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Tomé
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Álcl TW? noíloÁíh
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Tou. to akci vr’vrc hot.il olovbo a oy /olí tic y'
(■•.aúoaoa
tl'k na Jattovo-i L'/k-'h ■ f.nzh... o ú'Ji x'Jw ve:- sr o’r
i?;/ o.?—
‘yhTt nÁirtcv 'tvo k.ultp m?mi. Aevstvv
tr--. ,
J •iszov' s''Voz v:" sv., Céle ) ~ k oauDŮcttlci i ’m..ct ouu ■■',o-*
<n??ove.lo vlJ.y ■■:'v‘-.ivv.c i■•.•*"*
-l7
..’oi-sili-l- 'u i^ui'xii ein—
rost a tíh i le; vh"- ri tví d áaAáv . ?o zrul-mí 'vezu -uJebníÁ Ú’i r¡s zÁlo k. : r ?/.:Áoté':'/
nrotiÁls/Ále z/.konc
y 2.26/68 S'o, A'k'lr žalobu /
- t o’-ém1?.
' ?r' z - o zru^oni lihvi.Srm nihc roz '’o '.aí í uj-xíi'.■■ erstvo v.ot'i č'-. P'¡: ■. n.i 'oj

o svou eristcnci vedla až čo lÿ 9.1 .$86 . , h.ly isejvy .0'.'. soud
c-rmítL ^řezbourat zákonnost ?.ru:sní -važ -j. huklmíhh Již
3 1 s lI9 3 j n o ž ;'■■ ". ■ -1. a J r. z •■ o v ■ \ s <- k c e C b v o - . - n .í n ár o d zi f vý b o r v Pr & ■ze- A o řádnou registraci sv ?
tm.-o 3ti*
Z ir oděného výčtu j- z<.
vl? 'j~- J'^-’ová sete: vždy dbala
o z ’könnest jvj •- účtence Pyly i- •oviv’ orgány ministerstva
i-ulAn \ c nm nisterstvo vn.itr-a, iteré ve :vém tažení proti
Jazzová ??.rlei
nyní i mot. jednotlivviL členům Sekce zneuží
valy tíkotu platných v lont ? ■•!;/< - c. Js-iu to státní orgány
ČSC?
-a svým c/lkcvýt. n -v’íte 1
’m cur toter \ i/ezzové
sí- kci 3 vozAZlýr ore.tř'~i/?.v
nni pr . de ! svitelům. Sekce záměr
ní zder.ví jí vnitro.* ¿ tví., "'.e • ín: ,:odní kulturní e politické
OVZÁJ ek
Pro to" y Jazzové sekce j< >u zapečetěny., Bezpečnost zaba
vil?. -?.ť-o >’••’ ví motor? ~1 :, not'z i :í ob. Jazzová .. ekci i jednotli
vý r '•
' •’Ifj/.n, ?úrs tet. o ik'lií /o 3‘-'C .-i 'Tií o'^rt . er.L zůsJrz ,o'rá cetce ři.uiy '
Arem HV.ytní jazzové 'eiorac~ /.'i ku
í r-n? ’r*JSCJ, a-a.pí zac
•;•■ roza hle - členskou
z ■' ilo’u'.i. tí. raJou m/zrivo'. zo3. i v zahraničí? a yeko tako
vá bude i ¿¡rd.íi? vyvM-'t kultorní ciuncst ve s-.r/slu sv .nov
’•czí. ■'■•■■:-'•>•..f J ? zoo’-lu'orr/.. .1 Svozu hudc-le/tíků
je’ oč
admit ‘ 'turUvní. zvu’kri ne‘.zr-ív. »
Aktivisté J zzové s.ko-; it-AÍ Joč o a" z ?c, t u ?u; ] í ^ádný
v’’ or S/kec .
t oroklríuji?
o Jazao--' sekce PPSrl v ?•?••’ "? r buÀ i no"y.le za těchto ztí.-euých, o ie-zcnýrh r om. zcv-.ny.ů: -~odmí nok vyvíj^c : v ou č-ínno.-t a vše. io/ijým i prostřelný ou- e •■ Hovat jal: o oporu‘Hřní vy-z¡ čzrých člen: Sýkor.
tok o obnov ní
izcosti s-kc* v olnéra r< s^-hu«
Akt 1\? v ;..' Jazzo
sekce rozhodné protestují
i svévol
nému zásfhu bezu«- mostní h složek proti shora j lenošeným obJanům, členům. Sckc- /k itť: je nutno .. éž přiřadí jiz drive
žadHénóho Vlastimila Jar. r/. a. jménem svý’i i jménem tisíců
členů a Aes; titísíců příznivců Jazzoví sekce ¿.P'1 ¿ojien
okamžité ^ro^u : ; luí <>
Autentičnost ve^ke^vch lokumentů Jazzové r-'kee -’-‘SJ "/ Pra2'" 4 do dobu ě-ctonce iíůe.č zvoleného výboru os v-, t <••/._! .r jednak
akt vicié- jednak p P sv';e?. Doeoise’.i o ~'ici¿'.lni nr. vní zástupce
Jazzoví ;choc, novoř ný orťním zcA/rvu/íním Sekce ke z i u ..?oě~
n í j o z o o-ve11 ’ra e '.í r,ř i TJu /; ■ bu i rs 5 y> i J “ 1 CO ; J ulr » J o s c f Pr O.r a <»
p.átv'í <■'t č Jádrové

~e ree

JU.Dr » .Josef

SS S
A '1
■- ■ -> •• • ■■ ■> ' ■" -> §
JJ PfAv :< ¿A
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V příštím JlklýJ
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Vážení so udruzi,

■orosíme o uveřejnění níže uve-kných informací a přilože—
ne¡.io ,otevi eneho dopisu zástupců ul účastníkům Vídenského
jednání Konference o bezpečnosti a spolupráci v Zvřené.

La Vzhledem, k dočasnému znemožniví činností výboru Jazzové
sekce ^Pražské pobočky Svazu hudebníků v Pr-ze’ 4 byl dne
3Cú září 1986 ustaven pracovní výbor aktivistů Jez ;ové sek?
ce, který si uložil řídit se následujícím akčním programem;
1 e Dočasné zastupovat řádné zvcLený výbor Jazzové sekce
PPSP. v Praze 4’

2<; Usilovat o propuštění a úolnu rehabilitaci všech členů
JS zadržovaných v souvislost', s její činností., zvláště
nak jejího výboru, usilovat : celkovou obnovu Činnosti
Jazzové sekce
3- V límci svých omezených možní stí pokračovat v činnosti
JS? resp. udržovat její kont nuitu po dobu dočasné nepří
tomnosti Členů řádného výbor-, především pak udržovat
styk s členskou základnou*
4, Po všech stránkách podporová: rodiny zadržených členů
výboruo

0 nominování Pracovního výčoru aktivistu JS byla jako
nidřízený orgán JS informování Mezinárodní jazzová federa
ce při Hudební radě UNESCO.

TU Ve smyslu bodu 3 akčního programu se Pracovní výbor JS
dne 2,,10e 1986 obrátil na redakce předních československých
kulturních a mládežnických časopisů se žádostí o uveřejnění
podrobné informace o situaci určené členům a příznivcům JS.
Ani jedna z redakcí na žádost neodpověděla, ořednokládáme
však,, že tezí členské informace je v redakčních agendách
dosud k dispozici.
ITJl Ve smyslu bodu 3 akčního programu se aktivisté JS^sečli -lne 24*10.1986 u pomníčku věnovaného k výročí ukončení
7tesvo války a založení OSN v Sadu OSF v Praze 4? coy si
krátkým aktem připomněli 41.výročí signová.ní Charty OSF.
rV,. Ve smyslu hodu 1, 2, 3 akčního programu se nyní Pra
covní výbor*obrací na účastníky Vídeňského jednaná Konfe
rence o" bezpečnosti a spolupráci v E-vroně se žádostí o noiioc oři řešení komplikované situace? do které^se JS, v po
délní době dostala, Text otevřeného dor-isu úl. itnlků.m Ví
deňského ješníní předkládáme,

Pi 'lem děkujeme za pozornost $ kterou jste núiji
r-’’:řu 11 r.ím. sděi oním věnovali.

S pozdravem Světu mír
Jiří Exner
Jana Pachol. í k o v á
Jbrť i Sýkora za Pracovní výbor
aktivistů JS
a JUDr. Josef' P^ůša,právní zá
stupce JS ?PSH v H-zc 4

I

Ot-emcný dnms ¿mAmců J3 iAestxiíxům Vídeňského jednání
Konference o bá?.-??črosxJ s moAmrác - v Evroně

7 Pr.vz.

dno 2 4.,10e1936

Vážené d .'’ nv a oáze v A
týden. tom hyb oř trčet Let, k-.y vznikla v ČSJR-JS*
Tato Cotrom1,.- • ir^movú o ?••',. v. iza oc si 0'~l;. za úkol nejen
vá< stravme rrovo ;o\-?t Jozzomu hu<bu, sdrcAovc c zájemce o ni
a no-’éd-t koncert’.■ , ■ •...; i rozvíjet
obohacovat celkové kul
turní. -?e' r > 1 svých i Imů ? příznivci a vychovávst je k vyrokýi n ■■-:?'•■ ”• á-“k
“onnashou nu. *brí oroAkei.
t. < ? na
kulturu v nej ■ ir 'ím slova s mim
Jaz.^.-vá cchcf. byla ustanovme jako soumet ji'.- --řím
existujíc'h-.; S> '••Sk ?. hne-"' od mmtku ;<.
ULu -y’zn - mou
kul čumí
ri za ví s. šiřoýym zázemím svých n íznivců a ělcn«% Pěbf a m mácti letě činnosti si oak cl "k m zrak.-.cu ■'onula^r* tu c. ran. ní u yon ' C3S35 ale i v 2ñhr?.pcí, CA mlu.'?
jo t‘~ké mmýr člene:'. dřinámAni Jrz.zcv.i fe^ .v: cr nJí •' u~
dební r.i- ’-' V.ISCC1.
Dnor- í-h '••to reziví Aá ’’.ulturuí cr^mizaca obvcí nt vás
úl..střiky '.ídmekého j cár: ní Koní esence o A .m mosti a snolunráci v Tvron? s o'zosti o morální i právní -exe oři ře
šení slol/t sitrcc'..\ co ktmé se v neslodní Abo do;tala.
Jí z. ■■'■■ lží dobu j.:v/ byli se strany státnic ■ oryínů ^ystu.vmi A tluku. e řam bezdůvodných rerrrsí* Od rJLJ "3 ;je
činnost JS kteří A v d u: uí.iu d.nl kýví ..r-ú .. týsíe členů
•a 'kalií leértí tisíce uříznivcA 5 soustavné znr možno 7ána<
V r„ 1 ?8h- byl mru en SH jako nc-drí-..my au~ m JS a tollo stát
ních ore.Aů CSSC i,hk JS zoni.‘,la4 1’ mzpvš tí-ní SH byl Hinisterstvem vnitra nouzii zákon. 126/63 3b, , ’Aorv byl. schválen
za mimořádně komnlikovmé společenské situ.ee r/1968 a jehož
důsledkem bylo posťlení pravomoc? orgánů Mini-Acrsiva vnit
ra acLoAk
ž' dož Lo k vý.rr zné. iu potlačení základních kul
turních a rol.it ickýcl r^.-.iv občanu i orgtrlzací v SS'IA
J3 n'ždy dbale o 'Agvlítu sA činnosti < a proto také le
gálními prosili■ dky usiloval: <~ zrušení platnosti správní
Íík/idac* S1 Í:S!A A; užití vý.A zrnin mého zákona 126/63 Sb.
vsak no*!? názor’* su iduích ox á mů CSSR ncnřincubt í možnost
domáhat s>. zru .¿mí ro*.bodnutí o sm .mí ALkvidoci cestou
ořezkuméhc soudního řízení
JS proto rozdala i Ustrvní soud
Č 3 3 R o 1 o . ;ž. b;r vy :i 1 o v i 1 or o •. i ů s ’t a vr j c s <. i. o h o ’t o z ák. o. a a a neza
stavil te¿ jeho účinnost0 jístevní soud ČSSR však n^by l dosud
■ f -¿'tic’7 zřízen, takže v C9SR není orgáv¿, ktevv by ^ohl ex
runo nos? stavit moz.nosu solili: co nedemokratí ckébc e. m-otiúst-- v > j í h o z á k o n. < ■.
3 ohlod - ono no^zuo če ~ko.’jl.o v malých státních- orgánů
vůoj JI '.■ ...í? djs vvčrroúu z.Acnné močnemti obr'-nrr} aniž by
je jí orr.vrl krokv • ■.ly j.Jm.moli mzitivní octezv-ju Státní
or¿tú¡'v ÍSH nnoc-a? r^ores5 vát i JS ježto zesílily a 2,září
1936 'O"lc k zatčení c:lého řádně zvoleného výboru JS5 k za
bavení pajet-'u JS a k canece cení mís mostí ? ,zkt'. vé JS užíva
la. člene”.' mlaru jo-ou st ílí >/c vazbo o v CSSR orobíhá roz
sáhlí' acre uroti JS., kdy jsou vyslýchíry msíbky občanů a
v >ouh í ř"1: list, ví vT 3 . ?:ci je omuc ovino na -''oven r cotí státní
Činností
Jazz o./' sckc-i. *■■■- iy 'lo
■ivdííi o to.. ?'oy ¿chía i nadlíc vyvíu t svou ‘mltarní emnost a i z
soudobých podmí
nek m" v.řujo v r>ro¿agaci hu'-bv a
1 t-jm vůbec základ své

8 situ-ce nemá JS jinou možnost, um ooládat
signatářské sváty helslnshç Konference o beznumesti
a snolumdci v Evropě o to, aby z titulu své xolmtlvní
odpovědnosti za plněn?' helsinské dcklvmcc ’ Pekou o poli
tických a oocanskyen prcwocn nůsocii'1 na CSS.d v tomto smys
lu , aby :
1. Pošlo k okamžitému zastavení mcotiAho o Ahan ' a propuš
tění včznmýoh členů výboru Jazzové s ;kce . jmenovitě
Karla Srno, Vladimíra Kouřila, Josky SkAAA.. ingAest, mýra. Hunátc, Tomáše Křivánka,'Miloše Prdv a Assimila
. “ 'Dray, "V .O-5JÔV v-tHrr.. ;
---- .wc ...
2. Pošlo k umoznmí kulturní'AiAhcsdA Jtl^fbvé ^AkQíeýy; RÍpém
rozsahu mdle jejích stanc^ a org?nizač?;ího'’ušduý ^¿Ova
lených ořislušnými orgány v dřívější Jobe ,
3c Upravila své vnitřní zákonodárství v souladu s^ závěry
a závazky- z Eelsink tam, kde vnitřní zákm-c-Am-, A ČSSR
těmto závazkům evidentně odporuje* V důsloďu črhož do
chází v ČSSR k potlačování mocností svobodné výměny in
formaci a svobodného rozvoje 1.ulturv
j“.. rm.A o zákon
č.126/68 Sbf., dále o množství somví Ach vAm.mů a
ustanoveni, týkajících se novelování, v.mi.
o působení
kulturních organizací, pořádání ku.! tur ní ch akc_., vydá
vání publikací aood.A

Jak už bylr řečeno, smyslem veškeré naší pu.ee a úsilí
je pokračovat vc všestranné kulturní Činnosti.
tara nomáhá vytvářet a rozvíjet svobomé mydlení kašo?ho občana.
Cítíme se však ohrožení ar.ností, zc- nás boj omdvo na,
kulturní existenci bude v ro:mcru s helsinským á.Auva?A
považován za protistátní činro..t nol Itickoh••> ct r. uteru.
Taková nerspekti v a n á a z n e k 1 i d ň v. 3 e 1 : < j e v * o m z < ) a • ' o s L c h
•důvodům Pomníváme se, že ovzduší vzájemné .¡ův- r\Evro
pě by bylo nepochybné celkovš posílí 10, kdyby se slova
a formální závazky z mozimúmmích parut-? a
o.hod nerozcházely s konkrétní rozhodovací m\"i v neutéci ch sig
natářských státech, v tom co oř mm- bohuóm v naší Aasti c
Pi oto vos naléhavá žádáme, abyt te prcbi.omot.i ku kolem
JS zevrubně projednali a nedomohli tak povznesení, občan
ských a politických svobod a rulu? mích práv jednotlivých
občanů i 01 y.nizácí v ČSSR na důstojnou úroveň. Kazdy ,
konbtřukti ni no kus .vesr-.n současnou A mači nas utvizuje
v přesvědčení-. m oáitíáct? letanex’’ Aeàiç.ç. /3 'Praco, kte
rou jsie za tu dobu. vyronati, mo.La smysl.... ,•
L^mmme za pochopení o n-c jen j V';mpirohu ^usýéchů vé
ve čich j c dn m í o h? o /_• se v o s ? y c h
u -s. * c ?u ch. do u,.
j 1 z i—
vota korného z nás.

Ji J? 1. j *J.A- 1 A <"■ •—
Jana Pacholíkovo
Martin Sýkora

a jnjrrJooof ^růda,

.
za Pracovní výbor aktivi s cú ^JS
u s .- a v c ný n r o žehu d e-1 <■ ï3 c •- č á d n é ho
nýv oru
on. vní < ms tu~cn J3 jenr
a u 1 ? n t i í n o s t t. • r t u

o/ř*:—3

— 9

Prohlášení WT ohledně
"Jazzové sekce SH 8smw

členské breaniasoe,

Během $vé $$hů$a < nápadním ^everkusenu byl 2,11.1936
Výbor MJF informován 0 zatčení a uvěznění 7 vedoucích členů
JS SH ČSR ze dne 2,9/1986 na podklade obvinění z nedovole
ného nodntkání,

MJF nepřísluší komentovat právní otázky v ČSSR. Vyjadřuje však své hluboké znepokojení nad drastickým charakterem
onetření, Podniknutých proti lidem, jejichž činnost směřořovala k širšímu ocenění kultury a umění.
6 Členů JS je 12 týdnů 00 zatčení stále ve vězení.
Výbor MJF doufá, že budou brzy propuštěni.
Zdá se * že obvinění Z nedovoleného podnikání vychází ze
skutečnosti, že JS pokračovala v prodeji kulturních publika
cí. určených vlastním členům, peté? 90 byla zrušena - s oka
mžitou Platností československým ministerstvem vnitra.
MJF chce vyjádřit své zadostiučinění nad tím, že cíle
JS se vždy shodovaly s dgghem statutu MJF, Chce rovněž vy
jádřit a^é zadostiučiněni0!aktem, že neexistují naprosto
žádné důkazy, že by kterákoli ze zatčených osob měla jaký
koli osobní finanční zisk ze své oráče pro JS.

Jazzová sekce nikdy neoznámila přání ukončit členství
v MJF. Výbor MJF tedy tjanovo potvrzuje trvající členství
JS v MJF.
Výbor MJF doufá, že brzy bude moci dojít k uspokojivé
mu vyřešení problémů, které vyvstaly mezi JS a českosloven
skými úřady, a to že umožni, aby JS přispívala jako jedna
z pozitivních sil v rozvoji"československého jazzového, ži
vota,
20.11.1986
Charles Alexander
prezident MJF

Koncerty na podnoru JS v bondýně
s x xx x

x - x rr xtxtj; p x:? x x r x x jpx x x x a x

Dne
4,5 hodinový
byl Peter HprcL

ee kbBal v tjpndýně v sále současného umění
np^oru ¡®|ft pořadatelem koncertu
ae
aučastyMlí předseda MJF pan

Charle«

účinkující nlmK skupina
a Kateč$tik$ iWeatbrufikfe4^/#.

promluvil © významu JS. Za všechny
Discrict z Jižní Afriky

Dne 7,2,1981 pe y
2.koncert na podporu JS.
Pořadatelem tohoto koncertu byl Člub 100 a organizace END,
Jeden z účinkujících byla kapela Jazz Worriers. Z výtěžku
koncertu bylo zakoupeno JO 000 korespondenčních lístků, kte
ré mohl kdokoliv poslat s adresou dr.Husáka a vyjádřit
svůj nesouhlas se zatčením 7 členů výboru JS*

*

?.V

•<

Kurt Vonnegut

>•

To ani jazz nemůžou nevolit?

,z?
triumfů dnešními nenávistníků života, dnešních
nenávisunků legrccx, dnešních nená.vistníků krás/’ dnešních
nenávisiníků myšlenky a lásky. Sil Sahanových, čhéete-li,
tíží nejvíc moje srdce pohnutky některých československých
ooliulku
oolicie, kteří se chovají k-ue jlidštějším a nejtalenuov:.nějžim členům své společnosti jako kanibalové.
Tihle krutí mutanti, zrazení ze šníny druhé svatové
války a všeho nečistého sllzu, jenž se rozbujel později,
hodiaji nyní, jak se zdá, s úděsným usnokoje; ím a tvrdostí
potrestat sedm neškodných a sympatických členů výkonného
výboru Jazzové sekce, kteří byli zatčeni v záři a‘od té
doby zůs.ávcJí bůhvínreč ve vazbě..

Ačkoli tak docela bůhvim-c;- to není třebaže v každém,
rozumné!?, národě by to prakticky buhvíprňč byle nebot pa
ragraf* 118
skx^slo^enskěho trestního zákona označuje za
zločin provozování n^dovc-.en.éh... podnikání ,. Cpcvážlivé pod
nikání Jazzové- sekce, založené roku 1971 a tehdy ještě
považován.’ Aokoslovenskými úřady za zákonnou organizaci,
jíž se noz'J ’j . dostalo i požehnání UNESCO, spAívslo
v podsV" J v oslavě jazzu a podpoře domácích .jazzovýchhudebníkův
Jazz, tcnlke nádherný dar činných obyvatel Snmených
státu celé rlax.‘c:.?, utěšoval. a bavil v Co.sko Slovensku,
tak jakc Aule jinde, nejen muzikanty, ale všechny milovní
ky živo ca, KV.ré jazzová sekce vítala' jako členy rodiny.
úměr? těch ?icozbrojených jazzových fanoušků,podupá
vajících a laškujících prsty do rytmu, kteří byle bezohledně
vyrvaní zc svých domovů těmi nejhorsimi z policajtů, zni.
Karel Š?.-u Josef Skalník, Vladimír Kouřil, Tornád Křivánek,
Čestmír Huvát, Miloš Drda a Vlastimil Drda,

Poznal ;isém některé z.xiich soolu. s další’7'"1 c.:.u*7 je
jich Rozšířené rodiny před■tvčta^roky , tak jako o několik
měsíců rozdej! John Úpdike, Nccht se tedy soud, který se
je chvstá soudit a odsoudit, dozví to, nejhorší, k čemu
mě a Johna oriméli: Každý z n Is musel Vysadit stromek
a zalít lip vodou.
Kterýkoli policajt nebo jen policajtovo dítě může za
přítomnosti hrdě přihlížející?h rodičů yhle stromky
snadno poraz7 t.
i

. Pánové Sro., Skalník, Koulil, Křivonek, Hui?.?.c a oba
Drdové jsou jako ty stromky zakořeněni v ^njřčkín národě,,
jehož příslušníci navzdory svému nevelkému počtu vytvořili
značnou Číst nejvýznamnější světové architv zuury, sochařstv“”3 molicsiví, houby, noozredivadle. i maoir.ativr.í prózy
a zcela nedávno, již
emljru-c.i . také filmových. <kle Kdyby
se né nějaká bytost z léty jícího talíře zeptala, které měst(*'< archtk.’•'? i'! cky vzxco., vcva uji ..-cz>or,.'’.> c-.m za .ockobyva—
tělnějA , o-- z,vídání bych' c->?ccxdxl:.
”Pojeot ? se mnon c.q Praný :
' T^r.u. ■'
z»jímající se o to, co podnít"’ Lo tahle
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poslední zatčení Čechoslováků? kteří se jako na $Pt&oru
nechtějí obejít bez umění ř odkazuji na nev/j orskoú škuoinu
Helsinki Watch, kde se jim dostane všech podrobností*
Telefonní Číslo najdou v seznamu.
Já osobně,, téhle příležitosti, a Československo, Civile,
Polsko, Turecko a další země nám gich jistě nabídnoú ještě
ipnohem víc, využívám k tomu, abych řekl, že dvě nejmocnější
duchovní síly, které dnes soupeří takřka všude na světě.,
nemají nic společného s národy, politickými stranami či
hospodářskými filozofiemi, V těch dvou znepřátelených tá
borech stojí ti2 kdo se teší dětské hravosti i ve věku
dospělosti, e ti, kdo ne.
Pojeáto se mnou do Prahy.

The International Herald Tribune, 16. prosince 1986

Další petice na podnoru Jazzové sekce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vážený pane prezidente Husáku,

píšeme Vám, abychom protestovali' proti uvěznění K^Sroa
a 6 dalších členů Československé Jazzové sekce., Od jejího
založení ul-ed ±5 laty JS nejen obohatila československý hu
dební odkaz, ale pomohla i šířit porozumění Ve všech oblas
tech umění/Tato skupina přispěla neocenitelným znůsobem
k estetickému a intelektuálnímu životu celého národa.
Za
z
•
svou činnos^, která obsáhla po.ádání koncertů, fóra k vý
znamným '.tázkám, vydávání uměleckých publikací, seznamová
ní a novými umělci a myšlenkám v hudbě, literatuře a divad*le a snahy.o zmírnění sociální nespravedlnosti, mimo jiné
i formou pomoci obětem hladomoru« Byla oceněna jak doma, tak
v mnoha jiných zemích. Tamo skupina svou činností přispěla
k lenšímu porozumění a k větší účasti na poli umění a lid*
ských práv. Většina zemí by takovým lidem prokázala úctu.
Jsme zklamáni a otřeseni, že místo toho jsou za své skvělé
činy Potrestáni, Jejich rodinám, které na ně jsou hrdé, dnes
hrozí finanční nejistota a společenská degradace.
Jazzová sekce svou činností, mnohokrát prokázala správnost
svého výroku, ’’hudba je universálním yazykem a ukazuje pestu
k dorozumění mezi lidmi a národy”!
PoTicejní akce proti této skupině nadaných osob je uráž-r
kou. Zmařením kulturního projevu «akový^to způsobem vykleštíme tvůrčího ducha ve své zemi i všude jinde.
Jménem 2000 spisovatelů sdružených v americkém PEN cen
tru požadujeme okamžité propuštění všech uvězněných členů
Jazzové sekce a navrácení veškerých materiálů, zabavených
v jejich bytech a prostorách Jazzové sekce.

s úctou

Frrnoís Fitzgerald
i

Rose 8;yron

Spolupředsedové PEF Freedon-t c-Tm.te

.Jak / '■■•ukovaly zahraní čn... tiskové agentury? 26 před
ních arneriv.ovatelů, o. isů a hudebník 3' koncem led
na sPoleč-ru '-y.vdo československou vládu, aby ukončila

pronásledováni výkonného výboru Jazzové qekcp a obnovila její
právní existenci« Petici podensali americ-tí’ spisovatelé jako
E.L.Doctorow, Arthur Miller,.Toni Morris^nová, Susan Sontagová, William Štvron^ John Updike a Kurt Vonnegut a oromihentní
jazzoví hudebnici jako Dave Brubeck, Gil Evans, Tommy FÍana—
gan, Mel Lewis, Wynton Marsalis, Gerry Mulligan, Sonny Ro~
llms, Billy Taylor a Cecil Taylor.

Následuje plné znění petice:
Jako američtí spisovatelé, umělci a hudebníci, zajíma
jící se o svobodu uměleckého projevu všude na světě, jsme
hýli značně znepokojeni, když jsme se dozvěděli o zápijovém
uvěznění ^l^nů výkonného výboru Jazzové sekce V Českosloven
sku, ,KarlavSrna, Josky Skalníka, Vladimíra Kouřila, Tomáše
Křivánka, Čestmíra Hunátaý Miloše Drdy, Vlastimila Drdy.
Jako umělci vidíme v-jazzu nejen americkou uměleckou formu,
ale také mezinárodní jazyk srozumitelný mnoha národům s od
lišnou kulturou« Jazzová sekce, která je Členem Mezinárodní
federace jazzových hudebníků a členem Organizace spojených
národu rro výchovu, vědu a osvětu, získala mezinárodní repu
taci v souvislosti se svou. rolí při stimulování hudební a
kulturní e.mnosti v Československu,
Těšíme se na rostoucí počet kulturních výměn se skupi
nami jakou je Jazzová sekce v rámci Dohody o kulturních vý
měnách, která byla nodeosár: . ^oce 1986 mezi Spojenými
státy a Československem« Uv..;znění členů Jazzové sekce již
poskvrnilo pověst Československa jako země, která propagu
je a podporuje jazzovou hu bu. Jejich uvěznění by vsak.zapří
činilo ..nenapravitelné škody pokud jde o situaci na poli
kultury v Československu« Pokusy československé vlády zaháje
né v roce 198?, rozpustit Jazzovou sekci, mohou být nazíy
rány jen jako porušení československých závazků zakotvených
v mezinárodních dohodách, zvláště pak helsinských oohodach.
Připojujeme se proto ke svým britským kolegům a vyzýváme
československou vládu, aby ukončila pronásledování Jazzové
sekce. a co je nejdůležitější, uznala a obnovila jojí tráv
ní existenci'’jako člena Českého svazu hudebníků.

Petice byla rozepsána při příležitosti benefičního
koncertu v Hew Korku.
V lednu 1987 zaslalo několik spisovatelů z Velké, Britá
nie Francie a USA dopis adresovaný prezidentu CSSR Gf^Husá
kovi , ve kterém protestují proti zatčení 7 členů JS a žádají
jejich oronuštění na svobodu. Tento dopis podensali: Jean
Anouilht Kingsley Amis, Be rvi Bainbridge, William Boyd, Mal
colm Bradbury, Raymond Sousse, Jacques Belefrcits, Consuelius
Castoriadis, Pierre Daix, ^argureite Duras, John Fowles?
André Frérioúe, Nancy Hustm. William.Golding, Juan Goytiso**
lo, Graham Greene, Edouard Jaguer? Eugene Guillevip. Seamus
Heaney Ted Hughes Danilo Kiss Michel Leiris, David Lodge,
Eduardo hanet<’Claude Macir-.oc, Tibor Véray, Iris Murdoch,
René de CbGld'i z, André Pifvr? d? Mandi rgues, Jacques Béda,
j.^an-Clrudn ppiiórcu And’** Ciucksmann, Denio Roche, Robert
Sabatier, Alan Sill.ittc z ‘vi Stoppard, John ’.‘ain, Arnold
Wesker., 11 ie one. sc >., AC? o
ew ski c
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Petice předních britských hudebníků dr. Gustavu Husákovi,
prezidentu Československé socialistické republiky

My, níže podepsaní, jsme znepokojeni^uvězněním Karla Srna,
Tomáše Křivánka, Vladimíra Kouřila, Čestmíra Huňáta
a Vlastimila Prdy, vedoucích představitelů Jazzové sekce
Svazu hudebníků CSR a stále trvajícím obviněním proti Jo
sefu Skalníkovi, Miloši Drdovi a Vlastimilu Markovi.

Ja.ko hudebníci si ceníme přínosu Jazzové sekce hudebnímu
životu Československa a hudební kultuře Evropy. Jazzová
sekce rovněž pozoruhodným způsobem podporovala sesterská umění a svou prací přinášela inspirující pohled na postave
ní" kultury v moderní společnosti. Hudba je nejinternacio
nálnějším ze všech umění a obzvláště jazz je svou sdělnos
tí schopen překlenout kulturní i politické hranice. Čin
nost Jazzové sekce v sobě spojovala tyto hodnoty tak živě?
že tím reálně přispěla ke světovému míru a porozumění mezi
národy. ■

V duchu dlouhotrvajícího přátelství mezi lidem Británie a
Československa apelujeme na Vás, abyste intervenoval ve
prospěch našich kolegů a podpořil principy spravedlnosti.
Jazzová sekce je členem Mezinárodní jazzové federace a my
věříme, že jako sekci Svazu hudebníků jí bude navrácen
vbrzku úplný a spravedlivý legální statut. Touto naléhavou
žádostí potvrzujeme náš závazek vůči Helsinské dohodě, kte
rou naše vlády podepsaly v dobré víře r. 1974 a která stá
le zavazuje všechny z nás.
Joan Armatrading, Derek Bailey, Tom Bailey, Simon Bain
bridge, David Bedford, George Benjamin, Sir Lennox Berke
ley, Michael Berkeley, Harrison Birtwistle, John Carewe,
Ian Carr, KWung Wha Chungy Tony Coe, Phil Collins, David
Cox, L^eíl Cresswell, Alannah Currie, Peter Max. Davies,
Carl Davis, Sir Colin Davis, David Drew, Michael Garrick,
Bob Geldof, professor Alexandr Goehr, Berthold Goldschmidt,
Jill Gomez, Sir Charles Groves, Barry Guy, Professor Jo
nathan Harvey, Jon Hiseman, Robin Holloway, Elton John,
Nigel Kennedy, Geoffrey King, Mark Knopfler, Jane Marning,
Oliver Knussen, Professor Kenneth Leighton, Paul Me Carthney, Sir Yehudi Menuhin. Anthony Milner, professor Donald
Mitchell, Stephen Montagne, Peter Nelson, Nigel Osborne,
Simon Rattle, Don Rendell, Elise Ross, Daryl Runswick,
Ronnie Scott, Robert Simpson, Sting, Barbara Thompson, Sir
Michael Tippett, Pete Townshend, Stan Tracey, Penelope Walm
sley-Clarke, Andrew Lloyd Webber, Gillian Whitehead, Hugh
Wood,
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Infoch o Jazzové sekci

Informace o , Chartě 77 , zkráceně Infoch, jsou nejdéle vychá
zejícím nezávislým časopisem, vycházejícím v Československu.
Existují již desátý rok, adresa redakce je Petr Uhl, Anglic
ká 8, Praha 2. ^Infoch vydáví všechny dokumenty Charty 77 a
všechna sdělení Výboru na obranu nespravedli A stíhaných
/VONS/. Od roku 1985 informuje Infoch také o Činností Jaz
zové sekce.
Číslo 8/85 přináší pod titulem Jazzová sekce kontra minis
terstvo vnitra žalobní návrh JS Městskému soudu v Praze.
Požaduje oe v něm zrušení rozhodnutí ministerstva vnitra
9 rozpuštění Svazu hudebníku.
Číslo 10/85 publikuje sdělení VONS č.467 /Policejní akce
proti Jazzové sekci/» VONS zde oopisuje domovní prohlídky
u členů SA,e a dále píše: "Vyslovujeme představitelům JS
podporu a věříme., že se nenechají zastiašit ve svém úsilí
■ o svobodný kulturní, projev. Celý případ pokládáme za na
prosto vykonstruovaný a řízený výlučně politickými motivy.."
Číslo 12/87 otiskuje článek Zástupci Jazzové sekce navforu
v Budapešti. Píše se v něm o vystoupení Karla Srpa a Čestmíra^Hunáta v Budapešti dne 23« listopadu 1985.
V loňském ročníku Infochu je celá řadu informací. V čísle
4/86 jevsdxlení VONS č.508 /Perzekuce proti Jazzové sekci
se stupňují/ Přináší podrobný referát o trestním stíhání
Karla Srpa a o uložení pokut Karlu Srpoví a Josefu Skalní-,
kovi.
Číslo 5/86 v článku "Jazzová sekce zádí Ml®$Js.vět o tis*
kQVOu opravu" píše o dopise Karla Srpa
Mladého
světa.
*
.....
V čísle 7A6 Krátce . informuje č lanek ýJáAu ta funkcionářům
Jazzové sekce" o postihu Čestmíra Hi^ář.a a' Vladimíra Kou
řila.
_
v
_
z . .
Číslo 3/86 utiskuje zprávu "Jazzó^T^ekce žali.je Mladý „
svět"«
Infoch č.l0./«6 přinesl sdělení VONS č.555 o uvěznění
funkcionářů Jazzové sekce a pod titulem "Manželky uvězně*
ných funkcionářů JS píší Gustavu Husákovi" jejnveden v
plném znnA. dopis manželek uvězněných ze 7 - září 1986
í s jejich adresami.
V čísle 11/86 je publikován společný dokument Charty 77
/24/86/ a sdělení”VONS č.559» -Je to dopni vládě CSSŘ a FS
fesR s názviD "Na obranu Jazzové sekce". Zasvěcený doku
ment vyzývá v závěru, aby představitelé politické a stát-,
ní moci zvážili svou odpovědnost a uži1i vlastní soudnosti.
Podeosáni jsou tehdejší mluvčí Charty 77 Martin Palouš,
Anna Šabac^A a Jan Stern. V tomtéž čísle jo článek "Mezinárcdsolidarita s Jazzovou sekcí", který informuje
o protestním oenise osmnácti členů západoněmecké strany
Zelených a cituje jejich požadavky. Dopis podensali m.j.
bývalí ^cskijci Milan Horáček a generel. Gert Bastian.
Dále je Aie sc-člení VONS A 56^ /Trestní stíhání Vlasti*
mila Mo-b-r/. které informuje o zatčení a trestním stíhá*
ní 'CLo.yv brka -'>c údajné poškozování zájmů republiky
v ?.aA*r A. G * 11:..ní VONS e.571 pak přináší zr • Au o tom,
že bA m Acu měs.i.cícn pronAAn z vazby a že trestní
stíhání i.rA. Koně 'ne v rubrice Krátké zprávy se Aše pod

názvem. ’’Perzekuce řadových členů Jazzové sekce” o nátlaku
na mimopražské členy JS.
Infoch č.12/86 uveřejňuje pod nadpisem Materiály^Jazzové
sekce Otevřený dopis zástupců JS účastníkům vídeňského jed
nání KBSE z 24. října 1986 v úplném znění. Pak je zde krátká
citace z dopisu aktivistů JS Členům, z 2«října 1936 a akční
program pracovního výboru aktivistů JS z 24«října 1986
o čtyřech bodech. Nakonec je zařazena petice generální pro
kuratuře p.cil perzekuci Ja^.cz
A-v o 7 Aorinací , že do
1,listopadu 1986 se k ní přioojixi 1453 občané.
Číslo 14/86 přináší dopis manželek funkcionářů JS preziden
tovi republiky z 3.12.1986 v plném znění a v rubrice Krát
ké zprávy anotaci publikace Jazzové sekce "Jací jsme”, kte
rá vyšla k 15» výročí založení JS.
V roce 1987 se objevují zprávy o Jazzové sekci již ve
všech dosud vyšlých Číslech. 1/37 otiskuje sdělení VQNS
č. 599 /Da‘,x^ vývoj v tr.věci proti funkcionářů:.'1 JS/,
Informuje se- v něm p ^ráčení obžaloby prokurátorovi a pro
puštění Miloše Drdy a Josefa Skalníka z vazbyř V rubrice
V samizdatu nově vyšlo... je šrotován Informační zpravodaj
JS podzim 1986.
Číslo 2/87 obsahuje sA’ení VfONS č. 607 /Současný stav pří
padu Jazzové sekce/, píš7 se v n'A j
obžaloby a o
propuštění Čestmíra Hunátii. .. • nX- c Křivánka a Vlastimila *
Drdy z vazby. J^o příloha*ke sd..loní jo vydána lživá a
znevažující tisková zorává velvyslanectví SSSR ve Velké
Británii, týkající se případu JS. Dále je v čísle dopis
Jazzové sekce čs. úřadům, kterým ¿Informuje JS o peticích
na její obranu a o počtu jejich signatářů* Jako příloha je
uveden nejčastěji se opakující text petice.
Číslo 3/87 zveřejnilo text komuniké pracovního výboru
aktivistů JS o setkání náměstka ministra zahraničních vě
cí Velké Británie pana Timothy Rentona se členy výboru dne1
2.února 1987. Protože Infoch podrobně referuje o všech zná
mých represích proti obráncům lidských práv, píše se zde
mnoho i o Petru Pospíchalovi* V čísle je ustavující pro
hlášení Výboru za osvobození Petra Pospíchala. Jde o šesta
dvacetiletého dělníka, signatáře Charty 77 a' člena VONS,
žijícího v Brně. 22.ledna 198'7 byl uvězněn a obviněn z pod
vracení republiky, hrozí mu proto trest až desetiletého
vězení.’ Členy Výboru jsou m.j. bývalý ministr zahraničí
Jiří Hájek, dramatik Václav Havel, spisovatel Ludvík Vacu*
lík,' brněnský aktivista Jazzové •. ekcc Pere Cibulka a člen
ka pracovního výboru'aktivistů Jazzové A:ce Jana Pacholí
kova.
Nejnovější Infoch /¿¡./87/ vydává výzvu Charty 77 datovanou
10.března 1987. Dokument informuje o konání procesu a kon
čí slovy: ’’Vyzýváme státní orgány: rsvcbcúte souzené Členy
Jazzové sekce'! V podmínkách, k/: / mnoho knih u nás nemůže
vycházet za je vyřazeno z knihou-?.. kdy je zakazována kul
turní tvorba mnoha našich umňluč . je nutno ho .notit čino
rodý zájem občanů o siření nezávislé kultury jako zásluhu,
nikoli jako provinění.. Národ, který se zastane své kultury,
bude zdravý národ»” podepsán? mluvci Charty 77 Jan Litomiský, Libuše Šilhánová a Josef Vohryze/A Dále je v čísle
sdělení VONS č„ 619 /Proces s Jazzovou sekcí stanoven/
a sdělení č, 62.4 /Rozsudek nad funkcionáři Jazzové «cvno/
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které přinášíme na jiném místěo Pod titulem Materiály Jaz
zové sekce Svazu hudebníků je zde v plném znění poděkování
Karla Srpa z února 1987, které rovněž uvádíme jinde« Pak
je zde zpráva o stanovisku pracovního výboru aktivistů JS
k procesu a informace o tiskové konferenci, která‘se kona
la dne 11/března 1987« Vystoupili zde m«j0 pan Charles
Alexander, předseda MJF, Joska Skalník, Nigě'1 Osborne a Mi
chael Berkeleyu V čísle se ještě píše o kazetách, vydaných
v hudebním samizdatu /uvádí se tituly, které ještě ne
jsou rozebrány/ a několik stran se věnuje solidaritě
s vězněným Petrem Pospíchalem V rubrice V samizdatu nov^ vyšlo. .... je anotace Informačního zpravodaje JS únor 1987c
Sdělení VOUS také od počátku zaznamenávají vývoj v trest
ní věci známého písničkáře Pepy Nose« Byl odsouzen y ro
ce 1984 pro údajné příživnictví a rozkrádání majetku v soc«
vlastnictví ňa dva roky odnětí svobody s podmíněným od
kladem na pět let a k pokutě 10 000 Kčss Městský soud
v Praze rozsudek zrušil t vrátil věc k novému projednání«
Obvodní «oud nro Prahu i 22 „ října 1936 vynesl zproštující
rozsudek,, hrotí kterému se nrckurátorka na místě odvolala«
Podle sdělení VONS č061S byl konečně svobozující rozsudek
potvrzen 200února 1987 Městským soudem v Praze
Blahopřejeme,,

Březen 1987
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POŠLO PO UZÁVĚRCE oc«
Český spisovatel Josef škvorecký, žijící v Torontu, vy
stoupil' v celostátní síti kanadské televize /CBC/ v pora
du, věnovaném óazzové sekci«
0 0 0 0 0

Mezinárodní konfederace svobodných odborů zaslala gene
rálnímu řediteli Mezinárodní organizace práce stížnost
na československou vlá.d.uv Poukazuje v ni na to, ze „česko—
slovenské orgány zrušením Jazzové sekce porušily konvence
čo 87 a čl98", nodensané Československem v rřlpě-..
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•Dopis velvyslanectví CSSR
/zveřejněný jako příloha sdělení VQIiS o ,,607 z 28,ledna 1987
xxxxxxxxxzxxxxxxxxxximxxrexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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V č á s i- i br i t s ký c h s dě 1 o v ací c br. pr o stř e dk ů s e, p r o j e. v i 1
velký zájem o uvalení vazby na pět vedoucích členu Jazzové
sekce če Jkúolo vt-nského svazu hudebníkům
československé velvyslanrctví povazuje za rutne vás in
formovat o hlavních otázkách tohoto případu a u/ést věci
na nravou míru«
Československý svaz hudebníků s° již v listopad1-. 1980
rozhodl ukonči i, činnost Jazzové sekce kvůli tomu5 že sekce
n o ruš o v ala e x i s t1i j í p í př e dn i sy u
Jazzová sekce ni ‘esnektovala toto rozhodnutí a pokračo
vala've své činnosti« Stala se bez 30u.hl.asu příslušných
čSe úřadů členem Mezinárodně. jazzové federace« Jazzová sekce
pokračovalo ve své nezákonné publikační činnosti,.- Jeny pro
dávaných publikací, knih, a br.o: ur nebyly schváleny přísluš
nými úřady. Lanová revize odhalila nedoplatky obnášející
5 233 699 Kčs.
Na základě této zpronevěry byla na pětičlerné vedení
Jazzové sekce 2«září 1986 uvalena vazba.
Po rozpuštění Jazzové sekce ministerstvo kultury čSR vypra
covalo systém opatření ve sféře jazzové hudby včetně poradní
s lu ž by t' ů s kv. n i ny o j o d do 11 i \.• c c ,
?'Tejlensím. důkazem velkého zájmu úřadů o rozvoj jazzu
v naší zemi bylo organizován: Mezinárodního jazzového festi
valu, který se konal v Prezf-: 23
a/ 26 _• 1C% 19B6fi

Londýn,

30»10e1986

Narozeniny

Dně’ *¿8/1/1987 nřédscda JS '-PSII Karel Srn "oslovil” své
90,narozeniny, bohužel n~ přu rodinné <; slavě doma. ale ve
vazbě v Praze-Ruzyni. část svého života věnoval kultuře u
náss v posledních 15 letech se nejvíce věnoval Jazzové
sekci c

Cena Josefa Kuňky

•

Pracovní výbor aktivistů Jazzové sekce a aktivisté se
rozhodli udělit cenu Josefa Kuňky dlouholcternu členovi a
pokladníkovi Jazzové sekce pern Miloši Drdovi,} za dlouhole
tou a dobrovolnou nmáo/ pro JS, ve svém, volnem čase, za lás
ku k muzice o. zájmu o veškeré' d^ní této organizace« Udělo
vání c~ny bvj.o schváleno výborem JS v r.1984 jako pocta ná
hle zesnulém členu Jazzové s:kc..,
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Sdělení VONS č. 619 /Proces s Jazzovou sekcí stanoven/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Předseda senátu obvodního soudu pro Prahu 4 Vladimír
Stibořík rozhodl dne 20.února 1987, že hlavní lícení v
trestní věci proti Karlu Srpovi a Vladimíru Kouřilovi, kte
ří jsou ve vazbě? a proti Miloši Drdovi, Vlastimilu Drdovi,
Čestmíru Hunátovi, Tomáši Křivánkovi a Joskovi Skalníkovi
se bude konat v budově tohoto soudu ve Spálené ulici číslo
2 v Praze 2, v místnosti číslo 157 v I.patře ve dnech
10. března 1987, kdy je začátek stanoven na 8,30 hodin, a
11. a 12,3.1987. 0 případu Jazzové sekce jsme již několi
krát informovali /viz naše sdělení 467, 508, 555, 559 /kte
réže současně dokumentem Ch 77/24/86, 599 a 607/. Předpo
kládáme, že soud bude rozhodovat na podkladě nové obžaloby,
která byla změněna v Části žalující Karla Sroa z neoprávně
ného vytváření ^finančních fondů § 127 trestního zákona. Po
kud jde o nejvýznamnější Část obžaloby, podle níž je všech
sedm funkcionářů Jazzové sekce stíháno pro trestný Čin ne
dovoleného podnikání podle § 118 tr. zákona, byla sice
podle rozhodnutí městského soudu v Praze v původním znění
zachována, byla však přepracován posudek soudní znalkyně
Bellingové, kterou obvodní soud pro Prahu 4 původně ozna
čil za nekompetentní. Další dva body obžaloby - pokus
trestného činu poškozování majetku v socialistickém vlast
nictví podle § 136 trestního zákona, jehož se měli dopus-tit Karel Srp, Vladimír Kouřil a Joska Skalník zatajením
pohledávky před likvidační komisí a použitím těchto peněz
pro další činnost sekce? a trestný čin rozkrádání majetku
v socialistickém vlastnictví podle § 132 odstavce lb/.trest
ního zákona, jehož se měl zpronevěrou 5454 Kčs dopustit
pokladník Jazzové sekce dvaasedmdesátiletý Miloš Drda sám,
nebyly předchozími procedurálními změnami dotčeny. Jak se
uvádí v prohlášení Pracovního výboru aktivistů Jazzové sek
ce ze 4.3.1987? "žádnému ze sedmi obžalovaných obžaloba ne
prokazuje a ani se o to nesnaží, že by z předmětného pod
nikání vznikl jakýkoli osobní prospěch; z výsledků vy
šetřování je zcela zřejmé, že se o něj nikdy nepokoušeli.
Veškeré prostředky, získané v rámci kulturní aktivity.Jaz
zové sekce, byly obratem investovány do další činnosti.’’
Připomeňme ještě, že rovněž není pravda, že by funkcioná
ři Jazzové sekce byli stíháni za daňový únikj obžaloba
postihuje výhradně investování další činnosti sekce, pokud
taková činnost je považována státními orgány za neoprávně
nou.
Proces, který se má v Praze v příštích dnech konat,
vzbuzuje oprávněné rozhořčení mnoha přátel nezávislé kul
tury v Československu i v zahraničí. Přes hospodářský cha
rakter obžaloby jde o proces ryze politický, který má roz
hodnout, na kolik se státní moc cítí oprávněna represivním
způsobem rozhodovat o existenci kulturních aktivit a o je
jich rozsahu.
5.3.1987

a* 3-9 *

Sdělení VONS
^pzspdek nad funk^iphtáři Jazzové sekce/
x^qaqc^xx?a^xvx5p&xá;x^xKXxx^xxxxxxxx^Jíxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obvodní soud peq Prahu 4, jehož %<enátig -předsedal Vládi*
ffiír SlibQřík^ 'odbudil *v «h:ÍPVním iíěení kopaném ve dnech
10« a 11/ března’ 1987'Karla Šrpa k šestnácti měsícům njenodmíněné, Vladimíra Kouřila
deseti měsícům‘nepodmíněněa to
♦ba do nrvní nápravně vých^ypé skupiny, dále Josefa ¿’kalní.-’
ka k deseti měsícům pod$ín|ně na zkušební dobu iří le|
a Čestmíra Huňáta a Tomáše Křivánka k podmíněným ^ejstům
v trvání osmi měsíců na zkušební dobu dvou let« Na začát
ku hlavního líčení vyloučil soud věci Miloše Drdy a Vlasti
mila Drdy k samostatném^ projednávání, a to proto, že ani
jeden se nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit hlavního
líčení8, Dále soud vyloučil k samostatnému projednávání ří
zení s'Karlem Srpem pro neoprávněné vytváření finančních
ffndů podle § 127 trestního zákona, pro tento trestný čip,
k něaiuž'mělo dojít před říjnem 1984, kdy byla Jazzová sek
ce Úředně rozpuštěna, je stíhán Karel $rp sám a jak jsme
jiá oznámili,. městský spud v předchozím procedurálním ři
čení potvrdil stj&novisfcp obvodního soudu, že část věci
týkající í se tohoto trestného Činu se vrací prokurátorovi
le dešetření a příslušnánčást obžaloby k přepracování^ Pro*
tfže však před zahájením hlavního líčení došetření a^přei*’
praopvéní obžaloby nebyjlp ještě provedeno, vyloučil sppú5
tot* řízený k pozdějšímu samostatnému projednávání«. Bude.rlí
v onp£ řízení shledán Karel Srn vinným? může mu být dosarVBdní trest zvýšen, a to - pabude-li již vynesený rozsu
dek právní moci - až do výš£ tří let.
Prokurátor Petr Schneider požadoval v závěrečné řaČi
edspuzení obžalovaných k podstatně vyšším trestům. a tp
pfďle právní kvalifikaep § 118 odst. 1,2 trestního zákona
«edovolené podnikání/ a dožadoval se,, aby byli uzp^i vijpmi i spácháním trestného ' Činu podle § 136 trestn/J^j” pákina /poškozování majetku v socialistickém vlastnicíý^ó*
$g.ud je však shledal vinpýqi toliko trestným činem ne&pvpleného podnikání v rozsahu prvního odstavce příslušnéh^ ***
zákonného ustanovení. Toto rozhodnutí soudu ovlivnil pře
pracovaný znalecký posudek Bellingové, podle něhož v al&e^
nativě nejpříznivější pro obžalované bylo použito pro fev/
nedovolené podnikánítj. investováno do další činnosti' 4
sekce, jen šedesát tisíc'Kčs.
Rozsudek není pravomocný. Všichni obžalovaní si poneehali^lhůtu na řbzmyšlení? Prokurátor se odvoláním domáhá,
©by vina byla uznána v rozsahu obžaloby a aby byly uloženy
přísnější třesty.
Hlavní líčení se konalo v atmosféře neobvyklé solida
rity, . o niž se zasloužilo jak několik set přátel, kteří
čekali v soudní budově, tak i zcela mimořádný zájem mezi
národní veřejnosti o Hlavní líčení sledovali v soudní síni
pracovníci tiskových agentur AFP a peut$r a dopisovatel
rozhlasové stanice Hlas Ameriky, jimž bylo, jednání ofi
ciálně tlumočeno do angličtiny. Zástupci dalších sdělo
vacích prostředků, jakož i pracovníci některých západních
zastupitelských úřadů v Praze a řada návštěvníků z ciziny,

?0

mezí nimiž
1 i předseda Mezinárodní jazzové federace oři
hudební radě oiTESCO o.-.Charlej 'lexander, zástupce humani
tárních organizaci Amnesty international Helsinki latch
a International Helsinki Fed ration for Human Right:,
zástuPKyně advokátní komory Acancouzského- denaxrmentu Haute
Seine a delegace britského svazu hudebníků byli v ^oudní
budově rovněž přítomni*
Na tiskové konferenci, která se konala v den vynesení
rozsudku zodpověděli členové Pracovního, výboru Jazzové
sekce jakož i souzenx funkcionáři přítomným novinářům otáz
ky, týkající se? právo skončeného procesu, budoucnosti Jaz
zové sekce / jejího dalšího působeni v rámci Mezinárodní
jazzové federace* Na dotazy odpověděl i pv Alexander, příspdvk přednesli delegáti svozu britských hudebníků á další
o ř í t o ran í h o s c é,
K hodnocení dosavadního průběhu trestního řízení je
nutno poznamenat, že vynesený rozsudek, jakkoli se zdá ve
s r o vn án í s p ů v o dn e hr o z í c í m í t ves i. y m i vný , 1 i d s ky v á žně
postihuje funkcionáře Jazzové sekce a j * trvalou hrozbou
pro její delší činnost« I když bylo soudním jednáním opět
zpochybněno - právně i morálně • předchozí rozpuštění této
kulturní organizace, neřešila se přec souden otázko její dal
ší legální existence, o kterou no celou dobu oč svého roz
puštění marně usiluje* Československá i mezinárodni veřejnost,
která se za postižené tolik zasazovala, stojí-nyní před
úkolem dosáhnout tohoto cíle/ '
/Víz naše sdělení č*467.-. 503 555
559, dokument Ch 77
24/86, 599. 607 a 619*/’
12.3<1987

lýbor na obranu nespravedlivě stíhaných,
čs., liga oro lidská zvává,
člen 'Mezinárodní federace nro lidská prá
va /FTW
'
Všechna <rM'W VONS i-ou zasílána Federálnímu shromáždění.
Jména a adresy Aená VOA byly zveřejněny ve sděleni č 59A
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Poděkování

7*'Cni a přátelům Jazzové sekce

V minulých dnecn jsem obdržel velké množství gratulací
k 90« narozeninám Dozvěděl ¿»sem s<? i o obrovském úsilí,
které vyvíjí pokrokový svět za záchranu Jazzové sekce a
osvobození uv o z n ě n ý c h č 1 e n ů vý b o r u«
Chci poděkovat prostřednictvím Jazzové sekce všem,
kteřm se o to zasluhují, a říci? že laio pomoc má oro Jaz
zovou sekci, rodiny uvězněných i oro mne velký morální
a praktický význam« Jen člověk, který je uvězněn za své
přesvědčení, a organizace, která nesmí oro lidi dělat to,
co chtějí, to dokáží náležitě ocenit « szJsme světu velice
zavázáni a chceme to oplatil Lidé v Československu si dnes
uvědomují
že bezpráví na Jazzové sekci může zítra postih
nout i jcu Uvědomují si také, že lidská orává jsou nad záj
my mocenských skupin a že jedině vyžadování důsledného
plnění Helsinských dohod může situaci změnit« Jazzová sekce
proto chce, aby se o ní hovořilo a jednalo kdekoli na svě
tě o. vzniklý konflikt mezi Ministerstvem kultury ČSR a ob
čany GSSR dobrovolně sdruženými v Jazzové sekci nebyl ozna
čován za tzv« zasahování do vnitřních záležitostí Českoslo
venska« Jazzová sekce za tím účelem poskytuje zdarma autor
ská práva /copyright/ na šíření jejích materiálů kdekoli
a kýmkoli na světě,
V Praze jde o Helsinky« Přínad Jazzové sekce přerostl
rámec kulturní organizace« Jde o zájmy a práva všech«
Ještě jednou děkuji za noiuora. Prosím, vydržte!
Věznice Ruzyně Praha
únor 19C7

Karel Srp

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí USA k odsouzení
réti členů výboru Juzzrvé sekce Svazu hudebníků:
11« března odsoudil nražskv soud pět vedoucích představite
lů Jazzové sekce Svazu hudebníků vro údajné nedovolené pod
nikání« Vynesené rozsudky se pohybovaly ol nenadminěžného
trastu odnětí svobody na 16 měsíců no osmimesíční trest
s podmínkou na tři rohy« Odsouzení vedoucích představitelů
Sekc^ je posledním krokem es»úřadů v jejlen snaze neutrali
zovat. Jazzovou sokol, jež se od svého založení v roce 1971
snaž i la prosazovat svobodný kulturní projev tím, že Posky
tovala velkém^ množství umělců prostor k jejich tvorbě
v oblastí publikováni.; hudby a umění vůbec« Při v'vn cení v
rozsudku soudce otevřeně pochválil vysokou kulturní úroveň
práce Jazzové sekce. Skutečnost, že ú^ady oceňují ořísnívávání Jazzové sekce k rozvoji čs«kultury a zároveň odsuzují
je j í v< -i o u c í n ř o d s t a v i tel e k t r e s t ů m v o z e n í j o n e p A r a v e d 1 i vá'a absurdní a jasně dokazuje, že úkolem řehote soudního
procesu byla omezit další nezávislou kulturní Černost es«
občanůc Spojené státy odsuzují rozsudky vynesené nad vedou
cími představiteli Jazzové sekce a vyzývají čs, úřady k res
pekt o vání lidských práv a záklaórích svobo/;. obsažených
v helsinském Závěrečném aktu a k zastavení perzekuce toho
to významného hlasu, volajícího oo nezávislosti kulturního
projevu,
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jazzová sekce

>:

Re krčské sórúni 611

^Tancel'iI ^f^sidcnta republiky
Úl- KS^ oddaiení kultury
Ceskoslovcnská tisková
kancelar

‘46 00

Praha 4

Ministerstvo vnitra Č’SR
Ministerstvo sorevedlnosti CSR
Ministerstvo kultury ČSR

Mezinárodní Jazzová Federace při HR UNESCO
Stanovisko Jazzové sekce- k soudnímu procesu se- cleny jejího
výboru
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:’: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dne 11*3,1937 Obvodní soud pro Prahu 4 odsoudil pět čle
nů výboru Jazzové sekce k troštům odnětí svobody, ve dvou
případech nepodmíněným* Rozsudek nenabyl právní moci a
pravděpodobně dojde k odvolacímu řízení* Obžalovaní jsou
přesvědčeni, že se ničím neprovinili proti Šs
zákonům, a
obhajoba ve všech něti případech důvodně záda
zproštění
viny a vynesení osvobozujícího rozsudku
Takzvané nedovolené nodnl-Aní, z něhož byli představite
lé Jazzové seker, obviněni, bylo soudním líčením shledáno
v řádově menším rozsahu. než udávala obžaloba» Monkrétně se
mělo jednat o- vvtvořor.í fínančnícn prostředků pro vedení
spolkové činnosti -'jež by rí.h-c nemohlo být trestně stíhá
no, kdyby byl Jazzové sekci nonechAi scctut zájmové organi
zace, kterou vždy byle/, a ¿0 v celková výši 62 392,- Kčs.
Proto j - lř*ba klasif 1 kovat j:?ko protiprávní pokusy diskred i t o v a t ua z z o > o u 3r: k c i v e š k e r 6 vý v o >7 c o s k o s 1 o v o r 1 s ký c h sdě
lovacích prostředků a oficielních činitelů hovořící o daňo
vých úr-icíca, obohaconl-ch a o různých ziscích vrsměs vyš
ších, nec jc částka uvedena v soudním rozsudku* Jazzová sek
ce- hodí-5 ze vš?ch nařčení vyvolit právní důsledky*
Souhlasně s menším tzvs proviněním jsou i vynesené roz
sudky podstatně nižší, než navrhla obžaloba, S pozorností
bylo zaznamenáno rovněž zřetelné úsilí o vysokou korektnost
celé justiční procedury» která: patrně nemá v Československu
v posledn - době obdoby,.
Jazzová sekce, se. zadostiučiněním, cháne tyto pozitivní
jevy jalo projev jisté míry dobré vůle ke ko icrom^snímu ře
šení složí-é situace ze strany československých úřadů»^Zde
nepochyeně sehrálo rozhodující ulohu světové yeř^j.ié mínění,
jež dalo jasná najevo všeobecné oř - svědčení, že za obviněním
z hospodářské kriminality se skrývá mocenský zásah proti ne
závislé- k ut u rn í i n i c i a t i v ě,
Povzbudí.v'hm rysem soudního jednáni byly téz náznaky sna
hy soudního orgánu o nezávislou a zodpovědnou oráči v rámci
dodržovaní platného československého právního řádu* Přesto
však bohužel právě v tomto směru jc třeba otázku celého pří
padu Jazzové 3rkce považovat ze otevřenou a dosavadní umír
něný trend nelze v žádném vríoa .r chápat jako vítězství. Je
diný výsl-rdek přijatelný n^o veškerou kA tu^ni
hojnost,
je únInd zproštěn viny ob olovených okamžité propuštění
dosud vězněných a rehabilitace a obnova činnos" 1 Jazzové
sekce v nlné-m rozsahu r luvm^x ••/t zoe o vitěz-sm nemáme
txn na myslí úsn' ch šazzo-á srkem. I’a jakožto ztělesnění
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určité ideje nemůže být dost dobře u žádného soudu poražena«
Jde však o praktické prosazení obecných právních norem a mo
rálních zásad a v tom nám zůstávají '•úřady hodně dlužny.
Pracovní výbor aktivistů Jazzové sekce ve svém dopisu
členům v říjnu 1986 explicitně vyjádřil,obavy, že v rámci
soudního řízení, vedeného přísně po linii hospodářské čin
nosti Jazzové sekce v posledních dvou letech, nebude vytvo
řen dostatečný prostor k projednání podstaty celého případu.
Tím je bezesporu neoprávněnost zrušení Jazzové sekce, aktu,
který završil celou řadu předchozích perzekucí, porušení
úředních povinností i zákonů, jichž se v minulosti česko
slovenské úřady vůči Jazzové sekci dopustily. Průběh právě
skončeného soudního jednání předpoklady Pracovního výboru
zcela potvrdil.' Jazzová sekce je proto i nadále nucena usi
lovat všemi legálními prostředky o rehabilitaci členů výbo
ru a vlastní aktivity. Vzhledem k tomu, že československý
právní řád má četné nedostatky, které komplikují možnost
nezávislé justiční kontroly právoplatnosti administrativně-snrávníchvrozhodnutí, jakým bylo například zrušení Svazu
hudebníků ČSR a jeho Jazzové sekce$ musíme počítat s tím, že
pro dosažení uvedených cílů bude nutno vyvinout ještě znač
né úsilí.
Jazzová sekce měla a má v úmyslu především konstruktiv
ně pracovat na poli kultury a nikdy nepřipustí, aby se její
činnost redukovala na pouhý boj o přežití, i když je nutno
přiznat, že ten ji v poslední době stál mnoho energie.
V této souvislosti je třeba považovat za nejvýznamnějŠí rys soudního líčení jednoznačně pozitivní hodnocení veš
keré kulturní aktivity Jazzové sekce, které vyjádřil v odů-'
vodnění rozsudku předseda senátu.;. Domníváme se, že tento
fakt představuje dostatečně pevnou platformu pro brzké do
sažení a všeobecné uznání legality do budoucna bez ohledu
na to.- jak dlouho a jak úspěšně bude diskutována otázka
legality dosavadní. Pevně věříme, že Československé úřady
budou mít stejný názor.
Závěrem tohoto prohlášení bychom rádi jménem našich
členů; vyjádřili upřímné poděkování všem přátelům a příz
nivcům-Jazzové sekce za neutuchající zájem o jejich čin
nost a silnou morální podporu, kterou věnují našemu pří
padu a myšlence svobodné nezávislé kultury,, Zejména díky
jim stále-.pohlížíme do budoucnosti s odhodláním a optimis
mem >
■ ■
•
.
*
•

Praha 12.3,1987
Čestmír Hunát

Za výkonný výbor Jazzové sekce

Tomáš Křivánek

Josef Skalník

Za Pracovní výbor aktivistů. Jazzové sekce? •

Jiří Exner

Jana Pacholíková-Petrová

Martin Sýkora
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Rozhovor s Josefem Průšou, právním zástupcem Jazzové sekce
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.ťXXXXXXXXX
Jaký máš; jako právník, pocit z toho včerejšího procesu
^ak se ti to jeví?
24 hodin^po procesu jsou mé představy i hodnocení nrobíhajícího řízení nadále rozpačité a neuspořádané, Nejsem s to
si dát dohromady, jak je možné, že u případu, který má tak
širokou publicitu, jako je příoad Jazzové sekce, může soud
ignorovat důkazní návrhy obžalovaných přátel, že může igno
rovat v^oodstatě prokazování subjektivní stránky trestného
činu a že může rozhodnout o vině, aniž by předepsaným zá
konným způsobem vyvrátil jejich obhajobu, V podstatě, dle
mého soudu, jde o aplikaci presumpce viny a nikoli neviny,
tak jak je stanovena v trestním zákoně. Postup předsedy
senátu JUDr. Vladimíra Stiboříka v otázce mé účasti u hlav
ního líčení jako veřejnosti^ či jako svědka, nebyl korektní.
V úterý ráno, když Cesta Hunát a Tomáš Křivánek souhlasili
s konáním hlavního líčení, přestože byla závada v doručení
obžaloby, za podmínky, že budu moci být přítomen, soudce
prohlásil, že se tak nemůže" stát, nebot připadá v úvahu
nrůj svědecký výslech. Po dva dny zvažoval, zda vyslýchat či
ne. Neříkám to proto, že ta -věc by se mě týkala konkrétně
jako osoby, ale hlavně proto, že šlo o zásadní svědecký dů
kaz, který měl být proveden, měl-li mít vynesený rozsudek
zachováno alespoň zdání legality.
Jinak - tlak, který vyvolaía reakce veřejného mínění, se
projevil příznivě alespoň potud, že tresty, které byly v ří
zení uloženy, byly relativně nurné. Původně^bylo u Karla
Srpa uvažováno^o trestu kolem šesti let odnětí svobody a u
dalších odstupňovaně směrem ke shodní hranici trestní saz
by.
.
Práv li stránka případu Jazzové sekce je značně komplikova
ná a to zejména s ohledem na subjektivní stránku věci. Po
dle mne se soud se subjektivní stránkou trestného činu ne
mohl vypořádat, nebot tady neprováděl potřebné dokazování.
Je třeba hodnotit vždy volní vztah obžalovaných k spáchané
mu trestnému činu nikoliv v době, kdy soud posuzuje^inkriminované jednání a kdy jsou již řady skutečností známy, ale
v době, kdy k jednání docházelo. Pokud jsme v dobnu 1985 po
dali soudní žalobu Městskému soudu v Praze o přezkoumání
rozhodnutí ministerstva vnitra o zrušení Svazu hudebníků,
nemohli 'jsme předpokládat, že soud poruší platný ^rávní řád
a že vysloví to, že není dána pravomoc soudu. Proto.až do
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR v lednu 1986 byla činnost
Jazzové sekce po subjektivní stránce naprosto legální. Podá
ní žaloby na přezkoumání správního rozhodnutí má totiž cha
rakter opravného prostředku proti rozhodnutí správního orgá
nu. Řízení se zahajuje na návrh a návrh je současně odvolá
ním, které staví vykonatelnost i právní moc správního roz
hodnutí. Tuto okolnost soud nijak nehojnctil,
V postupu ministerstva vnitra již v počátku došlo k celé
řadě hrubých závad, které by s? v jednání ústředního orgánu
státní snrávy neměly vyskytnout. Především ministerstvo
vnitra, civilně správní- úsek, nesprávně a tudíž nezákonně,
poučovalo účastníky o možnosti nodat onravný prostředek, i
o druhu opravného prostředku. Proti rozhodnuti ústředního
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ur. lnu so nenadává odvolání, jek poučovalo Ministerstvo ČSR,
ale ^.¿¿liad, c pu-.ljpómu rozkladu .nelze odejmout odkladný
účinek« Zde je z časového hlediska další hrubá vada v noetu
nu .soudu nebol o podaném rozkladu pražské pobočky Svazu hu
debníků ve sn^ávním řízení rozhodl ministr vnitra ČSR jung
15 «.Ledna 1953. .akžc kdybychom pominulí soudní žaloba a soud
ní soor . 1 e uvazovat tak,, že Svaz hudebníků byl do správní
linii roznu/tén k 15 3 'lednu 1936*
Hemonším problémem je posouzení otázky, byla-li dána pravomoc československých soudů k projednání žaloby Jazzové sek
ce nrot/í Ministerstvu vnitra ČSR, kde se Sekce domáhala
■/.>• .f"1 o v rií ui viii neúčinnosti a zrušení rozhodnutí minister
stva vnitra o likvidaci Svazu hudebníků. Likvidace Svazu
hudebníků byla provedena na základě zákona č* 126/68 Sb.
V ustanovení paragrafu 3 odstavec 2. tohoto zákona je zalo
žena pravomoc československých soudů k provádění přezkumnéhb řízení« V roce 1969, 21.srpna, vydalo předsednictvo fede
rálního shromáždění zákonné opatření čo99; které byle poslé
ze schváleno usnesením federálního shromáždění a obsahem té
to normy jo další o nezení občanských práv v důsledku krizové
situace v roce 1938 a 1969^ V paragrafu 6 tohoto zákonného
opatřeni došlo k zrušení práva dobrovolné společenské orga
nizace obracet se s žalobamm k příslušnému soudu«. Ustanove
ní však planilo pouze do 31.12e1969, neboť paragrafem 7 této
zákonné normy byla omezena působnost a časová účinnost normy
tímto'Jatém. Ve sbírce platných právních. předpisů již není
zákonné opatření c,99/1969 Sb* vůbec uvedeno a tak je vskutku -s podiven, jak mohl Městský soud v Praze s poukazem na
neexistující normu vyslovit* že není ^ána pravomoc soudu pře
zkoumávat rozhodnutí ministerstva vnitra o zrušení Svazu hu
debníků..-.
Jaký předooir';

další vývoj procesu s Jazzovou sekcí?

V rondě:
u mě byla spousta novinářů* Vyslovil jsem předpo
klad
;-e by rt-lo dojít k -propuštění Karla Sroa a Vládi
Kouřila z v'’zby a k odročení hlavního líčení za účelem pro
vádění ^atších důkazů,- Můj předpoklad nevyšel., spor probí
hal naprosto odlišně* Proto já osobně, i přes zkušenosti,
vtsre s obhajobami v trestních věcech mám, si nedovedu před
staviv., jakým způsobem může další řízení probíhat*
Pokud ty m’".lo probíhat v souladu se zákonem a a trestním řá
děn, pak by nepochybně mělo ^ojít ke zrušení odsuzujícího
rozsudku u všech obžalovaných přátel. reboť v řízeni nebyl
řídne zjištěn skutečný stav věci, nebyla prověřována obhajo
ba obžalovaných a zejména nebyly ’ převáděny důkazy., svědčící
v jejich Prospěch« Tím mám na mysli zejména mou svědeckou
výpovod
Paradoxní na tom je. ž.- Obvodní soud pro Prahu 4
ve svém zrušujícím usnesení z 30« 12 ýi$35 přikázal orgánům
Činným v tirs.ním řízení, aby provedly můj výslech jako
svědka® Městský soud v Praze pak né svědectví odmítl a ozna
čil za naprosto nepotřebné«
Takž
jakým’, dalšími cestami st bude proces vést, je vskut
ku velmi těžké ní’''dnokl
te Pro tento oroccs neplatí ustá
lená právní pravidla«

Slyšel jsem, že v pracovním syo^u Karla Srpa_. který byl^ořed
Časem vyhozen ze zamásinání, se děje něco dalšího. Můžeš
o tom něco říci?
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u. když m ^am výslovnésvoleni od Karla věci zveřejňovat. dom—
njvani se, ¿c nohu, a že by se zveřejněním této záležitosti
souhlasí lt.
As-u před °měsícem. ,mi došel připiš, který obsahoval fotokopie
■ dokumentů o jednáních, která předcházela dání výpovědi mému
příteli Karlu Srnovi. Po přečtení těchto dokumentů jsem se
zděsil.* Karel byi vvhozen z místa tiskového redaktora v Pan—
tonu poté,. co řad.a^orávníků spc 1 upracovala na tom, aby jeho
výjdni soudní, zaioba musela byt zalítnuta.» Slo o preciz
ně oři on>> ,Komplet, na jehož konci stálo zamítavé soud
ní rozhodnutí o Nyní jsem Dodal Obvodnímu soudu oro Prahu 1
návrh na povolpní obnovy řízení a předložil jsem soudu foto
kopie dokumentů, které mi byly poštou zaslány. Jaký další
průoěh však^věc bude mít, je dost složité předvídat. Osobně
se obávám, že Obvodní soud pro Prahu 1 nepřipustí, abych
Karla Srpa v tomto řízení zastupoval. Činí mi tak'vždy,když
jde o sro.r. >terý přesahuje běžný rámec a který se dotýká
v :.-wdscatě zrůdných základů fungován^ moc^ ve státě reálné
ho socialismu,
I

Jak se odrazí proces s výborem. Jazzové sekce na •?r'lší čin
nosti bk Au
to pro Sekci bude znamenat?

Tato otázka a odpověď na ni je ještě složitější než předcho
zí.* Já osobně jsem v záležitosti pokračování činnosti Jaz
zové sekce a jejího plného obnovení značný pesimista* Podle
mne v současné době chybí vedoucím, představitelům pracovního
výboru přesný přehled o tom, jakým způsobem postupovat a
přesné zvažování nutných kroků, které jsou zejména v poli
tické oblasti nezbytné, má-li se život Sekce obnovit v pů
vodní šíři.* Zatím se uměle předstírá., žebSekce je pouze kul
turní organizací, která nechce být spojována s politikou,
se zahraniční odezvou, s opozicí vůči režimu a pezapomíná
se na to, že to byl právě současný režim který zrušil Sek
ci pro její svobodomyslné názory, pro publikování nejrůz-v
nějších tiskovin, které byl^ na hranici samizdatu /alesoon
hodnoceno očima ŠTB/, a že tudíž z hlediska.státních orgánů
již Sekce patří nikoliv mezi kulturní organizace, ale mezi
organizace politické» Nehodnotí se ani to, jakou obrovskou
odezvu vyvolal proces, který byl před Obvodním soudem pro,
Prahu 4 veden, že se zde sešly desítky zahraničních noviná
řů. že se věcí zabývaly hlavy států, že přicházely interven
ce^ nejrůznějších míst. Za podobné situace již nelze hovo
řit o tom, že Sekce je pouze kulturní organizací a ignorovat
politickou stránku věci. Bohužel, v tomto směru jsou značné
rozvory mezi mnou a pracovním výborem Sekce, nebet dle mého
názoru je v prvé řadě nutno v politickém boji s mocí vybojo
vat si právo na existenci a teprve poté, až existence bude
uzákoněna a staneme se legt ln.:.mi, můžeme pomysle u na výraz
nější kulturní činnost* Jinak si budeme pouze namlouvat, že
jsme kulturní organizací, ale budeme prakticky bez možnosti
kulturně se realizovat a po Čase se na nás pro nečinnost
zapomene.
Je zde ještě možno zvažovat, nakolik by Šlo využít pro dal
ší činnost Sekce členství v Mezinárodní jazzové federaci.
Ovšem, tyto otázky úzce souvisí s mezinárodním právem a jak
jsem zatím veďl korespondenci s orgány ČSSR, tak ty členství
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Jazzové sekce v Mezinárodní jazzové federaci neuznávají pro
to, že členství nevzniklo podle předem daných^podmínek , Sta
novených naším právním řádem.. Mělo je projednat ministerstvo
zahraničních věcí a odsouhlasit je a dnes je tvrzeno, že šlo
o samostatnou iniciativu tehdejšího vedení Sekce, která nemá
pro náš stát žádné právní důsledky v Je mi osobně líto, že
situace kolem Sekce a kolem jejích perspektiv je na stávají
cí úrovnia Defacto to znamená, že policejní zásah ze dne
2,září 1986, i když vyvolal značnou nevoli ve světě a řadu
protestů, nakonec splnil svůj účel. Nežádoucí legální forma
šíření kultury, nezávislé kultury a necenzurované kultury by
la pozastavena a byla jí prakticky vzata možnost, pokračovat
v činnosti.,
%

Co bys poradil členům Jazzové sekce? Jak mají v této situaci
pestunovat?
Já nad otázkou "Jak dál" jsem přemýšle'1 nejednou a ne málo.
Vyšlo mi zhruba toto:
1/ Především bychom měli v současné době soustředit veškerou
pozornost ne trestní proces. Pokud proces probíhá, dokud se
bojuje o nevinu vězněných přátel i přátel, kteří jsou stíhá
ni na svobodě, dotud je Sekce v povědomí. Jde o zásadní mo
rální asnekt, o dooovědnost každého z nás za to, aby nedochá
zelo ke zbytečným a nedůvodným perzekucím. Pochopitelně,jak
mile proces skončí, at s tím či oním výsledkem, je nutno si
přesně stanovit, co od Sekce chceme, jak si představujeme
další•činnost a co budeme dělat.
2/ Jazzova sekce by měla ve výraznější míře zapojit Meziná
rodní jazzovou federaci, aby působila na naše úřady.,
3/ Pále by se měla soustředit pozornost všech na registraci
činnosti Sekce na území Prahy 4 u ONV, Zde je od 30.ledna
loňského roku podaná žádost o registraci, ač uplynulo patnáct
měsíců, není rozhodnuto.
4/ Mxlo by se obnovit vydávání zpráv o Činnosti výboru. Tyto
znravv působily po celou dobu jako prostředník mezi výborem
Sekce, který byl tvůrčím mozkem, a členskou základnou.
5/ A pokud jee o členskou základnu, iniciativa každého je
dince by měla být samozřejmou součástí jako přístupu k pro
blémům celku. Pokud půjdeme touto cestou, pokud se nám poda
ří sjednotit síly a nebudeme se snažit vyvyšovat jeden nad
druhého, snažit se být jeden populárnější než druhý, potud
bychom mohli i přes veškerá úskalí kulturní Činnost Jazzové
sekce obnovit á já bych se mohl věnovat práci na jiném poli.

Děkuji ti za rozhovor«
12„března 1987
Ocázky kladl -Stop»

JUPr„ Josef Průša, který je oráním zástupcem Jazzové sekceŤ
zastupuje i její ďal-Ší členy« Je signatářem Charty 77 a od
podzimu 1986 je bez stálého zaměstnání. Předtím pracoval'
jako podnikový právník. Byl pět let vězněn v Plzni-Borech.
Až do svého uvěznění působil jako advokát v chomutovské
advok-ith .i'*noradně ,
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INPTVTAALA výstava pražského výtvor Am Alana KA Aka
v hamburskéj kun st ha A... nrcAtc.vuje svojín juesobom ojdi >
rely tzvmA tvrAAjnej c *• napříčk ActkA renre Avnym zás ah o vr._. 1 - k,y c h úr a d c v - s v o j c ’ >. - - ?. a L tn o u c e s t o u i ó úc e j
voIvy cal výtvarné j A. túry*,
Po oAAeA Českoslov.reka AA varšavského paktu a
no airxijuCfj ’■ kense tlí jít- j ■■ nastol.. vo vzájocn.ýcr stykách
dlháy do dnes. Ate ne n''konaná Azé a* AAÁAkie
a uiuccc nevili ve lvů chvcj ore rentovcí z ’brebt’ a z "^raticla—
vy n o' '• uk an i A ¡. c i ř mn g u- c- n i c , je fi ? _• q - •; i. c h.c. _•
< ío s zc = 1c
v nedat'
o unionie iz z" A pvAmcx-A a konvenčně«, Co v podmicnkac-..! s.;ooecného výboru
AAracie je Ano olaA, je
Jeve Li ¿a.. novost a scmycaiioc . toho—ktcoAho nosolstve*
'rýtv. ■ oskterý všetky>ztiAo - a mnoho í?A? AlAc ->
kritéria •<• plňej dere manina, je pražský bas.dk, maliar,
hudebník. a Avrhar
ilan Aíížák
JoAAAA ?tnos.iAa poloviny ÓOtýcb rok o v umožni’’a vtedy
es to sotva 25 rohAu autore A vstavit jo z akýchkolyek
rozvakov r svvrré.me nc v^cboniú scénu® V Krotí FL-JXUS ja
formu june- j'Anota amerických a zánaíocuronský.. n Axioms*tov od Avia v X.AAAA svojho súrwlr cn Na roAiel od
A A A;. -¿vojích svAAojo/Akcv zo 60tých rokov. nozostal
však At na uznávaných A výdobytkocA Napřick' tvrAmu.
úAu, kdo A Knížáka nA A
o navře A z Ameriky nc roku
l°ok noAlhol, nezA .pkol ani v é-a.ooA . prinášAúAch v
těsno ?, sic . o nolicajry dozo ', roAm ....".•. .. disk .mmináciu
s dlhšAAe bytem v o v-z o-A»

ňxtrcvcrlYjú c-ociolo.picku né tu siriodn Atrevertný ponor
C o n é d i a : u v a z 1. i v o u s e h o i n o t ? n v o z 1 a ? , n ý c; i e c u c: z 1 c A vy jádrová Ach pros tri A kov»
"

Od konců ¿xAAeAatych •.■’•okov naribs Knížák čcr.iz
čtAtejdi’.' ,aj se slcvom.. Abo ‘‘"kopy • o-A. a "■ z pv:nomenutá
i v katélóou nríto.mnA Amburskoj vystary, je v trendu
sAasného- "■ AAA.o.; :Ac. snáč v'a .mi A ad e-'<p ?r.".uont Ana
z
hAA 5 s kterou Knižák KAyA z lione ..hit-..ke Ale z ýArriánskveh” A zní / do Prahy nrickA ,.alfi
_
,
’ Na otvoi'pm Kní ■. kov--"] ■■vstav.'
ho joútc.ceo, .uznetrá—.i.e
prcjviedol oraheste-T sevt^onenoAcékc lAzh.Jlsil '■*• S.ÍO' svojho
dru.hu svetovú nrecd«' keu ■ umAeoz kvart' .. a iA komorné’
otel:, z ro^c-rtoám vAsAanAho najsirb' '¿rckvs^u.eu pu
bliku. oČo:Avojucoau moče oko "•perAicnt a provok.iciu.?. se
odkrvíi. A mo Ac A
r A jo o kl.'Ac'Ach AmeeAí Odkaz
AArnu a AAcnďAj skladatAskej "odeony AAv ozvAiý
¿y-'.i. .y zlot anskou ..uevaostou a nri omoč srostou lyriky*
Poki .il i
o Aar šiu KnAlkovu A Au 3'vr? etozrcn í na ham
burské j j.Ateve video •• z.jznamami koňccrtov o( skej kapely
•J,.-l"cuáí•■ z konce 50tých roková ¡noAo ju smel/o -zroynat
s akAélnou estetikou ?A Ir pa ' Ghassa, Steva'Rcicha a irych
ni c-dbojovAA; mechanickéj huAbncj faktury
Alan KníAk ni o v..-As ako to na o tvoření hambursko j výt rny <_ IstcA s obdive- . konétetovA nouredný nemecký
1'ifsžorzk u i-nía ’ *erner Roímenn. iba novodobý li?1 ’lulcnsmegel,
soájsjÁi
v duchu Oskara Kokoschku e streeoeuronske j
• --- — ‘ - -
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a ennl nčmnkú analVZU

či kritiku s múdrostou odstupu« V priebchu rokov sa Knížák
naučil i bodro vážit únosnost vlastných prostriedkov,
K priebojnosti tvorby prístúmla i nriebojnost dramatur
gické j sebeinscenáciee Ak už v roku 1983 překvapil Knížák
pri svojom vtedajiom odchode z Nemecká nimoriadne posobivou réžiou vlastných diel v galérii Grttn v Brémách, zvládol tentoraz i omnoho obtiažnejčíe insccnáčné oodmienkyy
ktoré stavia do cesty najstaršia výstavná hal v Nemecku.
S lachkostou a vtipom zanojol Knížák, ako aranžér a tvorca výstavy. ^o svojej dramaturgie nielen obtiažný oart
schodiště a monumentálněj vstunnej haly, ale ivtu vystave
né klasické dielas s ktorými nebolo možné hýbat, Nielen
okolité múry a stromy. oovlečené Knížákovými textiliami,
ale celá klasická moderna? vystavovaná v Hamburgu., bola
v jeseni 1986 prezentovaná dvchor. hravosti a vtipu čsl«
výtvarnika «
Po výstave lounského majstra Zdeňku Sýkoru v júli 1986
v Bottronskom mestskom múzeu, dokazuje i jeho příležitost
ný žíak z oražske^ Vysokéj školy nedagogickej, Milan Kní
žák, že umenie prichádza júc "• z Československa nemusí byt
nutné školonovinnou nudou a plačtivým martýriem nenaplně
ných nadej i ť,

Tomáš Strauss
Právo Ličiii 1/87

CTÍTE!

P A TER NOSTER
Malá revue pro umění a kritiku

vychází ve Vídni,

Zinnergasse

adresa?
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ZBYNĚK BENÝŠEK
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Rakousy
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TE JETON

Zákon je zákor

Ječen můj přítel měl v létě na návštěvě manželskou dvojici
z Moskvy* Byli to milí a sympatičtí lidé Kolja poznával
Prahu poprvé a jáho provázeli po městě, zatímco jeho žena
navštívila kamarádku desku* Náhodou jsme šli kolem Bartolomějskéo Masívní budova, u vchodu barevný státní znak a
bílá cedule s Červenými nápisy. Policie 0 kus dál v jaké
si výkladní skříni byl velký plakát s mnoha fotografiemi,
týmž barevným státním znakem a Červenými písmeny* Kolja se
v rychlosti bezvýsledně pokoušel přečíst nápis nad fotogra
fiemi,, pak toho nechal a s vážnou tváří, se zeptal ¿^To
jsou hledaní zločinci??
"Ne,.poslanci do Národního shromáždění7” vysvětluji a řeh
tám se na celé kolo o
Na tuto letní epizodku jsem sl vzpomněl 10* a 11. března
1987 v chodbě druhého patra Obvodního soudu pro Prahu 4
ve Spálené ulici, ale k smíchu mi zdaleka nebyloc Bylí
zoe souzeni členové Jazzové sekce. Státní mašinérie rozjela dlouho připravovaný protlkulturní proces pod rafinova
ným pláštěm nedovoleného podnikání* Nikomu z obžalovaných
ovšem, nebylo dokázáno osobní obohacení* Jak směšné v§ stá
te, kde korupce jen kvete odspoda nahoru.. Každý druhy pingl,
vexlák, zelinář, se může jen pousmát. 0 různých těch ředi
telích' náměstcích« šéfech apódr,
raději pomlčme* 0 národ
ních, vesměs politických umělcích, jejichž průměrné až pod
průměrné zbož?" nás otravuje jak oblaka dýmu z to vární vh
komínů, rovněž*
členové Jazzové sekce vydávali pro své členy„nevtíravým
způsobem knížky o hudbě', literatuře« výtvarnic tví, divadle,
ve velmi omezeném množství Bylo obtížné si „knížku
i jen půjčit, pokud člověk neznal někoho blízkého sekci.
Hlad po č-obrých knihách u nás už exissuje od onoho “Vítězné
ho Února“, tedy zvítězil ’"pracující liďh. Ne že by knižní
produkce byla malá co do kvantity. jisté by stejný počet
potištěného papíru uvítal kdejaký národ v Africe dokonce
s jásotem avšak kulturní národ ve středa Evropy jásat
opravdu nemá proč -. Statistiky ala tolik avtolik tun oceli
na hlavu a tolik a tclůk knih na hlavu ročně, jsou komické.
Ostatně situace v národním hospodářství není o nic .Lepši.
Předseda senátu se pokrytecky nechal slyšeti"Všechny pu
blikace jsem si prohlédl, líbily se iip „ale zákon je zákon.“
Moderní Pilát si myje ruce s reúlsocialistiekou žoviálnosti
lokaje* Čí chleba jíš, toho píseň zpívej, Chtěl se’patrně
před óřemi zahraničními novináři blýsknout svým důvtipem.
Snad si ani neuvědomil svou vlastní ubohost*
Nechci se rozepisovat o policejním zabavení písemnosti?
účtů atd
většinu dokladů obhajoba nemá, o tom však jistě
napíše .někde jiný a povolanější. Jú bych se chc.ě'1 pokusit
popsal své pocity z hlediska obyčejného fandy, nečlena
■sekce.který dostával na chodbě a pozoroval atmosféru.
Již před soudní budovou, dokonce na rohu Karlova náměstí,
postávali nenápadně arxony-mí pánové .= Řízení už probíhalo,
přišel jsem o hod i*, u později Ponurá budova ně svým hlav
ním průjezdovým vchodem pozřeli jako gigantická pravěká
nestvůra, jejíž členité útroby. schodiště; chodby, chodbič
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ky a různá zákoutí? ve mně budily pocity téměř kafkovské o
Byl jsem zde poprvé.
Jakkoli byla na chodbě druhého patra nálada stísněná?člo
věk se mezi tou dvoustovkou lidí, cítil krásně« 'Zvláštní
spřízněnost? naděje? smysl- Havlovo ’’nežít ve lži
zde na
cházelo svůj praktický význam« Pokoušet se o něco takového
není pro nikoho lehké* Viděl jsem naprostou většinu nezná
mých tváří? což mě potěšilo daleko víc než tváře známé?
s kterými už člověk bezděčně počítá? že je uvidí právě v ta—
kovýihů: souvislostech^ A taky jsem viděl drzou a sebejis
tou. kameru, známé instituce, která snímala tváře přítomných
pro své nekonečné kartotéky /ach mladí chlapci a děvčata?
kteří jste ještě nestačili dostudovat? snad vás tam nebylo
mnoho ?/ Lidé si rozuměli podle očí.. Mladí? starší i ti nejstaršíc
Povahující potlesky pro souzené? kdykoli je vedli chodbou?
jim dodávaly poc-it, že nejsou sami? že na ně nebylo a nebude
Zapomenu i o Obrovití, bachaři se zarputilými tvářemi rozrá
želi dav na chodbět miniaturní, magnetofony nevpuštěných no
vinářů snímaly zvukovou kulisu^ Karlu Srpoví se dokonce poda
řilo vzkřiknout?
Pomozte nám"*5 do mikrofonu reportéra BBCŮ
Sebejistý režim se chtěl, předvádět jistou tolerancí? smys
lem pro spravedlnost ? okázalou špetkou otevřenosti* Avšak
hra byla prokouknuta ještě dřív než začala.- Hraje siP oblivda?hrajet Z nablýskaných lakýrek čouhá sláma a ta je vidět
až přílišTrčí? řve’
Proces měl trvat tři dny? jenže z jakýchsi tajemných důvodů '
byl o den zkrácen. Snad se režiséři báli dalšího přílivu
mimo pra ž ských lid í. «
Odpoledne druhého dne byla ohlášena hodinová pauza a
v 15ooo měl být vynesen rozsudek, Prokurátor navrhoval
4 roky pro Karla Srpa a 2 pro ostatníc Nepodmíněně« V malé
soudní smi bylo jen 15 lidí z pří.bi .zných a 3 novináři«
V 15 hodin vzniklo na chodbě zvláštní napětí« V davu, byla
přítomna nezbytná ’’nenápadná ucha55, jistý okamžik byla
atmosféra velmi nervní? kdosi se pokusil o pískot? křik? ,
řev« Úspěch provokace se zdál být na dosah? naštěstí, včas
zasáhli rozumní jedinci? kteří zvládli situaci rozhodně?
klidně a důsuojně? takže
záminka k os trému/plánova
nému?/ zásahu byla včas eliminována.
A pak už přiváděli souzené a chodbou se rozezněl potlesk?
který pokračoval po celou dobu vynášení rozsudku« Tleskalo
se rytmicky.., jedna část lidí rychle? druhá pomaleji? při
pomínalo to jakýsi pravěk jazzu? jam-session afrických
tamtamů uprostřed Evropy? vše bylo slyšet i v soudní síni?
někteří zpívali a rytmicky tleskající ruce jakoby se sym
bolicky spojovaly v protestu proti bezduché moci? která
chce násilím vnutit člověku i to nejvnitřnější co má?
dus i o
V houfu mladých lidí jsem pak potkal i maminku jednoho
svého přítele o
’’Dobrý den, paní Nvpco dělá Karel?”
’Víte? on nemohl přijít, je v práci, tak jsem tady za něj«
Lidi si mají v neštěstí pomáhat«”
Vrásčitá tvář se pousmála? paní znala jen mne? ale vůbec
jí to nevadiloc Curůčky potu stékaly po tváři staré ženy.
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o které vím, že zdaleka není intelektuálka, že si snad
něco pěkného přečetla prostřednictvím syna, ale přesně
vycítila, že zde se děje křivda.
Pět lidí bylo odsouzeno za kulturu. Tři
podmínečně a dva nepodmínečněo Byli odsouzeni za to, že
druhým připravovali' radost. Potlesk je vyprovázel ze
soudní síně, potlesk všech vděčných čtenářů, kteří mají
rádi dobré knížky.
Národní shromáždění bylo informováno o celém případu.
Národní shromáždění neudělalo nic. Národní shromáždění
je jednomyslné zrovna tak jako zbytečné.
Ach Koljo z Moskvy, jak přesně jsi se zmýlil a jak se
já nepatřičná smál! Tvůj omyl vůbec nebyl k smíchu.
-tn-

30.března 1937

DOŠLO PO UZÁVĚHCE

/ALE VČAS/

12. května 1987 projednal městský soud v Praze odvolání
v trestní věci proti Karlu Srpovi a spol. Senát soudu, jemuž
předsedal JUDr. Alexandr Rudý, všechna odvoláni, zamítl• Tím
se stal rozsudek pravomocný. Příznivci a clenove sekce,
kterých bylo opět několik set, vítali potleskem, své souzené
přátele a televizní tým StB, kterému nabízeli k nafilmování
sověstské Izvěstije a Rudé právo. Provolávali "Svobodu Jazzo
vé sekci" a "Glasnosí". Po vyhlášení konečného rozhodnutí
soudu dlouho skandovali HANBA, HANBA a my se k mm přípojů^
i eme *
HANBA
HANBA
HANBA

HANBA

HANBA

HANBA
• i

HANBA

8 A Ml Z Dit j.
xxxxxxxx
SAMIZDAT ÍAPES and CASETTES and VIDEOS

/S.T.C.V./ vydává:

1. Psí vojáci •• Complete Works 1979-81 live
2x45 /SoT£.C,Vň 000 001-D/' říjen 1985
2. NUKLEUS •• 1984 '
2x30 ,/SoT.C V%000 002/ 1984
3 Bluc-sberry
Věneček lidových melodií 1985 live
2x45 /SXCJ. 000 003-0/ červenec 1985
4S Žlutý pes - Best of 1978-79 live
2x45 /S.TaC«V., 000 004-0/ červenec 1985
5 Ještě jrme se nedohodli/Králíci/ Hcsté-ComnlAorks 1981-84 live 2x45 /8;T,C,7 000 005-0/ srnen 1985
6a Dvc/detá fáma - Live "Na Chmelnici” 20-11.1Q82
2x45 /S„T.C V, 000 006-0/ říjen 1985
7« BLUESBERRY -Best of '1975-84 live. Volume 1
2x45 /’S.T*CA 000 0007-0/ říjen '1985
8* Pro pocit jistoty - "Máš strach? Tak drž hubuj”
2x15 /S/TúČ^Vc 000 003-ii/ říjen 1985
9 EOR íOIhu.uICS - Nachový prostor /studie/
2x4 5 /SČLC„Vr. 000 009-0/ Podzim 1984
10 „ Tým i L 5 I P 1
Elektroakustícké skladby
2x30 /S.T CJVL 000 010/ podzim. 1984
i 1
Jaromír Nchavica and J„Hrubý - Live in Brno 1981-83
2x30 /S.T1C.V. 000 011'/ 'podzim 1984
12. Dvouletá fáma - Szudio 1983
2x22:30/8 T.CX 000 012/ 1935
ljt Slené střevo, A bychom se nenudili - Live
2x30 /S,TAV> 000 013/ podzim. 1984
14 Dáša Vonkóvá+Venca Koubek+Máša Kuoátová^Tva Bittová,
Molům.. 1 2x45 ZS*T C,. Vx 000 014-0/ podzim 1-984
15* Jano ta and. Fioler and Bichtcr-Koncer i. v Brně 17 »10,84
2x45 /€ACJL 000 015- 0/ prosinec- 1984
16. JAP-LKCŇ ■ Koncert 1*listopadu'1'984 -v Topas Clubu
2x45 ÁúLCoV, 000 016-0/ prosinec i.984
17* Formotronios - 1985 live
2x45 /ŠdLCoV. 000 017-0/ srpen 193'5 '
18v MARSYA.S -Koncert v Malostranské besed? v Praz^ 30.5*75
2x45 /S.T.CJ, 000 018-0/ říjen 1985
19. Jaroslav Jeroným Neduha-Nejtěžší folkové zločiny J.J.N.,
volume 1
2x45 /S.T.C.V* 000 019-0/ říjen 1985
20. Jaroslav Jeroným Neduha-Nejtěžší. folkové zločiny J.J.N.,
volume 2
2x45 ZS T.-C V, 000 020 »0/ říjen 1985
21. Vladimír MERTA - Studiovka
2x30 /S.T..C V,-. 000 021/ říjen 198'5
22« Valná hromada•1
t-inle album 2x60 /3 ZAČAL 000 022-T/ 1984
23. Žabí hlen - Dive m Brně /eo.iolete/
ýx45 /3 ILC VL 000 023-r7 1984/5
24. Žabí hlen ■ Golden Hits. Volume 1
2x45 /SXCJ. 000 02^-0/ :/85
25. Jiří Mazánek • Píseň něho srdce
2x22:30 /SAlCJL 000 025/ září 1985
26. Oldřich Janota-MOZARTOVY KOULE-Koncept v Brně 22,10.82
Volume 1
/2x45 /8 T,CJ 000 026-0/ říjen 1985
27. Durman anA Póscjnal ano Schneider - Akce Valná hromada
VL , Brno 18. a ISiříjna 1982
2x30 /S.T.C V- 000 027/ říjen 1985
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K ROTOR PAIflCKE PŘÍLOZE

Eoto vi afie ’nejsou číslovány a popisujeme je zleva doprava

a sboru dolů.

í

lo Paní Aka Bednářová, členka VONS

2«

Vlaaim..r Kouřily tajemníl JS

3* Michal Uhl, nejmladší příznivec JS

4 o Po tlesk i.i.a chodbě
>«

Tomáš KřAánek, Člen výboru JS

6* Jo oku Skalník /vpravo/ s manželkou
’Zc Budova soude ve Spáleně ulicí

8.. Policejní hl Cďkv u soudu’/pohled z Karlova náac/
9

.iq cl odbě /uprostřed Martin Sýkora/

Potles'-

10n pctle;/'--- na chodbě

li. Ar, ia Rabatová

'vlevo/., členka VONS

12o JUL '0 Josef Průša /vlevo/ v rozhovoru s J.-, Šternem
1.3o Soudí í senát /u; rostřed Vladimír Stibo^ík/, vpravo

■ obhaj.-i,

v ponřocí K. Srp a 7, .Kouřil mezi policisty

14c Brána. věznice KS Praha-Ruzyně
15c Pohled

is ruzyňskou věznici

15„ Karel Sj. > /pivní/ a Vladimír Kouřil, oba v poutech

17o Interwiev s 1 udebním publicistou L. r’orůžkou

JAZZsTOP-ulBZe- OP-^AZZsTOP-JAZZsTOP^JAZZsTOP-JAZZsTOP- JAZZsTOP

JAZZsTOP vydává i ?závislá redakční rada.

JAZZsTOP vychází několikrát do roka
JAZZs TOP info mu j e

JAZZsTOP jo

OPRAVA

/ke sin 32/

Hned v prvním čísle JAZZsTCPu nám zařádil šotek, došlo po uzá
věrce, ale ne zcela správně, i když včas, dr, Rudý bvl pouze
přísedícím a nikoli předsedou sená Au Omlouváme se jemu i našim
Č tenářům.0

•Mrt ■rcetwto the if on fist crushing the little man: the courtroom scene as five cultural leaders are tried for challenging the party » cgnM

