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V minulém čísle nám tiskařský šotek spojil dva tituly
vydaných Jazzpetitů, takže správně má být:
5. JCHN ONO LENNON /sborník/ připravili Tomáš Kraus c
Lubor Šonka
6. Vladimír Kouřil: Český rock and roli
Celkový počet titulů je tedy 26. Omlouváme se jak čtená
řům5 tak autorům těchto publikací

Rockerův návrat

Věnováno Petrovi a Dagmar
Kadlecovým v upomínku na
II. rockerský zájezd
Konečně zase doma.
Zahrada zarostlá,
Kopřiva dvoudomá,
lebeda,
chybí jen otep indiga
na provaz konopný..

V maštali žíznivý kůn
a kočka sere v liliích.
V kuchyni holka asijská
smutně a výhružně očima zablýská.
A v krvi líh-

Podáváš čertu prst
a on ti žere z ruky,
hlasivky odumřely v krkuJak moudrý Voskovec byl,,
teprve tečí opravdu víš.
Doma jseš tam, kde se oběsíš.

Ukázka z připravované sbírky básní Ivana Jirouse
Magorův Jeruzalém
§§§§§§

UPOZORNĚNÍ:

Jak jsme již v 1. čísle uvedli

JAZZsTOP

NEVYDÁVÁ

JAZZOVÁ SEKCE .
Je vydáván NEZÁVISLOU skupinou
členů Jazzové sekce.
Redakce

MÍR

’’Není cesta k míra, Mír je
cesta«**
'• T un ■
a,j Muste

Co víme konkrétního ■- mírových snahách Jiřík i z Poděbrad;
Jsk jj nám Líbil film Q-ándhí? Oo děláme kdvž nám někdo -v tram
vaji dupne i.a nohu? Rozčílíme se když před námi. babka skoupí
p o s 1 e d rj í b -?. nány ?
Učebnic: dějepisu jso i pln? bitev? válek ?. vojenských ví
tězství.. Ds o co den defilují na obrazovkách mrtvá T.bli dnes
nich válek i násilností. Vílku propagujeme dobře. J'k ale propagj^it mír? Já se nenásilí učit?
Problém zbrojení není ve zíráních, nrobt-em agrese není
v agresorech■ jo, ty, my vši'hni jsme ’’problem’’. My jsen strůj
ci. va?.ek a ráme cc jsme chtěli: sklady plné rikei. , zprávy plné
■. .i t ’o 1, jo zky p lne ná s i 11 Existuje mnoho ’’cest” k míi
0 té vnitřníj prove, nisi
•a mluvím (a 57 rmiuu desetitisíce lidí na celém S/ět-Š už dr
tisíc 1st) j"-< nejlépe v té či ui é fázi duševního vvvcje mohu
a cčvcdu.. Ztc. né se o ní (zatím j n v termínech ekonomických
či jako o "nut lé zrněné myšlení“) hovořit i. -'ficiálnd .. Ale do
te doby? než t-. dojde všem, n-ežs. *ž<k. dozraje a přijde učitel",
mlže každý z nás udělat hned tec pr. mír dalek'• víc než tu
ší,.
Třeba j ,n tíiu že převrátí desavdaí způsob hodnocení svě
i? kolem o.ebe., Třeba Jen tím. že svěji ou sumu nínahv ? enerkterou denně dnu Je sledování, vnímání a klasifikaci
zptw o násilí a teroru? začne věnovat U kladům. nerv..¿j :.í. zprá
vám > lásce a harmonii» Každý z nás by se měl a noh'.! snažit
dělat pro mír- alespoň tolik? kolik '.at věd mě cl nevědomě) dě
lá oro válku..
Co víme o pacifismu (neplotme si to slovo s pasivitou)?
Četl? jsme něco od Lu there Kings? Víme tuho dvst o mírových
snahach Einsteina, Dr„ Setrvej tzera? 0 Matce Tereze? doČ se
ra našich školách nevyučuje psycho hygien a, umŠi-í řešit mezili d•?ké problémy? ^elaxace? *roč se n-a vysokých školách nedělají,
zkoušky / dějin mírových hnutí? Filo sof 5 e míru . nenásilí?
Jo nesmysl "bojovat". za mír a cdzoro lení 5 když v hlavě kaž
dého z nás zbrojí .?. válčí nezvládnuté emoce od rána do večera,
Neumíme se dohodnout Su svými ,.iejb Užšími, kolegy, šéf7; pro
davačkami nedokáží se. dohodu uc l,* várny
min’.stec štva j jak
po’vC>-.:.i nn.žcue očekává;, že se o. bednou státy a ideologie?
Jak tvrdí moudří mužové ’ v/>•luny ¿0cl. logu a psycha logů,
jsme to co ■- jak myslíme., Jinak řečeno; když nadívjmí. své
mozky násl ‘ í ? s boiom. za nějaký čas budou i z nás násilníci
a bojovníci 1 mysl p 1 n í no dT" ódo né oříkazy..
Slota (synody? abstraktní pojmy) jsme povýšili nad život:
dán je důležitější než čistota \ o dy a vzduchu; produktivita
je n_r. dělníka, neníze nad chleba, sex nad lásku, scatistike
nd Člověka,
Učebnice dějepisu, zprávy v televizi a nevinách, naše aoz~
d jsou plné malých a velkých vnitřních 1 vnějších válek, Fa
frontu v '.Iráku nedosáhneme, ale mohli a měli bvc-hom. ca pokusd
rozdv i? mír ne. poli vlastních emocí.-, Reagan* ne . v.. ; vním.e ; ?le
: obli
mžil bychom svým postojem, olnýn vnitřní. jistoty, her-“
moni•'■ a i-ra, rozsévat umění řešit každodenní situace n e n i s i j n Č ; m.-.i světa zUíná a končí v hlav? kdiehc z nas..'oení tohonc- své7?~ neTTí; že jsou nemocní.. Začít c náprav u mu
sí. -a my, Odhoďme masky kuratelu, kuzdolů, konzum no..-. < comer."

o
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tá.. urík pydrie (nnmís
yivníhc ..liúcenl hubu.) n.Čo : iďiat, když
už ae nám nouhce do eobo ýi? caulk je 1 u néa přehršle)- o. kdybychuiu se pokusí li z.ěuJ pr?středky. kt/xč t-nám.?,. ovládáme a
používáme , poz.i U vně a nenásl ně pjstupjJa zniěm.t ¿-vě pra. ;vis
ta , . 1. ’, 11 dváiu. bytu u.lúi? ku kdybychom. tutéž usd all vy<aď-/ot
i ;d jiných? Od edalxt.- ru novj* a televize? Co kdybych
zečs-11 p/.ár.: vitu pupu? aid Juvat nenásilí? ü hiybychu?) p řáilakl
úř-ediiasky ? skulen.! a kursy viní trní barm'nie. lole^únu' aseirui vr:ího Jednaní? C-o koybvchoLi niest 7 J vyoocíti -ec *•.
o jeden
U. Uv C U •, •) ip* ! í- lu U I; cl s nejde a nepůjde. ~ pkrusi lu au yyuyďJ.e ,
jeden d\,.i důvody. jo.?. by to ,nohlo o řídlo jí o?
Pu i dice sp-. ’.Lačně ?-ual <Cogi zuv et své myšlení, pviože b še
dá Jo tooriUj -ale ZďLENk' Je sinou život.77 naučme se cdr bii
masky. yyouuujmo
trní inir v u3o vč-.u... S;?uí změnit oc-síú.j
i zacíu
Ve sv/cb hlavách vytvíříma uvď osení. 1. g?soč lni válkp ?
...úid jc t;d.y nit,. Jo uotyyšní. čas etc^it r. znít vytvářet
ušouni i ýlobarin n i r .. Viz ci>,at ' úvodu.
'"• r Storni ř k 1 1 E 7
Sj.ovauslá 17
...17 U'J P.V'..h 1 ?
tul... ¿b19097
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1 lva (-ar i... s':?) ninl u jcc o :. .:■ e
\ nu.j_.edu:i su\j:kt vn.. v ::: u. s e v o s 1 r?.uu být coeitler rtä kdlm uměny •■> hlavě Ir id
z nu .;
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.!? pi- -<.. led. ( s~'-'r ■ u.ně ) orbs ti o r c :• v, Jč rvu nu1'.- • ak.
aby ky.íjy? 11 i- vatru taj- . ’"■uhl zuvuniý tuíS;c kdyzlokou, duševní« erul ní t j ikuvkallv ;
V .u..i oke.mžil.u '-.'šiohiii, 'n. -jřu. zvou.7:. us:;7-? v-y
,_s ..^v yioz/iová; v<ír.y alia (i .....l-iku, touui-ý *n.r
yj.l atd ; f. ":t:. z Je v tu a? ik puknu okf.ai-? ..r-uu
•rsl t? musit, to ’lít.' ’Opři-bnj tudy \ ’•' •••tru vo '
zel-.z nutil, v v. nu dul. j- v >r Idolu, „"eucle, - ůr.erjpJ
atdu

G ONG 0 V í

'■• £ 3 3 • . 7 k 1

N a .Tlí ex? vd c h ( kuI t u .ení c h , e oo j.o c on s k t oh a ?i;:. - ■ o h :
koni; pencích, syY,uo::l.ich ? schůzích reciLse- ob- ■
vyklpch ku rudých cepe Idu "'re ,g o r z • "v s
přu;scív-ry; ne jménu !? minut hr:.y.u. na otrecné vel
ký ycnyo Stačí =;c ;.edno.i •/..u.si".,- ? ni vlastní
my~._ 1 ušle ueluí:?,.
"".í ¿aru tyhle
-ddrt <_vl nau\ni.< -’mozk ve sprchy".
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Planete
zz -os 1? In.;, e.ohoc st-les •; íe ¿sívá;
na ju yr tule rortc- načut ,sepe.. n.
vředu
'i nádor'!'. .AI z r.'..rjveóšía nebezuečim jo pru ni
•Č Iv V H
Člověk, kuorý cílně vyiv./‘í .-_\u rí’c v; n 'ic...a nulu

násilí, zbroj ani, 3 znečištěni vně i uvnitř«.
Je nejvyšsrí čas tuhle krátkozrakou politiku
změnit^ Je nejvyšší čas změnit zastaralé způ
soby myšlení... Je nejvyšší. čas něco začít dě
lat«..
Po zkušenostech s organizováním p do bných ak
cí (Live Aid. 'First Earth Run, World Peace
Event/' se ve dnech 16«. a 17 .■ srpna 1987 n?- po
svátných (akupunktur!ckých) mí st och Země
(napřu Niagara, Iguazu, pyramidy, Luxor, Del
fy, Popoceteoetl, Tiahuanaco. Mačů Pikčú,
Olyno, Mi Ivě moře Notre Dame, Stonehenge aj.)
shromáždí 144 000 zkušených organizátorů a me
dite, „tru. au v spolu s dalším:.’ 700 miliony
účasti'?.!?/ různvch kulturních festivalů a slav
ností zucůLi vytvářet mor-f ogonetické pole ko
ordinovaná ° harmonické spolupráce všech lidí
bez '’hledu .m rasu- státní, příslušnost a
v zděi ání .Podle výp čtu starých Mayů i novějších astro
logů a sensitivů jsou právě tyto dny jakýmsi
’’oknem5’, přelomem v pěti tisíciletých cyklech
vývoje lidstva na této planetě« Máme tedy je
dinečnou šanci vyslat do Vesmíru, namístn do
savadních důrazů o tom, že dokážeme rozbíjet
i bt rit úupř. atom) zprávu
tom, že se do
kážeme domluvit a v y ladí t na frakven
cl lásky. tůie rance. vzájemné úcty-.
Dny světové haimonie něhou navíc být' počát
kem vytváření morfogenetického pole n e n ás 1 n i.. I „y v Československu se pokusíme
;:byt při tom a zorganizovav něco výstav,
festivalů x privátních akcí, pres neděli 16,
a; do rozbřesku 37.. s pna 1987o Invenci a
dobrovolnosti se meze nekladou, naopak*
Harmonie Convergence. žj Box 6111. BOULDER.
00 80506, USA
iiaiek. Slovenská 17, L2C 00 Praha,te,2519099
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Major JAN 3'RZ.Xj KS SN3, odbor 'vyšetřování VB PJIZER ¿

- Jrinij.n?.'¡í •? ci cký sboimí k 3.0/03 u

Výchovu ml''dá generace považuje naše komunistická strana za
základní úkul všecn stranických organizací a členu strany,
všech elitních orgánu a společenských pryenizací . "výchovné pů
sobení na mládež není jen úkolem ¿Geologické frui’typ ale Jo
to záležitost všech ^rocuviš»., závodů, ná';odních výh. ¿ j, spo
lu č o n s kv o ?; o i'g 3 ni z ? ?. ť "< t d.
Marxisile to-leninská tvětovonázore vá vích • vo csXé^spolačnosti ale zejména mládeže jo organicky spjat
uskutmčřo váním so-oialisiLckč Kulturní revoluce a musí čelit idao3n;ý ck? diver
si namiř f ne oiutl naší společnostiN.~ rozvinutou.. J.U" velnou
idďol^.y.ckou uiverzi nelze reagovat jen ooleríck-ý ?7e jo tu
nutný ofenzivní pří stupo F srt.ivní výsledky v iblésti Dolitiky,. hosnodářsKéh'. a kulturního r.. z voje socialistických zemí
a jejich mírového úsilí mají hluboký humanisticky .¿oarektur a
je
Jich ncařebcrné množství.. Při vých.-vě oládežo u.o však nejadr.á Jen o konkrétní objasňování otázek, ale .,lu * její vyzbrojení iourií^ metodou, schopností orion.,ov^ se v o složi
tých ' ktuálních nroblémeeh, které denně vznikají, z?uimout
k nim vlídní utano risk Q
Při sv ?m piso oční na mladé lidi a ¡. o.timvóní jeji.cn osobr ?ti
mus íme oí t n -2
?1 el 1 s ocel fi ěi.-.o \ ■ ml ~ d 5 goner' o u. ni ks liv
však přesahující .?ám..;c té společnosti? v:. která žije, její men
ší životní zkuširv sti; 'm/lómcost, lejl smvs... arc- sprevod.lu~ st^
S. těmito vnastn-stmi alád^ž^ burz- azi e nečítá ;. burko azruí
mdeclj/je s ni-J spekuluje,- Ve s zém pús r ení ¿' méřeúto.-., k nám,
n&a naši společnou 1. využívá si ixiýcn ton.de»'CÍ mni* o veš tác tví ne
bí'- s? snaží tyto r,end once uživit, Jak /íme z 00003x11. '• hument;u, Lým. a jícího yz Irisového vý/ojj ve stranu a ;.r ločrcsti pa
Xj.’í¿ sjezdu KU, cuyo v a nUcstatky měly u nás puot vážnéjšší Qus/.odíy, protože v socxilln... yirukeuřu naší Sď.'.očliosti mě
lký velký vliv buržonuní vrstvy n? /asni.oi a mez.. mužským ‘by—
svalstvem
"lato no ví vln maromas ;:¿cké o ¿yebo logi a a ideologie usU.u^e o
to - zaenytiě
v m-rš.L-iní
¿enerve. Mal diěšlísk/m ten 
dencím a projevům j? možn výr3zni čelit ťormovúrjí socialisLuckého spod menskúh.• v V orní, rmsobením n*- veúj.lné mí:., mí rak.
že budeme v erg? ní obé jednotě rozvíjet všechny žábu? dní serán-ky sp-leČenské aktivity, především 'ktiviru or^. zevní z p>'-líz te
kou,
V Západočeském lim ji pj.s ‘ tú ly v letech 1969--197? některé hudeb
ní skupiny." kteří svvli vystupováním a ořodevšim re .•ertoárom
eega'civi'jé ovlivňovaly mládež 3 byly i příčinou vyl- i hor. iní řa3,, mladých Udí, kteří podlehly jejich negativnímu -eiiseboní,
V proběhu loku 1969 vystuoovnla na nakolik?, místech karlovar
ského c-krz.su huuabní skusine
názvem 's"nle Primitiv js Group”,
kuerá usilovala svou 'Uudlou” nezvrnou ;'I?syeh?dolic sound”
nředevsím o 1‘-, aby u. nosluchačú ” zpúf.oa:í.±°- zvláštní syav nvr
11 •'. Jak s má ó své n l-oslaní hov. ří li, aby urý Uiesooii no.
chvíli č-L-opek.. .svobodí mi o obnažili tu t; jm- '••ý zl kl?ďy jeb*
b''tc stí ” . Krone hudby k ternu. t.Loužllo. ř'10'jiných uro středků,
členovi skebiny uvíllč jí, že k tomu slouží uc slívání bezvro^sLr-Ur.iU túsobont živid~v.>cy 'fish feast; vzduchu (bird ’'-e-st)

v uřezavším. ohne , rudy postupy převzatá z hnutí ?‘Hd~j ¿-eningu?’,
provozované v některých zápvocevropských zemích.. Ve skutečnos
ti Šlo . lidi., kteří neměli s hudx: u neprosí/. nic společného,
h".á¿.. z nich .joznala nory a skupin--- nebyla schopna reorouukovet
ž.”. iné hudabr í s>l :.ďoyu
Jejich aysb ’J-p .?>•.! spoq.lv aro v to:p< že na nástrojích v které po a.-yT--'_i5 vyl izc-vall tony s monotónním poóbarvením, což u ocslucnnčt1- SKUimli e //nhsobov . lo '’zvláštní stav mysli”- a ¿místo půsou ar í z i •; lů. j - k t o pro pago v cli. t z- Je však puso bi J ze j u-áj m s iko hol a ne slijí '/zívání alkoholu spojené s užíváním prásku /Fen.-’t/r :’.i:'.s 1 ?xí.’0'.Tie uí-azin, O/dein, J-estyl, Bromadril F; Centedrin
A- lyh :drínA rak^výmte zuuscbam se mladí lide, účastníci ‘’kul
turního večerA , dostávali do transu, by?c Jim raeros to jedno ,
jak au r. * veřejně )ř:í a tupnou místa chovají, válej i -se po zemi
a v nemulo případech se oddávali, orviím. Pro některé ... nich se
návštěva těchto ‘’budebiiloh večer.J’ stala nutnou záležitostí- ?
to proto, z; se stalí závislými rv; drogách-které užívali spolu
a oo aorn . i'ílym množstvím alkchc lu Pro.,c..e uved?, ó píálk', by
ly vázány na Jek"roký předpis, pokenš li se je získat nelegáir. i
Za různé úplatky kuuov úb již vyasu* líveřtřé reeeplv. u.-mozrr pě zprvu, cis cl nl rVeh Udí, t> pak nemocí Zmizíku
upr'mvoli
ncius^u? ool áoT?-ay lák . Fa takt, zfalšované lál.^uké př Aula// se velice brzo plivlo, '■ ta? museli hledat Jí
vou u.?:.4'u .y. \ získat požadované oříšky , nahot jejich drog CTú
závislost se zvyšoval?.,. V nor4 sova něm nříu^dě bylo stíháno sedm
:.■ 1 ..'.'V’í'h lidi, bvv°'Jtýen roslucnvcu zmíněné '.’.apely. ? těchto sedm
."11.-o'ob .lidi nebylo- schopnu vl-zstní vůlí zamezit u lsí Dožívání
llókUi Protož.'- -'en .'li -• ',žno3t zlckat léky shere 7m.--.-san;m zoůsoi ve-1, .rr zho.il" se, v:- nroT’GGco -/1 .-usání 5o lékávnj ■. 1 ■ se jim nojeřij.c- \e třou?, o.. ípu-decu muž bvm., zadrž ni Vyšetřování bylo
z cornal? rovino tím 11/ k: uuý z- ?■ .mňčleiinG SBUoiny musel bý+
.»droo 7 \i vplctuoní d.ljvního -.l'c-i, pričemr pák u tří bulo naří 2-39.0 zkoumání duševního stavu v úzavřcnéT ú-stuvu a nesleze
;. ik šutrem vloh, na ústwoí léčbu,
?.. iOz-'.j mladí lid J \ Z1 u mpčeskom In jl ň~ současné do\y trní
drogovou
si orní. í o ? sojZ-J 'tm t.l
tím váchcji troscncu činaut 'čznáhc ch : aa. ?. cï-.i,. nt jíl •)? jeiiovcv, či uř ou.-: v jím. o vý~
trrïd civil a pří -z i vru c-zvv a v n/po^edm lávu naca. I: jí' mluďjž
k páchání L/Votl.společenské činnosti -, Při bližším rozboru příčin
■ j.: stuje- j /..o jde ?3 většině uřímdú o lidi .kteří by“'/, muslvobnei l'aoèj’7 lbe Primitivos Group, at již vystuoov la / l’ej-ku
ü Kirlov^ch laruj v k; rioAch V r? 'en • 1 jl.cvi cích , či rr jiných
kLS'ó'vCn E -ip a;bČ331el:o mra jo..
Sne. o uvcuoná hudeori--. skupina, jakož / d?lo.{ skupiny, o n:crž
•sc- zríúrim., ¿padnii řo nnuíí tzv 'Un-dergrcur-ktem-é si vytvá
ří • v tz¿.Láci od mší soolečnosi
vlcsim Sveb/iný svět s jr.rrU vel ...Uni'> mlho jeu- jir-ou -srotí óu i Jinou etircUy .yk tvá<15'1 /-..u.'.n ■;■/*'. pepe to Iv. tohoto hnutí-. Ide tu : orientací, na jeden
směr odlišné1 Kvir-y, nie s určitým a rčesru vymezen/in mánírom,
mázey, který b.yl pro toto hnutí vybráns nebyl v'-brár-. náhodouÿ
remet jun • Us’.uvuý přerlsd jo "podzemí” Mízev hnucí
názvy
Joúnoulivýuk kvpel se »Lály laknvrmi uoutačem DřudovČxiú noc mlácož. Lákavé bylo pro někoh '' možné i to , íe výstupovém všech
ILÍ -3 1 ? v Ú d O ; Yy O- h S1 Up i. U ; • ■' lo U 01J g á Iřií .
.?o rozpadu sluyi-T/ ?hc Aú r.i i i v es -koup, prevr gu^íc? psvc.o. hud
ba, ’unikají oc stupu.j L\l¿-’‘ skinùu (
to ?í
/n.m.
”lhe
T?nd='otrr-. c; :..' - ' ?h¿- Pk.sci-.- Uo^rie oí* t.h¿7 lutvocsl/ ’'Umělá hro U .v. -c-l:- PéC-m. ?Tl-717 ' ý ?’.tuji’; lU on nocí c-c-o ;ý.n 3ké oviď'.
é j :.■ ■ hadar, o’' ď.,r zi-<./ vyrvcímé n j... :u cl1.'"7:'^-'^ ;j'-s’c'. ?rohy,
kt ;í< ušel fyoú ájanos - :. ■■■ "¡rU:, ’ ■ l’<, ' V-- nc r-l-.u měrou, i dc
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Západočeského kraje Je třebo. znovu upozornit na ixj, že se si
ce hovoří o hudebních skupinách* ale členové těchto’skupin ne
jsou skucečnými hudebníky, ^n?b-,t řada z nich opravou neumí hrát,
působení ’’skladeb” je umocňováno vizuálními prostředky, jak?
např- zapalováním ohně nu scéně- členové kapely jsou t.k malováni
v obličejích /což má ne sporaŠ přitažlivý účinek, alesp a u čás
ti mladých posluchačů/o V průběhu takovýchto akcí docházelo k
promítání diapozitivů. filmu a přednáškám, jejichž bsahem by
lo jitření citů mladých lidí, kteří byli přímo vybízeni k hru
bým neslušme stenu, Texty písní obsahovaly provokativní myšlenky,
Své mladé posluchače uchvacovali jednak svou hybnosti na scéně,
jednak tím, že používali ne‘bvyklýcb nástrojů, mezi něž oatřil;/
napil sudy cl asfaltu, využívali zvuky startováni motocyklu ne
bo elektrické vrtačky, -’hrál’’' na železný řc-těz, na -,yy od vy
savače atn - K ->blí ceným způsobům “hudebníku projevď’ patřilo i
štípání dříví na pódiu a házení polínek a rýže do be>. anstva..
Když byl', někteří členové uváděných skup- j n vyšetřováni oro
trestné cíny výtržnictví nodle 1 202 odst. 1.2 tr zák , vypoví
dali, že Jejich vystoupení pro mládež bylo zcela nezištné; že
naopak sam*. měli s touto Činností výdaj t. Bylo však orokázzn;,
že tyto akce prováděli. za úhradu. jak to d. kazu je nsuř tento
dopis/jde o doslovný vpis/'
’’Nazdar Ivane4’,
Chúmate v 19 6.1979
píšu t..- • hle u.o -Goh. vystoupeni Plastiků, i.}JMP'/C/bmě Lá hmota/
atd. bylo by to tedy na ostrově v 1'říchovicích i ’°řnšticy asi
dvacet km od Plzně. ror,adutele by byli současně S7Í Přeštice
a Pří chov lne,.. Termín jo však erocňu posunuj, z koric-u sroaa /J<z.k
jsme se dohodli/ ne 2-5. čeř vane o/~’9/v Povolení xx'V u. sují vyřízený» Buče t-. plakátuvaný/n i plzcnsku/ jako cřehvíďm plzeň
ských knpel/Bumerang, Experiment,. ./fua hosté z Prín/ Teu te
dy zálež" jen na v.l.s, jestli varu bude terral n vyhovovat /dou-fáaiy že jo/, no ? p'k jen: m doufat, za lidi. nňul u d..n-n něja
ký borduly ve vleku už zz buCTv; : jíuď . činek z/L co .-.u.jaří ve
napiš, jak jste Sc r ? zrno dli, abych r.onl znř.td: i oaluí vyl... by
dobrý, kdyby sis udělal nějakou sobotu volno a Jel ziz t-im •
mrknout, jak :c- i am vyoaúé y nkc< pepř, bych tom je* t texu.
nebe by ses f h obrátit na tobo X.E., c-c Jsa/- ti cal rdi osud ■••
ni by pak ts.ly potřeb val.. nějakou smlouvu., zlrřtku aby jste se
jim p.¿k na to nevykašlalic
Ten .. bjekt / k teil'.a akci najat'/ ■..d s body d-n Irone až do
dvou /2/ holin rías do rebele, ^dpo/dnu by «:/ ruuJT ty pl. t-n
ský party a pak Jste se nějak dohod j i. aby
\yš:o
těch dvou
hodin, Vlaky z Přeštic odjížděj ve čtcán/ A*. že ty v. i
lidem vycházelo.-. J-nai p. ú minky jak jome se duh dli, jušt': v Šuk.
jim xo připomene Já ještě až pojedu do Prahy tak eý docodnu a
Jv/xí-PV'C/ na tej dopravě.. V, r má orej jeb? bratranec nějaký au
tobusy, rkžč by vás noh vzít všechny mj?dnou; z'-pxej se ho
jestli by to šlo. •? když ne tak myslím, že by ce vypiv čilo
vzít j autobus uŠlTý byle- by to asi levnější než třeba ú-7 os.
aute-.
Ještě bych potřeboval aby Jsi ml napsA , j ?utli, by vem nevadi
lo, '^uyby len veéor vystupovali taky ty L..V .o Ze by jsme z v
ho'udělali takovou y/Ši -akci. V.)J: by rokli b-=jt i ulekítrva
ný. KJyoy jste oro ti tomu nic neměli j v?k mí dujjAas- vědět,
abych i. stali i vvří H ty 7&m vše:: po v o 1 uruu nejvyššl sumu
5JOC Kka zr o/?k<
Že bv ". věrni přijeli i 1-Ck 7 těch
9100 je v? y i donravn./clo :>dyhy :am vylo lest lidí. Ink z-y -se
2 31c " i..c;r.lou(.;nt rozhojni víc.
v ríp al: Š.^tnéix- p: če.ci jo m

toho 26.7- z ./.is věn náii^adní s'l*. asi 800--1D00 lidí Je tady i
na vás, ;uk jste se pokusili i:;f >r:9O'-at lidi v Prózu a dl? možr
nomtí . ■ v okuli. myslil-., že v Pr.ioe by nebyl prccliéi § propa
gací, mv-ť.lo Jestli se to všechnu podaří, .? to
tud záleží
jun nn vhs, lak by tu byla oj:, linelá akce tohot- druhu u nás
:.v posle'nich ná” let „ Je však třeba Hdi infurmcv , nějak
zkrátil,:- je ůpuz-orru t no zbytečný burdýlky custom. . Ikdc přc-ee
ajuuodruhý Zcidejuvio?., Tu Jo zatím vše, co Jeer chtěl naíukvt. ? í-kúm. v/é hizké vyjádření, popil. se d-hodni již e
71 ,H_. V kažuezi přípudí mi 'rš?l duj vědět.
J p .zlvvcm Hmlibe lú.it??.. íci
4hu .hů/':
Gitoyav.' ; opiu / j zís^ún cul> /drié ? domovních přehlídek pro
vedené u i-v • v žuez^,. Ilju/ b/i xiním z hauvních iniciátoru
\'3 si:>.v: j.ul 7 Přešticích. ■’.?■; t? e j .-duím z i?ch- kt..rí svýn vystoup a/m pr? •■•'., yybv.el míro? lit', k h. uí ý' .ooslu.lnut c&in, na
bádal jc ' ? zjevné neúctě vlčí ■:?< ■■.eonosti^ Z dopisu je zřejmé,
Že judjí z .:nizá ,,erť. set1 •/7 s v^stpueení ekuoin nPl actikovcn > ckX.; 7O7:‘, 1' 1. . trvalo b.t-e . v Plzni . se cbr.Vií n: 1.,-K
:, Prahy • ' .li leští . zojišVhí zmíněných hudebníků yr vyst:upení 7 řy,íuhc v ' cí (.'z r. řizenslu • • červenci 19/.. Jí o . místo,
kde es yrváá/?.? kona?..v čaje a kde hrály plzeňské skuniny
e '"Experiment’/ Z’myšlený orogr'ri ta Jim nepodaří- >
Jc uštu, t jč_ú ’, pivote, že Jsn.'., získali uoznatkv 3 byl-' ubinena
i'ková ' v ..ř ar , °by k fj-jtkání ?
wedonpor? u/ ui n
Hůdcšl .. Prost - S-. rym: zátoři tuboi sináni rx-rx-r/ii. svých
nlínu. Scházeli r- pravidelné ponejvíce v Pi,;:zs v r?stau.rici
i\
úl.-j nebo U S lunet* ..::•?Jkalé Stroně, ale i \ Klukovicích u l/íy -?. nevzdálen. cl vyaunovcli muv.ťriály uoužívané v
irialllhu v/Skupování hudebních skup?n, Získá?' 11 je vlastní
'.Yoaau; ncju -1' ) •. texty písni získonveh zo ¿shrnul í od ra
ších c/gerii/, V každém pří') dč šlo však o to::// písní, Je-'
Jichž : os ih ip byle řada vu ¡.girrmc ti a hrubých neslušností«
ulij/ ri byli velmi čubřo vil mi t k? že i-'i'.e.t/. upToriály
■spolu .:■ poulí vsuv-lí prostředky J... m.< žn rarušií m..A.ádež; ccž
byle t'A-:l J?jiuh cÍJcm, řro tuže se jím nepodařile aelui ačnií
7‘7^ tu no c;.-. J' 7 ci: Zvone i 1.9
nečili přinvaG vet podobnou ’»ke..n?. ''po?;..i noc Ť-obuž roku« i? tí'?tc účelem s? sesli v oyl.š K H
v
. k..l? uxo ■'o f'n .;11 'OGdr’obnc sti , no uud. jo..t o získáni : cista
k v /Hew ■ n:t n zojreir' Japslripnu po-oler-í sole připravovaní
ukco •. lvi s .ivnVa 'u?ci zajíš ¿uvol nřeciuvšín K.VH. špulím se
svo n •>i~.; 7 z ‘.ku 0. l ? o; o: nov š ti vil i. c le i:y ?ýh' v?u i /• SSM, k i' erým
• .¿nimill. ..o ;..)■■'/ ■. nežne sv učůutoeni: oro m?.a. é ¿ájomcc •*ť?cor
n ozil’hcebyK'a íc monou p uvet v.d.,orníkn /. co
, kuorý bu
de mít poouníšliu ■ mod?ml buíbl/ Clurmvó v .’boru ' 10 Sí . á-uhlušili) npnt.íjlli úc s infrc.maeí
manželi B-. \ Lasu akce
Jim byl ' nír.)ln.ír vybírám po-/o-é•.:<:«
c-íezi u.rgorizáuory pak došlu k dohodě, že T..J,-. zajistí účast
kape? :rinut:ková1' a i;OG pí:’7 - také kvnalu nPl?stic People
of ’ :.'k.? ůniv3:/;ie' . .prior/ 1 J souhlasil s tim- il e jek: ’’zna
lou"’ .-?.i. .: 1 ?r..:.í bulky bočo ’'í‘: _n-.fk.Xt, přikierém jej budou jeho
i.niu'i -../o';re-./2 . p? i; ou iopreved ne^rhli vystoupení S.»K., ? J >S,
Vyšte upon: ,j.i ž zrnin inpeh hudebních skupin z jiných misi mělo
být
■ - prcuíiár? m X. cpuzíiivi ?. filmů s. těmatli k- u ;,?‘■d >rn.-.. ř:uužIks^ se n -bííl, Že zhotoví pozvánky, 1 K0 Skli mo
li . ustarat p L akó-/.p l.'zi ’ll. S.. o J 3_. uošlLo k ¿"Iší čuhudě ■
1 m, ir ? disnkbuoí pozvánek se t .'.ke • po - v?ra pí ? 3„ a KoH0 3
jsíich zná jí. KJ-Ú. juunal _e členy výkonu J? SS1 v íl ° ořenveič.-vol .je c výhlďoi. stí táto ořodnášk.v, tvrdily že si účast
¿ujisti :;■ poů...Xtš sám c i 1. účinkující nebudou -jó ř'<?>:■ vrt žid*-

n u úhradu, takže s tím nabude mít organizace SSl',1 žádno problánym V průběhu vyšetřování vyšlo najevo, že bylo vybíráno
vstupné a tímto úkolem bylo pověřeno několik svezáků Mf) SSM,
přičemž základní hodnota vstupného byla, stanovena ne 5 Kč s
za sobu, i když šle o vstup "volný”, jak byle plakátováno,
musel každý návštěvní?: zaplatit nejméně uvo/ncú částku. Cele
•akce se zúčastnilo přes 75C mladých lidí.-, KJk nim? to slibo
vali,. že zařídí účast členů p3 soňského divadla Pod lampou, kte
ří buoou před vyst-/učením * ’’moderní hudbě’’1 recitovat básně
a protiválu/noii tématikou.,
V daném. př.íp ide zůstalo pouze u slibu; protože ve -skutečnosti
nešla ani Jedn mu z -rgani zámoru
to, aoy takový s.c.bo:? na
slibe voní i, večeru poezie a huúoy vysiouoií, Organizme o SSM zva
la plekátyjíc:-v;tnlky o. ederrším na akci/ kterou mělo sedle do
hody za jištovii, .divadla Pod 1 jrmoa.
d neseznáni 1 ŮLenv vý
boru JO 83/ s GÍm, že na veder Jimi prior ivovaný byly orot'-vé
ny • ,,S zvláštní pozvánky, tylo pozvánky také nik mu z výboru
S3''l neukázal,.
S<, vyhotovil větší peče'*’. těchto pozvánek,
rozo.ě/.l je nozi další organizátory a společně zvali na p-.rádaný večer především své známé, a příznivé.. uvedeného hnutí, a
to se žádostí, aby jim pomohli zajistit účast dalších .sob V?
tmiuc večeru V přiloženém dopise zdůrazňovali /mimo jiné byl
i tento do eis p i jedné z domovních prohlídek zajištěn, ale
nebyla pořízena jeho kopie Či ..pis, a o roto není ei-. ován v pl
ném. n.xěrí// o jakou, skupinu či •? jaký druh lidí mojí zájem..
Všichni s/navzájem znali z-předešlých srazů a zejmena znali
I J- .?. Jeho názory bylo Jíl. napiu sto Jedno, co ‘z. ořodmetem
Jeho vystoupení o !<moderníi:hudbě /kuérou se -snažili v.ydířrat
za -/.cdexTí/o Přes“'že Jim byj. znám obsah textů písní případ
ně to, v jakém duchu Je uvr cěn j utiší program., zorganizovali
uvedený večer, na kterém byl.- L.d„ a jeho skupině ^-moŽnén ,
aby před větším počtem posluchačů byly předneseny, přehrává
ny
zpívány písně vulgárního zamořeni s 'pizlými texty, ob
dobného zamoření byl i referát nezvaný ■'Zarávu ■ třetím oes-xém hudebním obrození?/
Tente reterit přednesl I JOy přezdívkou MA.GOB, který byl ta 
ké jeho autorem, Ke ‘’Zprávě” přednesené 1 ,u/ lze říci, že
svým obsahem, hrubě znevažuje a ...esměšnuje stávající společen
ské hodnoty Začíná Mí ,-Co tur.-povým citátem/V: velkých kul turních revolucích .je jedir ?u ne rolou pro lili > aoy
ořvóbudili sami, a nesmi oýt užito ...ádné m-. „o
k ^rá dělá věci
za ní Vlito li dp_n; spoléhejte na ně o reapoktnJte jejich
iniciativu. Odhoďte strach, Meeojte se r.mať u- At se lidé vy
chovávají saní, v tomto vědom revolučním hnutí.*
kračuje
referováním c činnosti skupiny "?1 istíkové"/? Č07'! e dal
ších, zejména : připravovaném Xo no ortu v Lísnici v orosí no i.
1974 a
tom, jakým způsobem Jim bylo toto vystoupení znemož
něno» ůžívá přitom takových slovcích obratů jako xv.oiu ?!slu..ia
Antikristu z" ” zástupce estáhlissmentu” a přii-:vnává příslušné
pracovníky k "'bezejmenným byrokratům: . kteří -d počátku 7'0---let
znemožnili zakáz íli či rozehráli řadu jmých hudebních setká
ní ’’Zprava pokračuje takt? •//,<, je příznačným, atributem d..by, která obiv/ svojí zášt a podezíravost or-ml lidem, kteří
nechtě/ ni o víc než vytvářet takové u/ní, jaké vytvářet ro
ní. Kteří tvrdohlavě cdníiaj? přistounir n? t ? ž. by emlni
m:hl.: sj.í ožít ješco ? něčemu Jinému než .sj'v vání li// kte
ří si sp .mi s ním ?■.. ojí žít Tr pravdě-” Za v/den -z j-j :/š ich
zločinů ď by o: važuje lnic cviční ” p'ů-hadu’, kte-/ rý ••bklo-puje mladé .11-?/ v tom n^Juuž.o/ tě Jčín věku, v Ib j.u : : Coch ?
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kdy se clc v/. definitivně formujo pío celý budoucí živi;., 7 souvir osť’ s /..i hovoří i o lidech, kteří právě v 19 lecech za-kind/:;. shora uvedené kapely kteří byli vedeni pouze cvým svoluňnýn ¡.udabmii-i cítěním a především v za J emo u- ná/on..i^u/..
stům./ rak seznamuje posluchače s tím, Jak oyly kar.ely zaleže
ny, .:.
>j,uje; že ?5underg.-rund” je cháoái?. spíše mytologický,
j ;1 svát í"d.!.iš.eé mentality, / šicí se • d mentality lidí ž'jí
cích v n-rrí společnosti ., a dodává* • Všechny hloupé mezky jsou
nn slunci, náš mocný národ žije
sametovém podzemí.. Hrnu plně
•¡dpu-vídú nkev naší hudební skladby Plastic ?cop‘o Underground
která Je vine vám Zemi«’1 O skupině '.‘Plastic ■kcol.u of ..he Uni'verse” ď./dí že nehidlají učinit a'tike neučiní žádné změny
7 ni v roivu, ani v repetoáxu, ani ve svém v?!/;/ :ktoré by
jim byly vnuceny cizí vůlí, ktox/ by nevyplynuly z jejich char-ekts; o, a vrc/řní pcuřepy hudebníků siných/. 1 ,j i/vxdí že
název kappyy není. jakxusi elek.-n, níxopk. a. kterou označuje
nějň.ý nový hudební sněr. ale- že je to předavší: životní a du
chovní postoj-. Hrací so oil- na své povlecme: a nove li
těch
huceknú-ícb kteří cpustili tady zmíněných kane. Hodnotí jo
slovy; I'//./., že Jím chybě" a oo /••sud chybí /.-dorí
co
je to umíní jaká je Jeho funke •. ve sHtě a ec- y? povinno stí
těch keerym se uost-.il-. daru umění vyxváíut. ůqo . i ii./le ne
mí j: ?-y. sradno se odscuue na see sví.. Uño nám
víc než o
zaujmu/.’ iíj“'~. v ; ¿le./ o..’, kult
t jdi • to, aoyc-h.m vy^váře •
li. s.. : ..ironll/dkc v/11. svým posluchačům to.. <;■: oni sami za
kuluji >..r; -.- uj jí
u:: -oe.'.? J. oné že autor i su/ienš inter’ ret t h/r- vumí letu
vil i.íměon^ jnns tátových lidí které mír/l /dl no ra jí a
...v- zr/t uemr-ou a ty oek vykresluje ýk zť.-rá’K-? té jedi
ně upx-ůvnn kultur/ torno Jedině cur/miého smšxa, kver ý má po~zm.l/..t čn. íní kulouru, kultur1: -pravá: so/ a? ist! ikou Utočí
:if-, . jml._ = . rž/ýon' lidi a /t'’úñ:¿ jey. :h ..úzcí
k l/•.výr
id/c. ?.oj/ my/:" v naší s: •u-.ec nosí _ n xiocv žok/ místo,
Vža/;
mtc-rv y/c pan/ / při znm. i., že
u u eñerpcb n/:hn.kh útvar .7 by ne.icc... najít ni Lost; u yakéb/<ol-V
s uo.n-l?‘ hudabníh .-m/tika. '•/■- č.veri 1 J. prch^aš;: je •'e cí-lem ”underground/’ u nás je ?ívy.;v vření laltury. tvé..' bude m
nx’osto nezávislá na oficiálních komu// Žních kané nich a spi--./čocckém. i/onění a hodno/•/• naší společnosti/
.'/•1/nJ. o-re se 1 -skuteční/ .// /‘7Ö ■’ Pl /.:-.t\</( o ./. .'O fSH
nelyll vlastně během pořtdu vpudí ¿ni d- enlu a , ^jí.-/ iunkv-o
upočívoly v tom, že vyulr/i ’’stupně, obsluhcva./ šatnu, takl.e nemalí, možnost sletovat průoěb celého večera - a tím jim
byla znemožněna i kontrola oí -igra euP Ž-e s':.o. zo stra:-/ or.g.aniz-itorú o záměrné jednání není oraba z-důi --zn-.-vet.- 2-ěuam tohoto
- ecera s poetí.ccým názvem /odor poezie o hudby” by... účastní
ky ve vetšz míře požíván al'; ho.^, i. když té./ř Jednu třetinu
úl-as/iír/ tvoilly mládi sivé ot? by ve věku / -18 let.
V/íl/l m. ?■ vemu- že šlo •: rezsoh/ u třes4m einn-.,si,. bylo
nu ■•.v.-- v■.: :■■■■ ■už' -yš..třovíní v t"-mr. vd spmluord/.. Zejména otáz
ka •■ .•."•/ ./ouství t-to tr ?stn; čínnosm rí vyzut/.:.a mračného
úsi.-.ť /ech pracovníků zařausrydn do týmu, nebí. ::a-. Jen vý.
ulenhl rylc- v daném případě tř/,a prevés lvice no :ydcn ti
ší '• e o na různých místech v tHR. pony/íc ? v ki : ji. Západe-a/ i -• Jih:.-českem, Středočeském a Sovev •: c-ském kraji...
r.d/i.k p *■•1 ve zbývajících králích dSR< V souvis kuti s d- ■
"v.Ir.-.■; - rgen.ic-'-•/'.né Činnosti této skupiny bylo třeba provést
• -.-.i -krr/.v')4/'.? vr ?hkídek r/rvly se v'Plzni Prize ,Ghomut * ve,
l.y :...•. l h. v Česko lpě a v Přešticích, hase Pnzor-ň st byla
r n/rena ^iud-o'-’sím na materiály, které se týka/y sh. r“ ■; vede-
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něh■ večera, a to z hlediska jejich obsahu /zda souhlasí
s tím, c:. bylo předmětem vystoupení/, a samozřejmě i na to,
jakým způsobem se tyto materiály dostávaly do oběhu na jiná
místa, kdo byl jejich autorem či jakým způsobem je členové
skupiny získávali a rozmnožovali» Lze konstatovat, že výsle
dek všech domovních prohlídek byl velice pozitivní a že po
skytl řadu cenných důkazů proti pachatelům této trestné čin
nosti«. Téměř všechny získané materiály byly pak jako součást
vyšetřovacího spisu předloženy soudu, V tomto směru lze ho
vořit o kladu v práci celého vyšetřovacího týmu»
Nedostatkem pak bylo to, že byl případ vyšetřován v době, kdy
ještě nebylyvdostatečné zkušenosti ve vedení týmového vyšetřo
vání /alespoň ne v našem případě/, a tak celé řízení spolu
s vyhodnocováním všech vyšetřov^vacích materiálů spočívalo
pouze na jednom pracovníkovi, I přes tento nedostatek byl
případ včas a náležitě vyšetřen a pachatelé trestného činu
výtržnictví po právu potrestáni.
JAZZsTOP JAZZsTOP JAZZsTOP JAZZsTOP JAZZsTOP JAZZsTOP JAZZs

Prorok Vonnegut
xxxxxxxxxxxxxxx
Kurt Vonnegut ve svém článku "To ani jazz nemůžou povolit?"
/JAZZsTOP č.l s.10/ píše, že byli s Johnem Updikem donuceni
vysadit stromky. Stalo se tak při jejich návštěvách v Praze
a stromky rostou v sadu OSN, který zřídila Jazzová sekce po
blíž stanice metra Kačerov. Vonnegut píše: "Kterýkoli poli
cajt nebo policajtovo dítě může za přítomnosti hrdě přihlí
žejících rodičů tyhle stromky porazit". Dne 5-června 1987
ráno se v sadu objevil bagr a odstranil kamenný pomník, kte
rý zde byl umístěn Jazzovou sekcí před dvěma lety ke 40. vý
ročí konce 2. světové války a založení OSN. Deska s nápisem
byla s pomníku stržena již v březnu. Odpovědný činitel ONV
v Praze 4 se nechal slyšet, že brzy přijdou na řadu i strom
ky. Policajtské děti mají zatím prázdniny...
-jé-

oooOCOoóo

CTĚTE l
150
000
SLOV
texty odjinud
Vychází již šestý rok!
Zatím 16 čísel! Adresa je
INDEX, Postfach 410511, D - 5000 Koln 41, NSR nebo
INDEX, Box 907, Palm Coast, FL. 32037, USA

A BUDE

HŮŘ,
Zvýšený zájem o problémy mladých vyv^lula publikace Dětí
ráje od Jana Pelee ve Svědectví č* 72. Kromě tohoto /zdravé
ho/ zájmu se objevily v samizdatu i v exilových časooisech
různé kritiky a po knižním vydání celého románu ... a bude
hůř /Index 1955/ tento cvrkot ještě zesílil. Příděl se i se
veročeský orgán Průboj /což Pelee potěšilo/. Recenzenty či
"propag xndisty" si podal v revui Jednou nohou Horná Pigment.
Lakonicky vyjádřil svůj názor Andrej Stankovič.v Praze “ži
jící básník- Ten řekl: “Pele je Kundera undergroundu“.
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Pedakt r cSö vysílání BBC Pavel Holan navštívil nedávno Pa
říž a hovořil zde m. j. i s redaktorem čtvrtletníků Svědectví
Pavl?m Tigridem. Řeč byla c Janu Pelcovi a jeho Dětech ráje.
Záznam rozhovoru vysílal Britský rozhlas v neděli 24.května
1??7 v 20*40 večer. Protože vysílání bylo jako obvykle špat
ně slyšet, neručím za přesnost zápisu a za případné omyly
se oředem omlouvám oběma účastníkům.

P.T- Já jsem si přečetl Pelcuv rukopis a ačkoli nejsem ani
liter írní historik ani literární kritik, přece jenom
jsem starý redaktor a okamžitě jsem pochopil, že jde
o literaturu, To je román, který je napsaný. Ono nejde
junem řěcoíprožít přožili jš meh v sic hni něco, ale do-^
Ast to taky zpracovat a napsat/ Aito se Pelcovi poda
ří lot Já tvrdím a myslím si stále, po všech kritikách $
které ostatně často jdou mimo věc, že Pelcův román
-a bude hůř, zejména t-a část, která vyšla původně
v Svědectví, která se jmenuje Děti ráje, se řadí k
velkým románům novodobé české literatury, to znamená
ke Suvoreckého Zbabělcům, k Bondyho Invalidním souro
zencům a možná taky k Hrabalovi. To tam patří, a nn si
vzal úsek, který zná, a poněvadž má talent, ta£ to na
psal A já jsem přesvědčen, že Pelcův remán, at už
napíše ještě něc^ neb'' ne, patří no přední místo moder
ní české literatury.
?.L A proti těm výtkám těch zbytečných nebo nadbytečných
vulgamsmů... cn byste k tomu pověděl?
Tam nejsou žádný vulgarismy! Takhle žije mládež, určitá
čásc mládeže v severních Čechách, ekologicky jinak to
tálně zničených a jak říká-jediné dveře, které těmto
lidům jsou otevřeny v tomto režimu, v tomto systému-Pelc je tady obvinuje, strašlivě... jediné dveře, kte
ré jsou otevřeny, jsou dvoře hospodské.
PoH- Nic jiného není, žádný svaz mládeže, žádná škola...
P.T.
.nýorž jenom polepšovna nebo kriminál.
P H- Ovšem některým lidem se zdálo, že je to trošičku pří
liš ^ihilistické.
P T Tak
to nečtou!
Co k torm dodat? Snad bude ještě hůř...
-och
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Přec . dvioce t •_ ety vyšla ve Velké Británii ne ¿populárně jší
ce.
Beat-les Sergeant Pepoers Lonely Hearts Club Band, která
■se s’1
u i nejprodávěněíší deskou světa. Zatím 15 miliónů
kusů . '
t - "■;
—'
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- 13 SOLIDARITA - jednoaktová hra ze života
Eduard Vacek

osoby : aktivistka ROH s. Boučková
dělník Hromádka
obraz 1
B - Pano hromádka, už jste s Borovičkou jediný dva, co
ještě nedali na solidaritu»
H - Na jakou solidaritu, paní Boučková?
B - No, pětikorunu, jako ostatní.
H - A kam ta pětikoruna přijde?
B - No, kam by přišla, přeci na rozvojový státy.
H - A co jim tam za tu mojí pětikorunu koupí, paní
Boučková?
B - No já nevím, asi nějaký jídlo, nebo šaty, nebo co já
vímo
H - Já to ale potřebuji vědět přesně, paní Boučková, co
se za tu mojí, pětikorunu koupí, abych nedal třeba na
něco, co by se mi nelíbilo.
B - Prosím vás, ostatní se taky neptali, každéj mi tu ne
chal normálně pětikorunu a je to. Vy jste pane Hromád
ko nějak krkavej. Vás pětikoruna nezabije a těm chu
dákům to pomůže.
H - To já si právě,paní Boučková, nejsem tak docela jistý.
Mě ta gětikoruna opravdu nezabije, její ztrátu tady
můžu před vámi klidně demonstrovat tím, že ji třeba
hodím do kanálu, abych vám dokázal, že mi opravdu nejde
o pět korun.
B - A vo co vám teda de, pane Hromádka, vo co vám vlastně
de?
H - Jde mi o princip, paní Boučková. Podívejte se, můžete
mi zaručit, že za tu pětikorunu,^kterou vám eventuel
ně dám, že za ní někdo nekoupí třeba náboj a že tím
nábojem nebude někdo zastřelen?
B - Vy ste nákej filozof, pane Hromádko, at^se tam ty čer
ný huby postřílej navzájem, nám je to přeci jedno.
H - Mně to ale není jedno, paní Boučková, já si myslím,
že lidský život má cenu jak v Evropě, tak i třeba v
Africe,
P - Tak si teda myslete, že za tu pětikorunu někdo koupí
jídlo o
H - To by bylo dobře, paní Boučková, Kdybych měl jistotu,
že za tu mojí pětikorunu někdo koupí jídlo někomu,
kdo bez vlastní viny hladoví, tak bych dal třeba i de
set korun.
B - No tak vidíte, pane Hromádka, dejte mi teda tu pěti
korunu, na jídlo pro hladový a bude to dobrý.
’ - Paní. Boučková, já přeci nevím, zda ta moge pětikoru
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na přijde na jídlo pro hladové. To přece rozhodne někdo
jiný, než my dva,, kam ty peníze přijdou.
- Tak proč se tím sakra,pane Hromádko, zabýváte, nechte to
na svědomí těm, co o tom roz.hodujou.
- Víte, paní Boučková, ono to bude složitější«*. Pro stát by
jistě nebylo žádným problémem, aby zdražil třeba chleba a
ty peníze aby věnoval na tu vaši solidaritu. Ten stát ale
chce, aby o tom příspěvku rozhodl každý dobrovolně. To zna
mená, že každý nese zodpovědnost za tu pětikorunu, kterou
dalo I když já dám tu pětikorunu v dobré víře, že je to
pro hladové, nezbavím se toho, že mě bude trápit svědomí,
zda je tak té pětikoruny použito..
- Podívejte, vy mně dejte tu pětikorunu v dobré víře, že jí
bude dobře použito .
-Když já se bojím, paní B oučková, že mě někdo zklame a že
ty peníze přijdou na něco, co je proti mému svědomí.
- Pane Hromádka, dáte mně tu pětikorunu na tu solidaritu?
- Nedám.
- Podívejte se, pane Hromádka, vy přece od nás taky něco
potřebujete.- Letos jedete s náma do Jugoslávie.
- Já jsem si to přece zaplatil?
- To jo, ale my jsme to povolili a přidali jsme na to.
v*
- Vždyt já přece platím příspěvky na ROH?
- Jugoslávie je výběrová rekreace a o tu je vždycky zájem.
- Vy mi chcete říct, že když nedám pětikorunu, že už nikam
nepojedu?
— To já nevím, pane Hromádka, ale jistej vliv to mít bude,
na to vemte jedc
- Podívejte se,paní Bouřkoví, já vám žádné peníze nedám,
ale věnuji vám konzervu Luncheonmeatu za jedenáct korun.
Pošlete to tam a‘já budu mít jistotu, že jsem, pomohl
hladovým a vy mě budete mít z krku.

obraz 2
Osoby o
X vistk.a ROH s. Boučková
dělník Broumovský
B - Pane Broumovský, nechcete konzervu landšmítu za jedenáct?
B -Jo, rád, dneska dělám odpolední, tak ji sním.
B - Tak a máme to jednou pět za hromádku, jednou pět za Boro
vičku a korunu do kapsičky.
konec
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Eduaxd V . cek /1946/ je elektrikářem v Teplicích* Jako výtvar
ník s.e účastnil několika neoficiálních výstav» Od r*1981 do
:??1925 vydal deset čísel časopisu PÁKO /PAtafyzické KOlegium/,
kdy vyšly i jeho práce□ Píše povídky, divadelní hry a básně.
Od ledna do března 1986 ve vazbě v Hradci Králové, později od
souzen na 1 rok vězení pro trestný čin výtržnictví« Měl se ho
dopustit údajným rozšiřováním časopisů PÁKO a VOKNO* V sami
zdatu vydal knihu povídek a her Zatemnění v domě /1985/
: Občanský, průkaz prosím /1986/, což je literární zpracování
jeho vlnařských zkušeností* Eda Vacek je členem Jazzové sek
ce, je ve výkonu trestu v Pardubicích, odkud by měl být pro
puštěn 9 c srpna- 1987

V 79 o Čísle Svědectví, čtvrtletníku pro politiku a kulturu,
který vychází v Paříži, je ocd názvem Případ Jazzové sekce
článek Petra Sedleckého z Paříže* Píše ’vneni o zatčení sedmi
črenů Jazzové sekce, o jejich obvinění i o vzniku a historii
Jazzové sekce Podrobně se zabývá publikační činností sekce
vypočítává vydmi tituly.. Cituje z dopisu Josefa Vlčka
týč¿niku Tribuna, informuje o sadu OSN, konfiskacích rukopi
sů v tiskárnách a publikací sekce ve veřejných knihovnách a
o cokusocn administrativně sekci zrušit» V další kapitole
Petr Sedlecký pod mezititulkem Výsledek právního sporu
zajištěn*.»politickou stránkou věci píše o propuštění Karla
Srna z Pantonu a cituje ředitele právního odboru minister
stva kultury JTJDr* Kanku, který ’’zastává urychlené rozvázání
pracovního poměru jakýmkoli způsobem i s podstoupením práv
ního sporu., jehož výsledek bv měl být zajištěn předchozím
projednáním politické stránky věci s obvodním prokurátorem
a předsedou obvodního soudu pro Prahu 1, až po odvolací
řízení a svent. podnět ke stížnosti generální prokuratury
pro porušení zákona v případě komplikací”, Dále se zmiňuje
o solidaritě jazzmenů a končí příslovím. ”Za pýchou palice
cnolí a na blázna kyj"« Číslo vyšlo v Paříži loni napodzim
o

VYŠLE KNIHY?

M 1 K 0 L A S

OH A D I M A :

Ol? REKVALIFIKACÍ K "NOVÉ VLNÉ SE STAREK OBSAHEK"
/Svědectví o českém rock
rollu. sedmdesátých let/

1984/85
Věnováno všem českým rockerů'1.. 1,'teří se nezaprodali
Kniha r.? 7?8 zmenšených stran A$ a 75 stran obrazových
pří “i eh
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VYSLUNÍ
Pejvel Punkva
+píchni jedním okemfNový začátek.
Nestor českého undergroundu filosof Fišer a básník Egon Bondy
nepatří do kupy s mudrci, kteří otravují svůj čas úpornými
smyšlenkami jak a čím naplnit prázdnotu volného času ostat
ních lidí.. Egon Bondy jisté nepatří ani k mudrcům, jimž za
obzorem jejich snahy leží jako utatá hlava hrozivá vize hos
pody,. hospody se svou marností, která pro společenství lidí
nedělá nic. Takový suchar Bondy s pomocí Boží není. Přesto
sviňky štětinky jeho psaného slova lehce útočí na svědomí
smyslu mojí vlastni existence.
,,Po hospodách se fláká tolik desítek tisíc kluků
a holek, kteří nepřestávají nadávat na komunisty a přitom se
krmí jen Mladým světem, že je mi z toho k blití.......Nebojte se začít .ani tehdy, kdyby jste si mysleli, že Bondy bydlí
v neznámé dědince na Vihprlatu. Ani tehdy, kdyby Plastici vy
mřeli na dýmějový mor a Magor odletěl do Antarktidy.,T
Začít, začít, ale kde jen? Zaplatím a půjdu, ten
začátek může ležet dokonce někde na cestě mezi Pankráckou
věznicí a Podolským kostelíkem. Moje jadrné zdravo se přirozně vykrucuje, v hospodě se tak pěkně aktivně a dobře nedělá
nic, pozoruje, sedí, přemítá a sní» Jenže Egon... Nastává
čas rozloučit sg s alkoholikem v sobě a vydat se nezávazně
na cestu, zvlášť, když těsně před cílem nás čeká spánem bohem
hospoda, celá utopená v důstojnických panelácích na nábřeží
Karla Marxe.
Od věznice má ulice Na bitevní pláni hluk v krocích,
pach, výparů a výfuků, ale i stejnoměrně naladěnou strunu sa
moty k přemýšlení, než se setká s nabubřelým Pakulem, do ně
hož příznačně ústí most Klementa Gottwalda. Od Pakulu dál
chytám druhý dech, slušně se vyhnu Vyšehradu, míjím rozdivo
čelé inženýry s tenisovými pálkami v rukách. A ted šípkový
mi keři stezkou ticha kolem Kříže, potom kolem Katovny směr
nábřeží Karla Marxe ke Kostelu.
A ejhle, po Kříži ani památky, Katovna bez kata se
honosí dokonale střiženým anglickým trávníkem, bazénem, na
zdi nezbytné kolo od trakaře, ku ku Emanueli Poche. Tak ješ
tě sběrna ,sběrné surovosti, Hrabalův Hanta, hantá mi v hla
vě.
Sběrné surovosti zrušeny, za plotem veselo, co bych
se tedy nepodíval. Uprostřed rozvalin pytel od brambor, tyčí
sevjako indiánský totem. Zkouším pozdravit jak se sluší, ci
gáňata, ohýnky očí upřených na mou Ligerosku sd na pozdrav
otráveně sunou dál, mezi svoje ještěrky a myšky.
Nenápadně, jak to jen svedu, pokládám na kámen tři
cigára a hrnu se k totemu, který mně vzrušuje svou vyzývavou
osamělostí. Cigánci už mají svoje blaho, způsobně hulí a já
se můžu ponořit do útrob tajemného, ^ejdřív si pytel očichám,
pak ohmatám a už v prstech cítím, že jsem tentokrát narazil
na- naozajst.aý poklad!
Pytel plný slov, pytel literatůry, kterou tu zane
chaly sběrné surovosti napospas rozkladu. Děkuji v duchu Bo
hu a Egonu Bondymu za náhodu, která mně staví před bránu za
čátku* Přitom ale můj smolařský osud nechce chválit den před
večeremo

BUBLINY NA
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První svazek, jakási obludka s-diletantskou úpravou,
vzbuzuje už svým zevnějškem soucit smíšený se žlutým tikáním
za očimao Literární menstrulík čelo a další a další neduživá
děcka oficiální české literatůry Tvqrba, Tvorby Kmen, Tribuna,
se sypou na nebohou trávuZa nima vystrkují svoje čumáčky
knihy redaktorů Literárního menstrulíku a jeho satelitů. Před
očima defilují bubliny na výslupí, stavitelé živých podstavců
k pomníkům do věčnosti životem laskaným bublinám na slunci
literárního nebe.
Jakže se to dělá? Milan Blahynka napíše třeba pouč
nou knihu o svém šéfnakladateli Janu Pilařovi, knihu, kterou
výstižně pojmenuje ,, Jan Pilař,, a aby to nebylo bratru lí
to, hned přidá další kolegovi z redakce Literárního menstru
líku s obsažným názvem,,Miroslav Florián,,. Ti se pak oba. po
těšeni vědomím, že dychtivý svět o nich čte, marně snaží v
televizi upoutat na sebe pozornost nositele Nobelovy ceny.
Nositel na ně v televizi očividně prdí,, ale což, jedeme dál
močálem černým»□«.
Jako na opuštěný, protože prodejný pultík Čs.. spi
sovatele, pajdají z pytle ven obušky knih.
Josef Hr?-bák - Karel Nový
Vítězslav Rzounek - Ivan Skála
Věra Menzlová - Norbert Frýd
František Buriánek - Jiří Marek
a další a další těsto na chléb socializmu.. Na toho, na koho
se prozatím nedostalo už se zadělává v příloze Literárního
menstrulí.ku, ,DílnaTý o Napijme se na další dílčí úspěchy těch
to mladých snaživců^ jejich Čas teprve přijde a nebude to
ten ., , volný,, vždyt ani giganti nemají na zemi zajištěný
život věčný...
Proti svému dobrému předsevzetí sahám, do mošničky,
lovím oblý tvar, a už- mi podává ruku slunečná, třpytivá lá
hev pravé Frankovice Zappovice od přítele topiče. Zaručeně
pravá Frankovice Zappovice dělá vmžiku své divý, divinizuje
akcivity podivné kultury a já, oči v pytli, usínám se, usmí
vám se na úplně opilou hru. ptáků.
4-4-4-

4-4-4-

Děj se odehrává s odpuštěním v hospodě čtvrté cenové skupi
ny , ,U Karásků,,. Prostorný logál je oddělen od výčepu ost
natým drátem» Uprostřed kulatý kulečníkový stůl, koule Čer
vená, modrá a bílá» Prázdno, jen v koutě u malého stolku tři
individua práce se štítící čtou,, popíjejí pivo a kouří až se
z nich kouříc Nad nimi visí potrhaný portrét Ladislava Klímy.
Hospoda voní ještě po včerejšku, z výčepu je slyšet omývání
půllitrů».
Rozlétnou se dveře, rozsvítí Červená světla, do logálu vchá
zí rozevlátý anarchista, rudý karafiát v klopě, rudé podkolealry.-. Soudruh RAFAJ OLDŽICH - Šéfredaktor Literárního menstrulík'', s. vlastním tágem v ruce«
Soudrun RAFAJ OLDŘICH : ,,Chtěl bych vám poděkovat za vaši
dochvilnost a začít naši zchůzku, která chce mít pracovní
charaktero Se všemi, kteří jste zde, Literární menstrulík
pracuje s velkým potěšením«,,
Individua práce se štítící noří hlavy do novin Národní poli
tika. Národní listy, Literární listy a ztrácejí se v kouři.
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Soudruh RAFAJ OLDŘICH : , ,Ale protože uplynul XXVII.sjezd
strany sovětských komunistů a XVII.sjezd naší komunistic
ké strany myslíme»».Chci vám říci, že většina vašich sta
tí, které byly publikovány v LM, byla čtenáři hodnocena
neobyčejně vysoko. Mám za to,, že by bylo nanejvýš potřeb
né vyměnit si s vámi názory na další způsob spolupráce.
Bylo by jej možné formulovat charakteristikou takových
neuralgiekých-, možná hlavních bodů vašich vědeckých dis
ciplin..
Individuální stůl práce se štítících zahalen mrakem kouře,
jen těžko rozeznat siluety.
Soudruh RAFAJ OLDŘICH : , ,Na XVII.sjezdu KSČ bylo řečeno dílsledně uplatňovat princip každému podle jeho schopností,
každému podle jeho práce domníváme se že je nutné aby se
ve vašich příspěvcích dálo rozvíjelo myšlení o přednostech
socialistické organizace naší společnosti proto jsou mezi
námi představitelé společenskovědních oborů jeden z mo
mentů naší schůzky by podle našeho Qázoru mohl vést k to
mu že bychom se případně dohodli bud za pomoci vaší nebo
za pomoci vašich spolupracovníků proto bych vás soudružky
a soudruzi chtěl požádat aby ste vystoupili za svou
oblast vědecké práce k závěrům XXVXIIIVI. sjezdu...,,
Jedno individuum práce se štítící se zvedá k úprku, převrh
ne seaátko, ale kamarádi ho strhnou mezi sebe nazpátek. Rafaj máchá rukama do vzduchu, jede dál:
.mohli formulovat
v rámci prohloubení naší vzájemné spolupráce.,, Individua
rozlévají piva po svých hlavách. Hostinská, asi šedesátnice,
květovaná umolousaná zástěra, sešmathané pantofle, přináší
na stříbrném tácku dvě zelené. Dveřmi vedoucími přímo do logálu rozpačité vstupuje soudruh profesor Holzknecht, celý
v bílém. Rafaj mlkne a píchne do koulí.
,,Bravo,bravo,los bravos soudruhu,,špitne mu úlisné hospod
ská a nabízí třaslavou rukou kořalky.
Holzknecht spatří Rafaje, úsměv od ucha k uchu a soudruzi
si padají do náručí» Holzknecht znalecky potěžkává Oldřicho
vo tágo, nastává krátká tahanice a ooražený Rafaj rezignova
ně usedá do dřepu.
HOLZKNECHT s OLDŘICHOVÝM tágem v ruce : ,,Jakožto cizi
nec, si troufám promluvit tady první, když se mi laskavostí
soudruha RAFAJE, dostalo pohostinství v Literárním menstrulíku.
Tady jde o problém obecný a nebezpečný, o problém estetické
výchovy mládeže» Myslím, že tu pášeme dokonce politický
hřích i Neplníme určitý politický požadavek, jestliže slibu
jeme harmonický rozvoj osobnosti ! To se vynasnažím dokázat i
Vrovro ,Vrovro v rodině se už nezpívá, protože se jen pouští
rádio s, televizí! A to se táhne už od roku 1946.
Byl jse m ředitelem pražské konzervatoře 28 let a během té
doby byly poměry ještě celkem normální. Ačkoli už tenkrát se
bojovalo c leccos, mohli jsme vybírat z množství kandidátů
pro houslový obor třeba z třiceti.- A víte kolik se jich při
hlásilo letos. ? Šest !
Sám jsem zažil tento případ - Učitelka uložila úkol napsat
děj Julietty Bohuslava Martinů. Jde o surrealistický námět,
taková osmiletá holka, jak si s tím poradí prosím vás ?
5So-takoyá_učitelka_stojí?_Za_tohle_by_zasluhovala_disciplinárku T

>' i! J
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ně ohrožena! Ty mé články se někdy zdají zbytečné, snad nako
nec dojdou sluchu, proto jsem uvítal Literární menstrulík.
Mám aspoň čisté svědomí, že jsem v kritické době nemlčel..* ,,

Za ostnatým drátem se ve výčepu zjevuje básník v krátkých,
kožených kalhotách s- ladem,Jiří Žáček. Hospodská, členka
uličního výboru, na stříbrném táckp čtyři zelené, mu posílá
vzdušný polibek a rozechvělým operním hlasem nakřáplé zpívá :
Slyšvranní koncert z oken Dobříše
Naladte Consuly a Underwoodky
Co hlava vymyslí stroj napíše
ale čí ruce mění slova v skutky ?
HOLZKRECHT :
, ,,Vrovro, v rodině se už nezpívá a to se táh
ne už od roku 1946« Podle posledních zpráv k žádné změně osnov
nedojde
HOSPODSKÁ :
, ,Když jsem husy páásala
zimou jsem se třáásala,,
Profesor s šéfredaktorem přiskočí, všichni tři se soudružsky drapnou za ruce a krouží kolem-kulečníku :
,,do,mi,sol,mi,re,re,mi,
do,mi, sol,mi,re,re,do.,,
Logál duní mladickým krokem optimismu, důvěrně do sebe za
věšeni, vstupují-Člen korespondent ČSAV Ladislav ^rz-al, ve
doucí odboru Ústavu marxismu-leninismu, rudý oblek, rudá kra
vata a. jeho vědecká pomocnice dr-Stěpánka Čápova,CS*rudé,bí
lé, puntíkaté šatečky,CSc.
Oba noví myslitelé spojují ruce v kruhu ostatních, tančí
a zpívají:
,,do 5mi,sol,mi,re,re,m^^
*
do,mi,sol,mi,ré?ré,dooo*.*>,,
RAFAJ :
,,Dekuji soudruhu profesorovi, z toho co říkal,
vyplývá* myslím oprávněná kritika například současného hudeb
ního školství. Pokud se to nebude řešit.--,,
HOSPODSKÁ, udýchaná, očividně dojmutá:
,,Moc hezky to řek
soudruh profesor, zvlášt tc vo tej malej vosmiletej dívence,
to bylo skutečně dojemný, ta učitelka by podle me zasloužila
mokrým hadrem přes drátku!,,
Individua práce se štítící se drbou rozpačitě za ušima, až
jim na. pivní hladinu usedají lupy s dlouhých, šedých vlasů.
Hospodská usedavě pláče, ostatní soudruzi ji hladí po hlavě a
pomalu popíjejí zelenou.
HRZAL, člen korespondent, znalecky potěžkává Oldřichovo
tágo a píchne jím do koulí:,,Chci říci,, že nepříliš dobrá je
také situace ve filozofii. Vážím si proto vašich článků, sou
druhu profesore, jejich působení je pozitivní.,,
RAFAJ:,,Mají svůj význam.,,
HRZAL:,,Ano,. mají svůj význam. Píšeme o ideologii, budeme
o ní psát i nadále, připomenu Jesna Paula Sartra. Stal se po
pulárním ne snad díky svým filozofickým spisům, ale díky své
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dramatické tvorbě. Zkušenost-v tomtg případě ovšem negativnímáme z roku 68» Část ideologů ovlivňovala myšlení filozofic
kými, literárními eseji»
Za ostnatým drátem ve výčepu, objeví se a tleská člen
redakce Literárního menstrulíka JOSEF PETERKA,ve svazáckém
stejnokroji:,,Napsal jsem já knihu,, nákladem tisíc výtisků za
osmnáct korun o fetiši srnu literární kritiky šedesátých let a proč jí nikdo nechce číst ?,,
HRZAL si potleskává do svého rytmu:,,Jiným zajímavým
tématem je i filozofie a etika. S profesorkou Popelovou jako
by u nás umřela!, Nosná je například problematika lidu a rozvo
je osobnosti - to je téma, na němž právě XVII.sjezd KS$S a
XVII.sjezd KSČ ukázaly možnosti jak. t»,,
JOSEF PETERKA:,,Proč ? Listovat časopisy Tváří, Orien
tací, Hostem,,
Jedno z individuí práce se štítících se poprvé odváží promlu
vit a zvolá:,,3ěž domů, Josefe, čeká tq,y.,,
JOSEF PETERKA:,,Hostem po desetiletém odstupu, znamená
pronikat labyrintem dílčích zkreslení, posléze cílevědomých
jedno strano stí a někdy i mystifikaci. Hroč mou knihu nikdo
nečte?,.,
HRZAL, potleskává sí do svého rytmu;, ,A nakonec ještě
jedno téma obecné: socialistický způsob života,,.,
V čistém oděvu raziče, bílou košili a rudou kravatu,
vratce vjíždí do logálp doc. dr.JINDŘICH FILIPEC na kolečkových bruslích DrSc. z Ústavu filozofie a sociologie ČSAV, za
řve: Čest a natáhne se jak široký tak dlouhý.
Hrzal: , ,0 tomto tématu je třeba psát tak, abychom
' zaujali i čtenáře Literárního menstrulíku !,,
FILIPEC:,,Napadá mě rovněž téma práce !,,
HRZAL:,,Ano práce - její význam pro rozvoj člověka»
Toto je téma, které nelze opouštět !,,
Vědecká pomocnice ČAPOvA:,,Souhlasím se soudruhem pro
fesorem i s jeho články, druhovou potřebou člověka jsou mimo
jiné emociáliiě silné pozitivní prožitky» Jestliže je člověk
nedostane prostřednictvím umění, jestliže mu není ozřejměno
jejich získání .filozofií,, kde je hledá ? V náboženství. Nebp
se z něho st ?ne pragmatik !,.
v ^RAFA/J soudruh se probral z příjemného snu, bere pomoc
nici ČÁPOVÉ s citem Oldřichovo tágo z ruky a píchá do koulí.
Individua práce se štítící potichu zvrací do svých půllitrů.
RAFAJ:,,Nebo jeho hledání je v pokleslých, často zbulvarizováných žánrech»,,
C1ÍP0VA:. ,Ale tam je ovšem nenajder A proto se z něho
stane člověk pro tuto společnost - nebojím se to říci - méně
hodnotný o často člověk neštnstný.,,
RA?AJ:,,To ovšem deformuje vývoj společnosti do bu
doucna ! Ale koho že to nevidím ! Soudružka Cápová má plnou
pravdu. Nastolila zásadní a aktuální problém, problém mláde
že I Do výčepu právě dorazil zasloužilý umělec, člověk bu
doucností ? který se osmého ledna dožil padesáti pěti let

PAVEL KOYŠ:,,Sám jsem ho ze zbírky Moralizmy přeložil do češ
tiny !,,
Hospodská se štítivě vyhýbá individuálnímu stolu práce
se štítících individuí a nese na stříbrném tácu dva litry ze
lené. Pavel Koyš ze Slovenska natahuje skrz ostnatý drát ruku.
Oldřich s Pavlem dvojhlasné recitují, ostatní soudruzi v sou
zvuku buší pěstmi do stolu.
,,Měšták jako klíště, ovád,pijavice,jako parazitní červ
provrtává se zdravou dření socialismu»
Socialismu zápasícího o zdraví živého tvorstva pod
sluncem, o zdraví zevnitř živých láskou,
o slunečného člověka,
Měšták je páchnoucí strup n§ našich tělech,
jenvse lip podívejme, neštitme s-e !
Měšták je nevypálený, neodloupnutý, nestržený strup,
často, žel, podkožní..»?»..?
Přední slovenský básník, zasloužilý umělec Pavel Koyš se
8 o ledna dožívá 55 let. Redakce Literárního menstrulíka mu po
sílá soudružské pozdravy.
Po takovýchto živých slovech se individua práce se
štítící dávají na zběsilý útěk okenními skly ven, na čerstvý
vzduch. Členové pražské amatérské hudební skupiny Bormozvon,
ti co mají nedostatek vlastních textů, se nahrnou na uprázd
něná místa pod portrét Ladislava Klímy. V patách za nima le
ze dovnitř člen korespondent ČSAV MILAN MATOUŠ, zástupce ře
ditele Ústavu marxismu-leninismu, soudružka ředitelka Ústavu
pro Českou a světovou literaturu ČSAV HRZALOVA a doc.dr.BLAN
KA FILIPCOVÁ,Dr.Sc0 z Ústavu filozofie a sociologie ČSAV.

Hovory se odehrávají v divokém chrlení_sloy?rudá světla

MATOUŠ:,,V mnoha amerických románech je roakční ideo
vý program podán na vysoké řemeslné úrovni. Náš dobový autor
jakoby zapomínal na dialektiku obsahu a formy. Dialektika
tu opravdu chybí ! Taková věc se nedá číst !,,
KOYŠ:
,,Nás, co žijem ve znamení revoluce,
temno zármutku se zjevně netýká..
I když sé nás dotkne, nesváže nám ruce,
nevadí nám jeho dialektika.
Bolševický smutek není ustrašený,
bráníme se černobílé noblese.
Žijeme-li stále na tři směny,
zármutek jen výjimečně ozve se.
1987 !
RAFAJ:,,A kritizovaný nedostatek filozofického pohle
du tu vyplouvá jak mastné oko na hladinu
MATOUŠ:,,Jako Faust po všech peripetiích dospívá k vi
zi jakési komunistické společnosti !,,
HOLZKNECHT:,,Problém výchovy uměním je celosvětový.
Na západě, kde bylo hrozivé hnutí hippies, jde o zásadně dů
ležité otázky, Vpovro.,,
MATOUŠ:,,Stará demagogie přichází v novém převleku»
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Heslo., evropská kultura,,má být egidou pro buržoazní kulturu
a skrývá v sobě průhledný, antikomunistický záměr ! Také
poslední papežova encyklika Slovarům Apostoli z června 1985.»
Podle Vatikánu právě Cyril a xuetoděj nás integrovali do
, ,evropské kultury,,». Myslím, že této nové demagogie bychom
si měli více všímat a odhalovat ji ! ,,
HOLZKNECHT:, ,V Budapešti, kde se v roce 1964 konala
konference o hudební výchově, nám sdělil tuším finský vědec,
že jsme v žebříčku evropského stavu - na posledním místě !
Zpívají lidé, kteří neumějí zpívat ! Vrovro»,,
FILIPEC:,,Písničky vyrábějí lidé, kteří nemají ponětí
o skladbě !,,
HOLZKNECHT:,,Texty bývají hrozné, neznám, obecenstvo,
které by dneska něco vypískalo !,,
FILIPEC:,,To není jenom na koncertě!,,
Holzknecht: , ,.Dřív se bál druhé galerie v Národním i
Kovařovic* To už dneska neexistuje!,,
FILIPEC:,,V jedněch novinách otiskli článek pod titul
kem -^roč Brabenec stojí! A proč se novináři tak zřídka po
zastavují nad tím, že,,stojí,, nějaký vědec, technik!,,
HOLZKNECHT:,,Nebo operní zpěvák» To nikoho nezajímá!,,

žujr"hospodu, jeden mluvčí za druhým_postupne_vstává a_paďá
FILIPEC:,,Vezměte některé zpěváky nebo zpěvačky naší
pop-music, kolik je těch, kteří za nemalé honoráře ze sebe
nevydají pořádný hlas a bez zesilovačů by je nebylo ani slysetJNaopak se stane, že sedíte v Národním divadle, hrají Da
libora, někteří pěvci zpívají úchvatně - a skoro nikdo ani
nezatleská!,,
HOLZKNECHT:, ,Je to někdy jako mrtvé obecenstvo!,,
FILIPEC:,,Často se také zapomíná, že Marx kladl velký
důraz při vytyčování člověka komunismu na nutnost překonání
lokálně omezeného individua ve směru rozvíjení osobnosti svě
todějné» Tak třeba když se řekne,,Co je české, to je hezké,,«,
Tady by se muselo dodat, že ne všechno české je hezké» Pro
Francouze je nojkrásnější Francie, pro Itala Itálie!,,
KAFAJ:,,Pro Groňana Gronsko.,,
FILIPEC:,,Přirozeně, Beduínovi' bude všude jinde chybět
poušť, horalovi hory- Směřovat k světodějnosti znamená Dečlivě vážit, co v našem umění hovoří k světu» Tak například jsem
viděl v Bochumi provedení Prodané nevěsty» Byl jsem zvědav,
jak na to budou reagovat Němci» A tu náhle, když se v duetu
kecala a °eníka proti sobě staví hodnota Lásky a oeněz, tak
v publiku jeden vedle druhého vytahuje kapesníky a nastává
velké dojetí» Ty hluboké a naléhavé významy, které opera v
kontextu současného kapitalismu nabývá, snad ani Smetana ně
mot)! tušit !j,
HOLZKNECHT:,,To je ale v cizině.,,
FILIPEC:, ,Leckdo nad Alšem u nás ohrnul nos, až přijel
Picasso . byl jeho obrazy unesen!,,
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FILIPCOVA:,,Mně velice zaujalo, co zde říkal soudruh
Rafaj, avšak nelze zavírat oči před,,disfunkční diferenciací,,.
To jsou ty protispolečenské rozdíly i nežádoucí , ,vzory,,.
FILIPEC:,,To je záležitost těch nových úspěšných zbohat
líků, našich,,nouveaux riches., ,.
FILIPCOVA:,,Jsou to například někteří řezníci, číšníci
a zelináři!,,
RAFAJ:,,Jak si například vysvětlit zájem rozhlasu,který
vysílá četbu Hotelu ? Jako bychom už nic jiného neměli než Ho
tel ? Když už potřebujeme cizí literaturu, dal bych přednost
samozřejmě Ajtmatovovi !,,
ČÁPOVÁ:,,Masová kultura na vysoké úrovni!,,
Hovory se odehrávají v divokém chrlení„slovr rudá světla křižu
jí ^ho spodu2_jeden tmluvči_pq druhém postupně vgtáva a“pad^_na~~'
zem !

HRZALOVA:,,Cením si iniciativy Literárního menstrulíku,
obnovuje se tradice meziválečné literatury. Umrlci denně syti
li svoje poznání, hasili žízeň po poznání z pramenů veškeré
dostupné lidské činnosti!Veliká šance se nabízí v souvislosti
s konkretizací dokumentů XVII.sjezdu KSC a XXVII. sjezdu KSSS!
Mluvím pouze za literaturu! Chci připomenout slova Ivana Ská
ly, hovořil o tom, že pro.literaturu platí sjezdy jako celek,
že tuto určující závažnost by pro ní měly i tehdy, jestliže
by nebylo řečeno jediné slovo vysloveně k literatuře. Vzpo
mínám Maxima Gorkého !,,
FILIPCOVA:, ,ZN8TR, známe všichni dobře světla a stíny te
levizní kultury,,,
Právě v pravý čas, jakoby se nebo pohněvalo, zaduní hostin
ským sálem hrom, rudá světla a všichni přítomní zmlknou, do
naprostého ticha se pomalu spouští od stropu po provaze bás
ník, jenž už dlouhá desetiletí používá pseudonymu IVAN SKALA.
Amatérská skupina Dormozvon nastraží všechny smysly a básník
předčítá :
Ale právě v tuto noc
Večer jako každý jiný..
dokonali svoje dílo
Kdekdo přisát k obrazovce
přičinliví, neúnavní
konzumuje plytkou kaši,
nukleární montéři.,
předstírané veselí,
S přesností jen na pár metrů
zaměřili svoje střely
Mlha přede mnou, mha za mnou..
nejen na ty slibné nohy,
Jako rybář vrhá prut,
na ty bezstarostné oči,
polonahé odalisky
na ty křečovité vtípky,
vyhazují štíhlé nohy,
rozesmáté obličeje,
v proud Času své vnadidlo.
poživačné jámy úst.
Plyne noc a v modrém přítmí
Ale také na tvé čelo,
křečovitě zmítají se
na tvé každodenní dílo,
tváře, naleštěná těla,
na tvůj sen a na tvou matku,
břeskné rytmy, prázdná slova.
ale také na postýlky,
Z rozchlípených rtů se valí
tůně hlubokého spánku,
místo lásky čpavý čoud.
neznalého zloby hyen,
Bíle blýskají se zuby,
těch co rdousí národy.
místo písně gejzír skřeků
Dál to třeští dálkou noci
ze smyslné jámy úst.
Mlha přede mnou, mha za mnou.

členové Dcrmozvonu ted už neudrží své nervy na uzdě, vrhají
se po básnickém textu a prchají odkud přišli, do své zkušebny»
Rozsvítí i-.e všechna světla v sále, přední čeští myslitelé se
řadí, do ukázněné řady a z výčepu se ozývá mnoho hlase: -Opakovat!
Opakovat!
Myslitelé se klaní na všechny strany a recitují:
? ¿Nemůžeme si už dovolit neúčinným opakováním vyvolávat
nudu formálnosti - ta teti nahání zejména mladé lidi
rovnou do náruče .poťouchlých našcptuvačú,,nové inter
pretace , v Rc>R _L Lnoru : ■ n c »K-JujiřC
O

G'

Probouzím se, usmívám se, šťastný, že to všechno byl snad jen
sen. Sen Fra.okcvice Zappovice od přítele topičo» S pytlem
přes rameno se pomelu sunu ke Kostelu a ořitom mě napadá myšle-i&a - .Co si tak skočit do tom no ipdno» Třeba do hospody
. /J KARÁSKŮ’. ,

Loňské 60 o výročí smrti FJELDzeržinskéhó bylo tedy^ významnou přede
hrou k 70»výročí VBSR v roce letoš
ním i

Ve Franci?. se no zatčení členů Jazzové sekce objevila v tisku
řafa článků, z oznámené váno ne'"toré z nich:

Husák couno le son /Libération. 2/10/86/
Emprisonnes depuis trois mois /Le Monde 28/11/86/
Dissidence jazz a Prague /ne Matin 29/11/86/
Jazz c Prague; section. ■. »Halte /Diapason X/86/
1''Automne de Prague /jl.c Monde de la musique X/86/
Les Seouestrés de Prague /Jazz-Magazine X1/86/
Au bout du fosse»»,le trou /La Nouvelle Alternative XII/86/
Section de Jazz Bis /I' Autre Europe XII/86/
Článek Petra Sedleckého Causa Jazzensis Sectio, který bvl uve
řejněn v La Nouvelle Alternativa 6.= 4/86 přináší v českém překla
du 150 000 SLOV Čo 16/87. Ue zde i článek Kurta Vonne/ruta Nemohou
nechat na pokoji aspoň džez? přeložený z New York Times, 14.12.
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DOPISY

Jaroslav Švestka

xxxxxx
P.85/7/17 Sun
To se opravdu nedá!
V pátek mne z lesa vyhnalo horko, tak jsem si tady seděl
a tady sem si Ti psal v příjemném duchovním poklidu. Pak
přišla, p^šta..... Tak už jsem nepsal. Ten ’'Disco” má nádhernou
obálku» Článek o Etně, fotografie lávy.». Ale co já budu kaž
dý měsíc recenzovat obsah? Nepsal jsem, protože jsem četl.
Napsal jsi o obrazových přílohách ’’Sternu”: "Obvykle se
mi tají dech a mám $hut zapomenout, že jsem kdy s fotografií
co do činění měl»” 0, jak intenzivně tento pocit znám! Ale
tvrdím, že to je správný pocit. A třeba si zachovat cítění
proporcí. Jsme jen amatéři, jsme vyrostlí v duchovním klimatu
který vůbec nepudí člověka k maximálním výkonům, zde existuje
společnost technicky stagnující. Jakýkoliv proces je provázen
nekonečnými technickými potížemi, vesměs zbytečnými. Trošku
odbočím. Závěrem kazety hloubáš nad možností koupě fotoapará
tu - tomu už skoro nerozumím«. Spoustu věcí dnes už nesleduji,
tak jen spíše náhodou jsem se začal před časem znovu dívat
do výloh obchodů a foto-kino potřebami» A zjistil jsem s údi
vem, že se vmČSSR už více než dva roky prakticky neprodávají
fotoaparáty! Když vynechám různé hračky, jsou tady dva nebo
tři nejednodušší sovětské kinofilmové automaty a zrcadlovka
"Zenit" - to je opravdu všechno! A to dlouhodobé» Už jsem se
i ptal, zda je naděje, že se v dohledné době situace změní
k lepšímu. Na změnu k lepšímu prý naděje není» Neprodávají
se fotoaparáty, každou chvíli není ani pivo» Co tady tedy má
člověk dělat? Nejspíše přesčasy»».
Tak fotografie Clarka a Wackerbatha - to rudé sofa foto
grafované všude po celé Americe», To není jen nápad, nápad je
vždy pouze předpokladem».. Tahat nábytek po Monument Valley,
Badlands, chicagských jatkách i přístavech by jistě svedli
mnozí. Ano, nad těmi-fotografiemi se tají dech!
Tam dole na jihu jsem první dva roky požíval podivné vý
sady, směl jsem pracovat za Dráty, tedy Železnou oponou- *
Iron. Curtain. Pak byly volby a že jsme k nim nešli, už jsem
za dráty nesměl. Vůbec mne to nemrzelo, zbavil j?em se jis
tého stressů. Ale několikrát jsem z hraniční čáry viděl do
Dolních Rakous, a jistě jsem o tom zážitku mluvíval. Byl to
pocit živoucí krajiny. Zde vědomí agónie.
Já jen jednou, Dáne. Bylo to v roce 1960. Šel jsem z Du
kelského průsmyku po hřebenech na východ. Navečer jsem kdesi
na Čertižným vylezl na polozřícený triangl, bylo vidět dale
ko, seděl jsem tam až do tmy, cigarety z dýmkového tabáku si
kroutil jednu za druhou.. Jenom ten ,triangl a ještě nejbližší
les, při pozorném prohlížení stále ještě nesoucí stopy poško
zení dělostřeleckou palbou v roce 1944, jen to byly oku dosa
žitelné stopy po lidech. Nic jiného. Ani žádná kopka sena do
le v údolí,, žádné obydlí, ani žádná kulisová seč na lesních
hřebenech uzavírajících obzor» A druhý den jsem šel po hřebe
nech dále na východ, šel jsem pomalu, šetřil jsem si to
prázdno kolem sebe, ale šel jsem., A za celé světlo toho dne
jsem nepotkal duši lidskou. A další ráno se mi vůbec nechtělo
dolů do údolí» Jen jednou v dosavadním živote! Ještě moc
bych to chtěl
Dlužím vysvětlení. V pátek jsem už jen četl. A večer při
jeli přátelé, se kterými jsem pohotově probíral svoje posled
ní. bitové i estetické zisky». Dobrý večer. Po vyprovození na
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vlak jsem zašel nahoru do 31anice, nechtělo se mi domů. Tam
jsem s.e do opil. Až nedělní světlo mne přivedlo domu, zbytek
noci jsem proseděl v bytě s, lidmi o generaci zpět, ale moc
jsme’ si povídali se srozumněním. Témata oscilovala od Jana
Welzla, přes Krise K. až po film ’’Blue Flectra-G-lide".. <>
A včera jsem byl špatný,. měl jsem "v ústech chut cigaret
a písní prošlé noci"/Česká verze K.K.song “Sunday Morning
Coming Down.”/ Jen jsem si četl a poslouchal...
Jo, v patek tady bylo řečeno mnohé, také-zazněla, věta mně
sympatická:"Komu smrdí rum, vtomu smrdí práce!” Je pravdivá,
protože mne rum nesmrdí, byt je tuhý jako drátěnka na nádobí,
je alkoholem nejprostším a já mám prosté věci rád. A tvrdím,
že ani práce mně nesmrdí! Jsem integrující osobností <>..
"Burden of Freedom”, Břímě svobody, to je na té K.K. des
ce "Border Lord" , co jsi mi dal. Rád to poslouchám. Břímě svo
body. eo Napadlo mne nad tím tohle: To si neseme každý, to
jořímě tohoto kříže - jenže někdy o něm vlastně ani nevíme a
jindy je to tíha k neunesení. A je skoro lhostejné, zda žiješ
v demokracii či v diktatuře.. Fn tlak je čistě uvnitř, v nás
každém jediném.
Jo, také jsem Ti posílal test, co jsi ho přešel /Jednič
ka/ a stejně bys těžko tušil, co v mysli mám. /Aáá - i když
jsme v prděli, dobře se mámo../ tak hádej proč, hádej proč,
Dáníčku, Dáne!”/ Vysvětlím: I přesto se máme dobře, nebot
jsme se už naučili - 1 - krást, 2 - lhát, 5 - bát se. Rozklad:
Zcizování majetku předavším veřejného-společného je cestou,
jak so i ve stagnující společnosti domoci jisté úrovně mate
riální spotřeby® Lhaní jo činností, která drtivé většině po
pulace usnadňuje život nejen z aspektu materiálního, ale pře
devším zjednodušuje i trosky života duchovního. A konečně ani se mi nechce dokazovat, že poserové vedou klidnější ži
vot než hrdinové, že poserové se dokonce dožívají vyššího prů
měrného věku...o o Jinými slovy: Lze říci, že tady lidem neschá
zí vůbec nic, i když Lidem tady schází všechno!
Jistě se'k tomu dostanu později, tohle jen jako předeslá
ní t Miluji generální otázky, nenávidím generální odpovědi.
První jsou nezbytné, druhé absurdní.
3ohuslav Reynek. Potřeboval jsi podivuhodně málo místa a
na vykreslení osobnosti. Básník,, grafik a překladatel». Máš
k němu svoji genezi, já jsem ho minul - ale najednou bych se.
moc rád podíval do Petrkova, výčet jmen spojovaných s jeho
pr-ací vzrušuje světem. Dáne, on nebude zapomenutý - "zapome
nutý" o . o Vždy někde najdeš pět nebo třicet sedm duší, kterým
bude korespondovat, at již si ho najdou jakýmikoliv nahodi
lými cest ami ...
Vzniknou vibrace na stejných frekvencích, bude to, co neohra
baně zváno je uměním.Což kdy cokoliv obdobného mohou vyvo
lat všichni ni Kozáci, Šajneři, St^vinohové, Rafajové? Jo, je
den z literárních bratrů Rafajů napsal nedávno v kulturní ru
brice RP větu:"Spisovatelé ze západních kapitalistických zemí,
kteří k nám přijíždějí hledat pravdu..." Stále častěji se do
stávám do situací, kdydůkazem mojí lidské síly j§ pouhý fakt
nepochodilí se. A místo, které je v mapách Starou Říší..., Lite
ratura je nádhernou formou bvtí.
Jo,- člověče, cen dopis 3 adresou "Editors Falkland Island
Monthly :-m.iGu"' se mi vrátil Tobě se zřejmě stane stejně.
Na znGiyí sírane ma ivnlkj
Stanley.... a na oře dní další:
"Addressee Jnknuwn. Return to Sender". Vysvětlit si to neumím,
snad jen eím, zi podobný magazín vůbec neexistuje... Budu to
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ovšem zkoušet dále, moc mi ne tom záleží. Nejdříve se obrátím
na britskou ambasádu - to nejspíše bude v Písku, v Zeyerově
ulici, dlouhé povídání«o o
No vidíš, na kazetě jsi zmiňoval zmínky o mých poznámkách,
tak se jich chytám*». Slušný guláš, což?
Jistěže emigrace, at již vnitřní či vnější, je stavem duše
nestatické» Ale k tomu se jistě opětováním doby vracej; bude
me, nyní neoptimální stav duše, duněl bych v hlubší tónině,,,
Tak si teď poslouchám "Okie from Muskogee" kdykoliv se mi
jen zachutí! Věděl jsem, kdo byli Ok.ies, už od dávných dob
četby Steinbeckových ’’Hroznů hněvu",»*
Dáne, v sousedství bydlí takový sympatický stařík - šedé
kudrnaté vlasy, brýle, tvář rozrytá vráskami. Někdy jezdí na
závodním kole a berany otočenými vzhůru» Nedávný jsem se s ním
setkal v píseckém kině, na filmu "Brubaker"» Teď tady ten zají
mávej dědek někam šlape«. V sepraných manšestrácích, khaki ko
šili, na hlavě má vyrudlou americkou pilotku, na hřbetě vzor
ně sbalené "tele”, i s ešusem, v jedné ruce nacpanou igelito
vou tašku, ve druhé kufřík převázaný řemenem» Je krásný! Oslo
vím ho, až se to hodí.
»»»věděl jsem, že "Okie».»” je písnička, kterou Haggard
etabloval. Neznal jsem ji» Jen špatný čes^ý převod tady kdysi
Tučný nazpíval, /Já cvičil^/ - paskvil», Ted je moje a užívám
jí! A hned za ní Campbell s "Southern Nights” i ta titulní
nádhera, proste all music from the motionzpicture "Convoy”!
To jsme zase jednou měli dobréj nápad!!! 0, já se mám, že je
Hawran přítel můj».»«. Skeeter Davis - ta holka má hlas zevnitř
radost slyšet, jen škoda, že většina melodií je nějak nijakých
a někdy ta kapela sní jako Gottův Štaidl* Kazeta "Hillbilly
Family" je napěchovaná samými správnými c and w odrhovačkami.
Jenže já bych měl více poslouchat desky s lekcemi angličtiny,
ale copak mohu, když nemohu?
Ostatní až jindy. Je půl třetí odpoledne,.' tady je bez dvou
stupňů celých třicet, sedím u stroje nahý, jako pokaždé, ale
teď ani to neulevuje* Ještě jsem nezkoušel spát pod sprchou alé né - spát! Psát!!
A ono je Tě tolik! Tak už si připadám jako v roce 68» No
sil jsem tehdy koženou bundu a speciálně šité manšestráky, s
velkými kapsami na stehnech* Kapsy byly ustavičně nacpané no
vinami i jinými tiskovinami, Často jsem periodika nosil i za
bundou a čítával skoro zuřivě» A stejně jsem stihl jen zlomek
toho, co si pozornost zasloužilo * Bylo to zoufalé*
. ,
Poslední měsíce se necítím jinak — mnoho podnětů, mnoho vnitř
ních popudů,, jejichž odklady jsou ztrátou..*
Ale co? Je horko! Ještě naklepnu obálku a zbytek dne svchu
tí a neodpovědně prolenoším, třeba i podřimovat budu» Vždyt
zítra snad je Slunce vyjde!
Nemám po ruce žádnou vhodnou přílohu, už vůbec ne tak: milé,
jako posíláš Ty — v posledních dvou se bezmála vidím*»»
AHOJ
!
P.84/1/28 Sat /9/
Tak vidíš, Oune!
Životje kurví lis, co ze mne duši chce vypudit, zatím
jen j .ikási štáva nevábná teče*»»
Tohle odešlu později*
Posílal jsem cosi z EAB rocku, netrpělivě čekám na stvr
zení příjmu» Také knížečku, anglickou konverzaci jsem posílal»
Od Tebe cárd 84/1/15 s potvrzením "Emgetonu" *
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My dear kulturtráger, štědřeji
To jsi vážně neznal jméno Woody Guthrie? A já Tě, já blb,
celou tu dobu počítal mezi kulturní lidi! Pamatuješ, jak Já
ra Hutka zpíval ty anekdoty ’’Proč, proč, proč?" /"Proč jezdí
kozák na koni, no táto řekni,, proč?" Přej že honí středo ev
ropské j čas!/ To je Guthrie s melody. Dokonce film s částí
jeho života první zde kdysi běžel - "Gesta ke slávě". Viděli
jsme ho tehdy se ženou ve Velenicích, domů jsme šli pěšky...
Ty Vole Volská! Vždyt jsem o tom před nedávném psal v
"rocku"!!!!!
No, kurva, jsou tohle náhody?!?!?!
Z komentáře jsem si trochu doplnil znaní, Čtením, ne po
slechem! Námořník na konvojích, třikrát v moři, po torpédu.
Měl zlou^smrt, příšernou, takovou, že je mi nad tím do pláče
z děsu» Řadu let v blázinci, tam ho navštívil nějaký Robert
Zimmerman, později se stal Bobem Dylanem. Konec skrze cnorea major, tanec Svatého Víta, Syn Arlo se snad někdy pokou
šel také etablovat, byl dosti uváděný, ale pak nějak zmizel»
Tak tento kousek je hitem této LP s serie.
Skoro nezměřitelné vzadu...,
z
Snad někdy budu mít polohu, abych Woody s. "This land is
your land" přešil do tohoto jazyka a pro tuto zemi» Existuje
to, ale byl by to text tragický»
Skoro nezměřitelné vzadu je^Johnny Cash -"Johnny 99”» To
je to překvapení, které jsi zmiňoval už v telefonu? Vyšlo Ti!
Už ten portrét na obalu» Kdyby mělo takový pohled množstvý
jiných, byl bych možná pobaven. Jemu prostě musím věřit! Člo
věče, já si prostě připadám jako buzik! Lezu po tom ksichtě
očima, protože to chlapisko je moje« Budu muset sehnat nějaký
karton a zhotovit náhradní obal, původní si tady vyvěsím,.I
jiná překvapení o o» Jediné jméno autorů v paměti nemám, A kam
zmizela pětičlenná "The Tennesse Three"? Ale je to muzika! To
je muzika!! Od mala mám velké ušní boltce, ni^dy mne nenapad
lo, že by mně to melo mrzet. Nyní jsem tomu štasten.
A Ty mě bavíš! Víš, co je komické? Jak pracně z obalů de
sek seškrabuješ cenovky, abys nakonec na obal stejně musel na
psat součet cen, Dáne, už jsem to psal! Já opravdu nejsem ta
kový znalec ani sběratel, ani fajnšmekr, abych musel mít to
nejnovější/nejdrgžšíMinule mně byla hitem deset let stará
placka K,K, Vždyt tak jako onak je výběr nahodilý, tak ne
blbni, Bráško!
"Alabama" - "Mountain Music" - tak trocha rozpaků. Ceká,
myslím, tu desku osud LP Gordona Lightfoota» Jednou za kvar
tál na ni dostanu mocnou chut, první dva kousky střihám o vary,
při třetím už se nudím, a pak jdu vařit» Já nevím, člověče,.,
0 muziku nejde, je to stejný typ jako zde vydaný Hank Williamas
j'r», který mě rajcuje» Zkouším se domyslet zda můj hold CandW
music není i v tom, že je to muzika individualit... Ale to ne
ní přesné.
Mám tady pro tebe už týdrjyzC^mrmans - "Dlouhý, Široký a
Krátkozraký" plus tuzemský r n r festival retro - Bobek, Vo
lek, Kaplan, Janda... Někdy to nějak vybavím. Jak vidíš, pa
píru se už nedostává. Ta£ také jdi chrápat, až se Ti- to hodí,
mně se to šikne právě ted!
Takže? Brou ..c!
Hele Vole,
84/29 Sun/10/
Ty mě chceš zblbnout, vit i Ty chceš, obych se stal exncr

tem ne něco, třeba na music, a ouplně zapomínáš, jak si za
kládám na tom, že jsem expertem na všechno - tedy jsem uni
verzálním specialistou.
v
*
x—
Z@1, že nemohu z textbook ’’Bound for Glory” co ke stejno
jmennému LP by Voody Guthrie přiloženo vyčíst, zda jde o věci
pouze původní či i^přejaté... Protože úvodní ’’Stagolee” znám
také jako ’’Stack 0 Lee Blues”,, co ho Mississippi John Hurt
na record nazpíval-už v roce 1928* Mně ta melodie obracela uši
dovnitř hned na první poslech» Tak jsem tady ted lozil ve své
disco a našel jsem! ’’Písně otce vod” by Supraphon 1977 v li
cenci CBS. Text je přirozeně jiný, ale té černošské američtině? nerozumím naprosto nijak. Tuk jsem se alespoň potěšil
vlastní pamětí»
Já jsem stejně vůl! Loni jsem dva měsíce civíval na LP
’’Stará, natoč gramofon!” s- obálkou krásnou, než mě v nějaké
slabé chvíli došlo, že to je OPSO, které chceš. Zákon schvál
nosti je zákonem, který v socialismu funguje nejspolehlivěji
- od té doby desku honím* Také se ohlížím po Hegerce, co jsi
ji chtěl, ale nic není vidět.
Jo, ještě - ono je to tady jako dárkový balíček do kila a
stovky Ksč, proto drobím po dvou kusech« Sorry
za Ně!
To. víš,, že jsem vůl! Minulý weekend zde byli dva Jirkové
plus přizvaný Karel* Bylo fajn, jen jsem shořel jako hostitel,
myslím. Jednak jsem byl už tří dny předtím ve stavu jaksi
somnambulně alkoholickém, ale pořád na výši. Ale kluci při
jeli před ohlášeným časem, nestačil jsem navařit, převléknout
lůžkoviny, solidně uklidit, A pilo se dále a já odpadával*
To si budu muset nějak vyřešit...
A po odjezdu mi samostnému dobře nebylo a šetřil jsem si
úklid zdevastovaného bytu. To je tak, že je všechno venku rukopisy, knihy, mapy, obrátky i kazety od exulanta. Tak jsem
šel do hospody, hned v neděli odpoledne* Pak přišli místní
fotbalisté, co jsem je neznal. A nějaký děda od nich měl ta
kový ten gumový kroužek, co ho lze stisknout v dlani, ale
chce to sílu - či co. Mladí kluci ho odkládali po minutě či
dvou,.. Pak ho děda podržel šest minut. Tak jsem si vyprosil - chtěl jsem závod se sebou samým. Chtěl jsem se nějak metrizovat* Držel jsem, držel, -Přišly křeče, tekl ze mně pot, chtě
lo se mi srát, chcát a blít* Běhal jsem okolo stolu a třískal
rukou do zdi. Držel jsem jenom vůlí. Už jsem věděl, že tu ru
ku můžu nechat shcípnout, svini zrádnou. Pak ve zmatení blesk
la myšlenka', že v té ruce' budu druhý den držet motorovou pilu.
V té chvíli mi kroužek vyletěl z ruky. To bylo šestnáct minut
a nějaké vteřiny* Ale měl jsem radost, dokázal jsem si sílu
vůle. Byl jsem vtažen mezi fotbalisty. Tlachalo se... Jejich
brankář, chlapák, na první pohled jen hospodský frejíř, na
bližší pohled kluk zajímavý, si s kroužkem hrál a je tak pro
hodil: ”To musím držet půl hodiny.” Já ho vyhecovnl k tomu,
aby se pokusil dostát plácnutí. Věděl jsem, že mně může pře
táhnout, ale té půlhodině jsem nevěřil. On to dokázal! Já mu
fandil úplně* Ke konci už také válel čelo po stole a dupal no
hama, Já ho verbálně držel, jak jen to šlo. Měl jsem radost
k zbláznění. Koupil jsem pivní půllitr rumu, byl kolován. Jis
tě tušíš, jak jsem dopadl - stale při vědomí, ale v pondělí
kočku jako tygra. Ale měl jsem vzácnou chvíli - radost z lidí.
Se Ti to třeba bude zdát plytké...
Dáne, já nikdy nedokážu vypsat ani promile svých pocitů a někdy se mně zdá, že to j_. :Moela škoda. A mys liš-li si ny-
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Vyměním papíry ve stroji a budu rockovat, to bych měl pře
devším« Takže zase až někdy« »» Ju?

Jaroslav švestka /1942/ jo dřevorubcem, žije v Protivíne»
V roce 1984 byl držen tři měsíce ve vazbě, později odsouzen
pro údajné podvracení republiky na dva roky vězení a další
tři roky ochranného dohledu« Zločinu se měl dopustit tím, že
v lednu až červenci 1984 napsal literární práci '/fragment o
126 stranách/ ’’Orwellův rok”, jejíž část zaslal svému příteli
Danielu Havránkovi do Norimberku» Výbor na obranu nespraved
livě stíhaných napsal o jeho případu: ’’Opět jednou má občan
tohoto státu strávit dva roky ve vězení pouze na základě to
ho, že si dovolil svůj odlišný a kritický názor literárně vy
jádřit, přičemž nebylo dokázáno ani to, že by se svým dílem
někoho skutečně seznámil» Jde te/y paradoxně o ’’myšlenkový
zločin'* v původním._orwcllo vském smyslu»” Nej vyšší soud ČSR
projednal později Švestkové odvolání a snížil jeho trošt na
jeden rok vězení a rovněž zrušil ochranný dohled.« Nedávno se
objevily v samizdatu svazky Švestkových dopisů, které posílal
příbuzným, přátelům i různým institucím» Obsahují několik set
stran a zasloužily by si výběr obsáhlejší» Jaroslav švestka
je členem Jazzové sekce, je vězněn v Plzni-Borech, propuštěn
by měl být 27» června 1987o

DOŠLO PO ULAVĚECZ

Dna 16 o června 1987 se konalo před senátem obvodního soudu
pro Prihu 2 hlavní líčení v trestní věci proti Vlastimilu Mar
kovi« Byl stínán pru poškozování zájmů republiky v zahraničí
a hrozil mu trest až do. tří let odnětí svobody. Hlavní líčení
bylo veřejné a účastnilo se ho asi 12 přátel obžalovaného,
příslušníci StB byli přítomni uvnitř síně i venku, kde jako
0.?vuk..l ) natáčeli videozáznam- Obžaloba navrhovala uložení
tr.otv TT polovině trestní sazby s podmíněným odkladem na del
ší dobu, obhájce JUDr-Nykodým v perfektní závěrečné řeči ob
žalobu vyvrátil a požadoval zproštqní viny. Konečný výsledek
by t Komoro; dSxjř mezi oběma návrhy, čtyři měsíce vězení s podmíměr.;/ o o.11*/-um xr. 1 rok. Vlasto. Marek ani zástupkyně obža
lob v sa < rozs .dko nevyjádřili, oba si ponechali íhůtu k od
volav/ takž-? ro-”.su/k aerb pravomocný. Marek se měl zločinu
•.opustit tím. / napsal v dopise, který byl zveřejněn v za
hraničí. z:. 7 Československu není povolována rocková hudba.
Dialektika opět jednou zvítězila.,
-já-
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Verím, že sa to dá ’’rozhovor” s Ivanem Hoffmanem
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Slovenský písničkář Ivan Hoffman vystoupil 5«února 1987
v M-Klubu ve Valašském Meziříčí při zahájení své fotografic
ké výstavy "Spomienky na Luciu”, V úvodu asi devadesátiminutového recitálu řekl posluchačům, že ho nedávno požádala o
rozhovor jedna redaktorka z bratislavského rozhlasu, ale pro
tože nerad hovoří do magnetofonu a dává přednost psanému pro
jevu, odpověděl na otázky písemně* Rozhovor má prý uveřejnit
časopis Rytmus« V závěru rozhovoru si Ivan Hoffman posteskl,
že by chtěl psát do nějakých čtenějších novin, což jsme pocho
pili jako výzvu a rozhovor uvádíme v původním znění, jak jsme
ho zapsali z magnetofonového záznamu«
1«, Aký je Váš názor na folkový žáner ako taký?
Myslím si, že folk je cosi viac, ako hudba a cosi viac,ako
texty a čosi^viac, ako piesne«. Stal sa tu - čo nás nena
padne povedat o pop-musik, dychovke, -ale^opere - svědomím
doby«. Niekdajší profesionáli na túto tému, filosof a básnik, zrezignovali na skúmanie jej vedomia» Preto amatér folkový spevák, kladie sám sebe i druhým otázky o pddstate
našej radosti a bolesti, a to živou rečou svojej každoden
ně j osobnéj skúsenosti.
Folk je takto bezprostředná reakci a na život a súčasne ži
vot sám«
2» Frečo ste si vybrali právě folk?
v
v
Folk je jedna z možností, oko„komunikovat s druhými ludmi,
NieČo sa dá iba nafotografovat, iné musím napísat a o iQom
radšej spievam« Ale ak som sa pre cosi rozhodol, tak byt
človekom^ Niekely je to naozaj náročné, ale verím, že v konečnom dosledku sa to oplatí«
5» Ako sa pozeráte na přepojenie hudby a textu v tomto žánri
a v hudce vooec?
roste konštatujem, že všetko, čo člověk přijímá a odovzdáva, je v skutočnosti nutné přepojené« Text s hudbou, hud
ba s obrazom, obraz so slovom« Ale text, slovo, má naozaj
výsadu: je na počiatku«
4o Vaša pr^ca v rámci Sinovratu, kým ste boli sdružení a teraz, ked pracujete viacmenej individuálně?
Hoci sa dnes s pojmom ’’Slnovrat” spája vznik folku na Slo
vensku, myslím,že sme s tým na zaČiatku*a ani nám o to„ne
šlo, Na jednom javisku^nás spojila chut a potřeba robit
vlastně pěsničky a hrát ich sebe navzájem a dalším«
’’Slnovrat” vždy znamenal predovšetkým priatelstvo, atmosfé
ru, do ktorej každý cosi zo seba vložil a čosi z druhých
bral, Tie najlepšie píesne hocikoho z nás patřili i ostatným« Alebo všetci sme sa z nich radovali« Ked srno před ča
sem ’’Slnovrat” rozpustili, stalo sa tak z ’’taktických” dovodov,
* nerátali
Dnešnú situáciu najlepšie opísal Dušan Valúch: ”Kým Slnovrat bol, pýtali sme sa, či naozaj existuje« A ked sme ho
zrušili, uvažujeme, či n—ozoj zanikol. To pozitivně zo
Slnovratu totiž trvá«,”
5« 0 problematiko textov v
> • mske j oooulárnej hudbě a kon
krétné vo folku ako aut?r;
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Myslím, ,že každý text, ktorý je zbytočný, ktorý jo iba do poč
tu, je súčasne aj škodlivý, pretože kazí vkus«. Ak se texv tá£, a to v akomkolvek žánri , usiluje na objednávku r^zmistnovat do rýmo v příslušné glabiky a sleduje komerčně a modne
vlny a usiluje sa vyjádřit nezávadné, nezostane už obyčajne
priestor na myslienku a vznikne gýČ. Vá&ina textov v popu
lárně j hudbě ma pobuřuje pre neúctu k řeči, ktorou sa nredsa
do ro zumi e vame»
6 «Váš názor na přínos folku a ”Slnovratu" v slovenskéj hudobnej produkcii?
Povedši by som, že přínos je v kulturněj klíme: určité v
Bratislavě, o čom svedčia vyprodané koncerty, na ktoré sa
poslucháči nechodia bavit, ale radovat► Na ktoré si nechodin
odpočinut, ala mysliet* Živý kontakt folkového speváka a je
ho posluchače je i bude prvořadý«
0 iných formách produkcie bude možno diskutovat, až k tejto
produkcii dojde«
Platna Slnpvratu, ktorá vyjde koncom roka, bude snahou re
prezentovat «pesničkárov^výberom z ich výše pá£s.to piesní.
Som zvědavý, či s:a to vobec dá«
* §iestich
7 «Problémy, týkajúce sa zakladania folkových skupin, organizácie amatérov, zriadovatelov, obvodně kulturně střediska'
atď.
To som si ani neopísal celu otázku, tú som obišielvdost
dósledne« Pretože,. ak rozumiem správné slovu "zriadovateí”,
tak to je odvodené od slovesa zariadit., Ak v spoločenskom
mechanizme jestvujú štruktúry, ktoré efektívnejšie, než by
to zvládol spevák sám, zariadia všetko pre to, aby sa usku
tečnil koncert,, je to iste dobrá vec.
Úlohou organizácií, ktoré sú na to^ je robit^servi s tým spevákom, ktorí vedia, čo chcú povedat, postarat sa, aby na ja• visku vyzněli rovnako normálně,, ako na tichom náměstí, alebo na večarnej ulici« Tak je to běžné všade na svete, kde
sa jednotlivec na veřejnosti zaoberá vecami veřejnými.
* ^roblémyvsa týkajú zvačša nevyjasněněj kompetencie. Mám tú
skúsenost, že poslucháč sám dobré vie, kde je sever« Je mu
jedno, či moje texty niekto orazítkoval. Uyaguje zas len o
tom, či mám pravdu a či so mnou može súhlasit.
8-Aké problémy čakajú začínajúcich autorov a interpretov v
tejto oblasti a s akými sa střetávájú tí, čo už nějaký čas
tvoři a a interpretujú?
Budem hovořit o problémoch tvorby. Pri folku nie je prvořa
dé, ako spevák spieva, ako ovládá nástroj, důležité je, čiv
máčo povedat, či má svojjaázor« A či má odvahu sa on dělit
s druhými. Pretože povedat nahlas, čo si mys-lÍQi, dvojnásob
né zavazuje. To, čo spevájj přežívá, mpsí vediet vyslgvit a
to, čo vyslovuje, musí žit. ±nak je on sám prvou obetou
svojho vysrupovania«. On prvý vie, že podvádza. Folkový spe
vák má rovnaký problém, ako folkový poslucháč«. A to ich
zbližuje«. Problém - pravdivo žit.
c u-Má opodstatněnie šírenie tejto hudby u nás? A aký přínos
ideový, spoločenský a kultúrny má táto hudba u nás« Ako'
oplývá na publikum, pre ktoré je písáná?
(Zaujímave že ten kultúrny přínos je až v závere.’ )
Množstvem folkových textov DuAcna Valúcha, Karla Plíhala,

I
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Pavla Dobeša aj všetkých Salších sa dá doložit konštatovanie,
ako sme v živote často svedkami toho, ako pesimizmus, prázd
nota a nezáujem a vóbec zlo sa šíři akoby nákazou, rovnako
nákazlivé je naštastie aj dobro. Tiež sa šírivod člověka k
člověku, schopné měnit obraz doby. Folk má byt touto nákazou,
vnášet do života tužbu po lepšom svete.
ID.Aká je odozva publika, kto najviac ’sa o tuto hudbu, a prečo,
podía Vás, zaujíma* Sociálně a věkové rozvrstvenie.
Ak folkové publikum je převážná mladé, je to dané tým, že
právě na začiatku avojej životnej putě si člověk kladie najzáyažnejšie životné otázky: Fpečo som tu, čo má zmysel, ako
žit. Ale ak sme k sebe úprimní, nikdy neodpovieme bezo zbyt
ku. -Preto folk prehovára i ku starším. Vlastně ku každému,
kto si tieto otázky nepřestal klást a kto skutočne hladá od
povědi Folkový spevák sg neobraciak davi^. Hovoří ku každé
mu člověku v sále zvlášt. S každým zvlášt vedie nekončiaci
rozhovor o živote.
11» Vaše plány do budúcnosti..
Redaktorka sa mi ospravedlnila, že mi dává na závěr taká
blbá otázku a tá otázka by fakt bola blbá, keby som tam naozaj uvádzal nějaká plány, alebo v podstatě asi žiadny fol
kový spevák nevie, ako to bude. Takže - moje plány do budúcnosji:
hovořit pravdu. Tak,, ako ju ja poznám, každému, kto ju hladá, s úctou k tomu, kto ma počúva, tolerantně a nahlas..
Zistil som totiž, že
sa
to
dá.
Ve svém recitálu zpíval Ivan Hoffman kromě jednoho textu Milo
še Janouška jedenáct svých písní, ze kterých pro čtenáře vy
bíráme tři».
Za případné chyby, které vznikly opisem ze záznamu, se auto
rovi omlouváme-.
Každý z nás to vidí denne...
Každý z násvto vidí denne
ako sa pohýňajú autá z křižovatky
každý vie čo rožne pruhy značia pre ne
od maličké poznajú to děti
lebo vedia to ich matky.
Vegné mystérium křižovatky
ked sa k nej blížiš s rukou
navrýchlostnej páke .
ked volíš smerv
a nechceš robit gmátky
a vytrubuješ,, ked ten vpředu
za volantem chrápe.
To sa tak občas tvrdív
že raz zelenu budu mat naijaz všetci
že sa pohnu davy voíných ludí
naraz vpřed
a potom budu sa diat věci.
To sa tak pokrokovo”tvrdí
před závěrečnou v krčme
pri pol deci
že sa pohnu masy
s ohňom v hrudi
naráz vpřed
a potom budu sa diat věci»
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V povahe večnej křižovatky
a symboliko semaforu světa
a v intervaly, čo -je taký krátký
ukrytá je velmi prostá veta«,
Mnohí prví odídu z nej poslední
a z posledných mnohí pdjdu prví
kto pochopit može, ten nech chápe
každý^z ná§, kto sa tej križovatke diví«
Protože ked raz tie světlá zhasnu
a kdesi v střede,vked sa potom zrazia všetci
pre.ds.tavu bude mat potom jasnu iba op,
ak chcete - strážník,s rukou v bielej rukavici»
Tak na prvý pohíad každý vidí
tie auta, ktoré chystajú sa
ceste
a po přechode náhliacich sa ludí
kým -doležitá je len
křižovatka
čo stojí na povodnom mieste
čo stOjjí věčná
a na povodnom mieste»

Člověk ako ja
v

Ked v moři nepomstenpj viny
znie všade zúčtujeme s nimi
ked bezmocný stávajú sa zlými
nechcem íst slepou cestou s nimi
ked srdce iicho hovoří mi
že si člověk, ako ja
že si člověk, ako ja
že -si člověk, ako ja»
xz

Ked kompjúLer vyhodnotí šance
a na displeji rozsvieti sa Vprqd
ke$ obloh? je plná ostrých cielov
ked sa zdá, že inej Q.esty niet
je ešte jedna odpove«
že si člověk, oko ja
že si člověk, ako ja
že si člověk, ako ja

Ked na mna ešte iba mierišv
vtedy myslíš si,vže zachraňuješ svět
no vo chvíli, ked stisneš spúšt
zistíš, že Tyojej oravdy niet
a zistíš, ked sa obzrieš spát
že si člověk, ako ja
že si člověk, ako ja
že si člověk, ako som bol ja,
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Nech je moje srdce radšej cieí
než by bylo zlostné na povel
nech je radšej štvaný dezertěr
než by zradilo svoj směr.
Bože* radšej si ma ber
veď s-i bol člověk, ako ja
člověk* ako ja
člověk, ako ja.

Verím, že sa to dá
Aké je tovvlastně, byt na všetko sám
nerozoznat pravdu, ani lož, vo všetkom vidietvklam,
A aké jevto vlastně, §.a z pravdy znovu narodit
nadýchnut sa a uvidiet svět, akým može byt.
ref: Věřím, že sa to dá
verím, že sa to dá
verím, že sa to dá
že sa to dá
že sa to dá.
v*
4’ké je<>to vlastně, Vv krčme celý život prps.ediet
íutovat sa, nadávat a p^t a stále hladiet spát.
A §ké je to vlastně, mat svoj život rád
byt alovom večnej básně a so všetkým sa rýmovat,
ref: Verím...
v
A aké je to vlastně, njat srdce plné závisti
a pře druhých iba pohlad křivý a nečistý.
A aké je t£ vlastně, spravodlivo žitv
v
druhého mat rád ako seba a zlé vediet odpustit,
ref: Verím...
v
A aké je to vlastně, druhých udávat
a ked je to za špinavý peniaz, dušu zapredat.
A aké je to vlastně, z ďovery k druhým £ást v
každému niečo krásné, niečo dobré vediet nájst.
ref: Verím...
Cloveče, aké je to vlasjne? íst a^zabíjat
A 9'ké je to vlastně, ked život dat. smieme
ke| v ženách bijú^srdcia dětí,
ked sme všetci dětmi tejto zeme.
ref: Verím, že sa to dá
•
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Aké je to vlastně,, držat hu£u a krok
tvrdit, že nič -sa nedá robjt, cítit sa ako cvok.
A aké je to vlastně, vediet, že je nás moc
ktorí překonáváme láskou všetku ludskú bezmocnost.
ref: Verím....

Několik poznámek k filmu Amadeus
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K tomuto laickému zhodnocení přistupuji s určitým časo
vým odstupem ode dne shlédnutí filmu. Hodnotit toto dílo
bezprostředně po shlédnutí - to značívá hodnotit ho nekri
ticky, protože působí bezesporu omračujícím dojmem. Bohužel,
čím delší doba uplynula od shlédnutí, tím se můj celkový ne
gativní názor na film prohlubuje.
Miloš forman je plně dítětem své doby, je to hoderní
člověk, dokonale ztělesňuje ducha současné kultury v tom nej
širším slova smyslu. Svou dravostí patří Forman do jedné
řady s lidmi jako Lendl, Navrátilová. Tito lidé svými schop
nostmi, jak vydělat miliony US dolarů, imponují zejména Ame
ričanům. Zákonitě tedy Forman tvoří a musí tvořit díla sty
lu Amadeus.
V čem vidím hlavní zápory díla«
1/ Je to dílo vysoké profesionální úrovně vyrobené za pomoci
současné moderní techniky, marně však v něm hledám, co
chtěl autor vlastně říci, co nám chtěl sdělit.
2/ Je líbivé,, stejně jako naše televizní seriály nebo pořady
stylu Dva z je inoho města, patří do stejné kategorie jako
nablyštěné hvězdy pop music /u nás Hloček s Kotvaldem,
Nagy ap./ nebo literatura jakou píše ^undera.
5/ Každý umělec má právo na uměleckou licenci. Ale jak For
man zachází s. historickou pravdou je nepřípustné. Dalo
by se to odpustit v případě, že divák by se musel doha
dovat, že se asi
jedná o Mozarta, ale potom by to ne
působilo tak efektně /kdo taky sehnat příslušnou muziku,
že/. Domníval jsem se, že tvorba á la Á. Dumas již patří
minulosti.
4/ Mozart, jak ho líčí autoři filmu tedy byl šašek. .
5/ Film postrádá vtip. To, co se za vtipné vydává, nebo tak
má působit, jsou v podstatě mnohokrát již v minulosti
opakované gegy hodné němých grotesek. Některé scény jsou
přímo trapně směšné jako např.: buch, buch! na vrata
skladatele Salieriho v maškarní masce.
6/ Film je neúměrně dlouhý. Přestávka během představení je
nutná.
Závěr.
Není divu, že se film dovezl a u nás promítá« Je naprosto
politicky nezávadný a svým bezmyšlenkovitým obsahem a 11bivostí naprosto odpovídá u nás pěstovanému kulturnímu vkusu.
Film je dalším důkazem pro tezi, že hmota /v našem pří
padě technika/ vítězí nad duchem.
'
* v
z
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/revival undergroundu?/

moto: Dřív to bylo veselejší
a byly hezčí holky
Viktor P.
Chci-li jen trochu zhodnotit poslední koncert ve Služetíně a nechci ho posuzovat příliš kriticky, musím buď zapome
nout na podobné a dřív pořádané akce, dejme tomu v období
Nové Vísky a zároveň brát v potaz jistý vývoj společnosti
a nástup nové, či nových generačních skupin, které jsou
charakteristické od počátku SO.let už nejen pro západní
svět ♦
Povzdech Viktora P., který jsem použil jako moto je
sice charakteristický pro vývoj druhé kultury, ale záro
veň s ním zní otázka: Tušil tenkrát před deseti a více
lety, že se řady této kultury rozšíří, díky neprozřetelnosti a krátkozrakosti oficiálních představitelů čs.kul
tury o většinu členů. Jazzové sekce, na čas o novovlné ka
pely atd? To vše s ještě nastupující vlnou punku /násilí
je tu zatím spíš záležitostí choreografickou/ ubírá a musí
ubírat zcela jistě na dřívější družné a kamarádské atmo
sféře podobných akcí á nemohu nevzpomenout I.Punkový fes
tival na Nové Vísce, kde ’’průměrnému punkáči” stačily
černé kalhoty s kravatou a bílá košile, to vše doplněné
.černými brýlemi*. •. •
Ale vrátím se ke Služetínu. Musím se přiznat, že jsem
tam odjížděl s dost velkou nedůvěrou a zvědavostí záro
veň, zaviněnou předcházejícími, tam pořádanými akcemi,
které zdaleka nesplnily to, jak byly propagovány. Těžko
pátrat, zda to bylo zaviněné pořadateli samotnými nebo nedpdržením slibů jednotlivých skupin /až na ’’Ženy” a domácí
’’Patologický orchestr”/, každopádně se naskýtalo konstato
vání, že někdy míň je víc* Tentokrát jsem byl překvapen
/až na perzekuci VB/ poměrně značnou návštěvou /cca 150 li
dí/ a hlavně příjezdem pěti skupin. To samo o sobě už je
předpoklad pro dobrý koncert, a pokud si někdo stěžuje na
nedostatek piva /to jsem slyšel/, myslím, že tam bylo dost
aut a tím i řidičůj kteří mohli ty dva km do nedaleké Tep
lé dojet pro už zakoupený sud či dva.
Vlastní koncert zahájil, jako už tradičně, ’’Patologický
orchestr města Mariánských Lázní” svým hutným a bez příkras znějícím ’’bigbítem” a potvrdil jen svoji vzrůstající
preciznost* Zdánlivě sice ztratil potřebu hledání nových
cest, ale při ’’patologických” textech J*S,Fialy by snad ji
né hraní nebylo ani na místě* Závěrečná a vzpomínková, ’’ak
tuální” skladba ’’Máme rádi Lenina” dala^za pravdu přítomným
nostalgikům. Bylo to tedy dobré zahájení a je jen škoda,
že to byla poslední kapela, které byly texty rozumět víc
než z poloviny....*
Druzí v pořadí byli pražští ’’Hallybelly” jejichž jed
noduchost, ale i kultivovanost navázaly na dobrou tradici
českého undergroundu. Jednotlivé skladby nepostrádaly
’’nezbytný” vulgarismus, byly nápadité a rovněž nebyly bez
vtipu, což dokumentovala předposlední skladba ’’Travička
zelená”, takže i někteří vnuci Rotta donutili svoji meta
lovou" tvář k úsměvu.

- 38 Další skupinu představovala jihlavská ’’Závodnička č.5”.
Pro mnohé byla překvapením v dobrém slova smyslu, pro jiné
zklamáním v tom, že byla přirovnávána ba dokonce nařčena
z kopírování Plastic People. Myslím, že PP založili a roz
šířili styl hry, který se stal již natolik tradičním a své
bytným, který už zcela zdomácněl nejen v undergroundových
dílnách, srovnej skupinu Skopce, že mluvit o kopíraci není
jaksi vhodné* Mně osobně napadlo srovnání s Laurou a jejími
tygry+v tom smyslu, že míňvdechů není někdy na škodu. Na to
mohou mít ovšem na severu Čech jiný názor. Každopádně v pří
padě ’’Závodničky č.5”^zde oba saxofony tvrdily zvuk a mohu
jen litovat, jako v případě skupiny předcházející, špatné
srozumitelnosti textů.
To mi ani nevadilo, stejně jako zpěvákovi u další pro
dukce - jakémusi volnému sdružení punkáčů, kteří se měnili
u jednotlivých nástrojů podle stupně vyčerpanosti stejně'
jako jejich tančící kolegové, aspoň na mě působili tímto
dojmem a zároveň mi osvětlili, proč jsou jejich skladby
tak krátké a nerozvinuté..... Je nutné ovšem dodat na je
jich omluvu, že celé vystoupení bylo improvizované, nebot
kytarista I7PPB”, což byla další, tentokrát punková, skupina
přijel až po desáté hodině večerní, uo té dby byl držen na
místním oddělení v Teplé. 0. Proto.tuto skupinu neslyšelo
tolik lidí jako předcházející /včetně mne/ - odcházeli na
vlak.
Příslušníci VB z celého okolí /Ostrova,K.Varů, Toužimi
a Teplé/ byli na místě konání a na obou příchozích cestách
od patku a pak-li by tato přítomnost byla přáním pořadatelů,
jak tomu bývá nagř.^v Paláci kultury, zavládla by spokoje
nost, bohužel, ac někdy už našinec není překvapen ničím,
přesto by se mi víc líbila jejich centralizace v Praze, aby
si rodiče nemuseli pro svoje dcerky chodit go skončení vy
učování před školu. Kvitoval jsem ovšem zvýšení^jejich od
bornosti, protože odpojit proud v elektroměru přísluší pou
ze odborníkům, kteří k takovému provedení tohoto úkonu mu
sí strávit několik let ve školních škamnách, Nás samotných,
po nezbytném zapsání údajů z OP tepelským náčelníkem VB, se
ptal jeden z místních obyvatel, proč nás^kontrolují• Odpo
věděli jsme, že se bude hrát, ale on povídal, že to už ví.
To už jsem nevěděl, co odpovědět a tak jsem zamumlal něco o
protistátní činnosti, načež jsem dostal odpověd, kterou jsem
radši hned zapomněl. A přátelsky se s námi rozloučil. Vrchol
všeho ovšem byl ve tři hodiny ráno, kdy po opětovném odpoje
ní elektrickéňo proudu vnikli příslušníci VB v uniformách a
v civilu do stavení bez příslušného povolení a všechny, zde
spící, perzekuovali.
Vratme se včsk k akci samotné. Na stěnách visely obra
zy, většinou malované pod vlivem surrealismu. Myslím, že by
propříště neškodilo uvést aspoň autory s kratší charakteris
tikou, třeba před prvními vystupujícími. A to samé by bylo
vhodné před jednotlivými skupinami, nenastal by tak mezi po
sluchači zmatek a dohadování o totožnosti mezi diváky. Tak
že závěrem si popřejme víc pc^.obných akcí s vychytanými mou
chami bez škodlivého hmyzu.- Pak budeme moci ho/ořit o revivalu undergroundu bez otazníků.

+(ostatně taky srovnatelná s PP)

Miroslaf Jirec
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BYLA, NEBYLA»..
z
xxxxxxxxxxxxxxx
(Střelecký ostrov^ sobota 16.5»1987)
Výstavu nezávislých výtvarníků nenarušil zásah policie, nýbrž
déšt. Sešla se sice stovka lidí pod mostem, avšak valná vět
šina výtvarníků nepřišla skutečně kvůli počasí. Proslechly se
informace o policejním vyhrožování asi tohoto znění: “My vám
ty vaše mazanice nahážem do Vltavy!“ Skutečně osobitá policej
ní interpretace “glasnosti“.
Zasáhla příroda* Jakoby dábel, ten blíže nepoznaný opravdu za^
úřadoval, jakoby se smluvil s pány od Bezpečnostiva poklepáva
je jim na rameno, říkal: Dnes si, chlapci, odpočiňte, já to
zařídím, ale moje moc má své iúeze, zítra se musíte Činit
vy“»
Nicméně se spříznění lidé sešli, opět došlo k vzájemnému po
znávání. Každá sebenepatrnější sešlost tohoto druhu má nesmír
ný význam pro všechny zúčastněné a nakonec i pro nepřítomné*
To ovšem ví policie stejně dobře jako my. Dokonce to ví lépe .
než mý.
Nakonec v dešti pod mostem mimopražští výtvarníci improvizova
ně natáhli prádelní šňůrku na dva hřebíky a za chvíli se na ní
objevilo na třicet grafik od tří (nebo čtyř?) lidí. Dychtivě
jsem čekal co to bude, a jakkoliv nejsem kritik, tím méně vý
tvarný, s duše jsem si trošku přál vypustit špetku jedovatosti
jenom z toho důvodu,, aby se jakákoliv kulturní akce nechválila
jen proto, že je neoficiální* Zklamal js^m se. Jedovatost se
nekoná a já byl mile překvapen panem Vránkem, Maříkem a P.Š.
(to jsou signatury z obrázků).
Pan Mařík měl na šňůrce 4 černobílé grafiky, které blí
že popsat neumím z toho prostého důvodu, že mi to nejde* Vedle
mři dalších obrázků byla jakási barevná kompozice se záměrně
nečitelnými vtisky z novin» Mezi ní a třetím obrázkem, jen
rak, Rudé právo s projevem doktora Husáka oři příležitosti ná
vštěvy Michaila Gorbačova. Artefakt reality, který zdaleka ne
vypadal výstředně jak by se mohlo v představě čtenáři těchto
řádků zdát. Chtělo to zkrátka vidět* 0 té barevné abstrakci si
nejsem jist, zdali byla od pana Marika nebo někoho jiného.
Předem se omlouvám.
Pan P*Š.: Lyrika - smutná, něžná, krásná. Sen, který zraje ně
kde v tom nejtajnějším koutku duše. Pana P*S<> bych si rád vy
hledal, protože bych si s ním chtěl nopovídat^o poezii* Jeho
graficky by mohly být tím nejideálnějším doplňkem (fuj, čeho
jsem se to dopustil!), tím nejideálnějším rovnocenným doplňkem
lyrické knížky veršů. Co takhle Jaroslav Seifert, třeba? Ane
bo Magor? Že Magor není lyrik? Nenechte se vysmát, je! Co on
s.ám o tom mluví není vůbec rozhodující. Ale to není rada panu
P,.Š,. to mě jen tak narychlo napadlo..
v
A nakonec pan Vránek: ten chlapec (promiňte mi ten výraz, ale
je ;ná se o mladého, avšak výtvarně zralého muže) mě vtáhl do
reality tak dokonale, až to bylo cítit téměř fyzicky.
Kreslířsky profesionální záležitost: hlava muže, jehož rty
jsou zavřeny kolíčkem na prádlo, v pózadí fabrika, haldy, jak
to známe ze severu Čech (ostatně pan Vraněk je odtamtud),
tovární komín, ze kterého stoupá černý dým. Okamžitě jsem si
vzpomněl na Hutkovu píseň “Litvínov”. Nebýt těch zakolíčkovaných úst, mohlo jít pouze o ekologickou záležitost. Ale pan
Vror.ck ví, že všechno souvisí se vším.
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Další obrázek: torzo ženy bez tváře, černá se nouze klín,
košilka bez hlavy, v pozadí siluetu Trosek (zřícenina v Čes
kém ráji)» Smutek, děs, beznaděj
varování z jiného soudku,
avšak přesné a dokonalé,
A do třetice: dlouhý krk a hlava namyšlené (anebo prázdné,
automatické, bezduševní) ženy (na obrázku je to vidět na
rtech a řasách)', místo kloboučku klec s ptáčkem, v pozadí
paneláky.
Stačí? Domnívám se, xže ano«,
Dále tam měl pan Vranek i jiné grafiky + 3 oleje, které bych
nazval "civilizační”, anebo spíš opět "varovně civilizační":
plochá krajina bez stromů, stěny (ne dveře) jakoby kulisy,
dálniční čáry...
Z výstavy, která se měla konat, zbylo nakonec kvůli
dešti^malinké torzo, avšak i to bylo milým překvapením.. Pánbu
zaplat i za to.
.
-tgQOOOOOOOQO

VIDĚLI JSME
xxxxxxxxxxx
V i 'd e q m a g .a z í n
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Měl premiéru v jednom pražském bytě letos v květnu, V úvodu
redakce hovoří Cuňas /čerstvě oholený/ o nutnosti prolamovat
informační bariéry. Magazín trvá dvě a třičtvrtě hodiny, po
úvodním slovu je část záznamu z koncertu Psích vojáků, pak
následuje reportáž z výstavy Andy Warhola, záznam z koncertu
Plas-tic People: Co znamená vést koně, v Části nazvané Setkání
přátel jsou ukázky z vystoupení skupin Halí Bělí, Happy End
a dalších na nezávislém festivalu v Rožnově pod Radhoštem.
V další části je báseň Gregory Corsa, následuje film Fifty
fifty Jana Iče Hpice, ukázka z polského filmu Przesluchanie
/Výslech/, kanadský kreslený film Proměna podle Franze Kaf
ky a ukázky z reportáže Setkání u Čárlího /Alsasko 1985/.
Jsou zde ještě ukázky z koncertů Doors, Franka Zappy, Lou
Reada a Jany Kratochvílové». Magazín, vytvořený za obtížných
podmínek, doslova pa koleně, má své drobné nedostatky. Vý
razně jsem postrádal průvodní slovo, které by jistě prospělo
k prolamování informačních bariér, U převzatých věcí by měl
být uveden původ. Také jsem zaslephl v publiku, že méně zna
mená někdy více. Byl íp maratón undergroundem a myslím, že
se můžem těšit na další. íuňasi vydrží
-jé-

Slyšeli jsme, že byla podepsána smlouva mezi Teslou Brati
slava a koncernem Philips o společném podniku na výrobu
videorekordérů. Již příští rek jich má vyrobit 10 000 pro
náš trh. Kazety s videomarazinem VOKNa si však musíte poří
dit už- letos, příští rok nebudou!
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KOČKOVÁNI U MELOUNA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V sobotu 6o června se v paláci u Zlatého meloune v Michalské ulici konal koncert čtyř rockových kapel» Vše pouze
pro zvané, očekávalo se asi 120 lidí. Nakonec se jich sešlo ■
přes 200 * Někteří podnikavci si nechali pro své známé .oxe
roxovat pozvánky. Vzduch byl za chvíli téměř nedýchatelný a
v klubu ROH VHMP nebylo k hnutí. Takový náVal prý tam ještě
nezažili.
Koncert zahájila ve 20.00 hod, kapela Paprsky inženýra
Garina a pro mnohé posluchače to byl šok. Tvrdým industriálním rockem se rozechvěly i masivní klenby sklepa a na tvářích
byly vidět rozpaky» Paprsky poněkud připomínají starý Aktuál
Milana Knížáka, hlavně použitím hudebních nástrojů., respektive
věcí, které jejich funkci zastávaly, např, skleněných střepů.,
rázných plechá, elektrického stolního ventilátoru. Kytara ne
hrála, pouze chraplavě tvrdila rytmiku, bubeníci se snažili
ze všech sil a do toho ječel zpěvák a saxofon. Mimochodem,
saxofonista byl skvělý» Zpěvákovi nebylo rozumět a to ^ylo
problémem u všech kapel» U téhle kapely to nijak zvlášt ne
vadilo, protože zpěvák plnil víceméně funkci dalšího hudeb
ního nástroje a této úlohy se zhostil slušně.
Další kapelou v pořadí byl Jižní pol a milovníci disco- si
přišli na své.. 0 téhle skupině se toho mnoho říct nedá. Takže
prámerná discotéková kapela bez osobnosti, podporovaná jedním
automatickým bubeníkem a jedním živým spíš pro ozdobu. Kapela
se hodí do kavárny s nenáročnými hosty, ani šaškovský zpěvák
me nijak nenadchl» Průměrnost, šedivost a bezvýraznost, pros
tě neuslyšíte-li Jižní pol, o nic nepřijdete.
Premiérově hrála kapela Mikův strýček a byl to nářez. Strý
ček zkouší teprve dva měsíce, ale pásobí dojmem ostřílené a
zkušené kapely» Perfektní sehránost, skvělí muzikanti* Tady
je máte: basa - Ivan Klein, /prý Padrůnkův žák, muzikou mu
rozhodně nedělá ostudu/, bicí - Jarda Steklý, doprovodná ky
tara — Petr Stanko, solová kytara-Karel Jančák, zpěv-Amrit Sen.
Mikáv-strýček hraje s obrovským nasazením a nadšením a
tím strhl snad všechny přítomné. Právem sklidil největší
úspěch. V jeho muzice se silně ozývají prvky heavy metalu s
punkovou příchutí. Vzduch houstl dýmem a decibely rvaly uši,
nadšení muzikantů i. posluchačů rostlo s každou skladbou,Sil
ná stránka téhle kapely je ve výborné rytmice a ostatní s.e
ani v nejmenším nedali zahanbit. Kromě solového zpěváka zpí
vají oba kytaristi, bohužel vinou aparatury opat nebylo rozu
mět slovům, Mikův strýček byl jedinou kapelou, která musela
přidat. •
Rozbouřené vody uklidnila svým novoromantismem kapelaMarlen, které patřil závěr večera. Kapela dělá slušnou muziku
i když její styl působí poněkud jednotvárně. Po výbušném roc
ku Mikova strýčka však působily dlouhé rovné hudební plochy
v jejích skladbách příjemně. Základem kapely je patrně basky
tarista a další výraznou osobností je velmi slušný zpěvák.
Koncert skončil, zbyly nedopalky na podlaze a snad v každém
kus dobrého pocitu z toho, co slyšel, ¿bývá jen přát víc ta
kových koncertů, muzikantům i těm, kteří je mají rádi.
(VOT)
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AMERICKÉ DIVADLO. DNEŠKA - 5. - 28. června 1987 Dům umění Brno
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Co si představuješ pod pojmem americké divadlo dneška?’ ’
Vyrušil jsem přítele od čtení0 Po chvilce usilovného přemýš
lení se usmál a rozpačité přiznal, že nic, že nemá představu.
Neviděl« Nečetl,. Nebyl v ^rně«
V Dome umění - Americká výstava« Americké divadlo dneška«.
Actors Theatre o! Louisville živě s překladem do sluchátek,
videozáznamy z nejnovějších úspěšných děl nových amerických
dramatiků a nejen to...««
Současná scéna divadel v Americe je úžasně pestrá o rozmanitá«
Každým večerem jsou tam svědky originálního ztvárnění umělec
kých představ nového dramatika, někde potěší oblíbená klasika
a o kus dál jevištní trmaijií vinjklý z opomíjené hry pod ruka
ma nápaditého režisJra,4
Nikdo ve Spojených státech nem. bez příležitosti bavit jiné
nebo být sám pobav3nc Můžete si vybrat od kolejních scén, di
vadelních restaurací, kde je součástí vstupného i dobrá veče
ře, divadla pro děti, divadla menšinová a cizojazyčná, poli
tická, etnická, s feministickou tematikou, divadla dělnická,
experimentální scény, loutková, s klauny, divadla pro homose
xuály, pantomima a balet, oblastní divadla a Broainy, Prostě
všechno« Totiž v Americe neexistuje žádná vládní kulturní in
stituce,. Každý nezávislý producent a divadelní organizace roz
hodují o výběru her a o způsobu inscenování-Ostatní je na di
vácích, aby zvolili hry, které chtějí vidět a umělecké před
stavy, které by vyhovovaly jejich vkusu« c'eviště se může stát
zkupebním místem pro každou uměleckou myšlenku.
Vratme se ale na výstavu do Brna«
'
Ukázka, šesti jednoaktových her-.- Narativní /vyprávěcí/ divadlo
jako řemen«, SKLENĚNKY Jeane Martinové v podání Lili Taylorové
- sugestivní příběh nevhodný pro sugestibilní osoby, HRA 0
CHLAPCI. KTERÝ SNĚDL MĚSÍC, pak exhibice milostné konverzace
výborné sehrané dyojice Kevin Kling a Lizbeth Mackayová ve
hře OBJETÍ, HROBNÍK zápolící <3 svou existenci s flintou v ru
ce proti bagru a v monologu odhalující demorelitu lidské spo
lečnosti, RODEO odsuzující byznis jako bandu hajzlů, který
všechno, co zse líbí lidem, okamžitě koukej prodat a konečně'
hra NAROZENI RUPERTA ve které se podivínská stará panna dojí
má nad narozením a smrtí býČk Runerta. ignorujíc okolní svět.
Divadlo jednoho herce
žádný experimentální výstřelek, žád
ná pantomima, žádná poppa, ale jemné inteligentní divadlo
současných lidi Kdyby však ta výstava měla skutečně pojmout divadlo dneška,
takové o jakém hlásají slogan.” na panelech, o jakém mluví
pan Reagan v úvodu informační brožury a o jakém mluví brožura
sama« Obřá-nlc- by se ¿-’manské výstaviště v základech«
Ale.-, ^meričané jsou skromní hoši, zřejmě«
Dy-ěst“? 1
’rstorie vměstnali poa jednu střechu, nezáživné
panely s f<_ ¿ogr ifieri známé u nás v mupeích s nízkou návštěv
nosti. A vzácné ^íkvizity - pozor, nedotýkati se, lebka nad
kterou se Ed':in Bc-eth v roli Hamleta’ rozmýšlel o bytí /1865/,
dvě bavlněná trička vol«. 46 s nápisem BIG RIVER pod skleně
nou vytřírou, z každého koutu se ozývá originál soundtrack
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music z divadelních představení, z populárních muzikálů,
tedy atmosféra doslova poutová..
Připadne to jako ony maringotky s. nápisy SAFARI V EVROPĚ,
RYBY A JEŠTĚKI AFRIKY poprvé u vás ve městě. A to všechno
za dvě koruny.
Na závěr si dovolím použít slov režiséra Jon Joryho z Actors Theatre;
,, Důležité je riskovat, protože riskovat znamená zaposlou
chat ae do sebe, Když neriskujete, snažíte se pořád uhádnout
to, co cítí jiní a co jim můžete, sdělit, aby to bylo pro je
jich city přijatelné. Žaposloucháte-li se do sebe, vždycky
riskujete, protože nemáte zdání, jak to bude přijato.,,
Tato slova jako by odhalovala skutečnost, že to U.S. Infor
mation Agency rozhodně.risknout nemínila» ^roč taky?
Koho současné americké divadlo skutečně zajímá, může si do
New Yorku
zatelefonovat.
Použito textů z propagačních
materiálů U.S.I.A.
í

Fines-

Nic se nestalo
xxxxxxxxxxxxxx

Ve dnech 6. - 8. června se konala v západním Berlíně série
koncertů rockové hudby. Na prostranství před budovou Reichstagu vystoupil např. David Bowie a 8.6. skupina Genesis.
Na třídě Unter der Linden poblíž Brandenburské brány se po
tři dny shromažďovali fanoušci rockové hudby v několikatisícovém počtu. Bily do nich rockové decibely a obušky východo
německé policie. Množství lidí včetně několika západoněmeckých- novinářů bylo zraněno a bylo i několik desítek zatče
ných. Fanoušci volali ”PryČ se zdí” a ’’^orbačov”. Přestože
incident natáčela západoněmecká televize a došlo ke zranění
západoněmeckých novinářů, tvrdí východoněmecké úřady, že "se
nic nestalo”.
J.

S potěšením oznamujeme, ze dne 1.července 1987 byl z výkonu
trestu propuštěn tajemník Jazzové sekce Vladimír Kouřil. Méně
potěšující však je, že jeho zdravotní stav není nejlepší.
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HLAS Z PRAHY NA CESTĚ TO LOND^y.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jana Pope^(Kratochvílová, pozn.ořekl*) patřila v Českosloven
sku na počátku 80 o let k největším nadějím nové vlny. Výsled
kem její dosavadní umělecké dráhy bylo několik desítek skla
deb, které patřily mezi^hity, a několik ocenění v žebříčcích
československého hudebního tisku* A když se zdálo, že její
kariéra^dospívá k. vrcholu, najednou z těchto výšin zmizela,
poněvadž, jak se ukázalo, jaksi ne všem se zamlouvalo její výs.-třeiní vystupování, které působilo v ustáleném modelu zába
vy našich sousedu jako pěst na oko.
Vědoma si svých exportních kvalit, pokusila se o štěstí
na nejobtížnějším evropském trhu, v Anglii, Do Londýna přije
la před 5 lety společně s. dvojicí muzikantů ze své kapely,
Pavlem Trnavským a?Jiřím Hrub^šem, Žádný z nich neuměl říci
anglicky více než no problém a jejich hotovost sestávalavz
pár set liber, určených na vystoupení na Mezinárodním písňovém
festivalu v Dublinu* Těch pár set stačilo na pronajmutí domu
ve Čtvrti Gamden, a peníze získané za pronájem pokojů na fi
nancování demo pásku.
Několikatýdenní práce se vvplatila a hluboký hlas Jany tak
zaskočil odborníky, že si zpočátku mysleli, že nahrávka byla
pořízena na nesprávných obrátkách. Nahrávka se ocitla na pra
covním stole Alana Sieferta, který pomohl ke kariéře např,
Toyah Wilcox a Elkie Broocks, a ten ji zase předal jistému
velkému zvířeti ze studia Polydor, kterému patrně už první po
slech učaroval natolik, že požádal Sieferta o monopol,
A bylo odstartováno.- Společnost Godley and Greme natočila
video clip a na zkušební sipgl, předznamenávající první LP, by
la vybrána náladová balada 'I m Losing You , jejíž produkci
si vzal na starost zase Martin Rushent, který pomohl k úspěchu
n-apř, The Human League, A^terod Images, The Raybeats nebo Pe
te Shelleymu, LP Bohemia /z lit.Čechy/ vyšla na konci února
a způsobila v odborném ti'sku nemalé oživení,'
Jana a její partneři vystupovali dosud dó^ti zřídka, a to
v malých klubech formátu Kings Head či Zeetas. Odtud je ještě
daleko ke bO tisícovému publiku, ořed nímž Jana v Českosloven
sku nejednou zpívala, ale její osobnost stačila už způsobit
v podzemním Londýně mnoho^rozruchu.
Jaká vlastně Jana je? Proste taková, že dokáže překvapit i
ty nejotřelejší a nejzběhlejší klubové zpravodaje. Zpěvem i
temperamentem. Hrdelní zvuk jejího hlasu se značnou příměsí
'štěrku'a neurčitého štěbetání kolísá mezi Lene Lovich a Elkie
Broocks. Na scéně si pohybuje v nestvůrných pologymnastických
figurách v různých parukách a šokujícímoblečení, jindy zase
vystupuje zcela přirozeně, bez jakýchkoliv rekvizit. Mladí li
dé - říká Jana - jsou na celém světě stejní, chtějí vidět něco
neobvyklého. Ale není to jednoduché-co je slabé, neberou. JAají
mě rádi, protože cítí, že moje ^moce jsou pravdivé, i když nesiíírně ráda překvapuju, šokuju. Je ohromně živá^i mimo pódium,
téměř nezavře pusu a když gestikuluje, její staří přátelé obvyk
le taktně ustupují,
v
,
,
Polydor už investoval do té^o Češky, která je v kursu, ne
malý kapitál. Výsledek součtu talent +finance by měl přinést
nejedno překvapení v nejbližší sezóně.
/ NON STOP č. 6, roč. XVI /
Pro JAZZsTOP z polštirv př 2 j žila -ji-
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EKOLOGIE
xxxxxxxxx

Když jsem listoval českými Spiegly u Sterny, hledaje sli
bovanou glasnost, jukly na mě z jedné stránky -Světa v obrazech
/letošní čel?/ tyto dva. "vtipy”. První je převzat z varšavské
ho časopisu Szpilki, druhý z budapeštskéhc Ludas matyi« Byly
tam spolu s několika dalším-!- podpbné chuti - téma životní pro
střelím Všechny byly přetištěny z časopisu našich sousedů a
jsou publikovány beze slov, íčkoliv by jistý komentář potře
bovaly.
Společnost "Odra petroleum comoany”- vznikla letos v Česko
slovensku prý z nedbalosti kohosi, kdo nechal uniknout do řeky
větší množství nafty«, Podle našich úřadů několik desítek tun,
úřady polské však uvádějí množství o řád vyšší. Než se ryby v
Odře stačily vzpamatovat, dostaly další kůru, opět vytekla ná
drž nafty o pár kilometrů dál» Aktivisté hnutí Svoboda a mír
chtěli v dubnu 1987 na čs.zastupitelském úřadě ve Varšavě
odevzdat petici, žádající propuštění Petra Pospíchala, činné
ho. v oblasti občanských práv a vězněného v Brně. Když nebyli
vpuštěni, odebrali se na poštu a odeslali prezidentu Husákovi
telegram tohoto znění: "Nepouštějte naftu, pustte Pospíchala".
Petr Pospíchal byl 18. května skutečně propuštěn, zejména dí
ky podobným iniciativám, jeho další osud je nejistý» Podobně
je tomu fs Odrou, Vltavou, Labem, Dunajem...
Druhá společnost na ničení životního prostředí je Českoslo
vensko -maďarská •• Příští rok oslaví 50< výrqčí. V roce 1958 by
la podepsána první smlouva o stavbě čs.. -maďarských vodních
děl na DunajiJaké výhody nám tyto stavby přinesou? Elektrár
na Gabčíkovo ohrozí dosud nedotčenou zásobu pitné vody /asi,
14 bilionů litrů/ v hodnotě přibližně 11 miliard Kčs. Ztratí
me 47 km2 nej lepší orné půd}/ a tím přijdeme o úrodu 56 000 tun
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pšenice nebo^jiného obilí, stav ryb se zmenší o 60%, před
pokládá se, ze z 5000 živočišných druhů, obývajících dnes
luzní porosty převážná většina vyhyne« Předpokládané sníže
ní hladiny spodních vod o 3~4% povede k ročním ztrátám ko
lem 100 milionů Kčs na zemědělských výnosech a ztráty při
těžbě dřeva budou činit dalších 13 miliónů. Stavbou ,7bratrské” přehrady v Nagymaros je ohroženo 100 km2 lužní kra
jiny« 0 její záchranu usiluje ’’Dunajský kruh”^ nezávislá
iniciativa na ochranu životního prostředí a přes 6000 Ma
ďarů podepsalo petici proti tomuto obludnému projektu.
Svým způsobem se k ní hlásí i autor druhévkresby, který se
jmenuje příznačně Dunaio Jeho establišmenták v proužkova
ném obleku a s kloboukem představuje pro lužní lesy větší
nebezpečí, než všechny přírodní katastrofy dohromady.
Po Spieglech a Sternech jsem se vrhnul na denní tisk,
přece někde ta glasnost být musí. V nejsvobodnějším Svobod
ném slově? V pondělním /8,6«/ je cosi hned na druhé straně,
málem jsem to přehlédl« ”S cílem zachovat v řece Volze i
nadále čistou vodu se v sobotu v Sazani konalo shromáždění,
jehož účastníci se vyslovili proti rozhodnutí ministerstva
zdravotnického a mikrobiologického průmyslu SSSR postavit
v blízkosti Kazaně nový závoděna výrobu aminokyselin a schvá
lili výzvu radě ministrů Ruské federace, v níž požadují pře
hodnotit volbu stavební plochy gro výrobní linku.,77 To je
v,šer celá jedna věta o„o A největší a nejčtenější? Tak ten
už. má dokonce rubriku Životní prostředí* V pondělí /15o6«/
se tam v článku 77Jak bourat hráze omylůř? za-mýšlí Jindra
čekalová nad letošním Ekofilmemtí Zde získal nejvyšší oceně
ní sovětský film ’’Přehrada77 režiséra V0 Kuzněcova Doku
mentuje v něm nesmyslnost výstavby hydroelektráren v^níži
nách Sibiře, argumenty ekologa Supinová z Akademie věd SSSR
ústí v jednoznačné závěry: projekty vodních^nádrží v nížinách
je třeba revidovat, elektrická^energie nemůževnahradit pro
dukci miliónů hektarů půdy« J«Čekalová upozorňuje, že čs,
energetici napře prosazují výstavbu přečerpávací vodní
élektrárny v biosférické rezervaci UNESCO na Křivoklátsku.
0 vodním díle Gabčíkovo se však ve sdělovacích prostředcích
nehovoří. Charta 77 vyzvala v září 1985 vládu ke zrušení
tohoto projektu* V dokumentu se píše?.’’Nezapomínejme: úrod
ná půda a také zásoba pitné vody jsou zdroje, které se
musí neustále obnovovat, a jsou pro naše potornkymnevyhnutelně nutnéo” Vláda k tomu mlčí i nadále,^ale občanská
iniciativa zřejmě mlčet nebude. Vyšel novýdokument, který
se zabývá čistotou ovzduší a uvádí alarmující fakta*
Nedlouho potom, 1Cú Června 1987, se v Praze sešla skupina
občanů a založila přípravný výbor ekologického hnutí.«
Nechtějí se nechat otrávitc
Datel'
Červen 1987
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A řežeme, řežeme .....

fejeton

V roce 1971, v době ideologického bombardování a mytí
hlav, vznikla ve Svazu hudebníků samostatná pobočkaJazzová sekce« Už tenkrát to na mě působilo věrolomně,
v době, kdy už bylo všechno smetené nejen z kulturní
ho stolu, byla povolená hudba, která vadila o pát leť
____________ předtím, jiným totalitářům« Alo v záplavě vypínání čs.—
rozhlasu, televize a v záplavě volného času, který mi
zbyl místo čtení periodického tisku, nevěnoval jsem
tomu pozornost, ostatně jazz pro mě nebyl nikdy prio
ritní hudbou. Když ale došlo na reformy v rockové
hudbě, v produkci diskoték atdo, řekl jsem si:”Ejhle,
on se jim jazz hodí. Je to hudba černošská a tudíž
utlačovaných”•
Myslím, že tenkrát pan Kultura nevzpomněl a ne
poučil se ed pana ”des Kolegta”,asi pan Kultura nečet
Skvoreckého. Klapky na očích jej vedly k udupávání
rocku, folku a nevím na co použil ještě zbývající dvě
kopyta /málo jich/ a tak opomenul. Ale už první jaz
zové dny mu nedaly spát A druhé, třetí.... a nespal,.
Pan Kultura zapomněl, že vše souvisí se vším, na roz
díl od jeho kogyt. Tak seděl na větvi, kterou si sám
narouboval. A ze to byl roub dobrý, s kmenem sžitý,
o tom netřeba pochybovat,, A on kolem toho nechodil,
on koleni klusal, ten pan Kultura, jak kolem horké kaše.
A co ted? Bylo to jak v té pohádce o hrnečku, když
ona chamtivá, mlsná a nenasytná zapomněla heslo.
Heslo přechodné o ’’rozporu se státním zájmem” je
zrušené, nové, obdobné není a hrneček vaří. A proto
že ’’právo má právo”, dovařil. J*> rozbitý. Pan Kultu
ra odpočívá na naříznuté větvi a nemůže dolů.
Rpzhlíží se. S gilou v ruce. Alç mně už je to jedno.
At si rozbije třeba hubu.
-slaxxxXXXxxx
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TAŽENÍ PROTI EXISTENCI NEEX' ">!■ Poi ORGANIZACE
x^otxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Rozsudky nad vedením Jazzové sekce
A
V nejisté době, kdy^se neví, jak se projeví nový vítr z Mos
kvy V /satelitních zemích a zvláště v Československu, které je
vedle východního Německa považováno za politicky nejzaostalej
ší, byl v úterý 10.března zahájen proces s pěti členy Jazzové
sakce Svazu českých hudebníků«
Fakt, že došlo k uvěznění lidí, kteří neměli nic společného
s politikou -ani postoji vůči současnému režimu 3 jejichž jedi
ným přečinem byla snaha šířit kulturní hodnoty, vzbudil vlnu
protestů v mnoha zemích. Poprvé se o případu Jazzoyé sekce
jednalo už v říjnu 1985 ve Vídni na mezinárodním fóru o plně
ní helsinských dohod, kde proti postupu československých úřa
dů protestoval britský zástupce John. Št.John-Stevas., V Britá
nii. vznikla mezinárodní petice hudebníků, řada světových lite
rátů, k nimž se připojil i loňský laureát Nobelovy ceny míru
Elie 7/iesel, poslala dopisy prezidentu Husákovi s žádostí o
okamžité.propuštění obžalovaných a zastavení trestního stíhá
ní« V paříži, Londýně a v den zahájení procesu i v Amsteroda
mu proběhly jazzově koncerty „na podporu české Jazzové sekce a
západní ti3k se o celý případ průběžně zajímal« Přes tento
tlak veřejného mínění na Západě a ořeš nejistotu -politického
kursu v Československu přece jen k procesu došlo« Jeho průběh
však nesl, všechny známky dvojakcsti, jež v politickém životě
současného Československa převládá. Už na počátku přelíčení,
které mělo trvat tři dny, ale bylo rychle ukončeno ze den a
půK upozornil předseda senát’3 svědky obžaloby, aby uvážili,
zdayfejich svědecká výpověd nemohla být použita v jejich ne
prospěch, takže .se řade svědků výpovědi vzdal?« Do soudní sí
ně byli dokonce připuštěni kromě rodinných příslušníků obžalo
vaných i tři západní novináři. Před soudem stálo oet ze sedmi
obžalovaných, Karel Srp Vladimír Kouřil, Josef Skalník, Tomáš
Křivánek a. ing Čestmír Huňát, p ’oces s Milošem. Drdou a Vlas
timilem Drdou byl odročen ze zdravotních důvodů.
Atmosféra na chodbě před soudní síní byla pohnutá« Když by
li obžalovaní předváděni, vítal je shromážděný dav rytmickým
potleskem. Po skončení procesu dokonce někteří přátelé prora
zili pb-licejní kordon a začali odsouzeného Karla Srpe objímat.
Tonu se ještě podařilo v okamžiku, kdy ho policisté vedli
spoutaného do soudní síně k vynesení rozsudku, vykřiknout do
mikrofonu zpravodaje BBC ’’Pomozte nám”«
V rozsudcích se zřejmě obráží jednak reakce úřadů na ohlas
vyvolaný případem Jazzové sekce na Západě, jednak liberálnější
ovzduší, které panuje v Sovětském svazu. Prokurátor požadoval
tresty v rozmezí od dvou do čtyř let nepodmíněně, ale konečný
rozsudek zněl na 16 měsíců ztráty svobody pro Karla Srpa a 10
měsíců pro Vladimíra Kouřila« Josef Skalník, Tomáš Křivánek°a
ingoČestmír Huňát dostali podmíněné tresty od 8 do 10 měsíců«
Závěrečná řeč předsedy senátu Vladimíra Stiboříka dokonce pro
jevoval? sympatie k obžalovaným« Soud prý došl k závěru, že
obžalovaní brali svou činnost vážně, že jsou odborníky ve své
profesi a že jejich kulturní aktivita.byla značná«
K rozsudku se vzápětí veřejně vyjádřil orávník Jazzové sek
ce JUDr. Josef Průša, který v rozhovoru s Karlem Janovickým,
vysílaném ve středu 11«března stanicí BBC, řekl: *?Pokud jde
o rozsudek, mé dojmy /¡sou rozporuplné«. V podobných procesech
bývají v ;!c clo sic ven.?ů"' nk? ’ď-p tresty nepoměrně přísnější.
Podle mne jo. j o určirca .r v -ri kompromis’.:. Na druhé straně
•
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však důkazy v žádném případě nenasvědčovaly na uznání obžalo
vaných vinnými, takže podle mého názoru soud nepostupoval
správně a mělo dojít k vynesení zproštujícího rozsudku* Proto
rozhodnutí soudu pokládám za nespravedlivé a věřím, že bude
změněno.”
Na otázku zda si myslí, že samo řízení, veile toho, že bylo
.nespravedlivé, bylo i z legálních důvodů vadné, odpověděl:
’’Nepochybně bylo vadné, nebot včera (v úterý, první^den pře
líčení) bylozjištěno, že dva z obžalovaných, ing. Čestmír
Hunát a Tomáš Křivánek neobdrželi včas doličnou obžalobu.
Souhlasili s provedením hlavního líčení za podmínky, že bu
du moci jako právní zástupce Jazzové sekce být přítomen
hlavnímu líčení? Soud mou přítomnost při líčení nepřipustil,
& odůvodněním, že budu ve věci vyslechnut jako svědek* Dnes
však rozhodl, že mne jako svědka nevyslechne, a to i přesto, •
že se všech pět obžalovaných přátel odvolávalo na mé svědec
tví co do legality činnosti Jazzové sekce» Jde o bezprece
dentní případ, kdy došlo k porušení zásady jednak presumpce
neviny obžalovaných a dále i zásady zjištování skutečného stavu věci, jak je stanovena v československém právním řádu,
konkrétně paragrafu 2 odst» 2»5 trestního -řádu,”
JUDr». Průša se vyjádřil i k názoru obžalovaných, kteří svou
činnost nepovažovali za nezákonnou: "Je nepochopitelné, ma^
jí-li o existenci kulturní organizace rozhodovat orgány mini
sterstva vnitra, a nemá-li mít'persekvováná dobrovolná spole
čenská organizace právo obrátit se s žalobou k soůdu* Mí přá
telé vycházeli z toho, že se Jazzová sekce obrátila s řádnou
žalobou k soudu, že tato žaloba zastavila vykonávátelnost
právního rozhodnutí ministerstva vnitra, a že tudíž do té do
by, dokud nebylo- rozhodnuto o opravném prostředku, nebyla
činnost ilegální. Jejich názor je naprosto správný, avšak čs.
soudní úřady rozhodly v této věci opačně» Dále pak přátelé
vycházeli z toho, že Jazzová sekce je i nadále řádným členem
Mezinárodní jazzové federace při Hudební radě UNESCO, a že
tedy již jen z tohoto titulu je oprávněna provozovat a vykop
návat kulturní činnost a obecně propagovat kulturu i nezávislé
myšlení lidí a toto tříbit»”
Západní tisk citoval slova Karla Srpa, předsedy sekce a čle
na předsednictva Mezinárodní jazzové federace, který před,
soudem prohlásil, že činnost Jazzové sekce nebyla zaměřena
k oslabení vedoucí role komunistické strany ve státě, a ve
své závěrečné řeči uvedl, že není vinen a že vykonával svou
činnost proto, že ji považoval za cennou pro společnost»
Do Prahy přijeli také dva. mladí britští skladatelé, Nigel
Osborne a Michael Berkeley, kteří se chtěli procesu účastnit
jako pozorovatelé Britského svezu hudebníků a dvou sdružení britských skladatelů» Nebyli však k soudu připuštěni, ^romě
rodinných příslušníků a tří západních novinářů byl ze zá
padních návštěvníků povolen vstup jen předsedovi Mezinárodní
jazzové federace Charlesi Alexandrovi, který hodlal vystou-'
pit jako svědek obhajoby. Přijel však až druhý den přelíče
ní, takže byl přítomen jen vynesení rozsudku*. Oba britští
skladatelé vyjádřili rozhořčení nad rozsudkem» CH* Alexan
der prohlásil: "Podle našeho názoru neměla být Jazzové sek
ce ^rušena*. Důvody, které nám pro její zrušení sdělilo mi
nisterstvo kultury* byly dva» oednak byly problémy s place
ním daní a pak to, že Jazzová sekce vykonávala neschválenou
činnost mimo sféru jazzové hudby» K tomu prvnímu důvodu:
otázka jakýchkoli daňových problémů před zrušením sekce se

vůbec neobjevila v obžalobě, takže to bylo bučí opomenuto Či
odsunuto stranou, ale sod le toho, že se na tomto obvinění
netrvalo, usuzujeme, že tento důvod neměl významx Ke druhé
mu důvodu, který se týká činnosti Jazzové sekce, by stačilo,
kdybych citoval slova předsedy senátu, v nichž oceňuje její
činnost» Takže argumenty, kterými bylo zdůvodněno zrušení
sekce, nemají jak vidno žádné opodstatnění«" Rozhovor uzavřel
předseda Mezinárodní jazzové federace slovy: "Chceme, aby
československé úřady sekci rehabilitovaly a aby mohla v čin
nosti pokračovat» Odstranit jakoukoli otázku nelegálnosti."
Rozsudkem tedy není celá otázka Jazzové sekce, jak by si
to přály československé úřady, smetena ze stolu«. Už v den
procesu vyjádřila americká vláda názor, že byl zkonstruován
československými úřady, aby se zamezila nezávislá kulturní
činnost, v zemi, a den po skončení procesu oznámil mluvčí
pro zahraniční otázky britské labouris-tické strany George
Robertson, že na protest proti rozsudku odvolává svou náv
štěvu Prahy, kde se měl 24.-26.dubna zúčastnit konference
pořádané Československým výborem pro bezpečnost a sooluoráci
v Evropě.
Jak dalece pomůže v otázce české Jazzové sekce budoucnost,
se dá stěží odhadnout. Je však jasné, že rozsudek nesrazil
její členy na kolena., Moc není všemocná» Zvláště má-li tako
vé služebníky, jako jevzástupce ministerstva vnitra, který
dával svědeckou výpověď při vyšetřování případu Karla Srpa.
Na otázku, proč ministerstvo neodpovídalo na dopisy sekce,
v nichž se její výbor snažil jednat o jejím svévolném a ne
spravedlivém zrušení, svědek ministerstva prohlásil, že jeho
úřad "neodpovídá na dopisy neexistujících organizací."
Londýn 15.5.1987

JIŘÍ HANAK
Listy, duben 1987, č.2
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STANOVISKO JAZZOVÉ SEKCE K SOUDNÍMU ŘÍZENÍ ve věci odvolání
proti rozsudku nud členy jejího výboru
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dne 12o5nl987 Městský soud v Pruže zamítl všechna odvolá
ní proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 11.5<>87
jako nedůvodnáo Tímto rozhodnutím byl rozsudek obvodního sou
du potvrzen ve znění /zkráceno/:
Obžalovaní představitelé Jazzové sekce spáchali trestný
čin podle § 118 odst« 1 tr,z, /nedovolené podnikání/ a od
suzují se:
- Karel Spp na 16 měsíců odnětí svobody nepodmíněně v l.nápravně-výchovné' skuoině
- Vladimír Kouřil na 10 měsíců nepodmíněně v KNVS
- Joska Skalník na 10 měsíců s podmíněným odložením na dobu
tří let
- Čestmír Huňát a Tomáš Křivánek na 8 měsíců s podmíněným
odložením na. dobu dvou let
Soud zprostil Karla Srpa, Vladimíra Kouřila a Josku Skal
níka obžaloby ve skutku podle s 196/lb, 2a trozo /poškozová
ní majetku v socialistickém vlastnictví/ě
Současně se vrací prokurátořovi k došetření trestný čin
podle § 127/1 /neoprávněné r kládání s finančními a hmotnými
prostředky socialistické ort nizace/, ze kterého jo obvin&i
Karel Srpc. /Pro úplnost uvád...me, že bude-li Karel Srp v tétb
věci uznán vinným, hrozí mu podstatné zvýšení trestuA
Dnem konání odvol crho řízení nabyl rozsudek právní moci»
o o o o o c
Jazzová sekce je proto nucena setrvat na svém Stanovisku
k soudnímu procesu se členy jejího výboru ze dne 12o5.1987,
ve kterém se mimo jiné uvádí /citujeme/:
”Obžalovan.í jsou'přesvědčeni, že se ničím neprovinili
proti cs«, zákonům«, t o Tzv. nedovolené podnikání, z něhož byli
představitelé Jazzové sekce obviněni, by vůbec nemohlo být
trestně stíháno, kdyby byl Jazzové sekci oonechán statut záj
mové organizace, kterou vždy byla«»- Podstatou celého přípa
du je neoprávněné tzv0 zrušení Jazzové sekce, akt, který za
vršil celou řadu předchozích perzekucí, porušení úředních po
vinností i zákonů, jichž se v minulosti čSoúřady vůči Jazzové
sekci do pustily o. Jediný výsledek soudního líčení, přijatel
ný pro veškerou kulturní veřejnost, je úplné zproštění viny
obžalovaných, okamžité propuštění dosud vězněných a rehabili
tace a obnova činnosti Jazzové sekce v r,j_ném rozsahu«11
Co dodat k odvolacímu řízení:
V jeho průběhu se dostalo ještě pcd;4"'tně menšího prosto
ru pro možnost komplexního zhodnocení případu Jazzové sekce,
než' při hlavním líčení.. Obvodní soud se sice vyhnul posuzo
vání podílu čs,s■étních orgánů, zejména ministerstva. kultury,
na vzniklé situaci, zabýval t? však alespoň objektivně zváže
ním přínosu kulturní ráče -Jazzové sekce. Městský soud však
neučinil ani to a jednrl n~o-zo nad hospodářskou stránkou věci,
která je - jak už js ; mnohr d'-‘ t uxeJli - vytržena z kontex-,
tu nonsensem. ’íái/z"
lúvoč:-m tonoto oostuou je snaha
zahladit rozpory v ruz-j.
'V'..ní instance? z nichž je ne

spravedlnost potrestání představitelů Jazzové sekce až pří
liš patrná«, Dále se domníváme, že výsledek dnešního jednání
je neklamným důkazem, že čs^ úřady no vážu jí stálo ještě lik
vidaci Jazzové sekce za prestižní záležitost.
Z naší strany můžeme prohlásit, že i nadále se budeme vy
hýbat takovému prestižnímu chápání našeho případu» Znovu se
odvoláváme na již citované Prohlášení z 12.3«1987, kde jsme
v závěru uvedli /citujeme/7:
’’Jazzová sekce měla a
má v úmyslu především konstruk
tivně pracovat na poli kultury a nikdy nepřipustí, aby se je
jí činnost redukovala na pouhý boj o přežití.”
Často je nám z nejrůznějsi ch stran kladena otázka týkají
cí se delších perspektiv naší práce v souvislosti s vývojem
v Sovětském svazu» Odpovídáme vždy stejně: Každá země má své
problémy, které si musí její, lid vyřešit sám. Nepřipadá nám
důstojné ani funkční očekávat zlepšení situace na základě vněj
šího zásahu. Každá pomoc, které se nám dostane, Je nicméně
vítaná a nesmírně cenná a všem příznivcům Jazzové sekce doma
1 rro světě bychom rádi vyjádřili svou vděčnost za zájem a pod
poru naší věci» Ne snad rozsáhlými prohlášeními, ale další
poctivou prací, I nadále věříme, že nám v ní nebude bráněno
novými drastickými zásahy a že pro své snahy najdeme konečně
v Československu podporu odpovědných míst.
Zmínili jsme se již o vývoji v Sovětském svazu a jeho vli
vu na naši situaci. Nemůžeme jej dostatečně posoudit bez po
drobných informací o Jedna skutečnost nás však zaujala a pova
žujeme ji za příklad významného a nečekaného momentu, který
nám může pomoci. Pan Gorbačov během své dubnové návštěvy
v Praze výslovně poukázal na jednotný charakter evropské kul
tury a na tomto základě navrhl budovat na našem kontinentě
tzVo celoevropský dům. Tímto svým postojem státníka doslova
promluvil ze srdcí nás - amatérů bez politických ambicí, kte
ří o něco podobného usilujeme po celou dobu existence Jazzové
sekce. Pevně věříme, že se do realizace tohoto velkolepého
projektu budeme moci co nejúčinněji zapojit» Sil a chuti k to
mu máme stále dost a za patnáct let práce jsme se také mno
hému naučili.
V Praze dne 12,501987
za Jazzovou sekci

Joska Skalník

Čestmír Huňát

Tomáš Křivánek

Jiří Sxner
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SAMIZDAT TAPES AND CASETTES AND VID30S (S.T.C.V.) vydává :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
28Í Miroslav Šimáček - Studie pro elektrickou kytaru - live
2x30 (S.T.CoV» 000 028) říjen 1985
29° Oldřich Janota and Mozartovv koule-Koncert v Brně 22.10.82
Volume 2 2x45 (S.T.C.Vo 000 029-D) říjen 1985
30* LETADLO - Best of/Live 1982
2x45 (S.T.C.V. 000 030-0) říjen 1985
31. Fyzik zpívá své písně (studio)
2x45 (S.T.C.V. 000 03.1) říjen 1985
32 i. Vlasta MAREK = Life Is One
2x30 (S.T.C.V. 000 032) říjen 1985 •
33. Vlasta Marek and Emil Pospíšil - Indičtina- pro samouky
2x30 (S.T.C.V. 000 033) říjen 1985
34* Jablečné pyré - Basama s fousama
mini LP 2x15:00 (S.T.C.V. 000 034) říjen 1985.
35. Vlasta Marek — Vinohradské harmonie (přednáška o nej součas
nější hudbě + ukázky) 2x30 (S.T.C.V. 000 035) říjen 1985
36. ’’Soud nad šesti‘ř, Volume 1 (rozhlasová hra-super dokument!)
2x30 (S.T.C.V. 000 036) říjen 1985
37« "Soud nad šesti", Volume 2 (rozhlasová hra-super dokument!)
2x30 (S.T.C.V, 000 037) říjen 1985
38. Václav Havel - Audience (ahd Landovský-rozhlesová hra)
2x22:30 (S.T.C.V. 000 038) říjen 1985
39* Iva Bittová and Pavel Fajt - Studio' 1985
2x22:-30 (S.T.C.V. 000 039) říjen 1985
40.. Pražský výběr — Live and Uncensúred i
2x30 (S.T.C.V. 000 040) říjen 1985 .
41. KOKRMENT r- Live 1982
mini LP 2x15:00 (S.T.C.V. 000 041-M) říjen 1985
42. Pavel Richter - Album No. 2
2x22:30 (S.T.C.V..000 042) říjen 1985
43* Janota and Fidler and Richter-Koncert v Brně 25-4.842x45 (S.T.C.V. 000 043-D) říjen 1985
44. Janota and Fidler and Richter -Koncert v Brně 17.11.84
(experimentální) 2x30 (S.T.C.V.. 000 044) říjen 1985
45* Oldřich Janota and Mozartovy koule (bez dechů.)-Koncert
v Brně (?5 2x45 (S^T.C.V. 000. 045-D) říjen 1985
46. Oldřich Janota - Solo v Brně 19.10.1982
' ‘
2x30 (S.T.C.V.. 000 046) říjen 1985
‘
47. Oldřich Janota and Mozartovy koule-Koncert v Brně 30.11.81
Volume 1.2x45 (S.T.C.V. 000 047-D) říjen 1985
48. Oldřich Janota and Mozartovy koule-Koncert v -Brně 30.11*81
Volume 2 2x4,5 (S..T.C.V. Ó00048-D) říjen 1985
49. Dáša VOŇKOVA - BEST OF, V olumu 1
2x45 (S.T.C.V.. 000 049-D) říjen 1985
50. Pražský výběr - "Prachy", I.P 1982
-.2x22:50 (S.T.C.V. 000 050) říjen 1985
51. Pavel RICHTER - Album No.5
2x50 (S.T.C.V. 000 051) říjen 1985
52. J.J.NEDUHA - Studio 1982
2x22:50 (S.T.C.V. 000 052) listopad 1985
55. Nahoru do schodišti dolů BAND-Studio 1985 (mini-LP)
2x15 (S.T.C.V. 000 055) prosinec 1985
Bližší informace Petr Cibulka, Vrázova 55, 616 00 BRNO.
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PODĚKOVÁNÍ KARLA SRPA Z CELT 248

Předseda Jazzové sekce Karel Srp poslal z ruzyňské vazby svým
přátelům dopis. Píše v něm m j. : ’’Chci poděkovat vládám zemí na
'Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, která probíhá
ve Vídni, Mezinárodní jazzové federaci při hudební radě UNESCO,
organizaci Amnesty International, humánním a podpůrným organi
zacím, které se začaly obracet na odpovědné československé před
stavitele, děkuji umělcům, hudebníkům, spisovatelům, výtvarní
kům, jejichž jména na protestních podpisových akcích představu
jí nejhumánnější symboly druhé poloviny 20. století, děkuji
organizacím a jednotlivcům, kteří psali do vězení. Poděkování
a ocenění odvahy patří československé veřejnosti, která se ne
bála o případu jazzové sekce hovořit« Děkuji Československé
Chartě 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Osobně
děkuji 1. a 2. výboru jazzové sekce za minulých patnáct let
činnosti a jsem pevně přesvědčen, že ještě'potrvá« Jak svět
dokázal, nejsme sami a jak jsem řekl,,musíme mu ,to oplatit.
Velice děkuji přátelům, kteří pomáhali a pomáhají rodinám uvě
zněných. Děkuji pěti právníkům, kteří se statečně postavili
za jazzovou sekci? při absenci šestého, kterého do jednací sí
ně nevpustila policie. Nemám v této chvíli více zpráv, ale
garance vyjmenovaných institucí a osob dává jednoznačně za
pravdu nápisům,které se objevily v soudní budově: EXISTUJEME«..
Když jsme vstoje přijímali rozsudek, více než slova o trestu
zněla v hlavě píseň , která se právě ozvala na^závěr dvoude
nních manifestací v budově soudu. Byla to píseň Johna Lenncna:
Dejte šanci míru.0
Informace o Chartě 77 č.7/87
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