ničmenej po pár minutách
hurhaj okolo Chicka trochu opadol a vtedy přišla moja
chvíla. Dokonale som ho zmiatol, keč som sa mu pomaly,
vázne, celým menom představil, podal ruku /počítač mu
■' -.I; v hlavě medzitým vyhodnotil who is who.či skór
whom do I know in Czechoslovakia - pochopitelné úplné
negativné/ a požiadal o rozhovor. Taktika sa ukázala
správnou a Corea slúbil, že mi po koncertu venuje chvílŘu?
Príáte za mnou do šatné!
Po koncerte,ktorý z hoře uvedených.příčin odmietam hodno
tit! inak, ako že sa mi páčil /zasvatené recenzie si^ ur
čité prečítate v Melodii od - tipujem - Lubomíra Dorůžku
a v Populári od - tipujem
Richarda Mullera/ som za Chickom do šatné resp. do akejsi klubovně i s patřičným budo
vatelským heslom naozaj zašiel.
Chicka právě intervieowal Peter Lipa /myslím že pre
NDR T.V./ a i keň z cudzieho kradnú! sa nesluší, nedá mi,
aby som neodcitoval jednu šermiarsku lahodku:
Lipa? Pociťujete hranice medzi jazzom a vážnou hudbou?
Corea? Nie.
Lipa? Vobec nie?
Corea? Nie.
Lipa? Znamená to teda,že jazz a vážná hudba sú to isté?
Corea? -Nie.
Potom Chick vysvětloval svoj volný vzlah k hudobníkom
/Okrem Ch.C. a G.B.účinkovalo i sláčikové kvarteto;
’’vyzval som ich a oni našlastie malí čas a tak sme si mohli
doprial túto hudbu a toto dobrodružstve”/ a na opakované
otázky Petra Lipu, ktorý mal zrejme eště v živej památi,
ako dlho dával dohromady svoj Blues Band a preto ho nemieni len tak rozpustil, vytrvalo potvrdzoval, že ’’každý nový
hudobník je pre něho zdroj nového zážitku, každý má cosi
nové, čo može ponúknuť.Takže ke<3 pracuje s mnohými novými
hudobníkami, je to vždy nová radosl, a poznávanie nových
pocitov. Nová hudba - to sú noví muzikanti.”
/Ale to zase kradném. Nuž ale, do třetice./
Lipa? Cítíte sa by! viac pianistom alebo skladatelom?
Corea? To závisí od toho,čo právě robím.Keá hrám na klavírijtak piahistom,keň komponujem, tak skladatelem.
Potom si Chick usrkol trochu horúceho čaja a vzápátí odpovedal do dalšieho mikrofonu.Nakonec prišiel rad i na mňa,
i kečí dom sa o Chicka musel dělil s akýmsi nadšencom z NDR.
Zdvorilo sem mu dal prednosl, a pokútno som ho nahrával.On
si robil zápisky do notýska.
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NDR-ák; Aké sú Vaše najbližšir plány?
Coreas V následujúcich týždňoch odchádzam i s touto
skupinou do Japonska,kde máme predviest zo
desaí koncertov.Mojim dalším pláaom je potom 1
dlhšie obdobie odpočinku,liry na klavír a komponovanie.
NDR-ák; Koho považujete za nejtalentovanejšieho mla
dého klavíristu?
Corea; Oh,je veía mladých talentovaných klavíristov.
NDR-ák: Oítal som kdesi v časopise,že ste sa uchádzal
o miesto vyučujúceho na hudobnej škole...
Corea; To ste čítal v časopise?!
NPR-ák: JínoCorea: Tak to musia byé nějaké drby,nie? Jediné,čím
som zasiahol do vyučovacieho procesu,bola moja
kniha poézie,nazvaná Music poetry a to je čosi
ako pokus vyjádřili svoje názory na hudbu a umenie,pretože často ma o to žiadali - i o to,aby
som dal k lepšiemu pár lekcií hudobnej techni
ky - a ja som zistil,že sa o tom dá hovořit pomocou poézie.
Tým sa Němcova reportérska invencia vyčerpala a ja
som mal Chicka Coreu iba pre seba. Pravda i to len hy
poteticky , pretože v miestnosti bol strašný randál,vo
dverách švitořili dievčatká žiadostivé autogramov, r-1^ ^z
televizáci si ověřovali kvalitu nahrávky, Lípa sa bavil
s Burtonom, usporiadatelia servírovali občeistvenie,
z ribúny dorazil medzitým i moj priateí a fotil a mla
dý, ambuciózny biolog,Itorý sa tiež vodral dnu,kradol
Slovkoncertu obložené chlebíčky.
Najprv som položil Chickovi otázky mojho priateía:
- 60-te roky končili nesnesitelným free-jazzom.Potom
ste naštastie prišiel Vý, Hancock, Zawinul, Mahavishnu nastala éra jazz-rocku a fusiun. Ale 7O-te roky uplynuly.
Poznáte niekoho,kto teraz prichádjza s niečím novým?
Corea: To beztak zistíte,až kecí je po všetkom. Nové?
Oo ja viem? Punk-rock?
- V jazze?!
Corea; Myslím,že dnes obsahuje velmi veía prúdov.Všetku sa nazýva jazz.Proto po svete blúdi toíko
bezdomovcova Příliš vela věci sa nazýva tak isto.
Naozaj nev.iem.Myšlím,ža ludia napokon ocenia to,
čo je kvalitně! Bez ohlodu na štýl.
- U vačšiny jazzových hudobnímov pozorujeme ústup od
umeleckej individuality v prospěch technickéj virtuozity.
Myslíte, že to je trend?
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Corea: To má byt cosi ako kritika? Myslíte,že to je třená?
Ja nevidím žiaden trend.
- Tvoříte i v inej oblasti umeleckej aktivity? Spomínal
ste svoje básně. Malujete tiež?
Corea: Ano, urobil som zopár skic tušom - japonským tušom.
Ale pravdu povediac, vačšinu mojho času zaberá hudba,
A najma komponovanie. Moja relaxácia sa nazýva - hra
na klavír.
Konečne som sa dostal k svojim ctázkam.
- Oo je pre Vás rozhodujáce pri tvorbě novej kompozície?
Corea: Dostatok času a vhodné prostredie.
- Impulz? Inšpňrácia?
Gorea: Myslím,že ke<3 člověk si dokáže vytvořil pokojné a
bezpečné prostredie, tak ani nepotřebuje inšpiráciu,
pretože je štastný. A velmi íahko može tvořit.Myslím,
že ked vaše prostredie je nepokojné,.dajme tomu trochu
nebezpečné,myse! sa len tažko može sástredit a potom
sa tvoří tažko. čiže moj názor na inšpiráciu je: mat
dost sil a vytvořit si pokojné prostredie. Je to samo
zřejmé závažná otázka, ktorá sa netýká len hudobníkov,
ale aj rodin a miest a krajin.
- Z akého duchovného zázemia vyrastá vaša tvorba?
Corea: Well. Študoval som v živote mnoho filozofií.Filozofia ma velmi zaujímala. Spočiatku som sa zaoberal najma
rannými indickými a vobec východnými náboženstvami,počnúc Buddhizmom. Neskor to bol Aron Habrid(?) kto pre mna
znamenal vrcholná filozofická inšpiráciu. čítal som je
ho práce a mnohé som pochopil váaka jeho tvorbě. Naučil
som sa ale vytvárat i svoju vlastná filozofiu, pretože
fil zofia nievje len pre filozofov, tak ako náboženstvo
nie jen pre kňazov.
- Aký podieí má improvizácia vo Vaéom vystápení?
Cprea: Myslím, že je dobré,keá vznikne kombinácia medzi mojim
zámerom, mojim okamžitým rozhodnutím a reakciou publika.
Spo u vytvárame představenie.
- Moja posledná otázka: co považujete aa naozaj doležité?
Teraz!
Corea: Myslíte vo svete?
- Všeobecne.
Corea: Je to stále jedno a to isté. Nemení sa to už tisíce
rokov. Doležité je to, aby sa íudia naučili spolunažívat s inými íudmi. A to sme dosial sa nenaučili. Ale
dáfam.že raz sa naučíme. Ano, dáfam.Keby som nedáfal,
zahynul by som. Musíte mat představy a tážit po lepšom
svete. Tážit vytvořit lepší svět. A to je najdoležitejšie. To sážitie s Íudmi. Je to tažké, ale nie je to
možné obíst.
- áakujem za rozhovor.
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O pár minut neskor nás všetkých vahnali do studenej noci,
Chicka a Garyho odviezli do Devina na večeru, a my o statni sne
sa pomaly porozchádzali.
Chick Corea je nesmierne sústredená, integrovaná osobnosř,
akých som v živote vela nestretol. Som mu. vdačný za toto
poznanie i za tento zážitok, možná ešte viac než za jeho
hudbu.. Ten si totiž nie je možné kupit na platni.
(Bratislava, 2.11.1983; Tomáš Petřivý.)
Poprvé otištěnoov sedmém čísle Kontaktu z 8.12.1983.

x x x..

Mi ko1á šem_Chadimou

- Ministerstvo kultury ČSR, ČÚV SSM, Palác kultury a další
pořádají rock-festival, na kterém prý budou hrát všechny
kapely. Ty taky?
No,to je slovo do pranice. 0 tomhle festivalu jsem se dozvě
děl poprvé, když jsem pozorně sledoval jednání sjezdu KSČ.
Mezi dotazy zahraničních novinářů týkajících se našeho kul
turního života se objevil i dotaz na rockovou hudbu a ministr
Klusák odpověděl, že se v červnu má tento obr festival konat.
Dost mě to překvapilo a se zájmem jsem čekal jestli se to po
tvrdí.
Potvrdilo. A^dokonce jsem se po čase dozvěděl,že organizátoři
festivalu počítají i se mnou i ostatníma ,:divnejma” kapelama.
No a to se mi samozřejmě zdálo divný. Právě v době sjezdu
jsme totiž hráli na jednom koncerte a když se to provalilo,
byli organizátoři našeho vystoupení předvoláni a dvě hodiny
jim bylo vysvětlováno, že takhle tedy ne! (Což se od roku 1982
nestalo poprvé).
No a jak se červen blížil dozvídal jsem se dokonce, že tam
mám hrát zcela určitě. To bylo ještě podivnější.Očekával jsem,
že se objeví někdo z organizátorů aby se se .mnou domluvil.
Zpráv o tom, že na Rockfestu- vystoupím přibývalo, ale pořád
nic.Jenom jsem potkal na jedné akci jednoho z dramaturgů festi
valu, který dělal,že mne delší dobu nevidí,ale pak mi^když už
nebylo zbytí, hrdě oznámil, že imne napsal na povolovacku pod
mým jménem.Náležitě jsem tento hrdinský skutek ocenil a říkal
si,tak teď snad konečně dojde k ’’oficiálnímu” pozvání.Ne stalo
se tak. Po hodině se mi pak dostal do rukou plakátek. A na něm
hned na druhém místě vidím název ALF.CSD STARTKA^pod kterým
jsme jednou někde koncertovali, A vše bylo ješte zase o něco
divnější.Vyhledal jsem dramaturga a nerudně se ho optal jak
je možný,že na plakátu je uvedeno jméno kapely se kterou nikdo
nejednal a otázal se, jestli to není náhodou žalovatelný.
Zodpovědný dramaturg se urazil a s výkřikem;Tak si Je žaluj!
zmizel v davu. A tak se vracím k úvodní otázce.Na Rockfestu
hrát nebudu, už J_en ^z prostého důvodu, že mne na něj jaž_ _dosud
nikdo, .nepqzvai!

- Mne se asi před dvěma měsíci ptali,jestli bych se te^ne
zeptal a jestli bych tam hrál já.Řekl jsem už tehdy, že
ne,že ^sem proti monstr festivalům už od dob "folkbvejch
kolotočů”.Kdyby se tě tedy dramaturgie festivalu předem
slušně zeptala - tvé setkání s dramaturgem bylo až kon
cem května - hrál bys?
Těžko. Ikdyž bych to mohl asi zodpovědně prohlásit jen v
případě,že by k pozvání skutečně došlo a muselo se tak stát
hned z počátku. Asi by moje podmínky pro pořadatele nebyly
přijatelné, V duchu,jsem si totiž formuloval podmínky dosti
tvrdé. Navíc mě Palác kultury něčím odpuzuje.Byl jsem tam
jednou a pranic se mi tam nelíbilo. Zařekl jsem se tenkrát,
že už tam nevlezu. Skutečně si nedovedu představit v tomto
zařízení tak pohodovou atmosféru jako tomu bejvalp kdysi,
když ještě byly povolovány Pražské jazzové dny, at už v Lu
čené nebo na Bolimance. Pokud mají mít monstr festivaly
smysl pak'jedině v případě, že každou kapelu, která na nich
vystoupí je možné vidět úplně normálně a na samostatném kon
certě. A tak tomu u nás bohužel není. A když už monstr festi
val, tak proč třídění kapel na "malé” a "velké” žánry, na
’’malé” a "velké” sály.
- Koncepce Rockfestu je jasná. V ”Pakulu”bude na šesti scé
nách hrát spousta kapel a někde ve "sklepě" pro 150 lidí
-tedy ka*m podle nich patří pár "experimentálních"souborů,
jak byly v případě Rockfestu nazván .Jinak bývá při jejich
označování zhora často užíváno přízvisek anti... ne., atd.
Asi tak nějak.Představoval bych si dramaturgii úplně jinak.
Prostě ve "velkém sále" by se podle mne měly střídat jedna
kapela za duhou. Bez ohledu na to,jde li o profíky,amatéry
či o "divný kapely".Myslím,že by to bylo docela zajímavý
a spousta lidí,myslím těch co jsou pasivními posluchači
masmédií,by měla možnost vidět něco nového,ne známého. Ale
právě toho jakoby se pořadatelé obávali.
- Takže pokud by šlo čistě o hudební konfrontaci,to bys hrál
Kdybych měl ten dojem,že jde skutečně jenom o to hle,tak asi
jo.I když bych byl nej raděj i kdyby se to konalo jinde.
- Ty tedy nemáš dojem,že’ jde o čistě hudební z -ležitost?
Ne. Nemám.
- Pro č ?
Jak už ,^sem říkal^ze začátku.Připadá mi,že kolem Rockfestu
-,i,mý účasti na něm -,je příliš mnoho nedorozumění a šacho
vaní.Nejen díky tomu mám dojem,že vůbec nejde o muziku,ale
? akýsi^propagandistický trik,že se u nás bigbít může. A že
kazdy muže. A to pravda není jak všichni víme.Jeden Rockfest
problémy kolem české rockové hudby určitě nevyřeší.Co bude
dal?
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Zažil,jsem během svý činnosti už tolik zvratů,,že jsem velice
podezíravej a ostražitéj. Vím o kapelách,které byly zakázány
v době,kdy se o nich pochvalně psalo v Melodii, vím o kapele,
která si myslela,že se zadírání před zrušením účastí na Soko
lovském festivalu.Vyhrála dokonce nějakou cenu a byla zrušena
půl roku po něm.Sám na sobě jsem zažil trestní stíhání kvůli
jednomu koncertu v době,kdy naše fotka zdobila druhou stranu
Melodie.Zažil jsem i obrovský úspěch v Lucerně či na Folimance,po kterých následoval konec naší koncertní činnosti,res
pektive zahráli jsme si šestkrát za rok... Rocková hudba po
třebuje kluby,kde by se dalo bez obtíží normálně koncertovat
a ne monstr-festival.
- Organizátoři Rockfestu ale říkají,že tohle má být právě za
čátek toho normálního koncertního rockového života.
Možná, že jó.. Možná to mysle j dobře. Ale to se uvidí.Každopádněvjejich přístup ke kapelám,jakési milostivé pokynutísTak
ted můžete! se mi pranic nelíbí.Ukazuje to jenom jak daleko
od nich je rocková muzika a problémy,které ji provází.Dosud
jim nedošlo,že amatérskej muzikant není profík závislej na
obživě,kterou má, pokud seká latinu a kterej, když "šlápne
vedle" vyfasuje zákaz činnosti,hezky sedí doma na zadku a če
ká až bude zákaz zrušen aby pak začal vystupovat jako by se
nic nedělo. Amatérský kapely žijí svým životem.Trochu riskantnínijale žijí.Přizpůsoby.Lý se.Ke své činnosti toho moc nepotře
bují.Ilrajou kde se dá.A zatím je pořád kde.Bez vedení kultur
ních referentů se obejdou a hlavně o nějaké vedení nemaj zá
jem.
Možná to pořadatelé myslej dobře.Tak to tedy,že jim nepřijde
blbý,že po letech kdy rockovou muzikuva kapely prohánějí jako
škodnou, neřeknou aspoň jednou "promiňte,byli jsme vedle jalf
ta je dle ^.Zkusíme to napravit."’ Re j sem naivní .Vím, že tohle
nikdo ne řekne. Stejný lidi,kteří rockovou muzikuvnič£li ji teď
budou prosazovat? Jen tak? Ba ne.Revěřím.Ale spon ted ne.To
by se totiž muselo moc věcí z lidí změnit, Bohužel, pro mne
zůstává Rockfest "Potěmkinův festival!" A protože se v poslední době objevily zprávy o tom,že jsem byl k účast j. přeci jenom
přemluven, mohu zodpovědně prohlásí t :NUCDO MNE ^PŘEMLOUVAL
A NA,ROCEESTU HRÁT NEBUDU. Nechci se stát součástí něčeho,co
pokládám od. začátku za f ale šné.Ne chci být pěšákem v cizí hře.
- Objevily se drby,že přemlouváš kapely k boj kotu. Je to tak?
Je to blbost.Zrovna tak,jako mě se zdá Rockfest falešnou zále
žitostí ,může jiné kapele připadat jako ztráta šance.A možná
má pravdu. Při známé .neonraboností se kterou kulturní orgány
mění svou politiku to t tiž 'ta šance k lepšímu může opravdu
být. (Praha 3.6.36)
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- Za několik dnů to začne.Vystoupí kapely,které do této
chvíle hrály jen s velkými potížemi nebo vůbec ne.Po
letech pendrekiád a trojanových černých listin dochází
k pokusu o velký pardon,jako by se nic nestalo. Česká
kultura byla vždycky nastavovaná a nepamatuji 12 měsíců
klidu. Vy to znáte na vlastní kůži - ostatně poprvé nás
společně sebrali za Dobrušku - a pro mnoho lidí jste ga
rantem poctivosti této akce. Jak jsem se díval po jménech
ve štábu, ani tam jsem zatím nenalezl občanský kiks; co
se vlastně podle vás stalo, kde se vzal tento nečekaný
festival?
Těch důvodů je mnoho a stojí za samostatnou esej.Přiznám se,
že kdybych neměl práci na dodatcích k Rocku 2000,asi bych ji
napsal. A možná i napíšu.
Není pochyb, že Rockfest byl vynucen tlakem veřejnosti.Naší
i zahraniční.Kdo je za tento tlak odpovědný? Myslím,že zále
ží na tom,kdo na otázku odpovídá. Chartista by určitě hovo-^
řil o významu materiálu o populární hudbě,který asi před dvě
ma roky vyšel, kulturní pracovník z "šedé zóny" by zase zdů
razňoval zásluhy trpělivé mravenčí práce své vrstvy. Já,jako
dlouholetý příznivec Sekce mohu zase mluvit o jejích záslu
hách a myslím si,že nebude od věci,když je budu akcentovat
na úkor jiných hledisek.
Zásluhy ovšem nechrne těm,kteří o ně stojí. Prostě bylo na
čase,aby pár zodpovědných nezodpovědných lidí pochopilo,že
formou zákazů a jak říkáte pendrekiád se nic nezmůže. Zby
tečně tím narůstá odpor ve stále širší veřejnosti^a navíc
se tím naší zemi dělá ostuda. Nestojí to za to, vždyř těch
řvounů je jen hrstka a takový menšinový žánr,jako je rocková
avantgarda,základy státu,který se skládá z tolika lhostejných
občanů, nepodkope. Není tedy daleko lepší nabídnout typicky
kostrbatým způsobem kompromis?
Z toho,co říkám»vyplývá,že si o těch lidech žádné velké ilu
ze nedělám.Najdeme mezi nimi takové,kteří dosud nepochopili,
že existuje cosijako populární hudba. Podivné,že něco podob
ného je možné ve společenském zřízení,jehož zakladatel doká
zal rychle pochopit smysl takového media,jako byl v roce
1917 film. A jeho nástupci se s mediem populární hudby trá
pí už čtvrté desetiletí.
Pak je tu ještě jedna vrstva a to jsou cynici,kteří "plní
rozkazy" a co není nařízeno, zamáznou. Nejsou to jen minis
terští úředníci, ale lidé na nejnižších postech "kulturní
mašiny". A ti ted mají nařízenou "zelenou rocku". S těmi je
to něco jako život s kobrou.
Nabízí se tedy otázka,zda do toho s podobnými lidmi jít.
Otázka stará v této zemi mnoho let.Z vyprávění starších vím,
jak ji řešilo kulturní podzemí v padesátých letech,jak se
vedly diskuse na toto téma v polovině šedesátých let, na
vlastní kůži jsem zažil stejně laděné spory na fakultě na
začátku sedmdesátých let. Teč je to tu zase. Ve všech těchto
polemikách zaznívaly na obou stranách úplně stejné argumen
ty jako dnes. Za mou osobu to rozřešil už v 50.letech můj

18
básník z nejmilejších Jiří Kolář,který se rozhodl publikovat.
A že se svým kriminálem za literární činnost měl plné právo
cítit se ještě více ukřivděný než kdokoliv z nás.
Jisté je,že kolaborace se dopouští každý z nás mnohokráte denně.
V práci,obchodech,tramvaji. Dokonce i náš odpor, Mikoláši, je
formou kolaborace,protože jej státní aparát z řady důvodů ke
své činnosti potřebu je. Nikde se tomu neschováme. A jak z to
hoto labyrintu světa? Jediným řešením je podle nás vědomá ob
čanská aktivita. Tím myslíme'jen to, že každý má svou tvůrčí
činnost dělat tak, aby se sám před sebou nemusel stydět. Hrát
třeba poctivou muziku, ař je za ní umělec pronásledován nebo
ne. A nestydím li se za to, že dělám své dílo poctivě, proč
bych s ním nemohl vystoupit na veřejnost« Tím spíš, že se naský
tá určitá příležitost! Koneckonců všichni,kdo jsou poplatní
názorům undergroundu,by si měli připomenout, že sám Jirous v
70.letech důrazně trval na tom,aby jeho ovečky využily každé
možnosti k veřejnému, oficiálnímu vystupování. ’’Nechí kultura
rozkvétá všemi svými sto tisíci květy,” citovával tehdy svého
oblíbeného Maa.
- Estetika kultury vychází z etiky jednotlivců.Proto Sekce
nepřestane odhalovat trestní komanda,která stála za kultur
ní genocidou první poloviny 80.let. Dařily se jim nejenom
zákazy a štvanice,ale dokázaly izolovat i nejvyšší představi
tele od pravdy.Je zdrcující slyšet právě tyto funkcionáře mlu
vit o hudbě; neznalost je děsná.
Rozčílil mne Mladý svět s nedávnou diskusí.Nejméně dva lidé,
stavící se zde pro rock, patří k hlavním strůjcům konkrétních
represí.Právě jejich mozky vymýšlely jak na to,jejich auta
svážela zabavené knihy nejenom o hudbě, ale i o Terezínu,
Mauthausenu a Osvětimi, jejich hlasy v telefonech zavinily
kulturní temno. Oni roztočili první průser,kterým to začlo:
zakázané desáté Pražské jazzové dny. Mezi těmito Dny v roce
80 a Rockfestem 86 leží obrovské údolí ze strachu, výslechů,
nedodržování zákonnosti, po stihů.domovních prohlídek,konec
Melodie, zákazy stovek klubových akcí,festivalů,výstav atd.
Jedna z ttáří v Mladém světě vypracovala osnovu na vyhazování
z práce a jak mají být součinné další složky,včetně soudů.
Prostě: zákon-nezákon.. To vše kvůli muzice,aby dnešní Rockfest nebyl pwním,ale třeba již patnáctým. Toto období degra
dovalo charaktery mnoha lidí včetně muzikantů.Typický je střed
ní proud a jeho honba za texty lidí s funkcemi. Stará dobrá
ruční práce z Přerova má písničku o protekci;.kapela si v J c ,0
těchto dnech užívá svoje;jeden z amatérských hudebníků byl
vyhozen ze studií... Jde o to: má li se konečně tento žánr za
čít umělecky vyvíjet, nesmí mít zátěž profláknutých lidí, ony
kobry.Nastupující generace musí mít své festivaly,časopisy,
divadla,výstavy,biografy,poezii,být informována a moci si vy
bírat. K té informovanosti:nevím,jestli psali,že byl z funkce
odvolán ministr kultury SSSR.
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Velmi lituji,že jsem se o Staré dobré ruční práci dozvě
děl tak pozdě. Určitě by si na scéně Franty Volfa zahráli.
Něco však ke koncepci Rockfestu nebo spise k přístupu.
Vycházeli jsme z předpokladu (dnes vime,že hodně nadsazené
ho),že jako umělci jsou představitelé avantgardní scény, ’
tedy jedna rodina stmelená událostmi do jednoho kolektivu.
A na tom jsme chtěli postavit celou otázku naši účasti bučí všichni nebo nikdo. A nejen to: nebudou li hrát kapely
- od akce ustoupíme i my. Chtěli jsme tím demonstrovat jed
nu nesmírně důležitou věc, problém, o nějž půjde v příštích
letech především: Kultura je nedělitelná, neexistuje ofici
ální a neoficiální, ale jeden celek, zdánlivě sice plný pro
tikladů a žabomyších konfliktů, avšak ve své dialektice ho
mogenní. Dosažení tohoto vědomí nejen mezi tvůrci, ale i
v institucích je podle mého názoru další fáze vývoje, který
začíná koncem 70.let právě body České alternativní scény,
které vydala při posledních Dnech Jazzová sekce.
Jak je vidět, rána přišla nikoliv ze strany řídících složek,
ale naopak ze strany těch,za než jsme se chtěli postavit,
jejichž právo na svobodnou tvůrčí činnost jsme chtěli na
Rockfestu demonstrovat.
Pokud se nemýlím (pozn.Sekce:J.Vlček Četl odpovědi M.Chadimy
až po odevzdání tohoto rozhovoru), Mikoláš tvrdí,že svou
účastí pomáháme k vytváření jakési Potěmkinovy vesnice,
která má světu demonstrovat, jalo je na tom rocková hudba
dobře a,má všemožnou podporu kulturních orgánů. Plné s ním
souhlasím. Tento podvod vznikl bezpochyby jako zastírací
rouška,která má dovedně zamaskovat, co se v tomto oboru
natropilo za uplynulá desetiletí. Ale podle mého názoru je
to jen jeden aspekt.Lze jej využít k řadě užitečných,pozi
tivních věcí,které se nemusí projevit okamžité, ale v šir
ších perspektivách.Vždyř je to v každém případě ústupek
i z druhé strany. Z bývalých sekerníků rocku jsou najednou
hodní strejdové. Proč s nimi nezkusit vybojovat další pros
tor.
že to nepůjde? To máte možná pravdu,ale proč předem rezigno
vat? Že je to riskantní? Samozřejmé, a hodně. Řečeno s Marti
nem Kabátem, hraju o duši. Musím se rozhodnout, co je pro
český rock užitečnější. Sedět pohodlně v závětří, bahnit
se v pocitu ukřivdění a křičet, že jde o podvod? Ne, to
neberu, to je vyklizení pozic bez boje.
Tento problém si musí přebrat každá kapela sama. Nemá cenu,
aby je někdo přesvědčoval takovými argumenty jako "nehřejte,
protože nehraje ani Hudba Praha, Garáž, Krásné nové stroje."
Shodou okolností jsou vedoucí těchto kapel mými blízkými
přáteli, takže i když nepřipadali v úvahu pro naši scénu
Na okraji rocku, vím bezpečné,že jejich odmítnutí vůbec ne
souvisí s problémem reckfestového podvodu. Vždyř to není
ani větší, ani menší podvod, než všechny ty Koncerty a Gongy
za mír, ve prospěch sjezdů a ostatního, aby se mohlo hrát
nebo pít. Jak Ivo Pospíšil, tak Standa Diviš i někteří čle
nové Hudby Praha nechtějí prostě do Paláce kultury. Než
hrát v prostedí,kde by se cítili., spatně, raději opravdu
nehrát vůbec.
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Stejně tak se ani já, ani Lenka Sýkorová nezlobíme na Mikolá
še,že naši nabídku nepřijal. Ale mrzí nás to. Za něj.Jeho
tvorby si velice vážime a dnes už můžeme řici, že jsme do celé
té akce šli hlavně kvůli němu a Ještě jsme se nedohodli. Rádi
s nim budeme spolupracovat (bude li samozřejmě chtít) i dále.
Naskytne li se ovšem příležitost. Není zatím známo, že by ti
"hodní strejdové" nabízeli svou laskavou náruč víckr át než
jednou.
- Může to však být i tak, že "hodní strejdové" pochopili,že
je dnes nepotřebujeme. Sekce o tom trochu píše v dopise
účastníkům XVII.sjezdu KSČ (zatím nepublikováno). Strejdové
potřebují nás. Dnes jsme totiž schopni uspořádat koncert
pro neomezený počet posluchačů, aniž by vytáhli paty z domur
Koncert bez povolovacky, cenzury, hysterie, otrávení z toho,
že pro nás ráno přijedou do práce. Například přechod Sekce
do kulturní ilegality by jí velmi usnadnil život. Byl by to
však nepřirozený kulturní vývoj. Sekce má podle zákona právo
na existenci a občané mají právo na svou Sekci.Nepřistoupí
me na nezákonné praktiky, které úřady používají proti nám.
Rozmlátit kladivem auto za pravého poledne a před budovou
soudu, jak se to stalo v Kladně našemu právníkovi, bychom
také dokázali, ale to není řešení. Hudba musí žít přirozeně.
Rockfest je událost,která sice přišla pozdě,ale je tady.
Možná některé kapely ztratí gloriolu zakázanosti a zapadnou,
jiné se vyšvihnou, a tak dokola. Mělo by se poznat,kdo oprav
du umí. Splní se vzdychání po ozvučení,technice,nikoho nezašijou. Natočí to rozhlas, vyjde elpíčko. Akce je bezpochyby prodělková a doplácí stát. První Rockfest bude v pořádku až
s pětiletým odstupem, 'zbavíme li se úřednické přítěže minulých
let. Sebrali nám předcházejících pět let, ale umíme co nikdo.
Jestliže tento Rockfest úřady zamáznou nezískají si lidi již
nikdy. Co nakonec?
Rockfest je neuvěřitelný organizační zmatek,který velké akce
vždy provází.Na přípravu jsme měli tři měsíce. Vše probíhá ve
chvatu.Než jsme se stačili s některými kapelami domluvit,byly
na plakátech,jiné zase nejsou a vystoupí. Všem se omlouváme.
Měl jsem eminentní zájem,aby vystoupila Národní třída, Psí vo
jáci, Alfréd Startka a Z jedné strany na druhou, ale i nastu
pující jako třeba Z kopce. Byl bych rád,kdyby se kolem Rockfestu i celé situace rozvinula diskuse a lidé psali do Sekce.
Jde o záležitosti nás všech a i těch, co přijdou.
(Praha,20.6.86, Karel Srp)
Pro návštěvníky Rockfestu jsme v Sekci v sobotu 28.6 od 10-15
v neděli od 14-16 a v pondělí 14-16. Od Paláce kultury ječte
metrem C směr Kačerov (4.stanice).Před stanicí vyjděte po be
tonovém schodišti (půjdete nad autobusovým nádražím)a jste
v zatáčce asfaltky Českobudějovická.Asi 50™vzhůru první, ulička
vlevo je Ke krčské stráni. Hned na kraji je jednopatrový dům
č.611, bez označení. Zvoňte. Ztratíte li se, tel.45—10—88.
K dispozici starší petity,Situace,plakáty.informace.
Příští Rockfest je od 24.-¿6.4.87 opět v Praze.
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Man Ray jistě byl, je a zůstane jednou z mála postav,
které se výrazně a nesmazatelně zapsaly do historie fotofrafie. Na jedné straně výstava ve Francouzském kulturním
středisku (knihovně,od 22.5«86) v Praze, jež představova
la v podstatě dost reprezentativní průřez jeho fotografic
kou tvorbou, potvrdila, že současné tendence fotografie se
nacházejí už v zcela jiných rovinách (tvorba nedávno zesnu
lé Emily Medkové)«. Zůstává poněkud paradoxem, že nejsugestivnější a nejinspirativnější z Man Rayovy tvorby jsou fo
tografie, které vznikly počátkem 20.let, tedy v době, kdy
s fotografií vlastně začínal. Přestože fotografie z tohoto
období jsou chronicky známé, v převážné většině byly publiko
vány v La révolution surréaliste, A právě v těchto fotogra
fiích dochází k zaklínání, básnické myšlenky do prosté realis
ty věcí, kterým propůjčuji až fantomatické vyznění. V těchto
polohách se zdá být Man Rayova činnost nejsilnéjší, nejinspirativnéjší a automaticky svádí k obdobným dobrodružstvím
v každodenním si tykání s realitou, která nás nepřestává
dráždit svou brutalitou, ale i poesií. Zde se ukazuje, jak
některé surrealistické postupy dnes již nutně zkameněly v
"surrealistickou krásu'7. Kdysi skandální "rayogramy" jsou
toho dokladem.(Fotografie "bez objektivu" podle vzoru Švý
cara Christiana Schada ,/jeho práce Rayovi ukázal Tzara/
realizované technikou fotogramu. Fotografický papír je vys
taven světlu: je pokryt různými předměty, potom je vyvolán.
Siulety těchto věcí, které se negativně objeví na konečném
obraze, dávají nejvšednéjším věcem fantomatického vzhledu).
Velmi záslužným počinem organizátorů výstay bylo uvedení
čtyř Man Rayových filmů:EMAK BAKIA /1926^,který je manifesta
cí ducha DADA svou výzvou k estetismu. L'étoile de mer je,
už autenticky surrealistická "svými obrazy vzácné básnické
krásy"?je vytvořena podle Desnosovy básně a'Desnos sám v ní
hraje. Opustil tu "vtip ve prospěch humoru" (Ado Kyrou).
Film "Retour à la raison" natočil během jedné noci. Sleduje
me tu pohyby spirály na papíru: neobvykle efekty metalické
ho sněhu jsou vyvolány sypáním špendlíků, zátek a zápalek
na nevyvolaný film. Abstraktní motivy byly kombinovány se
světly veletrhu na nahém tele ženy, Film měl velký skandál
ní úspěch. "Les mystères du chateau de Dé"/1929 - Tajemství
hradu Dé,nebo Kostky» Le Dé je francouzský hrací kostka;
"Vrh kostky nevyloučí náhodu" - Mallarmé/, kde hraje Man
Ray a J.A.Boiffard, nechává volnou cestu automatismu a pod
vědomí. Je přechodem od DADA k surrealismu. Bretonovi se^
zdál film být podezřelým, protože byl natočen za finanční
podpory vikomta de Noailles.
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I když dnes mohou, být vznášeny kritické připomínky,
zůstává faktem, že Man Ray je jedním z největších foto
grafů všech dob. Neplatí na něj to, co říká mezititulek
v "L'étoile de mer"/Mořská hvězdice/."Mrtvé je třeba bít,
dokud jsou studení."
V roce 1972, čtyři roky před smrtí, řekl Man Ray Sara
ne Alexandrianoví:”Se surrealismem jsem neměl nikdy spory:
důvěřoval jsem mu a on důvěřoval mně."
(jaga+př)
£j}evě^£iljaa_Stf^omáku
Po Tvrdošíjných se koná ve Staroměstské radnici v Praze
další výstava modernistů 20.let. Citujeme z katalogu:
"Devětsil sehrál v českém umění dvacátých let dominantní
roli. Jednak svými levicovými postoji, svou světonázorovou
marxistickou orientací, svým spojením s mezinárodní avant
gardou, ale především kvalitou, rozmanitostí a důsledně
moderním pojetím své tvorby, která vyvedla české umění
z poválečné stagnace a přivedla je znovu, °jako už v předvá
lečném období k řešení aktuálních problémů současné evrop
ské kultury."Vystavují Karel Teige, Adolf Hoffmeister,
Alois Wachsman, František Muzika, Otakar Mrkvička, Josef
Šíma, Toyen, Jindřich Štýrský a mnoho dalších. Jsou zde
sborníky, časopisy, plakáty, práce architektů, fotografů,
výstavou se prolíná Osvobozené divadlo i E.F.Burian - prostě,
je to přehlídka ideálního souběhu mnoha druhů kumštu, jaký
se v takové kvalitě v české kultuře již nikdy’ neopakoval.
Vzdechnete: To tady opravdu všechno bylo..,?
Výstava se do Prahy přestěhovala z brněnského Domu umění.
Pořadateli jsou Galerie hl.nu Prahy, Dům umění města Brna,
Ústav teorie a dějin umění ČSAV a Uměleckoprůmyslové muzeum
v Praze. Koncepci a příprava výstavy František Smejkal ve
spolupráci s Rostislavem šváchou, Janem Rousem, Jiřinou
Hockeovou, Jíaničkou Rousovou, Clárou Istlerovou,Antonínem
Dufkem,Zdeňkem Lukešem,Honzou Malým a dalšími a dalšími,
kteří měli tu čest být u toho, jak jsme je vyčetli ve vyni
kajícím katalogu (v Brně vyprodán za odpoledne). Výstava
potrvá do 6.července, nebude li prodloužena.
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HANCOCKŮV OBĚTNÍ TANEC NAD JAZZOVÝM PURISTOU
Z hesel osmdesátých let : Jazz je mrtev! Avantgarda v krizi! Artificiální klasiku dav ignoruje. Rockové expe
rimenty vyšuměly. Včerejší konceptualista zírá na neomanýristický ci super-hyperrealistický obraz.
Kam kráčíš, rockere, co posloucháš? O čem sní’S jazzmane v prázdném jazzklubu? Ze stránek renomovaných jazzových
časopisů na tebe shlížejí po celý tvůj život stále stejné,
staré známé tváře. Ze všech stran duní disco a ze stovek^
obálek na burze desek se na tebe sypou písmena skládající
neznámá jména a dosud neslyšené názvy. Jazz skloňuje se staromilskou hrdostí bop, mainstream, rock vzdává hold své avantgardě z přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Punk,
minimalismus, industriální hudba, konkrétní i elektronická,
vše je sežráno a přebráno čtyřmi žaludky hudebního univerzaa čekáme na zrod hudebního mutanta pro život na^konci^dvacátého století. Někdo si je už jist, ze toto mládě je už mezi
námi, jiní jsou v očekávání, někteří nic takového nepřizna
jí a žijí dal v bludu, že vše se vrací do starých dobrých
kolejí. Už dnes však každý připustí, že doprava po kolejích
není již jedinou možností.
V jednom rozhovoru popisuje Herbie Hancock návštěvu
newyorského klubu Roxy. Někdy před třemi lety. S nadšením
tam sledoval práci a tvorbu dvou diskžokejů,kteří na ně
kolika gramofonech mixovali různé nahrávky, částmi jedné
kolážovali jinou, úseky skladeb stříhali a sesouvali,^a to
vše před zraky přítomných nadšených posluchačů.^Prostě im
provizovali nad funkovým rytmickým základem použitých skla
deb a jejich nástroji byla dokonalá znalost používaného ma
teriálu na deskách a dostupná elektronická technika. Jejich
improvizace trvaly vždy kolem dvaceti minut.
Aň už jazzový muzikant takovou činnost považuje za
podvod nebo potrhlost, faktem je, že jeden z největších
jazzových hudebníků a skladatelů naší doby, Herbie Hancock,
k tomu řekl stručně : BYLO TO FANTASTICKÉ!... a natočil
stejnou metodou singlový hit ROCKIT s dalším hráčem na syntezátory Michaelem Beinhornem a basistou Billem Laswellem.
Když před deseti lety Hancock natočil na LP Head Hunters jeden ze svých největších evergreenů WATERMELÓN MAN,
skladbu rázem přeřadil z fondu jazzového mainstreamu do
fondu zlatých nahrávek jazzrockové syntézy - a v tu ránu
byl kritiky podle jiné skladby z tohoto alba nazván muzi
kantským chameleonem, ve smyslu spíše zlehčujícím. Najednou
se ukazuje, že rytmická struktura CHAMELEONU i minimalistic
ké schéma WATERMELON MANU geniálně předpokládaly, co se bu
de v této hudební oblasti dít v budoucnosti! Přitom druhá
ze jmenovaných skladeb byla Hancockovým kvintetem poprvé
natočena už v roce 1962 firmou Blue^Note na LP Takin'off.
Dnes je však jeho chameleonství možno chápat spíše
jako tvůrčí činnost člověka podrobně chápajícího dění v hu
debním světě. Takový umělec pak doslova „zezadu" ovlivňuje
hudební současnost, aniž by běžnému posluchači došly souvi
slosti. Pře dvaceti lety dokázal skladat pro posluchače
jazzrockové fúze a před deseti lety dostával nápady,pro,
disco éru osmdesátých let! Ze se při tom zmocní nabízených
možností současnosti je pak už samozřejmostí. A toto vše
se událo a je dokumentováno na desce FUTURE SHOCK,
obsahující programově hned v úvodu již zmíněnou skladbu
ROCKIT, kterou CBC vydala v roce 1983 a Supraphon ji letos
na jaře začal distribuovat ve svých prodejnách /1115 3989 ZD/.
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Sest skladeb potěší milovníky syntezávorového zvuku, ta
nečníky v diskoklubech a hlavně potěší odpůrce stojatých
vod,
FUTURE SHOCK není Jazzovou deskou, J.e to deska sou
časnosti, pro ryzího rockera čá jazzmanst může být šokem
z tušení hudby budoucnosti., Zrekapítujedli si však člověk
vývoj hudby v sedmdesátých letech z hudebních i mimohudebních
hledisek, nemusí být , ještě hudbc-u z FUTURE SHOCK zaskočen.
Každá hudba se vyvíjí, není k nám seslaná shůry. To, že
dnes ne^jmladší posluchačské generace přehlížejí ortodoxní
vývojově větve jazzu čí rocku, ještě neznamená, že dnes už
široká oblast disco hudby nemá nic společného s jazzem,
rockem a všeobecně s lidskou hudební kulturou. A elpíčka
jazzmanů jako HEAD HUNTERS Herbie Hancocka či například
MILES DAVIS IN CONCERT, obě z rozhraní let 1975-74, součas
ný kvalitativní posun ve vývoji disca od Boney M ke skla
dbám na FUTURE SHOCK předvídaly s geniálností vlastní všem
velkým uměleckým tvůrcům, /Vladimír Kouřil/

Motto : Nová československá stanice se ozve 1. května
1986 pod názve m MELODIE, Hudební vysílání zahrne všechny
žánry populární hudby, ale výlučně v orchestrálním prove
dení, v rekreačním a oddechovém charakteru, s cílem zrní rnit převahu moderních agresivních
rytmů unavujících posluchače./'Svobodné slovo,21.4.86/.
A už je to tu zase! Jen zpívejte bluesmani všech ze
mí světa svá protiměšřácka blues, máte proč. Měšřák staví
svou kulturu na odiv světa. Ví, co je pro člověka nejlep-fí,
nejvhodnější a nejkrásnější. Dokáže prosadit nevkus v ja- —
kémkoliv oboru. Vlastní mocí zlikviduje výstavu výrobků ký
če a nevkusu v Roztokách u Prahy povolenou odpovědnými
pracovníky kultury. Jeno zakrnělá citovost formuluje vla
stní estetická měřítka z etiky degenerace. Ignorant sizí
kulturní vzdělanosti je infekcí, před níž je nutno se brá
nit, izolovat slabší jedince, hlavně děti a dospívající
mládí. Je nutno vyhazovat z dětských pokojů umělohmotové
křížence živých a neživých věcí, svou nevysvětlitelností
potlačující přirozenou dětskou fantazii. Ovlivňovat výběr
knížek, televizních programů, filmů, divadel.
Co se týče hudby, je nutno dětem zatajit, že od prv
ního května 1986 existuje v dosahu středoevropských roz
hlasových přijímačů z Bratislavy vysílající stanice MELO
DIE. Stanice, povyšující vývar z celosvětové hudební kul
tury na kulturní prezentaci současnosti. Stanice,^která
prostřednictvím svý■b dramaturgů popírá zdraví a života- —
schopnost celého širokánského spektra hudební kultury lid
stva. Stanice, která popírá aktivní vztah člověka k hudbě
a z posluchače dělá debila, kterého <je nutno ochránit před
rozrušením z prostých pocitů dělajících z nejvyššího sav- ce tvora - nositele kultury modere planety a blízkéha_.okolí. /Vladimír Kouřil/

OBYČEJNÁ STŘEDA

Ještě loni to byla taková vyprahlá stráň s kouskem asfaltu.
Pak nám poslanec řekl, kolik tady padá olova z výfuků. Že ti
kluci s mičudou to dýchají a maminky s kočárky také. Sehnal
stromky a keře. Vysadili jsme jich přes dvě stě.
Letos zrovna tolik. Se stejným poslancem. Zazelenalo se na
víc kolem výpadovky k nemocnici a konečné autobusů.
Prý nejsou lidi a tak se o naše výhonky staráme. Každou
středu vyběhnou ze dveřx Sekce členové a zalévají. Naučili se
i kosit. Nářadí máme svoje, vodu taky. Pak nebyly lavičky.
Parta vlasáčů je svařila v dílnách. Na zahradní květináče jsme
se neptali- doprava stála dvě stovky, kytky a zem další dvě.
Letos nám je ukradli. Poslanec to prorokoval. Přece jenom ví
o^životě své. Ostatně již není poslancem. Jeho obvod v aktivi
tě Dostoupil z padesátého na třinácté místo. Lidé chtěli, aby
poslancoval dál. Národní výbor však dosadil někoho jiného.
Nesmělo vadit, že jej nikdo nezná. Na programu tzv.předvolební
schůze^nebyla raději zařazena diskuse.»
Stráň je teč veselá a svěží. Na rovném kousku země, který se
svažuje k místu, kde občas stojí fotograf s teleobjektivem, se
tyčí malý nepravidelný kámen. Deska na nčm říká, že to všechno
vysadila Jazzová sekce v květnu 85 na pamatku 40.výročí ukon
čení 2.světové války a vzniku Organizace spojených národů.
Odtud jsme dokonce obdrželi souhlas k podobným dedikacím.Hned
vedle vyrůstá lípa. Kámen máme od sousedky za natření plotu.
Text do mosazi vyryla skupina ve fabrice - ještě, že třičtvrtiny Sekce tvoří dělníci... Je to tentýž pomníček, za který jsme
dostali pokuty. Zavedli s námi pořádkové řízení, vyhrožovali
paragrafy, sepisovali protokoly, ověřovali totožnosti. Neustá
le opakovali:Proč? Proč?.’ Proč.’.’! A- stále není konecsnemáme st
stavební povolení, schválený výtvarný návrh, nepředložili jsme
rozpočet... způsob zajištění realizace investice, pomník nebyl
zařazen do plánu výstavby pomníků a proto neodsouhlasen složkami
složek atd. V Květnu 45 se lidé v této části Prahy' ukrývali
ve sklepích. Ustupující esesáci do nich házeli okénky granáty.
A my jsme se opovážili na tyto padlé a dvacet milionů dalších
upozornit. Pěti řádky a pěti sty stromy.... Elegán z Národního
výboru nám vyměřil nejvyšší hranici trestu - tisíc korun.
Antifašismus a kytky přece nesmí zvednout hlavu.
Loni za námi přišel spisovarel Kurt V<nnegut.Nekladl věnec,
ale zasadil strom. Letos v březnu udělal totéž další světozná
mý autor, John Updike. Pro historii, pro Sekci, pro kyslík li
dem. Proč vlastně neprovází pietní ceremoniály i služba živým?
V autobusu někdo nahlas, chválí zeleň kolem. Odpovídá mu, tře
ba funkcionář z Mikrobiologického ústavu:"To vysadila ta Jazzo
vá sekce. Však my s nimi brzo zatočíme..." Po stejné silnici
ustupovali esesáci...
Obyčejná středa v Jazzové sekci. Obyčejná středa tzv.závadové
mládeže. Obyčejná středa, šťastných lidí dole.
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KAZETY

JS - nemá k dispozici;objevuje se na burzách

Počátky alternativní scény 1973-1976
The. SaÍv£ ®xÍeS,P£r®, Band: Plesnivý embryo, únor 75
The Naivě Extempore. Band: Azbestový guláš, podzim 75
Stehlík: instrumentální koncert,únor 74
El.ektr_o.bus: Nedefinitivní (Pavel Richter,Mikoláš
Chadima,Vlasta Marek,T.Zetak),leden 76
F.O.K.¡Karlínský viadukt, 1976
Vrcholné období alternativní scény 1976-1981
T.he Rock__&. Jokes. Extempore Band ¡Stehlík, léto 76
fí
77
?í
n 72 íi 7? 77 7 7 7? 77 77 ’’¡Milá čtyř viselců,únor 77
¡7
fj
77
77
Ví
77
7?
7?
72
27
77
75
77
” ¡Ebonitový samotář,říj.77
2?
72
27
;?
??
7?
n
2?
7?
ř?
77
7?
7?
” ¡Dům čp.112/J4,květen 78
The. Extempo_r£ Band: Zabíjačka, červen 79
7?
7?
7»
77
77
Í?
77
: Jaro,léto,pod zim,zima; únor 77
7?
7?
77
77
S?
77
77
: Velkoměsto I.;listopad 79
77
77
77
77
¡7
77
7»
s Velkoměsto II.-Sny obyvatele velko
města, březen 80,duben,červen 81
Stehlík: Live 1977 (P.Richter,Lesík Hajdovský,Luboš
Pidler,Petr Křečan)
Stehlík: Bláták; září 1977,poslední vystoupení
E.O.K.: Szemabra; říjen 77
B.O.K.: Sny zdravého dítěte v krizijvýběr z r.78
ManžeLé: I.(studiová nahrávka z r.82
Amalgam: Koncertní výběr 77-81
Duševní hrob: Greatest Hits 79-81

®12£ske£r2.: Best of 77-81
Svehlík: Vzkazy, leden 78
: Sny psychopatického dětská, únor 78
: Koncert v klubu Na Zavadilce,duben 78
: Koncert v Edenu, červen 78
: Studiové nahrávky z Platýzu
: Veselí na Moravě, 81
: 1982 (studiová nahrávka + z koncertu)
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Kilhets: Koncert č.2, březen 79
Koncert č • 3 j první Folimanka,květen 79
Koncert č.4,
v/ r— elektrický, říjen 79
Koncert c. 3, druhá Folimanka,listopad 79
Koncert č.6, tancovačka v hotelu. Tichý,list.79
Koncert 3.7, poslední, leden 80
Žabí hlen: Live in Brno 1981
Psí vojáci: Skladby z let 79-81
Zikurat: Nahrávky z let 79-81
Jim čert£ Koncertní výběr, léto 1980
Relaxace: Koncertní výběr 79-84
Lesik Hajdovský: I. , 79
II.
Valná hromada: Ještě jsme se nedohodli, Odvážní bobříci,
Třírychlostní Pepíček, Nukleus; 81-82
íř
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Alternativní scéna 1981-1983
MCH ¿post Extempo_re/Band: Krokodlak, 1982
MCH Band_£. Jsme zdrávi a daří se nám dobře, podzim 83
Jasná pákaj. Live, 1982
Dv o.ul e t á_f ám a: Koncert, 1982
Merno. Union: Koncert na Chmelnici, únor 83
Manželé: Kluci hrajou lip než holky, 83
”
: Ruská deska, 83
”
: Je to vono
Pro. pocit jistoty.: Live 83-84
Oljřich Janota_+_Lubo.š_Fidler + Pavel Richter: Brn o 84
Slepé střevo: Koncert, 1983
Abychom _se_nen udili: Koncert 83
Přecedens.: I, ^3
Mamo“Bubc.: II. 84
Uamo~Bubo’: I. 83
Nukleus: ”1984”
Hojstej Koncert 84
Forro.tr.o nic. s: Nachový prostor; 78-83
Elektronický svět ASP: (ukázky soudobé elektronické a kon
krétní české hudby 70.a 80.let)
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STRUČNÍ NABÍDKA Dl.¿i

1 iCivALlfc LÍÉEDISEK MLR NDR PLR

MLR, Praha,Darrein: ti. ; Uw '•... 0 - razzove dny Debrecen 81
Pege-Live ■• Dar- L.ißzlc - Benko Dixieland - Super Trio
NDR, Praha-Uä7?odv u.li Eiu.izge? ade Zn. Armstrong - John Lee
Hocker - H Iran 1 ■■.ol.s« •• Kia-.v Raidinger - B.Goodman Bud Freeman - 1 -.1 Ring c ■.;.!>.
Kropinski - B.Holiday aj.
FLR, Praha,roh
váhu & dínu.lisskés Woody Herman - Jazz
Jamboree 79 /'.•
lu
'.:chal Urbaniak - String
Cor:ti'.n - ?■'
c
Dnia - Tomasz Stanko aj.
Výběr je mnohem v .•. .'.... vj.;../. atraktivní tituly jsou hned pryč
a proto ,,g neinzeruj
v upi též plakáty, knihy, ker arnika

NOVINKÍ 3TP0J.1V'

ZA VŠRJ.l 0 'Vík TI KChhPGVZ
ub j ekt ’ vně pravdivá zpráva
o semináři rubl? . v •. v ' ň/D-amaturgů a úředníků v Hrazanech
1
f \lt/kirul 1. .ucpi.i< ké postřehy ze semináře, na kierom oe
/ j- ’’’
výkonnými aparátníky
šauby znysn.
DRUH./ SriRAMA Č»-.. l-u.un
.. .•í gv ;;~z looustr. Z obsahusKonzerva ,:bete,; amk nach
¿;
md&LV • - Rock za rok - Vzpo
mínky nu Goltranse a Vz i..- - Diův odkud kam - Eno aj.
PUNCH JOURNAL c , A. wn Gou-ú.uO go . . Z obsahu;John Zorn Něco se děje na Louuv basi Sáde - Ústi., nové 'tváře - My jsme
Residentu. - Pr oce den.-:, Není ■?„ Pz.u ?„.?t - Nico v Praze(foto)
pokračování původního
so v■> nu Zanpa:Joe's Garage aj.
ANKETA ČLENŮ JAZZUVu kLAJLi
mr,. Zpracované výsledky
dotazníkoví ak •«
o .’ 34.
K zapůjčeni v čutáme.,
TERMÍNIJcORClRi^.. 5 1'0
Pori,Finskofod ./■
- . J .
Days(24.-27.7*2 - Kopaničárské .slavnosti 3>S-;-:rý V "vzezí'.'. v(í</: JJh.Hrad. ), Hornácké slav.
Velká nad Volič;:.:.1
.. 'át'
"z/ ¡5 ar iš,Rasi avie e(řkr .Bar
dejov) v.ée v cervoned - <Ut.*ocl.n..’iLcí<9»'/•~5«8» ;140 kapel) šlapanice u Bm- ? .....i ",
'?.... ■• cpn?:■' » Jablůnkov(folklor, okr.
Frýdek Míztek,1C-1
' -e¿' ■ Lécroy (jazz,25.-27.září) Leipziger Lazztoge,, L.L -.ý,Mezinárodní jazz.festi
val Praha (23.--V6* V.LW’•
• a z J caboi ee, Varšava(23.-26.10. ) Bratislav :ké jazz*
LI.) - Jazz Fest Berlin (West,
30.10»-2 .!/.■/
O .z.-.-lnech zas informují členové?opisujte
programy a lasíle-ý-.
,.c - jediné tak se můžeme informovat
navzájem. MěslínJ kolt-unni přehled akcí v Praze je k dispozi
ci v Sekci.
DRUHÁ STRANA ~o
■ - •Lr • . lo ustr. Z obsahu maj.;
Rock veraus ín^ -.n .. e
tví
t ■ zoely,povoj.ovačky,právní
vědomí a,j. -Ccz:> '■
:
~
1 u.L ■■ Joy Divisxon — RAPRAP aj.

