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Zářivka

Zářivka polní, divizna skalní

dcera slunce, větru a hřbitova
rozcuchaný češe strašidla bázlivá
pivoňky smíchem zalejvá

neposlušnéjm mrtvejm domlouvá
traktorem kácí náhrobky
O půlnoci u hrobu Mattoniho sedává
mil«encům a kostlivcům o exhumaci vykládá
starý pán ji nabádá k rozumu
je to marný
V patnácti zmizela z domova

ve dvaceti zařizuje zemětřesení, povodně
a ostatní katastrofy
jen tak mimochodem
Zářivka polní, dcera slunce, větru a hřbitova
děsí mrtvý

straší živý
lidma se prochází
vlasama hází

Ukázka z rukopisné sbírky Quid^ Machůlky
Zasedání opicr Karlovy Vary 198^
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MASARYKOVA ZBOŽNOST A DEMOKRATIČNOST / Raftim Palouš /

V adorační písni "Tatíčku starý náš1’ se jasnozřivě před
vídalo: dokud žije tvoje hlava, dobrá bude naše správa. Před
padesáti lety tato hlava dožila - a haše správa se propadlá
až do gekel okupace a podnes se z propadliště dějin nevymani
la. Spřádat nyní odhady, co by si ona moudrá hlava počala
třeba v roce osmatřicátém či osmactyřicátém či v osmašedesá
tém, je sice možné, zajímavé a zajisté i poučné, avšak nakonec^jsou to všechno jen "kdyby", která se nekonala. Nicméně
pamětníci pocitují jakousi nostalgii, i když třeba nejsou^
zrovna stoupenci někdejšího oslavného "tatíčkování". hekněme
rovnou: ^mávneme rukou pouze nad prázdnou gloriíikací, avšak
v pozadí se prosazuje pocit úcty, úcty všeobecné, která se^
možná u mnohých projevuje jen neobratně nebo dokonce nabubře-*
le, která však má své opodstatnění.
Jaká je tedy ta skutečnost budící respekt? Masarykův ži
votní styl sám je vyznačen respektováním. Není totiž výkonem
svrchovaného moralisty, nýbrž je filosofickým v původním, so
kratovském smyslu. Filosofie co láska k moudrosti jevlastně
péčí o duši. Člověk oddaný této péči se bedlivě stará o tor
aby nikterak své duši neuškodil. Neustále má na mysli, zda^ .
své životní pohyby řídí podle vysokých nároků pravdivosti či,
graVosti. Pravda, to pravé je to, čím vždy znovu poměřuje své
činění. Není znalým pravdy, nýbrž je pouze oddaným pravdě na
milost a nemilost.
z .
Tato životní praktičnost Masarykova filosofování není ja
kousi neuvědomělou orientací, nýbrž onou cestou péče, s níž se
seznamoval již co student: jeho disertační práce je o bytnos
ti duše u Platona. .Platonův Sokrates byl Masarykovi^"filoso
fickým apoštolem" /1/, Masaryk se na sklonku svého života vy
jadřuje v tom smyslu, že rostl z Platona, že tím filosofem,
který na něj působil nej silněji, byl Platon a že platonikem
zůstal po celý život /2/.
*
Učtu si Masaryk získával vlastní uctivostí k nároku být
co nejryzejší. Veškero jeho počínání - aí profesorské nebo
politické - bylo poznamenáno právě touto péčí o duši, staros
tí o^hodnoty, které člověk neurčuje, ale kterýmizje^naopak
• poměřován. To byl onen "obyčejný", životně konkrétní smysl
té zakotvenosti, kterou Masaryk zval životem "sub specie
aeternitatis"-z hlediska věčnosti. Takto se u Masaryka slovem
i činem projevuje jeho filosofické založení: teorie a praxe
nejsou dvě různé, oddělené sféry, Masaryk ani jako profesor
a vědec se neuzavíral do kabinetního odbornictví. Proto je
mu i jako univerzitnímu učiteli tak blízko yeřejné dění,pro
to i v této své6životní úloze se cítí být občanem, účastníkem
politického života, ^ení to ovšem politika jakožto’ pouhá sou
těž o moc, nýbrž jako odpovědná účast na osudech obce. A opět:
jak podobné sokratovskému občanskému stylu! Ono "věčné hledis
ko" tedy neznamená pro Masaryka život, který by se zříkal ma
lých či větších aktuálních úkolů dne, kterýzby unikal do
oblasti "věčného", nýbrž v takovém životě je. absolutní,věč
ný nárok pravdy přítomen v každodenním projevu,,
Když Patočka upozorňoval na tu historicky výjimečnou
skutečnost, že Masaryk představuje myslitele, který založil
stát /3/, hned připomíná, že jej založil nikoli pouze či ni
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koli především jako uzavřený, hranicemi oddělený prostor-bydlo pro naše národy, jako pevné, ochranné steny proti ne
pohodě či nikoli především jako baštu státní moci, nýbrž ja
ko otevřený prostor pro občanskou ”péČi o duši”, jako příle
žitost jednat politicky,
At už byl vztah účastníků tohoto politického jednánívvli
či Masarykovi přátelský nebo nepřátelský, obecně se pocitovala tato respektuplná oddanost Masarykova tomu, co je správ
né, pravdivé, slušné, rozumné, čestné» Bylo mu možno vytýkat
ten či onen postoj, bylo možno nesouhlasit s tím či oním hod
nocením, nebylo by však adekvátní podezírat ho ze schválnos
tí, politikářského stranění či sobecké egocentričnosti»
V našem politickém životě se Masarykem rozezvučel onen
starý hlas z počátků evropské kultury, hlas Sokratův, neustá
le připomínající ob čanům-s poledníkům v politických dialozích,
-sporech a dohadování, že přece nezávodíme o to, aby zvítězi
lo to, co tvrdím já nebo ty nebo někdo jiný, nýbrž že všich
ni musí pospolu bojovat na straně toho, co je nejpravdivější /4/• A toto ”nejpravdivější” není n^kdy majetkem smrtel
níka, nýbrž nárokem kladoucím se na člověka, pokud má být
označitelný za slušného, dobrého, vlastně lidského - cizím
...slovem humánního»
At byla daná situace jakkoli naáqjná či ztracená, populár
ní nebo vysloveně nepopulární či dokonce společensky provoka
tivní, Masaryka bylo možno nalézat na straně hledání pravdi
vého a spravedlivého posouzení, i když mu to vynášelo nejednu
nemalou ne sympatii - vzpomeňme na jeho nepopulární vystoupe
ní v boji o rukpisy, -kdy ho mnozí označovali za zrádce náro
da, a to v době buditelské vlastenecké euforie, nebo na jeho
neohrožené stanovisko v aféře, týkající se domnělé rituální
vraždy, tzv, hilsneriády, kdy neváhal vystoupit proti českému,
tehdy dosti rozšířenému antisemetismu0
Tím ještě není řečeno, že každý-jeho počin byl neomylný!
Bráníme se adorativní hagiografii, To, co však přináší ona
vydanost tomu, co je skutečně dobré a správné, je^neustálé
hledání, neustálý život na cestě
a na této cestě i kon
flikty, nikoli však strnulé uchvácení jedné jediné ”pravdy”^
která se potom povýší na výlučně platnou-a kdo netvrdí totéž,
je lhář, zabedněnec a - nepřítel» *0 Masarykových počinech po
litických, o jeho^pracích vědeckých, o peho názorech život
ních., o jeho nábošenství. jo možno a záhodno diskutovat, ale
v duchu masarykovském, to jest s oddanosti tomu, co je prav
da.,
x
x
x
Tato oddanost pravdě poukazuje však ještě hloub, ještě
dál. Oddanost se oddává tomu, co je oddanému nadsázeno» Člo
věk se staví pod vládu čehosi, co ho řídí a poměřujeo^Tato ,
vládnoucí instance zůstává pro některé anonymní - např. v
podobě pouhého mravního nároku. Jakkoli takovýmýlidom, pokud
pevně žijí tuto poslušnost, nelze zholavnic vytýkat, je tako
vý postoj v čemsi povážlivě labilní: jet činěn z lidského
rozhodnutí, vázán na ’’dobrou vůli” toho kterého r.vJince v tomto smyslu náleží vposledu suverenita přece jeru- tomu,
kdo má být pravdě vydán na milost a nemilost.
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Sokrates sám tuto svou Vydanost viděl a žil jakožto zbož
nost, Byla to odpovědnost tomu, koho si člověk nevymyslel,
kdo nezávisí na jeho rozhodnutí, kdo je radikálně nad člově
kem a- kdo vše dobré a pravdivé zakládá, Jde totiž o odpověd
nost božskému,
.
Sokrates nezapomíná často připomínat, že sama rozumnost
je^zbožností, že ona starost o čistotu duše je starostí o to
božské v člověku, že každá lidská zdatnost je božím darem a
údělem/5/< Sokrates je tomuto božskému nároku zcela oddán,
'hluboký a bezpodmínečný respekt k pravdě je u něho prokaza
telně založen touto zbožnou poslušností: nasloucháním bož
skému hlasu uvnitř /daimonion/, který se pozornému ozývá ve
významných okamžicích, nasloucháním božským výrokům věštec
kým a božským znamením, plněním božských úradků, tradic a
povinností /oběti, modlitby, bázeň boží/. Tento přísný ra
cionalista je právě pro božskost racionality nejpokornějším
v zbožné poslušnosti.
Masarykův racionální kriticismus má tytéž kořeny. Nábo
ženství pro nej není pouhým teismem, tedy hypotézí pro vznik
a výklad světa/6/, nýbrž žitou životní orientací - což kon
statují i masarykologové pozitivistického za Ložení/7/. Je to
uvědomělý a procítěný osobní poměr "člověka k božství a
skrz božství k bližnímu a světu"/8/. Pro Masaryka - podob
ně jako pro zahajovatele tohoto životního stylu v Evropě,
pro Sokrata - není nic tak tvůrčího, nic tak životně celko
vého a důsažného jako náboženství. Bůh je pravda a pravda
je božskou záležitostí-, odtud služba pravdě je zbožností, je
vlastně náboženským úkonem a výkonem. Pravdu si totiž člověk
nevybírá, nýbrž je mu posláním* Křesťanské "amen” znamená
nejen "tak jest", "To platí", nýbrž a především "stojím za
pravdou", "beru odpovědnost za pravdivé na sebe", vědomě se
tak stávám účastníkem - jakkoli jen ze svých slabých sil tvorby pravdivého, dobrého, správného, tj, božího světa.
Celý Masarykův život je vyznačen plněním této smlouvy,
nabízené Bohem. Že potom třeba i chyboval? Zajisté se toto
smluvní partnerství neobejde bez deviací, vždyť člověk je
vyznačen pouhostí, ale jsou to zcestí na té lidské
cestě, na niž je ^lověk povoláván, to patří k lidské "profe
si" - a zajisté především gro takové chybování je už předem
nachystáno pochopení, odpuštění, milosrdenství.
Je známo, že Masaryk za vzor a za učitele zbožnosti ja
kožto účinné lásky k bližnímu a k záležitostem, ukládaným
tomu kterému lidskému osudu, lásky, která se projevuje hlu
bokým účastenstvím v pravdě, uváděl Ježíše, Mnozí si^mysle
li, že to. oč v Masarykově zbožnosti jde, je především mrav
ní zákon lásky, nikoli poslušnost božské autoritě* Domníva
li se, že Masaryk je především humanista, že jej charakteri
zuje íidskost-humánnost, nikoli^zbožná poslušhost. Masaryk
sám však tuto charakteristiku výslovně odmítl /9/.
Nejprve tu je zbožnost, tedy pokorný vztah k Bohu, a láska
je Masarykoyi "jen přední a praktický projev^náboženství"•
Když Karel Sapek mu řekl, že vrozená a samozřejmá láska k
bližnímu by obstála i bez náboženství, bez víry, Masaryk mu
odpověděl/ že nikoli v té plnosti * zbožnost podle Masaryka
korunuje a posvěcuje. lápku< Posvěcuje! To jest, že láska
k bližnímu odkazuje k svátému, k božskému. Je to Bůh, kdo
ukládá láskyplný vztah, nikoli lidský sentiment, Bčinná lás-*

- 4 ka je takto zbožnostíf plněním lidského poslání, nikoli pou
hým lidským výpočtem, očekávajícím reprocitu, totiž výpočtu
typu: 'když já budu slušný k jiným, budou i jiní slušní ke mně»
Účinným láskyplným vztahem je člověk pověřen, i když na reci
procitu není ani pomyšlení# Masarykův výraz: účinná láska je
reverence před Bohem#
xxx
Masarykova demokratičnost má tudíž tyto základy: neustálé
kladení sebe v otázku, poskytování svých názorů a postojů
konfrontaci s jinými, což vytváří demokratické společenství#
Řečeno krátce s Masarykem: demokracie, tot diskuse! A tento
jeho demokratismus je nábožensky zakotven: není libovolným
rozhodnutím, nýbrž je božským určením člověka, jeho bytost
ným povoláním«
Může vlastně být demokracie bezpečněji založena? Není ohrozitelnější, jestliže nemá tuto nadlidskou doménu, je-li
tedy^jen z vůle člověk, byt deklarována jako z vůle lidu?
Vždytsprávě jen tak může jít o pravou vůli a nikoli zvůli*jen
tak má ona vůle člověka a lidu řád a dobrý smysl. Nezakotvená
vůle lidu^může mít přece přímo katastrofální konsekvence což taková zvůle lidu nepodpořila v našem století i ty nej
zrůdnější totalitní režimy? Masaryk k nám po padesáti letech
mluvív tomto duchu: teprve z hlediska věčnosti, z hlediska
božského může a má být posuzováno veškeré lidské časné koná
ní. To není nějaký esoterní poukaz k transcendentnu skuteč
nosti vzdálenému, to je dennodenní životní orientace jedince
jako člověka, lidu jakožto lidského rodu, občana jakožto de
mokrata* Táto determinace potom ukládá svobodě každého takto
orientovaného* aby respektoval pravdu, kterou nemá propachtcvánu, aby bral vážně a ctil stanoviska druhých občanů-demokratů, i když třeba nepovažují takové transcendentní založení
demokratismu za potřebné, prostě - aby byl otevřen úsilí hle
dat pravdu každé véci a záležitosti a nikdy si ji neusurpoval.

xxx
Lze se důvodně obávat, žer jsme v tomto směru velice málo
zdatnými dědici Masarykova odkazu. Nejen ti, kdo se mají za
nevěřící„ ale často i vyznavači a uznavači absolutní božské
výzvy nemívají u nás vždy dost demokratického respektu k spo
luobčanům a nejsou vždy dost přístupni hledání a gřipraveni
se vydávat neustále znovu na cestu, která je člověku uložena
jakožto tvoru Bohu pouze podobnému, nikoli však jakožto Bohu,
Jestliže pot-om občanské demokratické odhodlání’, skromnost a,
pokora zdobí občana—neverce, je takový blíže božskému povolá
ní než ti deklarativně ’’věřící”, pokud jsou občansky namyšle
ní a suverénní* Masaryk nám přes to celé půlstoletí znovu a
znovu připomíná, že pravá zbožnost stojí proti xenofobii, ne
snášenlivosti či fanatismu. S Masarykem máme být proti všem
šovinismům
aí národnostním či sociálním či - j ak řekl vzdělaneckým. Zbožný člověk, to je člověk-občan respektující
obecenství, neustále vydaný a vydávající se tomu dobrému - ne
svému, ale platnému. A to vyžaduje sílu, k tomu cíli je třeba
se připravovat, cvičit a posilovat.
Je to vlastně prastará záležitost« Snažil jsem se ukázat,

- 5,jak právě tato odhodlanost spojuje počátky evropské civiliza
ce v osobě Sokrata s naší současností, vzpomínáme-li na Ma
saryka. Ano, odhodlanost! Slovy Masarykovými: zbožný je sil
ný .
Masarykova náboženská zakotvenost není a nikdy nebyla
náboženským autoritářstvím, Masaryk-demokrat nikdy neusiloval
o to, aby í7lid!í ovládl mocenskými prostředky, ba ani šikovný
mi propagandistickými triky. Jeho zbožnost ho vždy činila slu
žebníkem vysokého nároku pravdy a >tato střízlivá a věcná od
danost jej činila rovným partnerem v občanském soužití, at
už na jakémkoli stupni společenského žebříčku.
.Kolik jiných národů má takový příklad ve špičkových re
prezentantech politického života ve 20. století, kdy demo
kracie se jeví nejadekvátnějším společenským uspořádáním ve
řejných věcí? Kolik jiných států mělo v této době v čele ta
kového státníka?
0 to větší vinu neseme na svých bedrech, jestliže jsme
dopustili, aby nejen jeho památka ve veřejnosti gohasla až do
takového zapomnění, ale aby i v politické realite jsme tak
snadno'opustili skutečný demokratismus, jakkoli nám čas vymě
řil jen dvě desítiletí svobodné výuky ve škole demokracie a
jakkoli s námi zamával vichr událostí evropského dění.
Masaryka tedy nevzpomínáme jen jako pozoruhodnou osobnost
naší nedávné minulosti, nýbrž jako příklad, ano, výzvu v^dat
se energicky směrem za neoport.unní, nekompromisní životní
pravdivostí v osobních i obecních záležitostech, což vlastně
patří k sobě: jen v poctivě pořádaném obecenství je prostor i
pro skutečné soukromí. Lkát nad proviněními a prohrami není
masarykovským stylem, jak chyby uznávat a jak je napravovat.
Je třeba hledat skutečné fundamenty slušnosti, demokratičnos
ti, pravého dobrého, spravedlivého a správného, ná ně potom
vsázet svou vezdejší existenci, na nich budovat jak své sou
kromí, tak své občanství, jak své rodinné zázemí,, tak naši
stát nost<-.
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Předneseno ne veřejném shromáždění u příležitosti 10« výročí
Charty 77 a na podporu Jazzové sekce., New York, 26.ledna 1987°
Často Jsem si lámal hlavu nad. tím, jestli Solženicynovo
známé rčení, že člověk má odmítnout život ve Lži, nezní na Zá
padě příliš abstraktně o Asi to tak bude, protože pragmatická
mysl Američanů potřebuje oro Lož s- velkým L určitou konkreti
zaci. V Československu to ovšem-žádné abstraktum není. Tam je
Lež s velkým L nčším naprosto konkrétním* Má dokonce i název:
Ústava Československé socialistické republiky. Přečtete-li si
tento dokument, musíte nabýt dojmu, že to je ústava ještě li
berálnější a ještě demokratičtější než byli Stalinova ústava
z předválečných léto
Tento výplod leninsky ustrojené mysli stojí u kolébky
Charty 77, která byla založena před deseti lety v Praze- Nad
její kolébkou se však nakláněla i postava, jejíž jméno - na
rozdíl od důmyslné metody chování, kterou vymyslela - je prav
děpodobně známo po celém světě, Mám zde na mysli Čecha v his
torii. snad nejproslulejšího - vojáka rakouské císařské armády
- Josefa Čvejkg.
Podstatou Čvojka není to, že si rád. přihne piva- Švejk ta
ky není lenoch a ulejvák, jak se nezasvšcenci často domnívají.
Švejkové metoda je jednou z mála možností, jež mají bezmocní,
kteří chtějí přežít nástrahy života pod vládou mocných. Švejk
totiž okázale demonstruje neotřesitelnou víru v doslovnou prav
du všeho, co stávající autority za pravdu vyhlašují. Tím, že
s< chová jako vzorný voják, jako příkladný občan a jako velenadšený vlastenec, odhaluje nemožnost takového chování. Tak
má dobrý voják Švejk hluboký filozofický smysl: ukazuje absur
ditu ideologické právo věrnostiZákladní myšlenka Charty - předstírat, že Ústava není Vel
kou Lží, ale dokumentem,' který zaručuje v Československu svo
bodu - je zcela švejkovská- Všichni vědí, že základní zákony
jsou jako žvýkačka, která se dá natáhnout přesně tak, jak^to
chtějí ti, co jsou u moci. Chartisté však měli odvahu^použít
švejkovského přístupu .jako odrazového můstku, Ve své švejkovské víře v platnost onoho kusu papíru však šli mnohem dál než
kdysi dobrý voják. Vyzvali vládu, aby respektovala ústavu, ja
ko kdyby vůbec někdo někdo měl zato, že ji vláda má respektovat..
Během těch deseti let, které od. roku 1977 mezitím uběhlv, Char
ta 71 nepřestala vydávat prohlášení, týkající se různých aspek
tů skutečného života v Československu, at už šlo'o rasistickou
oficiální poéitiku vůči cikánské menšino, o riskantní plán po
stavit atomové elektrárny nebezpečně blízko hustým aglomeracím
obyvetelry . ne jen v Československu, ale taky za rakouskou
hranicí ;
’bo o zkázonosné průmyslové zamoření s )veť*ozápadních
Čech, v jehož důsledku odumřely překrásné lesy na hranicích
mezi Československem a Německem a životnost těch, kdo^žijí v
této,obli,cti se ¿krátila«. Vláda se uchýlila k. feudálním opa
třením
omuzují noh.ý.j obyvatelstva, a aby lidi za toto
omezení Hak odlkouniln, vyplácí dnes těm, kdo musí v nebez
pečné zel, zůsť?v, prémie. No--í nevolníci jsou ovšem vynaléza
ví a anod Iky našli pro prémie případný název - úmrtné^ Něco
takového. jako ostatně i jiné neologismy komunistického impé-,
ria, se !’ěžko překládá. Po uelý^a les^tlLal ti
sledovaní,
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policií pronásledovaní a čisto i věznění mluvčí Ch rty dělali
to, ,.c,o dělá na Západe svobodný tisk. Pochopitelně jsou zde
rozdíly» Už jenom proto, že prohlášení Charty nikdy nebyla
v zemi svého vzniku potištěna. Ale ne jpodstatnějš.í rozdíl by se
dalrvyjádřit takto: na Západě mohou novináři, kteří napsali
lež, jít sem tam do vězení (ostatně se to děje velice•zřídka,
zdá se mi)., V zemí, kde vznikla Charta 77, jsou naopak do vě
zení posíláni, protože napsáLi pravdu,
• . • •
Připomínáme-li dnes desáté výročí vzniku Ch”rty 77,y- měli
bychom vzpomenout i jiné české Organizace,, jejíž charakter
je naprosto odlišným Patologická oficiální moc ji však Chartě
přiblížila natolik, že á.e obranou této organizace zabývá hned
několik .chartistických prohlášeníe Mám namysli Jazzovou sekci
Českého svážu hudebníku, Jenom dva z funkcionářů tohoto obdivu
hodného hnutí, kteří ) byli zatčeni v září 1986,. jsou dnes s£ále- ve vězení; předseda .Jazzové sekce Karel Srp a jeho nejbl-ižší..
spolupracovník Vladimír Kouřil» To samo poskytuje jakousi, nadě
ji. Soud, který se měl konat koncem ledna, se zatím nekonal,
a objevují se známky toho, že by úřady mohly absurdní obžalobu
potichu pustit k vodě. Bude to pravděpodobně tím, že tolik li
dí a organizaci na Západě zvedlo hlas na obranu Jazzové sekce*
Někteří z nich jsou zde-dnes přítomni. Rád bych jim žá Jazzovou
sekci poděkoval, ale zároveň .bych chtěl je i všechny ostatní
.vyzvat, aby vydrželi, protože nebezpečí ještě nepominulo.
...... •. Původně byla Jazzová sekce skupinou lidí, kteří chtěli hrát
a studovat jazz* Díky široké škále byrokratických a policejních
. .překážek přinutily všemocné úřady Jazzovou sekci, aby sáhla
k. obranným opatřením^. Sekce tak zcela spontánně převzala takti
ku dobrého vojáka, kterou vyzkoušela už Charta, a mnohokrát
J ukázala,; jak otřesně nahý je císař pod svými neviditelnými- ša.- ty «.‘Něco takového nemá v oblibě žádný císař, proto t.edy ťa;ob-žaloba ze zločinu« Mezi jiným Sekce v roce 1985 podala’ žalobu
na stát, k Ústavnímu soudu» Poukazuje se v. ní na nezákonné pro, ' následování«. Každý v Československu samozřejmé ví, že . tento
•soud existuje pouze de iuro, nikoliv de facto. Byl zaveden po
sovětské invazi,.’aby údajně rozhodoval případy, kdy. byla ústa
va porušena«.Protože však nikdo nikdy neměl odvahu na nějaké
porušování si stěžovatp-jak to také úřady.správně předvídaly,
■•Soud zůstal pouze na papíře.- Nemá ani soudce, ani kanceláře,
prostě neexistuje. Je stejně ria papíře jako ty svobody zaruče
né ústavou, které má střežit»
Tiskový atašé československého velvyslanectví ve Washing
tonu Václav Žlůva nedávno odpověděl v novinách The New York
Jimes Kurtu Vonnegutovi. V odpovědi sn píše o tom, jak je v
Československu jazz "tento výtvor černého lidu Spojených států
v tomto roce slaven na mnoha jazzových festivalech". Pan Žlůvn už ovšem nepíše, proč najednou takové záplavu jazzu. Komu
nistická strana, vyděšená domácím i mezinárodním ohlasem, kte
rý pronásledování Jazzové sekce vzbudilo, byla nejen přinucena
dovolit, ale výslovně nařídila frenetickou jazzovou činnost.
Její překaz byl tentokrát proveden do písmene, takže v roce 1986
bylo v Cechách a na Morevě tolik jazzových festivalů jako nikdy
předtím., Muzikanti, kteří se na těchto synkopových orgiích po
díleli, však dobře vědí, že tato auře 3 aetas jazzu byla umož
něna jedině díky zarytým tvrdc^nlaVcúm Sekce^ Zakázaná organi
zace přežila tak dlouho nejenom díky neochabující podpoře svých
sedmi tisíc platících členů mezi mládeží, ale také díky tomu,

’■ mělo svá příznivce i v establišmentu.. Věřte tomu nebo ne,
bylo mezi nimi i pár mladých úředníků, ministerstvo vnitro, ji
nými slovy pár policajtů. Z velmi spolehlivého i kdy"
zřejmě naprosto důvěrného pramene jsem se dozvěděl,, že vzápě
tí po zatčení sedmi v září minulého roku, někteří z těchto po
licajtů se dali v soukromí slyšet, že to, co Sekce dělala,^by
lo legální, že to vůbec nebylo ’'společensky nebezoečne” a že
její mluvčí jsou vlastně hrdinové •>
Na jaře minulého roku se v Národním divadle v Praze hrál
Brechtův Galileo Galilei. Proslulou Galileovu větu, kterou se
uzavírá třináctá scéna, však v rámci režisérova znormalizova^
ného "pojetí’' oddeklamoval herec bez důrazu, který v pojetí
Brechtově je zřejmě víc než na místě~(Brecht měl nesmysli Hit
lerovo Německo): Unglücklich-das Land,'das Helden notig hat!
Neštastná země, která potřebuje hrdiny!

Filosofové většino^ stát budovali
ideálně, vytvořit jej skutečnou po
litickou akcí - to v celých dějinách .
bylo dáno jen .jednomu mysliteli
.
- a to právě Masarykovi.
/
(Jan Patočka)
•
Slunný den a nezvykle nerušený průběh doprovázel meeting Charty ”
77, uspořádaný k 50. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka-. • Konal
se v Lánech 13.9.1987, tedy o den dříve,v neděli. Jento posun u-1 možpil účast lidí i ze vzdálených míst.Úvodní báseň "To kalné rá
no ze sbírky Jaroslava Seiferta "Osm dní" přednesená Vlastou Chramostovou, projev Ladislava Hejdánká. 0 významu TGM v minulostmi pří
tomnosti a modlitba P.Václava Maleno za všechny přítomné křestahy,
vytvořila opravdu sváteční pietní náladu. Pak přítomní zazpívali
státní hymnu a oblíbenou píseň TGM "Ach synku'".- Konečně české slovo
nad hrobem TGM (dlouho to byla jen anglo-američtina ústy velvyslance USA). Ha závěr vnučky TGM Anna a Herberta poděkovaly Chartě 77 a při
pomněly., že vzpomínka na TGM je. hlavně memento. Tento vydařený meeting s účastí kolem 200 Lidí nebyl jen záležitostí Charty 77-, ale i
všech lidí, kteří ctí odkaz TGM a řídí se jím.
K. V. M>

- 9 -

Miroslaf Jirec

’ Byl 9»květen. Pro někoho lásky čas, pro jiné důvodné da
tum k přísaze o Vojenské*
Bylo Stalinovo náměstí» Nevím při které’ přestavbě přejme
nováno na. náměstí Družby» Jeho účel se nezměnil, sloužilo
k masovosti» Proto i výše zmíněnému času lásky a k přísaze»
Vojenské» Ta druhá možnost byla, i když jen dvakrát do boka,
častější» Asi je v součastnosti lásky min než vojáků a nebo:
Není tolik důležitá jako oni. Nevím, zda mám naosat čert nebo
Bůh vío
Te^y: Byl 9.. květen, na roku nezáleží, a ze Staliňáku
zněly již dva dny řízné povely, kterými byla řízena příprava
¿přísahy* My jsme je v nedaleké hospodě u piva slyšeli také
a protože pivo i povely měly říz, tak nás-obojí inspirovalo...
Je 9.kveten» Stalinák: Uprostřed vyrovnané šiky vojáků,,
před nimi tribuna, na ní několik vojenských vytrvalc-k a to
» všechno obklopené hroznem dychtivých rodičů, příbuzných a
..děvčat, která si mohla o lásce času nechat jen zdát». Předčí
tal se text o nezbytnosti vojáka a jeho nejčestnější povin
nosti . Archaická pravda. Asi v mysli některého z rodičů za
znívala struna hrdosti, taková ta slova: "Vojna z tebe udělá
chlapa",, zněla asi v nejedné rodině, a ted měly matky ty bu
doucí chlapy před sebou.
Text dozněl a ozvalo se hromové: "Tak přísahám". Ještě
: přod povelem rozchod jsem zavelel pozor. A potom, asi 12 lidí,
vpochodovalo mezi tribunu a vojáky. Zcela vážně, nehledíc
nalevo ani napravo, táhli za sebou různou vojenskou techniku.
. Táhli ji na provázku, protože byla zakoupená v hračkárne*
Projeli a propochodovali jsme mezi strnulým osazenstvem tri
buny a uchichtávajícím se šikem vojáků, vojenskou techniku
rozdali dětem a s vědomím splnění nejčéstnější povinnosti
odešli do hospody, ostatně nikdo nám v tom nebránil.
Asi za půí roku, jsem ležel v nemocnici*. Zemřel tam vo
ják, kterého přimáčkla vojenská technika na stěnu; Nevím,
zda se mrtvý může stát chlapem, a když jo, nevím, jestli si
to říkají ještě j jho rodiče, kteří nás před půl rokem, možná,
odsuzovali. To všechno nevím, ale jedno je jisté - květen
. by m.'l sloužit lásce. Na <tu se pro nic za nic neumírá.
7»87Nápad uspořádat na vojenské přísaze přehlídku vojenských^hra
ček byl jistě dobrý a realizace veselá a celé to, mohlo být,
jenže, cituji:"nakonec jsme rozdali hračky dětem"t
vít.., tohle je dost velká nehoráznost a ukázka neodpovednosti.
Je težko vysvětlitelné proč se vůbec napodobeniny vojenské
teenniky v podobě plastikových dětských hraček vyrábějí. Proč
tyto "hračky" míří umně stylizovanými hlavněmi z výloh prode-^
j_n, proč jsou vystavovány společně s. plyšovými medvody, autíč
ky n? setrvačník, mrkacími panenkami, proč mají být vtisknuty
.’•o fantazie-těch nevinných dětiček? Napadla někdy rodiče- ku-,
sující dítěti takovou "hračku" ta krátká otázka? Napadlo akté
ry té legrační přehlídky jak hluboce ten svůj nápad shodili,
když ty"hračky" rozdali dětem? Dost často nás nenapadá. Cesto
se necháváme oklamat vnější zdánlivou neškodností, nenaléha—
vostí, protože se někdy prostě nezeptáme. Nezeptáme proč?!

JX *
Jako se ptají děti. Než jsou, schopny sisamy začít odpovídat»
My už s.e ale můžeme ptát a můžeme dávat odpověď. Tok musíme.
.Usilujme o to, by ty "hračky” zuut 'ly v o sklad .oh zaprášené,
zapomenuté. Nevychovávejme další generace tankistů- Další
geneúpacé ignorantů* Usilujme o. odpověď* j
J
,
A potom, když někdo rozdá tyhle ”hračky” do rukou dětem, samy
je vezmou a zahodí do popelnice,, ■

•
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NEPOZVÁNÍ DO DIVADLA

Seděl jsem onehdy v jedné hospůdce poblíž divadla 3.K.Neu
manna sám u stolu pro šest lidí. Za chvíli si přisedli dva
čtyřicátníci a začli velmi živě vtipkovat o hercích, here
čkách, režisérech a vůbec partě nejen z divadla SKN, nýbrž
i E.F.Buriana, Realistického,"ba padlo i jméno z Národního.
Jeden z vtipálků byl muž pera/dramaturg j.h.?/, druhý pa
trně jevištní technik. ' Veselé historky o šoustání nebraly
konce» Padala jména, mně. známá i neznámá, zkrátka bylo tak
vtipno,. až mi z toho bylo k blití. Myslil jsem si své
a lehce se usmíval, a protože nejsem škarohlíd, utrousil
jsem: "V SKN je to jak to má správně v divadle vypadat,
až na to, že se tam žádné divadlo neděla."
Muž pera nereagoval, jevištní technik se usmál a pravil:
"To je fakt, za poslední čtyři rok^ samý sračky."
Já v duchu dodal, že samý sračky uz dvacet let co vím
a předtím to jistě nebylo lepší. Nahlas jsem však řekl:
"Ale teď $e začíná hrát Bulgakovův útěk, to by mohlo být
zajímavý představení, jaký to je?"
Muž pera mlčel a nebral mě v potaz; byl jsem v montérkách.
Jevištní technik odpověděl velice ochotně: "První půlka
jě docela dobře udělaná, ale druhá je utrápená až k nudě.
Kromě toho, koho dnes zajímá od Bulgakova zrovna tohle?
Zase pozdě!"
Přicházeli další kolegové od divadla,- ale podle chování
obyčejní kulisáci. Debata pokračovala, šoustání ubylo,
ale vtipkovalo se vesele dál. Muž pera začal vyprávět
něco o jakési domovnici, lehkou a rádoby humornou část po
vídky, kterou měl ve Večerní Praze. Neposlouchal jsem.
Hovor kulisáků byl zajímavější, jenže muž pera hlasitější.
Chlubivě žvanil něco o ženských, které po ošoustání do—
hozaval jiným. Pak ještě něco o své ženě-herečce, ale to
už Ťsem byl na odchodu.
Co dodat? Do divadla SKN rozhodně nechoďte a naproti^
v hospodě za tržnicí si dejte pozor s.kým sedíte» Ovšem
v-hjda hospody je evidentní: můžete si přesednout k ji—
ďcmu: stolu" a tím se změní i repertoár.
-tn-

A TAK MNE NAPADLO

Za jazzem se v Praze chodilo především do vinárny Parnas® Před
několika lety však byli jazzman^ vzhledem k rekonstrukci ndoSasně" přesunutý do restaurace Vagon, a*jak se nyní dovídáme, budou
muset ve Vagonu zůstat, protože Parnas se potichoučku přestrojil
v “jedničkový” podniky v němž budou zaznívat pouze tony náladové
ho klavíru®
Z Prahy se tak vytratilo jedno pódium, a kdybychom proti tomuto
faktu zareptali, určitě bychom se dozvěděli řadu"trefných1 argu
mentů spjatých s rozvojem cestovního rachu, se zlepšováním slu
žeb a podobně® Nicméně určitě nejsem sám, kdo. pocituje. Že v cent
ru Prahy chybí spíše restaurační zařízení nižších cenových sku
pin, a kdosi všiml, Že zahraniční návštěvníci Prahy se shánějí
spíše po místech se zajímavým osobitým programem nez jen po ex
kluzivních vinárnách®
Nebo Že by někdo z odpovědných Činitelů dospěl k závěru. Že pří
tomnost jazzového klubu jen pár metrů od naší první scény nebez
pečně znevažovala důstojnost.Národního divadla ! ?

DUŠAN SPÁÍ-IL.
Svět v obrazech č. 37/87

křesbas
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MÓDA, NEBO OBJEVENÍ AMERIKY

?

O africké hudbě se začalo psát hlavně v posledních dvou-třec,h letech. V Anglii a ve Francii se stal afro-ooo dokon
ce módní záležitostí. Kdo neposlouchal ’’Afriku”, nešel s do
bou» A proč k tomu vlastn j došlo? roč se gramofonový trh v
Západní Evropě vlastně i na druhé straně Atlantiku najednou
zaplnil produkcí obrovského množství hudebníků čerpajících ve
své tvorbě z pramenů africké lidové kultury?
U nás v Československu, díky dokonalé blokádě sdělovacích
prostředků, neměl dosud posluchač příliš mnoho příležitostí
zjistit něco o tom, co je to afro-pop, ju-ju nebo high-life.
Myslím však,.)že ten, kdose nespokojuje s komentářem dění v
oblasti populární hudby na stránkách časopisu meloiie, na před
poslední straně Mladého světa nebo dokonce s pokusy Miloše
Skalky v CST a chce se o této hudbě dovědět něco bližšího, si
nenechá ujít příležitost zajít si na noslechovku Jiřího Černé
ho nebo JosefazVlČka (sám mám stále v náměti jeho tři večery
věnované folklóru atomového věku - hudb* vycházející z afric
ké lidové kultury)»
Jamajskou, ale také africkou hudbou se inspirovala oblíbe
ná pražská reggae kapela ^abalet. A v jedné z jejích písní se
zpívá o ju-ju».
Co to vlastně ju-ju je???
A kdo jo King Sunny Ade, o kterém se ve světě tolik mluví???
Když v roce 1982 anglický časopis Black Music komentoval
úspěch alba ”Ju-ju Music” jako podařený debut nigerijského ky7, /lsty a voklaisty Sunny Ade, sám zmiňovaný to přijal s úsByl~ to. již jeho 48» LP, která se jen v jeho vlasti
nro-lnla téměř ve 200 tisících exemplářích. V Evropě se stala
dostupná díky předvídavosti a pohotovosti promotora legendári.
Boba Marleyho, Chrisu Blackwellovi . Ten zahrál odvážně
v-lmk, když koupil dost draze jeho africkou licenci. Stal se
t
znovu Kolumbem v show bussinesu a osvěžil rytmicko-kyta
rovou ju-ju komerční trh po obou stranách Atlantiku,
du-ju vychází z tradic obřadních náboženských písní kmene
Yovub^» Ve své obecně známé elektronické podobě však existuje
.11 ~ téměř deset let» Tato hudba se ve své vlasti přílišnému
usaechu netěší, zvláště ne mezi mládeží. Nejmladší nadšenci z
l\gos se baví na diskotékách za zvuků posledních populárních
ni. uů a reggae typu UB-40.
Ju-ju je v Nigérii zábavnou hudbou staršího pokolení, která
se hraje při svatbách a lidových svátcích nebo dennodenně hostu
je v restauracích a nočních klubech. Je něčím ve smyslu lidové
záoavy, hluboko vrostlé do kulturního povědomí kmene Yoruba nejpočetnější etnické skupiny této zeměpisné šířky.
King Sunny Ade - koneckonců autentický potomek královské dy
nastie Ondo - patří už léta mezi nejvýše ceněné interprety
ju-ju, vedle takových jako naoř. Commander Chief Ebenezer Obey,
Prince Segun Adewale nebo Admirál Dele Abiodůn. A jeho neroz
luční Afričan Beats - to je jodenáctičlenné seskupení těch nej
lepších kytaristů, bubeníků ° vokalistů z této branže. Není tře
ba se tedy podivovat úspěchům nahrávek Ade, jejichž producentem
je navíc Francouz Martin Meissonnier«
I když oro nás je nářečí kmene Yoruba, v němž jsou písně in
terpretovány, tak nesrozumitelné, ne skladbách nás upoutá pře
devším jejich vitalita, autentičnost a magie rytmu. Proto ne
lze ju-ju neregistrovat, když celek je tak působivý a odpovída
jí?.! požadavkům populární hudby naší dobv.
-SAGVAN-

NON STOP unor 1987

Bezprostřední, inspirací, k-nap-sání níže uvedeného materiálu
•býl’incident, který se stel během prosincového koncertu skupi
ny Karcer ve varšavském klubu Remont.
Mladý člověk, oblečený do hně?é kožené bundy o nakrátko ostří
haný, byl přistižen Jak vybíjí skleněnou výlohu klubu rozměrů
cca 3x3m.
Při pozdějším rozhovoru se mi vyznal, že on za nic nemůže,
že to "holý lebky" ho nacpali do té výlohy. On by to nikdy ne
udělal, nebot on i jaho přátelé chtějí pokoj a přátelství mezi
všemi lidmi. "Pacifisti!".,, upřesňo-val». (Během té krátké roz
mluvy se mi podařilo rozšifrovat několik slov namalovaných zub
ní pastou no jeho kožené bunde - bylo tam cosi o vzpouře, krvi
a revoluci. "...A za všechno můžou "skinhedi", protože jsou to
fašisti a nemejou si nohy!...")
Už tři roky se v dostupném polském tisku neobjevil mate
riál týkající se jevu označovaného jako PUNK... To opravdu nikdo
nemá ¿zájem o něm psát? Anebo chybí tzv. společenský zájem? Mys
lím, že důvodů bude víc.
• • Tak třeba za prvé:' Nemůžu pochopit, proč většin- našich hu
debních kritiků považuje psaní o tomhle hnutí ze n
ponižu
jícího, ba přímo škodlivého, za něco podřadného... Jediným
zdrojem tohoto typu muziky jsou v podstatě pouze koncerty (na
hrávky, které by byly schopny vypovědět cokoliv'o tom, čím je
vlastně polský punk, neexistují) a punkové koncerty bývají čas
to horké, často to smrdí a bolí do uší...- Možná proto organizá
toři punkových koncertů dostávají tak málo žádostí o akredita
ci ...
e
•
Za druhé: A co ti hudební redaktoři; kteří jsou tímto hu
debním stylem opravdu zainteresováni?, řipadá mi, že ti od jis
té doby vlastně ani nemají o čem psát.. Už několik let pořád ty
též skupiny a pořád tatáž tradiční varianta punk-rocku» Část
starších punkových souborů, aby se tomuto vyhnula, změnila ra
ději radikálně svoji tvář.
Samozřejmě máme tu trvale i pár kapel, jejichž současná
produkce dovoluje dělat si naděje, že i na poli punkové hudby
je stále co dokazovat. Rovněž netvrdím, že by se žádné nové
skupiny nerodily. Rodí se - pír jich zaujme publikum svou živelností a nadšením, které tolik chybí dinosaurům, ale jinak
tradiční kumšt...
V takovýchto podmínkách se také velice snadno stene, že od- ■
kudsi' z hlubin je náhJLe na povrch vynesena davem poblázněných
f'mdu i kapela očividn" prázdná, bez nápadu, napětí, a to všech
no jen díky ortodoxnímu zjevu a oblečení v duchu Punk.,:
Taky texty současných skupin jsou nějak rozbředlé a bezdu
ché. Chybí jim síla a prostá punková exprese. Doje se tak záko
nitě, jelikož ani publikum nejeví žádný zájem o předávání ideg^
Nevymáhám ol tvůrců punkových textů žádnou velkou poezii,vždyt
přece i jednoduchými slovy, bez užití vzletných metafor a dů
myslných jazykových konstrukcí je možné vyjádřit v čem spočí
vá naše ‘vzpoura, proti čemu j.e namířena.
Za třetí: Změnil se odběratel tohoto typu hudby. upravdo víyaadšenci už z tohoto hnutí odešli, přenesli se na další stu
peň uměleckého cítění.
V současné době tvoří tu hlavní-"masu Punku" lidé ve veku'
14-18 let, nepamatující si už časy "Velké punkové re.voluče",
znající Exploited z u nás vydané desky "On Sta^e” a Sex Pis-
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tols díky videokazeta- "The Grout Hook n. ra 1J. • swindle" , kolují
cí tea po kraji.
Pro současného posluchače punk-rocku je důležitější fyzic
ká realizace a účinek hudby, t --nec, křik, než její původní vý
znam spočívající v sjednocení c osobitém vyjadřování n chápání
světa... Nechtěl bych teď Punku vymýšlet nějakou id zolagii, ale
zdá se mi, že kdysi k tomuto hnutí nedddělitělně patřil i jistý
způsob myšlení a chování - a nejen vizáž.
Dnešní punk není spojen v žádné společenství a svůj '’image” ob
léká až u příležitosti’ např.koncertu- Mimo jiné, také proto už
punkové hnutí jako jev přestalo být hrozivé (jestli vub.rc mohla
být kdy řeč o ohrožení z této strany).
Koneckonců - největší dav. púnkáčů, jaký, jsem v poslední do
bě spatřil, nečítal víc než 10 až 20 osob. A kde není "masový"
zájem, je docela pochopitelné, že nebudou ani ■ žádné opravdu
punkové festivaly. Pořadatelé větších akcí se sněží punk-rockových kapel vyvarovat a jen málokterá koncerty dokážou shromáž
dit odpovídající počet zájemců (.^začarovaný kruh).
'
Myslíte si, že výše uvedený článek byl stvořen nroto, aby
ukázal, že "Punk Is- Dead"? Vůbec, ne. Je signálem, poplašným
signálem, aby hnutí, které je přece tím jedním z mál° autentic
kých projevů zápasu mládeže o svoji, svobodu (a je jedno, jest
li to je svoboda ideologická, politická .či umělecká) nebylo
námi nenávratně promarněno. '
*'- y
Nebot tak jako dneska o Hendrixovi, za pár či tucet let
bude se hudební tisk zeširoka rozepisovat o jevu označovaném
jako "punk".. Akorát, že dnesk '• si to nikdo z těch pánů od umě
ní nechce přiznat. A dobře .jim tak.Adam GrzegórczykTento článek - zdánlivě jen o polských problémech - mě po
nejprv vyprovokoval a posléze dovedl až do stavu duševního
zvracení» Upozornuju na to'hned zezačátku, protože pro mnohý
z vás ten pohled asi nebude nic oříjemnýho.
0 co vlastně jde?
Jde ještě o muziku?
Ne!
Nejde jen o muziku a nikdy ani nešlo!
Topíme s? v chlastu a žvástáme o revoluci. Nadáváme na vrch
nost, na politiku, na maloměšláctví - a kupujeme si noviny, jez
díme autama, necháváme si říkat soudruhu a svejm ženám dovolíme
šmelit vlastní kůži za poslední tuzexovou umelou hmotu.
Chceme' lásku,, jo 9 ale nevěříme na ni. Že ta hudba je nějak
mělká? Ce},eJ svět nás nudí, tak si. pouštíme- televizi. Hnusí se
nám- ”mono%onn>st”a tancůjem rr diskotékový BUM-ČVACH ’
Drogy jstou to svinstvo, který se zatím nedá koupit ve Stánku
PNS! .
■- Co že chořme změnit? Né v no!
Hovno, Hovno, Hovno n hovno!
Dyt to jsme my ta muzika, to sme my ten svět, my sme tim tex
tem, my jsme oni!, tamty, ty... ty..- , my sme je jich} krev!
Né,- né panáčkové, - žádný velký gesta, žádný velký tony z pře
vratný harmonie, žádný kostýmy a světla, žádná aparatura, žád
ná očividná-vnější revoluce! Žádný nový aranžmá! Jeto jen lá
mání zrcadla na menši střípky. Já! Já, každej já - bezhalasně
uvnitř!... v sobě, každej já v sobě - musíme dělat revoluci.,
^okud není pozdě, dokud jsme neusnuli, neustrnuli, nezkameněli,
dokud nám někdo rozvášněný (třeba jenom tvarem naší hlavy) ne-
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zakroutil krkem, nebo dokud jsme my pitomci sami nepřebrali
jejich moc a majetek o
Kdy už si konečná domyslíme to naše - ’’stejně to nemá ce
nu"... ."Někde vylezu, něco kecnu, za něco se postavim a už je
slyšim 'jak mi škrábou na dveře."
Pochopitelně! Ty! §ys totiž na jejich místě taky škrábal
a bušil a rušil! Nežvaň, viděl jsem tě na vojně!....
Sami v sobe až vystoupíme a sami sobě až si to pěkně od plic
řeknem, pak už nebude nutný vystupovat a kecat jinak, za něco
se křečovitě stavět, protože za‘tím budem stát £ořád!
Viděli jsme všichni Gandhího? viděli jsme všichni Nekonečný
příběh? Viděli? Viděli!
Á došlo nám taky trochu, že je to o nás!?
Jo, o nás! (0- každým tom "jediným, samotným bezvýznamným"
já).
Říká se tomu alegorie a kdysi se to hodně používalo v básních
a taky v Bibli., Jo, jenže básně a Bible nás nesere, ty utahaný
žvásty na voblbnutí hlavy, a pak - my sme přece Ateisti a věřit
budeme jen tomu, co je jasný.
Hovno ateisti! Jsme pohani, vážení* A jak slizký pohani. V co
všechno jsme schopný’věřit..... o.
"Co mam teda dělat?", zeptá se mě vobčas někdo, kdo mě do
prdele neposlal.rovnou. Nelhat, nekrást, nezabíjet, necizoložit a lidi mít rád!
' •
"Ale to přece většina z nás dělá, ... to dodržuje."
Kecáš! řek by ^ristus. tenkrát, kdyby byl sprostéj jako já,
jenže von nebyl a tak řek smutně jenom: - víš co, jestli chceš
něco pochopit, prodej ten auták, toho automátickyho bubeníka,
ty aparáty -a kostýmy, ... zacvakni za všechny v tomhle městě
účet a nezapomeň ss s nima nadobro rozloučí^. Jo a když ti,
něco zbyde,kup sivbazaru šmejd'kytaru a pod za mnou. Naučím
tě vyrábět, vlastní hudební nástroj! 0 co jde?!?
Ne, nejde jen o muziku, a taky nikdy nešlo !
,>
- CAINE Lva eseje bokem

tí? ¿X Qt*U

Někteří adresáti dopisu "Vážení a milí", obdaření přízní hvězd,
obdrželi novou publikaci, vydanou Jazzovou sekcí. Jmenuje se
Ambientní hudba a industrial, s podtitulem Lva eseje o rockové
avantgardě, autorem je Josef Zub Vlček. Brožura má dvacet zmen
šených stran A5, je tištěna ofsetem, vyšla v letošním roce v nové
edipi BOKEM.
■První esej se jmenuje Hudba jako vzduch, v sečmi krátkých kapitol
kách autor rozebírá muzak a ambientní hudbu, její minulost i sou
časnou krizi . Lruhý esej - Hudba jako hrůza’- se zabývá industriální hudb.ou. Autor o ní píše v minulém čase, opět v sedmi krátkých
kapitolkách. Odpovídá na otázku, co je industriální hudba, jaké
má souvislosti a.zmiňuje nejvýznamnější představitele industriální
hudby, industrial byl, jak -to autor chápe, intelektuální reakcí
na punkovou hudbu.
Publikace má i pěknou obálku, bohužel se tam vloudila chybička;
v podtitulu má být Dva eseje (esej je masculinum),' nikoli Dvě
eseje.» Ale kdo nic nedělá-, nic nezkazí...
Výtisk,.je neprodejný, půjčil jsem si ho od přítele a nechal za 17
Kčs oxeroxovat.
J.
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Sdělení ¿‘•_67O^(Zásahy_státních o rgánů_proti_ne závislým
■ ~ kulturním aktivitám na_Knrlovarskuý
V sobotu dne 25.7»1987 mil u Daniela Mráze, nar. 4.7.1957,
bytem Praha 4, Legského 5186, dělníka, člena rocková skupiny
Ženy, proběhnout koncert několika hudebních skupin. Tento
koncert se měl uskutečnit v rekreační usedlosti ve Služetíně, čp*8, okr» Karlovy Vary, jejíž je spolumajitelem.
Hned po příjezdu na místo D./Uráz zjistil, že cele okolí
je již od patku zablokováno příslušníky VB. On i jeho přá
telé Jiří Fialo a Alois Borsuk byli zadrženi. Jiřímu Fialovi
a Aloisi Borsukovi byl ukázán cyklostylovaný zákaz vstupu do
obce, který byl později předkládán k podoisu i ostatním, kdo
se na místo konání koncertu pokoušeli dostat. D<JIr/zovi bylo
velitelem akce mjr. Hrdličkou ukázáno rozhodnutí odboru
vnitřních věcí ONV v Karlových Varech, které zde citujeme:
•
z
"ROZHODNUTI"
Okresní národní výbor, odbor vnitřních věcí v Karlových
Varech na základě informace 03 SNB Karlovy Vary ze dne
25.7.1987 «zakazuje podle •§ 1, písm b/ zák.č.126/1968 Sb., o
některých přechodných opatření k upevnění veřejného pořádku,
shromáždění o_sob_dne__25_,7 «1987_v_T<eplé_část Služotín_u Daniela^Mrá^e s výjimkou jeho todinných příslušníku.”
Po protestech D^Mráze bylo jeho přátelům J.Fialovi a A.'
Borsukovi povoleno -se k němu připojit. V bývalé konírně statku
bylo už v té chvíli přítomno deset příslušníků V3 vedených
kapitánem. V okamžiku,, kdy je Daniel Mráz vyzval k odchodu,
vstoupil do místnosti mjr..Hrdlička s povolením okr. prokurá
tora v KV k domovní prohlídce. Tento "legální” aspekt razie
komentoval slovy: "Tak to vidíte, pane Wiráz, že jsem větší
demokrat než vy.." Rovněž měl s sebou.vyplněné formuláře pro
případné 48hodinové zadržení D*.Mráze» Prohlídka byle - aniž
bylo cokoli zabaveno - uskutečňována značné neobvyklou for
mou ’pravidelného procházení domem v asi hodinových intervalech.
Další, příchozí byli buň vykázáni za hranice obce nebo odveze
ni'k výslechům» Opatření, jež měla zabránit zájemcům v ůčas.ti na koncertu, byla víc než důkladná: obklíčení domu 80-100
uniformovanými policisty, včetně ne uniformo v mých příslušní
ků pohotovostního oddílu VB, trvalo až do odjezdu majitele
a. jeho přátel. Některé vilky mimořádně nezastavovaly v žele
zniční, stanici Hoštec, nejoližší Služetínu. V jiných přípa
dech byli přijíždějící účastníci mezitím odvolaného koncer
tu vyváděni již ve střediskové obci Teplá. Členové jedné^punkové kapely byli po sedm hodin zadržováni na MO VB v Toužimi.
Daniel iUráz ve svém dome v Služotíně pořádal již několik
rockových a punrockových koncertů. Od podzimu 1986 se však
tyto koncerty staly předmětem policejních represáliíi Během
koncertu konaného koncem září 1986 vnikla do objektu v pokro
čilé hodině skůpinra příslušníků VB, vedená mjr.3artošem z .
Karlových Varů a vykonala zde domovní prohlídku, aniž by k
tomu měla povolení prokurátora.. Všichni oři to mní byli legi
timováni a D.Mráz dodatečně pokutován za údajné rušení noč
ního klidu, porušení zákazu rozdělávat oheň blíže než 50m od
stavení a vyvěšení plakátu na domě. Následovala série výsle
chu účastníků koncertu v Kutné Hoře, Mariánských Lázních,
Karlových Varů a Jihlavě. Napříště byl spolumajitel D. Mráz
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zastrašován před k.íždým koncertem ’'preventivně" na KS SNB pro.
Prahu a Středo Český kraj v Bartolomé jské ulici Č.7 orgány StB.
Navzdory tomuto šikanování se ve Služetíně uskutečnilo dalších
pět rockových koncertu za účasti pražských i venkovských roc
kových skupin, ve dvou případech soojenýph s výstavou*, Repre
sivní opatření v tuto dobu byla relativně- mírná: výslechy, ode
bírání řidičských a technických orůkazů majitelům přijíždějí
cích vozidole
V květnu 1987 došlo k dalšímu zostření situace. Před kon
certem 29-5o 1987 byla uzavřena silnice vedoucí obcí a provádě
na kontrola všech projíždějících aut.,’Téhož dne byl lokálně od
pojen přívod elektrického proudu do usedlosti.- Všem přijíždějí
cím účastníkům koncertu byly odňaty a zadrženy občanské průkazy»
Před stavením hlídkoval celé dva dny policejní vůz. Akce se
zúčastnily útvary V3 z celého Západočeského kraje. 200m před
obcí byly zastaveny automobily,,, jimiž na koncert přijížděla západoněmécká punková kapela a bylo jí zabráněno v účasti. Koncert
Se .neVzdory všem.těmto okolnostem a neustálým pokusům VB vnik
nout do objektu uskutečnil a byl ukončen ve 22^30 hodin, aby je
ho organizátoři nemohli být nařčeni z rušení ničního klidu. V
noci však policisté do usedlosti stejně vnikli a budili spící
hosty- pod záminkou, že hledají majitele. Vniknutí db objektu se
podle svědectví souseda opakovalo po 14 dnech.. Příslušníci VB si
dům oúemkli. a nějakou dobu se v něm zdržovali.
Po tomto koncertu bylo zahájeno vyvlastnování domu čp .8 .Je
ho spolumajitelé Jaroslav Kozlík .a Blanka Bezzemková vlastnící
polovinu se totiž vystěhovali do NSR. Daniel Mráz se svou manžel
kou chtěl tuto polovinu domu od jeho nového vlastníka, MNV v
Teplé, odkoupit, ale pro průtahy a cenové machinace k tomu po
sléze nedošlo» Mezitím odešla do exilu i manželka D.Mráze, Vla
dimíra Mrázová spolu se svými dvěma dětmi. DJviráz byl. jako spo
lumajitel vyzván, aby svou zbývající čtvrtinu odprodal státu,-.
" Při té*to příležitosti bvlo mu nabídnuto 11 623,70 Kčs, přičemž
’.jen do stavebních úprav investoři zhruba 20 000 Kčs.
Jakkoli Daniel Mráz na nabídku nereagoval,, byl mu oznámen
termín, v němž byla připravena k podpisu kupní smlouva a byl vy
zván, aby se dostavil a vzal s sobou klíče od objektu.. Zá zmín
ku rozhodně stojí, že příslušníci VB, kteří střežili dům dne
25o7«1987, • aoy zde nemohl’být uskutečněn koncert (zkouška?), bě
hem dlouhých hodin čekání hovořili o usedlosti, jako by. už^byla
: j-jich majetkem, diskutovali o chystaných stavebních úpravách
apod,.
Daniel Mráz si po opakované zkušenosti (podobně už v minulos
ti pochodil - z týchž příčin — při pokusu o usídlení v Kolnovicích v Jeseníkách) a po odchodu manželky a dětí do Rakouska a později do Itálie, podal žádost o vystěhování z ČSSR, která
však byla zamítnuta. Zamítnuto bylo rovněž odvolání., Žádost o
vytahování si’podal znova.
Celý případ opět dokazuje, že postoj mocenských orgánů, při
nejmenším pokud jde o nezávislé kulturní aktivity, se přes všech
nu rétoriku a kosmetické, úpravy (pořádání okázalých akcí jako, je
n°pro Rockfest ap. ) ani v nejmenším nezměnil. Lze dokonce říci,
v d'.ném případě, má nezákonnost mnohem širší-záběr než. v ne
dávné minulosti.
,7‘
Prah ?. 3-8.198?
■
‘

18 J..S, Fiala
SLUZETIN - IN MEMORIAM
motto:
soudruzi rockeři
soudruzi punkeři
soudruzi bez p^aco.vního poměru
soudruzi z pastáku
•
soudruzi jehovisté
soudruzi toxikomané
soudruzi od bezpečnosti
soudruzi recividisté
soudruzi konfidenti....
hraje vám Patologický orchestr města Mariánské Lázně, zá
roveň volám na scénu západočeského mima Patra Zandyho,, v jehož
podání shlédnete aerobickou rozcvičku vytvořenou dvěma genera
cemi bachařůeo.

Jako motto svého chronologického článku o Služetínských kon
certech a vernisážích uvádím svůj text z únorového koncertu na
Služ^tíně, kteiý se konal letošního roku (1987), Služetínská
SVATA ZEM - HOLÝ LAND dnes již neexistuje, byla vyvlastněna
Okresním národním výboremv Karlových Varech a tím padla jedna
z dalších neoficiálních kulturních českých scén. Se jménem Služ^tín je neodmyslitelně spjat název rockového souboru PATOLOGICKX ORCHESTR MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, k jehož existenci orientuji
nyní svůj článek. '
Patologický orchestr města Mariánské Lázně byl založen na jařé r.1985, při příležitosti chystané Vernisáže hořících obrazů
výtvarníků Jiřího s.Fialy a ZFL Pastyrika.. Šlo o dozv^čení té
to vernisáže původně navrhovanou poemou básníka Jiřího Dkawa,
která bylo sice původním týmem Patologického orchestru města
Mariánské Lázně /nadále pod zkrato>P0MML? zhudebněno, leč po ne
shodách s autorem se realizovala poema jiná, šlo o melodrama
tickou skladbu J.S.Fialy nazvanou ’’Katastrofální zpěv”. Ta byp
la realizována zá ¿Listopadové noci r. 1985 při vernisáži OHNIVÝ
HOLD m ar kyze de Sade v prostoru dětského hřiště, místo Prelátův
pramen — Mariánské Lázně,
Po této symfonické skladbě byl zhudebněn POMÍVILem další melo
dram, titulovaný jako ’’Lunderhood” . Původní POMML hrál tehdy
ve složení: recitace - J^S.Fiala, kytara zpěv - E.K.Fošna -fou
kací harmonika flétna - Vl, Starek, zvukové efekty - Petr Zandy a J.Bartošo
Od léta r.1986 se skupina elektrizuje a rozšiřuje se o basky
taristu Daniela Mráze» Na jeho statku v západočeské obci Služetín skupina hraje a realizuje svůj první koncert v září na
I. Rockovém a výtvarném Služetíně'1986 a to za účasti hostují
cích souborů:The Suřik,vŽeny, Miroslav Jirec and Classic Fuga
Band, Psí vojáci a plzeňských punkových skupin EKG a PVC,
I..Rockový a výtvarný Služetín se konal za vernisáže výtvarní
ků:--J ,S. Fialy, P.Vošeckého, ZFL- Pastyrika, J .Větrovského. Kon
cert a vernisáž byly ukončeny v ranních hodinách příjezdem po
licejního autobusů a zásahem příslušníků VB.
Další koncert se konal 22.prosince r.1986. Byl to vánoční
koncert uskutečněný ve Služetínské konírně v konstelaci rockových skupin POMML, H.mhaband, Psí vojáci. POMML poprvé na tomto

koncertu realizoval hudební - happeningovou kompozici charakte
rizující v budoucnu tento soubor., Podotýkám, ze’ přístupové ces
ty ne Služetín byly střeženy policií a že během dalšího měsíce
by^i vyslýcháni účastníci tohoto koncertu»
Únor 1987. Z POMMLu odchází bubeník Vl.Starck a na jeho mís
to přichází P..Honzík. Přelom tohoto roku byl na Služetíně doprovážen nepřízní počasí, kdy se těžko dalo dojít na statek samot
ný. Přesto byl uskutečněn další koncert a to souborů POMML /ny
ní charakterizovaný happeningovými gagy Pet.r-a Zandyho/, hostu
jícího pražského Ataku a Miroslava Jirce s hudebněpoetickým
pásmem ’’Levou vpře-i-pravou vpřed, snožmo vpřed!" Též v tomto-. '
měsíci hrál POMML v původní sestavě s flétnistou VI. Starckem
v poetickém pořadu Klubu mladých autorů "Večer mladé poezie a
hudby", místo Mariánské Lázně, Malá scéna-KASS. Při vernisáži
výtvarníků J.S.Fialy, ZFL Pastýřika, Rudolfa Rudolfa' a pásma
chebských básníků vystoupil POMML ve zhudebněné básni J.S.Fia
ly "Lunderhood" . Poetická skladba byla provázena hysterickým
záchvatem přítomné inspektorky kulttiry s.I .Potužákové,
Březen 1987«. V pořadí čtvrtý Služetínský'koncert na němž hrál
POMML jako jediný zúčastněný rockový soubor. Na tomto koncertu
měla premiéru poetická jednoaktovka nové tvůrčí dvojice J.S.
FialaMflrJirec. Šlo o po eticko satirický šleh nazvaný "Reci teční
fan-club Milana Hlavsy".
Duben 1987* V třeskuté zimě se v pohraniční obci Služetín ko
nal koncert rockové skupiny POMML- a recitačního tendemu J.S,’
Fiala versus Miroslav Jirec v jednoaktovce věnované sjezdu Sva
zu čs.spisovatelů: "MBNS".
Též duben 87. VELIKONOČNÍ PASIONAL. Šlo o projekt jednoho
•z velkých Siužetínskýoh koncertu, kteiý se uskutečnil r.1987
o velikonocích o Byl to jediný koncert, který unikl pozornosti
policie.. Zúčastnili se jej soubory POMML, Zeny a různá nahodi
lá hudební seskuoení.
Pražský klub Jhodnice - ANTIROCKFEST. 25.duben 1987, POMML
vystupuje na této scéně po skupině Hally Belly.
Květen 1987o Bouřlivý měsíc charakterizovaný výtržnostmi ky
taristy E.K.Fošny v pořadu "Poezie na schodech" chebského KMA
v Galerii výtvarného umění v Chebu.
24e květen. Policejní zákaz pořadu chebského Klubu mladých
autorů, s vernisáží výtvarníků J*S. Fialy, ZFL Pastyrika, Rudol
fa Rudolfa, milá se konat 25*5*87* Zároveň policejní nařízení
vedení KMA o zrušení členstyí k c^sobě J.S.Fialy.
Květen 50*5.87. II.ROCKOVÝ a VÝTVARNÝ SLUŽETÍN 87. Služetínský galakoncert se konal za účasti souborů POMML, Hally Belly,
jihlavské Závodničky č.5, volného seberealizování punkov/ch
hudebníků, recitačního dua J.S.Fiala-M.Jirec v jednoaktovce
"Sdružené zájmové soubory PSVB .Mař. Lázně a STB Karl.Vary pod
vedením rotného M,Jirce," teplických FTB. Koncert se konalyv
policejní blokádě a po konkrétním zásahu již právě dorazivší
moravská skupina Masomlejn nehrála. Dodatečně se omlouvám. Po
policejním zákazu vernisáže v. Galerii výtvarného umění v Chebu
vystavovali na Služetíně výtvarníci: J.S.Fiala, P.Vošecký, ZFL
Pastyrik, Rudolf Rudolf,
Stupňující se tlak ONV Karlovy Vary ohledně vyvlastnění Služetínského statku na osobu Daniela iViráze - 'baskytaristu Patolo
gického orchestru města Mariánská. Lázně*
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25 <» července se měl ne-Služeti.ně konat koncert a vernisáž vě
novaná obci Služetín, Svate zemi punkové a rockové hudby.. Ver
nisáž sestávala z klasického výtvarného týmu nyní rozšířeného
o Šatinobra. Širokoúhlého* Termín-koncertu byl fiktivní, ne
však pro VB Karlovy Vary., Přišli jsme na Služetín v sobou? já,
Dan Mráz a E.K»Fošna. Šli jsme od Hoštce, když nám zastavila
Avie a její řidič sdělil, že je služetínský statek obklíčen 00licií., A byl. N'a přístupové cestě od Teplí stály dvě nolicejní
volhy, na cestě'Od Mariánských lázní dvě volhy. Dan byl vyzván,
aby následoval VB na Služetínský statek» Já a Fošna jsme oodepsali prohlášení v němž se nám sdělovalo, že nad katastrem Tep
lá - část °lužetín je vyhlášen výjimečný stav» To obnášelo zá
kaz jakéhokoli srocování lidí na území této obce /viz doku
ment/» Dodatečně byl sice, novo len za této situace no byt mne a
Fošnoví s tím, že na' mě a xdráze v případě konání Služetísnkého
koncertu je vystaven zatykač okresním prokurátorem nro Karlovy
Vary, Pak začaly manévry. Okolo Slušetínského statku se shro
máždilo 40-50 policajtů, samej obr vyzbrojenej obuškem a poutama. Dorazilo auto plné PSVB se psem a dorazil i bubeník
POMMLu p.Honzík a byl vyhoštěn. Okolo čtvrté hodiny’nastala
opravdová Vize. To byl asi stran Bezpečnosti očekáván hlavní
nápor punku a rocku. Na cestě k M.L»vartovalo šedesát policaj
tů, na cestě k Teplé totéž. Pak na Služetín dorazil služební
policejní autobus, něco Avií, něco PSVB, cirkn na vrcholu akce
bylo zmobilizováno 200 kádrů VB. A nikde ani nohs. K večeru
dorazilo jen několik našich moravských přátel a byli okamžitě
vyhoštěniu Fáma o policejním zátahu byla od pátku rozšířena
po- všech koutech od ^ariánek až po Karlovy Vary. A v této ne
prodyšné blokádě jsme strávili sobotu a neděli.
Další koncert se nul konat v sobotu 1»srpna. Vzhledem k novým
skutečnostem o Výjimečném stavu jsme se-rozhodli uskutečnit
koncert v úzkém‘kruhu přátel, rozsáhlejší akce by se neutajila.
Ani.tento pietní rockový akt se nekonal. Budova. Služotínského
statku s 1/4 majetkového nároku Daniela iViráze byla zapečetěna
pód dohledám kompetentních orgánů VB a ONV Karl.Vary. K rukám
Daniela Mráze bylo poukázáno'13 000 Kčs majetkového soudního
odhadu.»
*
Tímto pjlicejněsoudním počinem ^udíž zanikla neoficiální
-kulturní západočeská scéna SLUŽETÍN.

OPIS
'
'
OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR KAPIOVÝ VARY
k
Odior: vnitřních věcí
Boj» Vnitř» 518/87-602
KARLOVY VARY 24. čsrvence 87
Daniel Mráz • .
Levského 3186
Praha 4
' • •
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Rozhodnutí
Okresní národní výbor,- odbop. vnitřních věcí v Karlových Va
rech na základě infor*mace OS "ŠN3 Karlovy Vary ze dne 23.7.87
zakazuje podle par»1, písm»b, zák.č »126/1968 Sb» o některých
pLchodných ooatřenÍQh k urovnání veřejného pořádku, shromáž.dění_osob dne 25/7^1981 v Teplé část_Služetín u Daniela Mráze
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- a výjimkou^ jQho-ro^
příslušníků.
Odůvodnění^
Podle informace OS SNB Karlovy Vary se má uskutečnit- 25«čeisw
vence 1987 shromáždění cca 100-200 osob u Daniela Mráze, nar.
4.7.57, trvale bytem Praha 4, Levského 3186, majitele 1/4 objek
tu čp.8 v Teplé-část Služetín«.
Vzhledem k tomu, že již v minulosti podle stížnosti občanů
došlo k hrubému narušení veřejného pořádku a konání tohoto
shromáždění mebylo řádně oznámeno ve smyslu paro10 vyhl.č.320/
/1951 UoL«.- I, o dobrovolných organizacích a shromážděních Okr.
nár.výboru v Karl.Varech,, bylo rozhodnuto, zakázat toto shro
máždění.
Tomu,, kdo poruší zákaz vyplývající z rozhodnutí vydaného pa
dle zák. č.126/1968 Sb. , může být, nejde=li o čin přísněji
trestný, uložena pokuta až do výše 3 000 Kčs, par.3 z č.126/
/1968 Sb.>
•
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne
jeho doručení k odboru vnitřních věcí Záp.KNV v Plzni a to po
dáním učiněným u odboru vnitřních věcí ONV Karlovy Vary.
Z důvodu naléhavého obecného zájmu k zabezoečení veřejného
pořádku se vylučuje v případě podaného odvolání odkladný úči
nek. /Ust.par.55, odst.2 zák« č«71/1967 Sb., o správním řízení.ZVedoucí odboru vnitřních věcí:
Vladimír Svejstil
vz. Jiřina Nidlová
Okresní správa SNB
oddělení Karl.Vary - vyšetřování VB
‘'opis”
361 15
. ■
ČVS: VV - 165/87
v K.Varech 19.6.87
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Usnesení_

podle § 160/1 tr.řádu z a h a j u’j i trestní stíhání a sou
časně podle § 163/1 tr.řádu stíhám:
Jiřího Fialu nar. 18.5.1952 Mariánské Lázně okr. Cheb., trvalé
. .
bytem Mar.Lázně uf. U ploché drá
hy čp.8, přechodné bytem Praha 4
uloJemnická čp^é, dělník u Pražská
stavební obnova Praha 2,
jako obviněného z trestného činu ........ hanobení národa, ra^y
a přesvědčení,
podle § ........... r- 198/b tr.zákona
trestného činu
.... r ......... výtržnictví
podle § .............. 202/1-tr.zákona
nebot na podkladě zjištěných a potvrzených skutečností je do
statečná odůvodněn závěr, že dne 25..10«86 v rekreační chalupě
Daniela Mráze ve Služetíně čp.8, před více osobami popsal
vlajku S3M černým fixem různými nápisy, později pak tuto polil
benzínem a zapálil.
Odůvodněním
Na základě- obsahu vyšetřovacího spisu, jakož i provedeným
šetřením orgány VB jsem zjistil, že v rekreační chalupě na

Služetíně čp.8 okr,Karlovy Vary, která jo majetkem DanielaMráze narc4*7.57 trvalo bytem Praha 4 Modřany ul Levského čp.
5186/8, jsou pořádány přehrávky různých hudebních skupin. Dne
25 o 10086 asi od 17,00 hodin opit započala akce přeh^ávek růz
ných hudebních skupin které se za tímto účelem na Služetín sje
ly« Při vystoupení skupiny Jiřího Fialy tento pak před ostatní
mi účastníky přehrávek předložil před přihlížející vlajku SSM,
kterou. popsal různými náoisy fixem černé barvy a později pak.
tuto polil benzínem a zapálil.. Při hoření vlajky potom nožem
na sobě rozřezal tričko a totp vhodil také -do ohne.
Vzhledem k tomu, že jednání"Jiřího Fialy naplnilo skutkovou
podstatu trestného činu hanobení národa, rasy a přesvědčení
podle § 198/b tr.zákona a trestného činu výtržnictví podle §
202/1 tr.o zákona," rozhodl jsem jak již výše uvedeno. .
Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou
je možno podat do tří dnů od jeho dořučení u vyšetřovatele VB,
Stížnost nemá odkladný účinek.
Vyšetřovatel VB:
kpt.Nováček František
Titl:

Odes:
Okresní správa SNB
Jiří Fiala
oddělení vyšetřování VB
U ploché dráhy 599
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
STÍŽNOST_

proti usnesení-ČVS: VV-165/87, doručeného 5.8.87.

OJůvodnění_
n“pod.ávám stížnost proti výše uvedenému usnesení a to z těch
to důvodů: bylo proti mně zahájeno trestní stíhání pro trest
ný čin hanobení národa, rasy -a přesvědčení a výtržnictví s tím,
že .jsem dne'25,10.86 zapálil v soukromém objektu Daniela ^rá
ze vlajku SSM popsanou fixem a před více osobami ji během pro
dukce sv.t.hp rockového souboru vystavoval jako hořící objekt.
Jde v tomto případě o zjevnou demagogii Vyšetřovacích orgánů a
celkové zkreslování situace, proto dodávám potřebné vysvětle
ní, Byl jsem sice již v teto záležitosti vyslýchán v listopa
du 19:86 orgány StB, šlo o osmihodinový nepřetržitý výslech, kdy
mi jako svědkovi celého tzvo koncertu bylo vyhrožováno vazbou,
což může do svědčit můj bývalý zaměstnavatel Pražská stavební
obnova, U oomníku 1, Praha 4 - Michle, a výslech probíhal pod
takovým nátlakem, že naprosto popírám to, co je v protokolu
uvedeno -, Mám za.to, že i svědectví dalších osob je z těchto dů
vodů zkreslené. Co se týká údajně spálené vlajky SSM, uvádím,
že o žádnou vlajku nešlo, natož o vlajku SSM, Zapálil jsem
hnědozelené plátno čtvercového rozměru přibližně 5 x 5m. Byla
sice na něm přišita světlá písmena'SSM, ale toto plátno nemělo
se statutem jakékoli vlajky společného vůbec nic. Plátno jsem
použil proto, že jsem nemel jiné a jakékoli slučování celého
mého vystoupení 25.10*86 na Služetíně s proti socialistickými
tendencemi je absurdní. Plátno bylo navíc celé ponsané názvy
uměleckých směrů a pokud jsem jej zapálil, tak z důvodu ožive
ní produkce mého souooru. V případě mé produkce 25.10,86 ^na
Služetíně nejde o trestný čin hanobení národa, rasy, a pře
svědčení a o trestný čin výtržnictví, ale o realizaci umělec
kého trendu "evens" či ’’happenings" vlastní výtvarné avantgar-

- 23 dě z 5O.tých let tohoto století. Navíc nevím o .jediné osobě,
kterou by mé umělecké počínání mohlo pobouřit ve smyslu par.
202/1 tr.zákona, tak jak to tento zákon předpokládá» Mé produk
ci přihlíželi jen mí přátelé a to v soukromém objektu Daniela
Mráze a šlo o lidi znalé tendencí moderního umění. Pokud vímř
tak jediný kdo se zdá být pobouřen, je Oddělení vyšetřování
VB K.Vary, jak lze soudit z právě doručeného usnesení, což jde
o osobyt které této produkce přítomny nebylyr nebot o jejich
přítomnost nikdo nestál. Mohu dodat jen to, že v přínade Služetínských přehrávek, jak to nazývá vyšetřovatel VB kpt. F.No
váček vnikla dne 15.září 86 bez řádného oprávnění Bezpečnost
do rekreační chalupy D.^ráze a zde na dvoře bezdůvodně zbila
přítomného ^lexandra Skljerenka z Mariánských Lázní. Dále v
květnu 30.5-87 orgány VB opětovně a bez oprávnění vnikly do cha
lupy D.Mráze a 25-července 87 v zastoupení 0dbo vnitřních věcí
ONV K.V. bezdůvodně vyhlásily zákaz, shromáždění osob v Teolé - část Služetín,’což mělo zpětný dopad na nahodilé turisty v
těchto místechse nacházejících» A to už raději ani nemluvím o
tlaku této instituce na okamžité zrušení mého členství v lite
rárním Klubu ml.autorů při KLZ Cheb.
má stížnost
proti usnesení ČVS: VV-165/87 čerpá jen a jen z naprosté sku
tečnosti.
V Mariánských Lázních 8.srpna 1987
J.Fiala v.r.

Ke zprávě Miroslava Jirce ’‘Služetín, květen 87” dAZZsTOP č^2
Považuji za nutné dodat několik podrobností k reportáži
M»dirce na téma Služetín 87* Květen 87 byl na Služetíne reali
zován jako II.ročník Výtvarného a rockového Služstíná 87>• kdy •
kompozice sjednocená pod názvem Holý Land byla věnována zápa
dočeské díře, obci Služetín a byla realizována koncertem Pato
logického orchestru města Mariánské Lázně s vernisáží výtvar
níků: ZFL Pastyrika, J*S..Fialy, Rudolfa Rudolfa a pražského
Pavla Vogec^ého. Koncert sám je uveden v reportáži M.Jirce,. sa
mozřejmě až na recitační vsuvku, na které se Jirec jak autorsky,
tak i osobné podílel a kterou ze skromnosti pomíjí. Uvádím, že
šlo o poetické pásmo nazvané Sdružené zájmové soubory PSVB Ma-.
riánské Lázně a STB Karlovy Varv pod vedením rotného Mirosla
va dirce. Dle mého soudu došlo v souboru k vyvrcholení právě
v květnu 87 v jednoaktovce věnované 35. jubileu založení PSVB
v ČSSR. V předcházejících Služetínských koncertech se soubor
uvedl ve scénách “Recitační fan-club Milana Hlavsy“ a “Mocen
ský boj nejvyššího sovětu". Šlo o poetickodadaistické kompozice
autorů J.S. Fialy a M.dírce, které doplňovaly rockovou Služetínskou scénu.
Co se týká výtvarníků, jejichž nedostatečnou osobní prezenci
direc kritizuje, uvádím, že šlo zhruba o původní konstalaci,
nyní rozšířenou o akčního malíře Rudolfa Rudolfa. Výstava sama
měla proběhnout nakolik týdnů před Siuž3tinským koncertem v Ga
lerii výtvarných umění v Chebu při pořadu chebského Klubu mla
dých autorů "Poetické a rockové variace“, pořad a vernisáž po
intervenci STB naodboru kultury ONV Cheb byl zakázán. Takže

- 24 výstava sama se konala až na samotném Služetíně, kde původně
měla být zakončena* Jinak vernisáž byla obdobou I. Rockového
a výtvarného Služetína 86 a je popsána v časopisu Vokno, ood
názvem Apoštolská mise svátého bigbítu pro severozápadní Cechy.
Samozřejmě z poloviny, až když dorazil autor článku, kterému
tímto uteklo půl koncertu, tj* vystoupení Patologického or
chestru a vystoupení pražských Žen.
Co se týká samotného koncertu Patologického orchestru města
Mariánské Lázně, uvádím, že tvrzení M. Jirce o tom, že tento
soubor se nesnaží o hudební novátorství, je mylné. Nicméně
příští koncert jej o tom přesvědčí. -Tento soubor vznikl před
čtyřmi roky při příležitosti Vernisáže hořících obrazu výtvar
níků J.S.Fialy a ZFL Pastyrika. Výstava sama byla uskutečněna,
v listopadové noci r.85 a do ohnivé vernisáže byla ^produková
na symfonie Katastrofální zpěv v podání původního Patologické
ho orchestru vedeného Euk-alinthé Křížalovským-Fošnou. K veřej
nému vystoupení* souboru došlo až na I. Výtvarném a rockovém
Služetíně 86 a pak v následujících koncertech se skupina sna
žila o.progresivní projev, charakterizovaný happeningovými a
performaněními gagy. Hutný bigbítový projev, jak jej charak
terizoval Jirec, je pouze, jedna ze silných stran této skupiny.

J.Sa Fiala

Opět ve starých kolejích7.října 1987 vyšel v Pravdě (západočeské, nikoli moskevské)
článek Václava Němce Slavnosti v konírně s podtitulem Jak se
baví někteří mladí lidé. Pan Němec si vzal na mušku ’’Výtvarný
a rockový Služetín 86", konkrétně instalatéra Jiřího, jistě
zneuznaného výtvarníka, jeho umělecké postupy, 300 litrů vypi
tého piva, a účast "hudebních” (uvozovky jsou p.Němce) skupin
Patologický orchestr města Mariánských Lázní, Psí vojáci, Po
žár; .jejich názvy: seýmu zdají zajímavé. Účastníci zábavy,
z nichž mnozí byli již soudně trestáni) však prý porušili normy
trestního zákona. Nejprve Jiří rozřízl a spálil vlastní tričko,
potom spálil vlajku SSM, předtím popsanou názvy uměleckých směrů.
Oheň doprovázel recitací vlastních veršů. Pan Němec píše "Posuň
te sami z-.,tét,o ukázky:
Hoří hvězda nade sady
podnapilé Vinohrady
nocí šlehá jako bič
ten Tvůj plávej nahej kýč..."
Další účastník recitoval své verše do odpadkového koše. Pak si dali
"marjánku",, protože ještě chyběly drogy, jak poutavě píš$ p.Němec.
Závěr stojí za doslovnou citaci: "Co si myslet o takové zábavě"?
Samozřejmě nemá nic společného se socialistickou, ale ani s jinou
morálkou. Zdá se, jako by neměla nic společného ani se zdravým ro
zumem. Ba co víc, je škodlivá. Vyšinutí některých jedinců může^
svést i některé docela normální mladé lidi. A proto je nebezpeihá.
' A když nepomohou domluvy... ”
Nemůže vyšinutí pana Němce svést některé docela normální mladé lidi?
Zřejmě nemůže, ne nadarmo se říká "Lže, jak když tiskne". Mladí^mu
těžko uvěří, ale svým lživým a štvavým článkem, ne nepodobným tem
proti Plastikům z roku 1976, by mohl ovlivnit jejich starší spolu
občany, ti ve Služetíně nebyli a neví tedy, o co jde. Mnohoslibný
konec,článku p.Němce je otevřeným zastrašováním; věřit nemusíte,
ale bát se budete. Takže glasnosí po Československu neboli opět
ve starých kolejích.
- jé -

.
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TRHÁNÍ NARYCHLO SLÁTANÉ PYTLOVINY. MÍROVÍ KONCERT PLZEŇ
15. září 1937
Motto
Motto
Motto

1/ : "Všichni., kdo máte rádi dobrou,kvalitní hudbu,
tleskejte v Michalu Davidovi.Te.d. !”
2/ : '’Demokracie ?”
3/ : "Tak komu chcete věřit - těm co dostavuj pres
hudu a nebo televizním novinám ?”

Plzeň - zběsilé město ! Nu jednom břehu nevykořenitelně ,
podzemí, na druhém vyhlášená kulturní konzervativnost.Pevná
hráz nejen socialismu a míru,ale i všemu novému,neznámému,
neoficiálnímu či dokonce zneuznanému.Město nejen známého
piva,spokojených,nasycených měšňáČků a komínů,ale taky sna
živé cenzury a známe, věznice .Město folkového popíku Porta
a město pečlivě zušlechtěných pracovnic od kultury / v obličeji /.Město strachu před padajícím hovnem ’
Jako šok z čistého nebe zapůsobila zpráva,že tu budou’
hrát dosud žijící legendy západopěmecke alternativní scé
ny - Die Toten Hosen a Einstůrzende Neubauten.
Masitá slova v novinách o západoněmecké ctyřicetitisíciwattové aparatuře,o zastřešení lochotínskéhe amfiteátru»
o účasti televize - oj,to vzbuzovalo údiv a v kuloárech
se šuškalo.Byl to velice příjemný šok.Ovšem už pan Newton
žbrblal cosi o akci & reakci a tak druh? šok /opačné
orientace/ na sebe nedal dlouho čekat.
7 Stalo se to ihned po vylepení plakátů.Mezi již citova
nými jmény se tu totiž objevily takové kapacity jako
Zbirka či Janda /D./.Ještě jsem se z toho nestačil ani
vzpamatovat,když na veřejnost probleskl i zbytek této
osudné zprávy,a to, že místo žbirky bude,ano,kdo jiný než
sám symbol naší bezproblémové generace,naší exportní
disco~ék<’vé mládeže - Michal David ! No to jsem tedy -zvě
dav .Punk kontra disco.Kdopak to asi vymyslel.Čípak je asi
tenhle geniální scénář přímé konfrontace ? A o co. tu vlast
ni ¿íňe? 0 propagační tyjátr v novinách...a nebo,že .fcy snad
byl někdo,kdo by si vůbec neuvědomoval, že... ?
20 000 obsazených míst při premiéře Discopříběhu mluví
přece za všechno a za všechny 1
Inu. jal jsem se shánět shnilá rajčata .a ve jce ,’že ,když
tjdy chvějí sračku,budou ji mít.Podzemí ožilo.Ztuhlá prs
ty začaly/dýchat. Ozvala se Praha.Prý taky dorazí.Kdekáo
ro Čekal,kdekdo to tušil,jen pánové od kultury nikoli ?!
Onen velký den byl vlastně všední.”Zlatý voči".
Co jsem to já blázen zase čekal.Stál.jsem kus před
* amfiteátrem a prohlíželzsi lidi,co sem plynuji jako jed
na řeka a nevycházel z údivu : Kde jsou všichni ti punkáči,
undergroimui^ztřeštění -filosofové,ošuntělý máničky,poska
kující bi^bítáci-« Rde jsou.Řeka plynula jako dav na prvního
máje Rcdiže s dětmi,růžové fanynky,líčidla,chemie, MOR.
^kroéí? j.~en do té řeky a měl pocit,že ne podruhy,ale nej-min p~stv v životě. Ocitl jsem se •’uvnitř".U sloupu, ještě
iocela nedaleko od vchodu. jsem se srazil s kamarádem od • nezávislého" filmu.Vyprávěl mi veselý příběh o tom^jak se
sešli dvn fotografové /nedaleko od něho/ a ten jeden po
vídá ternu druhému: "Heley/em mi zblízka ještě toho v té
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b lé košili a tam toht s tím nápisem. P-té se rozešli jakoby
hic. A co je na tom vtipného? Jen to, z-.-’jedou
n.-.c - :
v
uniformě a neměl foňák. Ha ha.
V' prvních řadá&h si mě odchytili přátelé. To už se před
jevištěm tísnil dav punkáců. "Einstůrzende- Neubautcn tady
je to takzhodina - rozdávali desky, křičel na mě kdosi ..
Na pódiu se právě chystali "Die Trtem Kosen. Bylo 1/ .
Podle Časového rozvrhu publikovaného tiskem a na propagačních
letáčcích měli sice začít hrát až v půl osmé večer, ale klí dek. Jer ti, co se rozhodli přijít až na ně, mají jaksi smůlu,
ale jinak... Ona totiž ani ta aparatura nevypadala právě
na
40 000 Watt a už vůbec né zápcdoněmeckycn. Po pravé straně pře
plněného pódia se válela haldo, šrotu.Pokroucent rezave plechy,
řetězy, staré kusy kcxstle od mta - to byly nástroje skupiny
Pinstůrzendeatd. Marně jsme se na ní těšili.
Ted konečně zpěvák od Toten Kosen vykrtkal pár úvodních
slov a kadela vybouchla. Dav„ kožeňáků pod pódiem nadskočily
a sedící publikum se začalo drápat na lavičky, a ...uzika šla
pala. Právej punk-rock ala 77. Na Němce až nezvykle melodické.
A navíc ta fantastická nevázannost. žáuny vypočítány gesta
,
•
secvičené nohyby kytaristů, jat to známe od nás, prostě nic.
Každý si tam pobíhal úplně volně, jako.vítr v bedně, od mikro
fonu k mikrofonu, chvíli ta y, chvíli tanu Zpěvák to vše koru
noval, když se zniěeho nic odrazil a uiít'saltem/do vlnícího
s davu. Rózdovádění punci se začali drápat nu pódium a tam se
vlnit v zajetí zběsilých tanců. Pořadatel je s vypětím sil sha
zoval dolů. Rozpomenul jsem se na svých 17 a na naše pogo - až
jsem málem rozlomil lavičku...
Pie Totěn Hosen odehráli svůj příděl minut a vtíravý konferenci
ér / Jožka Zeman pozn. red;/ utišoval rozdováděnou veřejnost :
"No tak to byli... a nyní přijde na řadu...jistě se těšíte..tak
chápejte, že každá skupina má vzhledem k..i ostatní si chtějí za
hrát ... Jeho ulisně nepříčetný hlas zanikl v kvílení kytar. Toten
Hosen se vrátili. Pan uvaděč rezignoval.
Po dVou písních byl konec.. Kapela zmizela, punkeci seschli a nic.
micho. Přišli No 55 z DDR. Vytáhl jsem dalekohled a prohlížel si
obličeje.• Přežvykující. okatě"tvrdý zpěvák, kytarista nemeně tvr
dých gest - ne ,z nejsem natolik muzikant, abych se cítil kompeten
tní posuzovat úroveň hudby, ale účinek-přesvědčivost, zaujetí, ra
dost, upřímnost -.nic z toho jsem v těch tvářích neobjevil, b^ly
to. tváře dě.lníků Čtoucích- si o svačinenoviny. Rutina, chlad, pózy.
/0 to komičtěji působí poz ;ěj-ší ’’Svět v obrazech", kde^ pod foto
grafií No 55 je text: "Jedna ze skupin RSR, která se pokusila na
rušit průběh mírového koncertu na Lochotíně/'.
Odebral jsem se pryč, daleko dotadu, nahoru mezi stromy a tam
přemýšlel a okukoval dalekohledem cely amfiteátr. Bylo mně nějak
hnusno... Uvaděč uvedl Davida dalším projevem, ve kterem apeloval
na "vyhlášenou" tolenanci rockového fanouška - že to jistě i pro
něho bude zajímavý hudební zážitek.... "a tak všichni, kd,o mete rá
di i jinou dobrou hudbu zatleskejte teň Michalu Davidivi a jeho
nove skupině Allegro*1, šum s^ mísil s pískotem. Viděl jsem, jak
dobrá polovina diváku tleskala a nechápal. Desky, film, televize,
denně v rádžu, dl^ libosti na koncernech. Bezmocně jsem svíral
pěsti. ^Te, rajčata ani vajíčka jsem neměl. Pár hodin před koncer
tem uč schladil jeden člověk, o kterem jsem si myslel, že ten

- 27 mně nemůže v ničem poučit. Řekl mi:':A ty jsi krestan, jó ?. . .
když k® lidi budou chtít poslouchat, tuk at hraje, na to má
právo. To je demokracie, víš? Dokudzho lidi budou žrát, tak
jsou stejně všechny rajčata zbytečný. Jednoho Davida ukame
nuješ, jenže na jeho miste už se třese de®t dalších.Chyba
není v Davidovi, ale v publiku ! A pochybuju, že na něj Ty
si dovolíš na něj házet rajčata. Měl pravdu. A to, co se •
tenkrát ha Lochotíně vzápětí stalo, to jen potvrdilo.
David začal hrát a vzápětí se na něj snesla smršň £Ísku,
hlíny, kelímků, papírů^ zkrátka všeho, co měli "rebelové" pod
pódiem k dispozici. Mísa se spasil útěkem.Uvaděč v nedusive
jeansové čepočce mohl vyletět, při vší slušnosti, z kůže.
Na pódium vyběhli “služ bní" fotografové a brali to jako lovci
byzonů hlava nehlava! A zatímco, uvaděč v jeansove čepočce neus
tále ve vší slušnosti posílal "ty zápaooněmecke gunery" na pár
ky, dorazily uniformy se psíkama a jaly se pohotově rozhánět
ostudu takové vysoce ideove a dokonale připravené akce. Uvaděč
se šponoval nad 'nepochopitelností takovéhoto nevyzrálho přístu
pu k umění u opět apeloval na "naprostou většinu ,která sem
jistě přišla za dobrou muzikou", aby zatleskala Michalu Davido
vi - Ted ! Nakonec někdo po něm hodil gumovéj granát a on pocho
pil, že je čas odejít /respektive pozvat zase Michala Davida/. ..
Ne, nebylo to naše vítězství, jak by se zdálo. Minimálně 7.QOO- lidí na povel skutečně tleskalo a policií vyklizené místo pod
pódiem pohotově zaplnily fanynky a děti. David dodecimoval lásku/ó ó é/ a další západní Němci v pořadí - jacísi Haindling, pusti
li dvě věci z playbecku.To se našim oficiálním mluvčím líbiloto byla ta správná muzika na mírový koncert!
OeteúL* se na Stromboli. Ptal jsem se po E.N. Dozvídal jsem
se útržkovitě z razných zdrojů, že byli nalitý,- že se porvali
s pořadatelema, protestovali rroti přítomnosti policie na míro
vém koncertě, chtěli dělat revoluci, rozmlátili šatnu a byli
vyhozený a už nebudou. Cítil jsem se najednou,tak malej, bezmoc
né j, utěsněnéj a hloupéj až se mi z toho zvěd 'žaludek a vláčel
jsem se domů. Po cestě jsem zaslechl útržky rozhovorů vesměs na
téma - já bych ty fašisty /punkáče, gaunery, výtržníky, sprostáky,
ožraly, křiklouny, fanatiky atd/ nahnal do uran^vejch dolů..
Jak dlouho je ještě možné ten natlakovanej papiňák dusit?!
Až to bouchne, vodnesu to’ taky? U nás neexistují zásadní problé
my - jenom takové díčí nešvary. U nás nejsou příčiny - u nás jsou
kdyžtak jen důsledky. Až to jednou bouchne, všichni budem od krve!
Aň hodí kamenem, ten, kdo je bez viny - ale to tu přece už bylo..
A taky bych chtěl poznat kapelu, jen tak, čistě soukromě,
kapelu, která dokáže udělat odvaž, pořádnej odvaž, a přesto mít
texty plný hledání a touhy po hledání. Kapelu,co djkáže dělat
obycejnej, docela primitivní hudební nářez, co pohne lidma k akci
a přesto se sama nebude potácet na pomezí chlastu, sexu, přetvář
ky a tvrdáckýho nihilismu.
Chtěl bych jednou poznat skutečnej positiv punk..
Chtěl bych jednou poznat skutečně druhou kulturu..

CAINE
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Sdělení VONS_ČA 677 ipolíce_jní _zásah_proti__galúr^i__v_D£jyické)
* , Dne 4.9» t.r-. ve večerních hodinách vtrhla skupina přísluš
níků. Státní bezpečnosti do místností domu č.7 v Dejvické uli
ci v Praze, kde poškodila elektrické zařízení a zničila malby
na plakátech, zdech a stropě místnosti. V těchto prostorách jde o dům určený k demolici - pořádal v letních měsících vý
stavy 251etý sochař Martin Micka, který k tomu získal povole
ní ONV pro Prahu 6.
Vystavovala zde řada nezávislých malířů a sochařů, vždy
po třech dnech0 Martinu Mickovi bylo později nařízeno, že ne
smí používat poutače na chodníku, a potom - před několiko dny
- vydal ONV rozhodnutí, že povalení se vůbec, rušíc ^artin Mic
ka dále nevystavoval, exponáty byly odvezeny a n^ holé zdi a
stropy, jakož i na velké archy papíru si malovalv děti z oko
lí. Do okna vylepil Martin Mičk‘ rozhodnutí ONV. Zásob Státní
bezpečnosti z pátečního večera nesl nejen známky brutality >
ale z míry vand-alského počínání lze soudit, že p.chatelé to- ’
hoto činu byli vedeni pomstychtivostí.
V Praze 6.září 1987

Sdělení VONS č. 678 (policejní zásah proti východočeskému
____ __ ______________Jhude_bnímu_f£stiv aluý____ ____ ________

Ve dnech 4.-6-9» t.r. se měl konat na pozemku chalupy
Martina Věcheta ve Volánové tzv. Východočeský 7/oodstock, tj.
hudební vystoupení několika folkových zpěváků a většího počtu
skupin (např.Květen,, Léčba migrénou, MCH band, Patologický
orchestr, Hally belly, Bisex band, Druhá směna v Kovošrotu,
Oskar band, Už jsme doma a jiné). Již v 11 hodin v oátek byli
ve Volánové zadrženi František Stárek, který byl po 24 hodi
nách propuštěn a Martin Věchet, o jehož osudu nemáme do této
chvíle přesnější informace. Objekt byl obklíčen několika de
sítkami příslušníků VB, přítomni byli i příslušníci Státní
bezpečnosti, na místo se údajné dostavil i náčelník KS StB z
Hradce Králové. Další policejní síly blokovaly silnici mezi
Trutnovem a Volánovém, kde byli, přicházející zastavováni a
vraceni zpět. Příslušníci VB vypisovali údaje z jejich občan
ských průkazů, řidičům motorových vozidel udíleli pokuty za
údajně špatný stav vozidla, v nedalekém kempu Dolce, kde část
účastníků trávila noc, StB druhý den filmovala. Několik osob
bylo odvezeno do budovy VB, kde byli krátkou dobu zadržováni
a pak propuštěni. V některých případech měla policie prohlížet
i batohy účastníků s tím, že hledá xeroxovanou pozvánku na
festival. Také v trutnovských hostincích a na nádraží byly po
licejní kontroly* Nutno poznamenat i to, že nejsou žádné zora
vy o násilnostech policie
ž? poté, v sobotu, kdy bylo jasné,
že se podařilo festivalu zabránit, se bezpečnostní síly cho
valy relativně slušně.
Zmaření festivalu příslušníky SITB jo dalším důkazem neměn
né politiky státních .a stranických orgánů .vůči nezávislým for
mám kultury a zvláště vůči undergroundu.
V Praze 6.září 1987
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JOSEF
ŠkVORECKÝ
Soud s vedoucími Jazzové sekce Českého svazu hudebníků, dlou
ho odkládaný ("gorbačovci" byli zřejmě proti konání), konečně
proběhl - velice rychle, za necelé dv^ dny - 10.-11,března„
Předseda Sekce Karel Srp vyfasoval 16 měsíců, funkcionář Vla
dimír Kouřil 10 měsíců, ostatní byli propuštěni s různými krát
kými- podmínečnými tresty. Srp a Kouřil se odvolali a totéž učiníl prokurátor: odvolání se mělo projednávat v červnu, na
rozdíl od dlouho odkládaného procesu si s ním však pospíšili
a v druhém májovém týdnu byl rozsudek potvrzen. Odkládání i
spěch svědčí o tom, že stranovláda chtěla mít proces rychle z
krku o
Soud s Jazzovou sekcí byl vyvrcholením historie konfliktu
mezi stranovládou a o.rganizací, která nedělala jen to, co jí na
řídili, ale mnohem víc,, a to se samozřejmě v reálném socialis
mu nesmí. Česky řečeno, tahle organizace mladých nadšenců,
schválená v roce 1971, se stranovláde vymkla z ruky, a brzo ne
pořádala už jenom mezinárodní jazzové festivaly "Pražské jaz
zové dny" (ty ouřady v polovině sedmdesátých let zakázaly),ale
pustila se do vydávání knih, které oficiální čs.nakladatelství
z ideových důvodů odmítla vydat. Na rozdíl od samizdatu vychá
zely tiskem, ale prodávat je Sekce směla jen svým členům, je
jichž počet byl stanoven na 4,000. Přirozeně však knihy a ča
sopisy sekce měly čtenářskou.obec mnohem větší: odhaduje se, že
nejméně 100,000. Stačilo prý, aby na škole byl jediný člen, a
už šly křiky jím řádn" zakoupené, avšak ideově ne zcela vhodné,
z ruky do ruky» Přitom to byly knihy vysokých uměleckých a vě
deckých hodnot, např, Hrabalův román ubsluhoval jsem anglického
krále, nebo Nietscheho knih? o Jagnerovi,. všemožné studie o
hudbě a výtvarném umění, hule oni slovníky atd, Začátkem osmde
sátých let, kdy se stranovláde pokusila zničit český rockn roli,
postavila
Sekce plně nastranu muzikantů a v brožuře Rock na
levém křídle marx-leninské mluvčí ztrapnila důkazem, že útoky
na rock vodou lidé, kteří si rock jednak pletou s Paulem Robesonem, jednak vyslovují soudy přesně se shodující s názory nej
konzervativnějších kritiků rocku z britské konzervativní strany«
Prostě, Sekce nebyla pouhá fungující živá mrtvola, jako je
třeba SSM, ale spontánní hnutí kultury milovných, většinou mla
dých lidí. Nakonec už nešlo vůbec o jazz, ale o zásadní otázky
sveood.y projevu, umění, sdružování, tisku atd. ťroto se roze
hrála kafkárna: stranovláde nařídila Svazu hudebníků Sekci roz
pustit. Svaz odmítl, byl tedy sám,’ včetně Jazzové sekce, rozpuštěn. K rozpuštění však došlo na základě . z?ákena odhlasovanéht po
invazi, jehož platnost bylo výslovně omezena na dobu, dokud
"situace nebude normalizována". To se zcela oficiálně stalo ně
kdy v roce 1972, čili v r.1985 už zákon neplatil. Takové malič
kosti ovšem stranovláde nikdy nevadily. Její mluvčí původně
mluvili o protistátní činnosti, pak si to však rozmysleli (jazz
jako protistátní činnost by se nevyjímalo dobře) a Sekci zaža
lovali z "nedovolené hospodářské činnosti a s ní spojeného sou
kromého obohacování se" a z "neplacení daní"-. Do hry nyní vstou
pily dva nečekané faktory: str :novláda, dobře vědouc, že o Čes
koslovensko nebyl z? posledních patnáct let ve světovém tisku
zájem, spoléhalo, že zájem nebude ^ni tentokrát. Jenomže v Mos
kvě začal vyhlašovat podivié Vuci Gorbačov, a-^meričané, ob
vykle dost lhostejní k lecče iu, nastraží vždy uši, když jde o
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jazz, jejich vlastní hudbu. Následovní překvalující výbuch pro
testů v západním tisku, podepsaných nečekaným množstvím velkých
jazzových a literárních jmen. To zřejmě dodalo odvahy obhajobo
a soudci o Ten (protože už nešlo o politický delikt, soudu před
sedal soudce specializovaný na civilní pře) vrátil obžalobu
prokurátorovi, a z ní bylo postupně vypuštěno vše o '’obohaco
vání s-e_” a nakonec i o "neplacení daní”. Zbvla teýy "nedovole
ná hospodářská činnost", jenomže u té se musí prokázat právě
"soukromé obohacování se", aby se za ni mohlo’zavřít. Detail,
který stranovláda rovněž ignorovala. "nedovolená hospodářská
činnost"- spočívala v tom, že Sekce,-i no svém problematickém
zákaze, pokračovala ve vadávání knih. rrostě, obžaloba v každé
civilizované zemi neudržitsin ', proto ten snech, aby se vše
smetlo se-stolu a na Věc se brzo zapomnělo.
Ačkcli tedy konečná obžaloba vůbec namluvila o placení daní,
placení čs.kulturní atašé dostali zřejmě pokyn nsát do velkých
západních novin dopisy redakcím a v těch jako jeden muž zdůraz
ňovali, že °J:co není souzena p.ro hraní jazzu, ale pro neplace
ní daní. V K rr do takto zafungoval slouha jménem Karel Zoubek?
v USA tiskový atačé Václav Žluv, nejvýznačnější signatáři
(např,. Allen Cinsberg) dostali dokonce osobní dopisy od čs. dip
lomatů, a podobně "letters to the Editor” se objevily i v novip
nách britských i jiných« Všude se tvrdilo, žo Sjkce není za mří
žemi oro( jazz, ale pro neplacení daní, a to v době, kdy všich
ni tito "diplomaté" moc dobře věděli, že obžaloba z daňového úmku padla. Čs. diplomaté tedy veřejně lhali. J enžo od kdy
ser .novláda považuje lež za cosi .nepřípustného?
Korunu celé kaf kárné nasadil soudce, jenž v závěrečné řeči vy
chválil práci, kterou Sekce konala, jako velmi užitečnou, libo
val si? že knihy Sekcí vydávané byly hodnotné a zajímavé, a pak
jim napařil - na čs.poměry jistě neslýchané mírné - tresty. Zná
;kč.o obdobu této komedie ve světovém soudnictví?
^ejde ovšem o relativní mírnost trestů za vydávání knih. Jak
dohne víme, odseděním trestu v Československu postih nekončí.
Zda a jaká místa seženou odsouzení po propuštění je velká otáz
ka... Zda se jejich děti dostanou do školy, je rovněž otázka.
Nové (prozatímní) ve ení Sekce apelovalo n.p vládu, aby rozsu
dek. zrušila, protože i z hlediska gumového čs.práva je napros
to děravý, a 2by relegalizovala Jazzovou sekci, protože k zru
šení došlo na základe neplatného zákona. Sekce doufá, že v úsi
lí-o relegaliznci ji opět podpoří světová veřejnost. Měla by,
ale upřímně řečeno, pochybuji. Lidé na Západě pochopí, když jde
o nevinně obžalované.. Vysvětlit jim však takové pojmy jako relegalizace hudebního skolku, je patrné n.ad lidské síly. V Americe
není třeba povolení k založení spolku a vláda samozřejmé nemá
právo spol.r.y rušit — i kdyby n"co takového chtěla udělat, jako
že to am.erickou vládů ani nenapadne. ^ám. obavy, že potvrzením
rozsudku nad Jazzovou sekcí skončil prosté opxt jeden marný po
kus vymřít se ze vše dobré ničícího sevření komunismu. Svět
brzo zapomene.- My bychom neměli.
*
K -231 ročo2. číslo 6 /12/
květen 1987
časopis Klubu bývalých politických
i
vězňů v exilu
A.
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JEŠTĚ AZASE O JAZZOVÉ sekci
/Vladimír Kouřil, červenec 87/

Následující text je materiálem, který jsem zaslal z vazby
soudu v dobré víře, že podpoří naše pohnutky, proč jsme TO
všechno dělali, proč ae nepovažujeme za kriminálníky spekulan
ty a podnikatele a v marné snaze pročistit spravedlnosti okuláry. Většinou vše už bylo mnohokrát řečeno. Formulace byly ur
čeny i zcela nezúčastněnému čtenáři. Tyto dopisy soudu jsou si
ce o myšlení těch, co Jazzovou sekci denně vytvářeli, ale sou
časně jsou to i stručné dějiny naší organizace» Text je možno
považovat za autentický, kdy jsem se uchyloval pouz ; k drobným
zásahům vyplývájících z toho, že jej opisuji z rukopisného kon
ceptu.
Takže ještě jednou znovu o Jazzové sekci..
Organizační řád Jazzové sekce mluvil o posláních v oblasti
jazzové hudby- Zajímat se o jazzovou hudbu, její historii a hlav
ně o její současnost, nelze bez sledování a studia nejen přileh
lých oblastí v rámci kategorie hudby, ale i souběžně se vyví
jejících ostatních kulturních proudů, jakými jsou literatura,
výtvarné umění, divadlo, film atd., protože všechny tyto oblas
ti se přímo i nepřímo, v souběhu se svým vlastním vývojem, na
vzájem ovlivňují. Tento trend je v kultuře přirozený, má své
kořeny v počátcích lidské civilizace, obzvláště silně se proje
vil v klasickém Řecku a nejdemokr^tictější tendence má právě
v našem století.
Názor, že se Jazzová sekce nezabývali výhradně jazzem, je
názorem, který vychází z akademického a konzervativního způsobu
myšlení, jež je vlrstní byrokratickému pohledu na svět, duchu
kulturnímu izolacionismu kat?goriíc To vše vzdělané současné
společnosti už dávno oř skonaly.
Tento trend fúzování a kooperace má u nás dlouhou tradici
v pokrokových proudech Českého umění a celé kultury už od obdo
bí mezi posledními válkami.
Jazzová sekce se již v prvních letech své činnosti vymani
la z ortodoxního nazírání na oblast jazzové hudby. V prvním
okamžiku to byl impuls daný vývojem samotné jazzové hudby na
přelomu 60, a 70. let, kdy došlo k ovlivnění oro jazzmana od
lišným /až nepřijatelně/ žánrem - rockovou hudbou. S touto hud
bou do jazzu vstoupily i další prvky, které již rocková hudba'
vstřebala a zažila. Z hlediska vývoje hudby jako celku přišly
do jazzu přes rock i možnosti nabízené rychle se vyvíjejícími
elektronickými hudebními nástroji, kt ré samozřejmě z tvůrčího
i interpretačního hlediska nemají suplovat klasické nástroje,
ale naopak otevírají obzory nových možností pro skladatele, in
terprety i aranžéry.
z ' •
Od jazzu a jazzrockové syntézy je pak už jen krok k zájmu
nezaslepených jazzmanů o celou oblast rockové hudby, která při
náší svůj specifický podíl vývoji hudby 20. století jako celku.
S rockem pak nastupuje celá osobitá část kultury, která vzniká
pod jeho vlivem, jako je například vlastní textová literatura,
poetice přítomnosti, samostatné myšlenkové proudy obrážející
se v dílech literárních, výtvarných, ve filmu,- v 'divadle.
V 70. letech se tedy náš jazz dostal do situace, která od
povídala c.losvetovému začlenění této hudby do spektra kultury
20. století,- obzvláště jeho druhé poloviny. Už od romantismu mi-

nulého století a obzvláště silně v impresionismu se vývoj všech
uměleckých kategorií slévá ve společný myšlenkový proud, který
charakterizuje různá období v oblasti kultury stejné významně
jako dění politické. Je logické, že dojít k tomu mohlo jen pro
to, že tvůrci jednotlivých žánrů navzájem sledovali svou práci,
své myšlenky s následnou či přímo probíhající spoluprací, spolutvořením^ Není to nic jiného, než všeobecně se rozšiřující
demokratizace života ve společnosti*. Není snad z dějin našeho
umění dokonalejšího důkazu o takové duchovní spolupráci, než
skulina Devětsilu, nebo okruh Osvobozeného divadla?
Jazzová sekce vlastně přirozenou cestou došla ke stejně mo
dernímu chápání 3vé hudby. Proto v rámci svých omezených mož
ností, jakými jsou problémy činnosti amatérské zájmové organia—
zace, hranice svého jazzu se samozřejmostí otevřela nejen ve
svých tištěných materiálech, ke kterým se musela jednoznačně
uchýlit po zákazu koncertní činnosti v roce 1980, ale i na
předcházejících živých koncertech či přednáškách, celému světu
soudobé kultury.
Jazzová sekce přivelda v polo 70« let do velkých sálťj po
mnohaleté absenci rockovou hudbu, včetně klasického rock n rollu, jazzrockovou syntézu, exp-orimentální hudební skupiny,ama
térskou scénu, syntetické inscenace či hudební happeningy, sou
dobou tvorbu vážné hudby a mnoho dalších popelek na současné
kulturní československé scéně* To vše bylo přijímáno nadšeně
odbornou kritikou i posluchači, ale s nelibostí ze strany mi
nisterstva kultury CSR. Většina toho, co Jazzová sekce přived
la na svět, je objevováno, nebo lépe řečeno oficiálně přijímá
no, až s odstupem mnoha let, nebo také celého desetiletí« Když
Jazzová sekce vydala Grafické partitury, předběhla jen o pár
let méně rozsáhlou publikaci vydanou ČSAV. První nahrávky tu
zemských jazzrockových skupin vznikaly jako živé záznamy kon
certu Jazzové sekce v pražské Lucerně« V oblasti protifašis
tické literatury dokázala vydat tři publikace zcela rozebrané
členskou základnou mladých generací. Na devíti Pražských jaz
zových dnech, z nichž nejdelší trvaly 14 dnů a organizačně le
žely zcela na bedrech amatérských nadšenců z řad aktivistů Jaz
zové sekce, zněl vedle jazzu rock, blues, folk, experimenty,
vážná hudba, lidová hudba. Řada dnes už konečně' uznaných ama
térů, případně i nových profesionálů, začínala* před 6-12 lety
ns koncertech Jazzové sekce. 0 nových směrech v hudbě Jazzová
sekce informovala s mnohaletým předstihem, v lecčemž ji mini
sterstvem kultury řízená kultura ještě zdaleka nedohonila.
Tento přístup Jazzové seros k současné kultuře, jak čas
ukazuje, v žádném případě nfoyl aovrchní a proto lákal ke spolu
práci začínající i zavedené tvůrce z oblasti hudby,., literatury
a■výtvarného um*ní«
To vše vznikalo na bázi ‘'’.materské zájmové činnosti a pres
to ve formě profesionálně odborné. Výtvarná stránka vznikající
pod vedením Josky Skalníka byla oceněna i pravidelnou účastí
na mezinárodním bienále užité grafiky v ^rně. Není divu, že
aktivita Jazzové sekce byla magnetem pro,lidi žijící mimo stá
le se šířící sféru kulturní pasivity dospělých,,ale^zejména
nových generací, jak stále varovněji o tom mluví již nejen
dnešní sociologové, ale i politici» Společenská prospěšnost čin
nosti Jazzové sekce je nesporná a potlačování informací o tom,
co bylo vykonáno v letech 1972 -1986 může mít jen krátkodobý
charakter.
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Součástí kulturního vývoje ¿současné společnosti je stále
větší zapojování amatérů, kteří si v nebývalé míre osvojují
kulturní a umělecké hodnoty a stávají se tok aktivními podíl
níky v kulturním životě.. Kulturní a výchovná činnost, jejíž
nedílnou součástí je naučná a informativní činnost, je soolečně se zájmovou aktivitou v oblasti umění důležitým článkem ná
plně volného času dnešního člověka^ Způsob, jakým občan tráví
svůj volný čas, je projevem jeho kulturní vyspělosti a ta je
zpětně obrazem všeobecné kulturnosti národa* Kulturně činní li
dé jsou pak vyspělí nejen kulturně, ale i morálně.
Při umělecké činnosti amatérů je neooominutelný rys kolektivnosti. Činnost Jazzové sekce je dokladem zájmu i neukojenosti lidí v kulturní sféře» Členové svým zájmem projevili akti
vitu se smyslem pro široké souvislosti oblasti jazzové hudby.
Protože jen určitý počet členů mohl být aktivní ve prospěch sa
motné Jazzové sekce, stovky po celé republice se zapojovali v
rámci místní kultury, jako místní organizátoři, autoři, hudeb
níci, dramaturgové, nebo alespoň jako dělní aktivisté, na je
jichž dobrovolnosti stojí akždá zájmová činnost.
Jazzová sekce nesuplovala činnost jiných organizací, byla
ale osamocena svým záběrem, což jeho šíři opodstatňovalo.. V řa
dě bodů svého programu byla po půldruhého desetiletí jediným
iniciátorem na kulturní scéně. Také je pochopitelné, že její
aktivita přesáhla i mimo kulturní oblast, protože je-li akti
vita skutečně kulturním přínosem, je neoddělitelná od ostatních
společenských sfér života.
Sebevražedným rysem činnosti Jazzové sekce byla její ne
ústupnost při uplatňování práv svých členů jako občanů. Dokáza
la prosadit s.vé koncerty v éře, kdy zanikla většina jazzových
festivalů a řada plánovaných nepřežila období pří,prav. Ediční
činnost, měl a za úkol rozšířit nejrůznějšími směry zájmy členů
Jazzové sekce, nejen do hloubky, ale i do šířky? co se týče
všekulturních zájmů.
Celá činnost Jazzové sekce se tedy jeví jako společnnsky
velmi záslužná činnost, která je trnem v oku mocnému aparátu
trpícímu strechem z jakékoliv neřízené a nenařízené kulturní
aktivity.

§§§§§§
S potěšením jsme zaznamenali vznik dalšího nezávislého časopisu.
Je to EKOLOGICKY BULLETIN (č.l září 1987), který vyšel letos
v listopadu. Kromě úvodního slova redakce je v něm článek Ivana
Dejmala: K řeči o ekologii, dále článek s názvem Přečerpávetaí
vodní elektrárna Křivoklát Petra a iuiloše Kunžvarta s výzvou
státním orgánům, F.D, Vodní dílo Gabčíkovo - Nagymáros a od
Karla iurázka ml. Chtějí v Chomutově nemožné?
bulletin přináší adresy členů redakce, jsou toi
Josef Danisz, Wilhelma Piecka 81, ljO 00 Praha 3
Ivan Dejmal, Kamenická 45, 170 00 Praha 7
Lenka Marečková, Kolínská 13, 130 00 Praha 3
Martin Palouš, Ječná 7, 120 00 Praha 2
Přáli bychom si, aby takový bulletin vůbec nemusel vycházet, bo
hužel bude mít ještě dlouho o čem psát a tak si aspoň skromně
přejeme, aby vycházel v lepší technické kvalitě. Nám dostupné
číslo je totiž na hranici čitelnosti.
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Federální ministerstvo vnitra
k rukám ministra'

Obránců míru 85
1^0 00_ Praha J_ .
DOPORUČENÁ!

Praha 8.června 1987

Věc :__Po_dnět na_ochranu_práv občanů

Pane ministře,

s

z mnoha míst republiky se dozvídáme o postupu orgánů MV proti
členům Jazzové sekce» Tito občané jsou voláni k výslechům,
jsou nuceni předkládat metodické a umělecké publikace vydané
naší organizací, je jim nabízena spolupráce při tzv. pronik
nutí do současného organizačního mechanismu Sekce, jsou nuceni
podepisovat mlčenlivost o průběhu těchto výslechů, jsou zastra
šováni díky své přítomnosti na nedávném soudním líčení se členy
výboru JS a jsou vystavováni přímým represím». To vše, zdůraz
ňujeme, jen díky členství v JS»
Protože jsou všem kladeny přibližně stejné otázky a jsou nuce
ni ke stejným úkonům, jsem přesvědčeni, že nejde o unáhlený
akt některého z pracovníků.SN3, jak tomu někdy b/vá, ale o pro
myšlený, celostátně koncipovaný program namířený proti desítkám,
možná .stovkám našich spoluobčanů, kteří se -ani v nejmenším
svým-členstvím v JS neprovinili proti čs. právním normám.

Jsme- připraveni ťato fakta doložit konkrétními případy a žádá- .
me Vás, abyste z moci svého úřadu podobné akce zastavil a sjed
nal ochranu občanů, kteří jsou vystaveni těmto zcela nedůvodným a hrubým zásahům.
Za Jazzovou sekci

Josef Skalník
Ing. JŠestmír Huňát
U Letenského sadu 10 Nad Šárkou 104
Praha
7
Praha
6
.

Tomáš Křivánek
Dejvická 51
Praha
6

RNDr. Jiří Exner
Rooseveltova 52
Praha
'6

JÁZZsTOPJAZZsTOPJAZZsTOPJAZZsTOPJAZZsTOPJAZZsTOPJAZZsTOPJAZZsTOP

MILÍ ČTENÁŘI, NEZAPOMEŇTE--SI VČAS ZAJISTIT /OBJEDNAT/

JAZZsTOP, JINAK BUDETE V PŘÍŠTÍM ROCE
P. F.
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Kancelář prezidenta republiky
Federální shromáždění
Česká^národní rada
UV KSC — oddělení kultury
Ministerstvo kultury
Národní výbor hl.m. Prahy
Rudé právo
Mladý svět
Čs. televize - Aktuality
ČTK
OSN - Informační ústředí ČSSR
Český svaz protifašistických bojovníků
Český svaz ochránců přírody

' •

50. června 1987

Stanovixsko_Jazzoyé_sekce_k_likyidaci_památníku_ke 40 A výročí^
ukongení_druhé_syětové_války_a_vzniku Organizace_spo jenýcl .

národu^ v Praze 4
V prvním červnovém týdnu československé veřejné mínění ži
vě reagovalo na poškození hrobů sovětských vojáků padlých v
posledních dnech války na našem území. Tento vandalský čin,. •
představující hrubé pohrdání obětmi lidských životů v boji
proti fašismu šokoval snad každého soudného občana naší vlas
ti. Chtěli bychom upozornit, že to není jediný příoad zneváže
ní památníku na pohnuté události nedávné historie Českoslo
venska a světového boje z° mír vůbec.
Dne 5,června nás informovalo několik občanů z Prahy 4, že
došlo k úplné likvidaci pomníčku věnovaného 40.výročí ukonče
ní druhé světové války a-založení Organizace spojených národů
v Sadu OSN, v Praze 4 na Kačerově, který před několika lety
vysadili «členové Jazzové sekce a jejich přátelé... Připomínáme,
že památník byl již v březnu tohoto roku poškozen a’ha nezná
mého pachatele jsme podali trestní oznámení. Nyní však byl vy
rván ze země a odvezen neznámo kam.
Když jsme se dostavili na místo, pochopili jsme, že se ne
jedná' o činy obyčejných vandalů. Trávník nese stopy po staveb
ní mechanizaci .? přihlásili se nám též očití svědkové, kteří
vybagrování a nakládání pamětního kamene sledovali..
Po zjištění, že se jedná o organizovanou akci s účastí
státní instituce /nikdo jiný nemá použití staveoního stroje
k dispozici/, jsme se o věci chtěli blíže informovat na Obvod
ním národním výboru v Praze 4, ke kterému pozemek Sadu OSN
územně•náleží. Hovořili jsme postupně s vedoucím odboru vnitř
ních věcí, organizačního odboru a s pracovníky odboru výstav
by» Při jednání, které bylo ze strany ONV vedeno často hrubým
a zastrašujícím způsobem, jsme však narazili pouze na řadu
urážek a obvinění, výmluv a rozporu. Celý obsah jednání zde ne
má smysl uvádět, považujeme je pouze za ukázku byrokratické
zvůle v místech, kde by víc než kdekoli jinde měly být^vysly
šeny a hájeny zájmy dbčanů. Konkrétně můžeme zmínit dvě pro
tichůdná sdělení vedoucího odboru vnitřních věcí pana Neduch.ala. Ten při prvním jednání uvedl, že pozemek patří pražskému
Metnu, že se zde plánuje výstavba jakéhosi objektu a proto
že budou po pomníčku odstraněny i stromky Sadu OSN /které tam
mimochodem byly vsazeny z podnětu téhož národního výboru a

ás *
výsadba byla schválena Útvarem architekt0 ni.n. Prah v
P :rFVji však sdělil, že neví, kom" pozrvok p-tří, an_ ž.
něm nějaké stromky.
Z pochopitelných a principielních důvodů nám osud památníku
i Sadu OSN leží na srdci a jsme přesvědčeni, že stejný postoj
by měly mít i státní orgány. Zatím se však setkáváme s. cynic
kým a arogantním přístupem, který může být oprávněně vykládán
jako znevážení Organizace spojených národů a pošlapání památky
všech nevinných obětí druhé světové války. Bez*ohledu na to,
jaká je utajovaná pravda o zrušení památníku a možnosti zniče- .
ní několika set stromků, žádáme odpovědné úřady, aby stromky
byly zachovány a pamětní kámen byl neprodleně vrácen, opraven
a zasazen na původní místo * V ořínadě,' že by mělo být skuteč
ně zastavěno /o čemž máme oprávněné pochybnosti/, trváme na.,
tom, aby byl na území hlavního města Prahy vyčleněn adekvátní
prostor, kde by bylo možno památník reinstalovat a kam jsme
ochotni vlastními silami přemístit všechny stromky, rostoucí
na dosavadním po-zemku.
J.sme přesvědčeni., že každé jiné, řešení by znamenalo nena
hraditelnou věcnou-i morální škodu.
Za Jazzovou sekci
Čestmír Huňát
Tomáš Křivánek
Joska Skalník
Nad Šárkou 104
U Letenského sadu 10
dejvická 31
Praha
6
P r á ;h a '7.
P- r a h a
6

Jiří Exner
Rooseveltova 32
Praha
6
Praha 5.8.1987

V po sledním, dopise, který začátkem týdne obdržela manželka
vězněného předsedy Jazzové sekce Karla Srpa mimo jiné stojí:
’’¿.podal jsem u Obvodního soudu pro Prahu 4 žalobu.na nezná
mou osobu nebo- organizovanou skupinu, která zhanobila a od
stranila pomník s mírovou a antifašistickou tématikou v kata
stru Prahy 4.” V dopise zaslaném soudu píše:” pomník byl po
staven v rámc-i akce Z občany ČSSR, kteří zde a vvpřilehlém
okolí vysázeli několik set stromů a keřů. 0 zelen se po dva
roky také.zdarma starali,. Náklady nesli sami. Pomník tvořil
nízký žulový kámen s textem, že okolí bylo zvelebeno ke 40.vý
ročí ukončení 2. světové války a výročí vzniku OSN...”
Dále ’’Oznamuji soudu skutečnost a žádám, aby zhanobení památ
ky 20 milionů padlých důsledně a nekompromisně vyšetřil stejnou energií, jakou byl uzavřen případ hanobení hrobů so
větských vojáků na Olšanech.- Odstranění pomníku, tento fašizující skutek, odporuj a jak Zákonu o míru schváleném vládou
ČSR, tak morálnímu cítění občanu, kteří si nepřejí, aby nad
Prahou zavlál hákový kříž.”
Potud z dopisu datovaného 27.července 1987
f! H H íí ■>
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TOTO ČÍSLO JAZZsTOPu -JSTE OBDRŽELI V ELEGANTNÍ A PRAKTICKÉ
TAŠCE Z PLASTICKÉ HI.ÍCTI, JE VHODNÁ PRO VÁNOČNÍ NÁKUP

r r—

4
šéfredaktor časopisu SIGNÁL
Ing. I avel Minařík, Csc.
Hybernská 7, llo oo Praha 1
V Praze 15.7.1987
Vec : Žádost o uveřejnění tiskové opravy

V letošním čísle 26 ¿asjpisu Signál, jejaož jste šéfredak
torem, je na' s’tr. 18 a 19 uveřejněn článek nazvaný zp říp ad Jazz
ové sekce. V^článkuje řada neúplných i zkreslených údajů, ktere
se přímo dotýkají naší občanské zcti a ktere nesvědčí o tom, žeM
by byl článek zpracován na seriózní profesionální úrovni.
Žádáme proto,aby došlo k tiskové opravě u těchto pasáží z před
mětneho článku.
V posledním odstavci 1. sloupcen.a na počátku druhého sloup
oe je tento text:

”S ''"hledem na to, že v pozdějším rozsudku obvodního soudu
pm Prahu 4 byl objem jejich nedovolené činnosti vyjádřen část
kou 1.702 555,9o Kčs, byla vazba odůvodněna nejen kolusí,
tj,
možností ovlivnění svědků nebo spolupachatelů, ale také~obavou
z pokračování v trestné činnosti. Všichni obvině?;! totiž dobře «
věděli, že to, co dělají, je v rozporu s čes oslovenský -i zák~ny Údaje v tomto odstavci jsou vědomě nepravdivé, a to v te pasáži,
kdy je tvrzeno, že jsme velmi dobře věděli, že to co děláme, je,
v rozporu s čsl. zákony.
Žádáme, aby text byl doplněn o tuto čá
st :
Všichni členovo výboru Jazzové sekce pražské pooočky Svazu
hudebníků ČSR od 22. 10. v 984, kdy došlo „ke.správní likvidaci
Svazu hudebníků ČSR, usilovali o plnou legalizaci své
další
činnosti na půli zájmové a kulturní činnosti. Obrátili jsme se
s žalobou na revokaci rozhodnutí CSU MV ČSR o likvidaci Svazu
hudebníků ČSR k Městskému s<sudu v Praze i Soudní spor probíhal
až do 15« ledna 1986, kdy • yio protiprávně rozhodnuto soudem tak,
že nebude žalobu Jazzové sekce vůbec proje návat pro^nedostatek
pravomoci. K odůvodnění sv.ho stanoviska užil Městský soud v Pze
normu, která dne 51.12.1969 zanikla, Dne 51.1.1986 požádal přý
pravný výb^r Jazzové sekce obvodní národní výbor pro Prahu 4 ,z
odbor vnitřních věcí o registraci činnosti Jazzové sekce na úze
mihl, m. Prahy. Přes řadu urgencí i příslibů ze strany NVP - od
boru vnitřních•věcí nebyla do dnešního dne žádost JS o registraci
činnosti předepsaným způsobem rothodnuta. To, že činnost JS byla
pos1 .véna mimo zákon, bylo důsledkem nezákonného postupu CSÚ MV
"ČSR při správní likvidaci Svazu hudebníků ČSR, nezákonného postí
ná a rozhodnutí Městského soudu v Praza i nečinnost ONV pro Pm.
h - odboru vnitřních věcí a rovněž téhož odboru na NV hl.m. Praly
při registraci činnosti JS. V průběhu soudního sporu o přezkoumám
rozhodnutí CSÚ Mí ČSR ze 22.10.1984 se část členske základny Ja .
Sekce a jejich příznivců obrátila na ustavní soud ČS8R s zá’os-,i,
aby byla pozastavena účinnost zákona č. 126/68 Sb. o některým
přechodných «spatřeních k upevnění veřejneho pořádku, pro j^_., rc
por s Ústavou ČSSR.

Ani ústavní sond jako strážce socialistické zákonnosti nijak
nereagoval a navíc jsme se dozvěděli, že od 28. října 1968 ,
kdy se stal nedílnou součásti ústavních zákonů ČSSR, nedošlo
k jeho faktickému zřízení.
Ve_druhém odstavei_třetího_sloupce_článku je_tato citace

Jak vidno, důvodem k zásahu proti Jazzové sekci i v admini
strativní oblasti je především nedovolená hospodářské činnost
a nevhodné formy jednání, S politickým smyslením členů výboru
Jazzové sekce to nemá nic společného, ačkoli oni se usilovněpčkoúšejí namluvit to zejména světové veřejnosti. A nejsou v
tom zcela neúspěšní, I renomováno agentury přebírají nepodlo
žené a neověřené zprávy. Agentura aFP - 9- prosince 1986 :
‘'.Manželky čtyř členů Jazzové sekce, kteří jsou již přes tři
měsíce uvězněni v Praze, napsaly Gustavu Husákovi žádost, aby
zasáhl proti zlovolnému nátlaku, který je na jejich mužích vy
víjen. Dopis byl v úterý rozšířen v Praze."
Žádáme. aby bylo zveřejněno toto naše vyjádření:
Nikdy jsme nikomu nesdělovali a netlumočili názor, že by
důvodem na-seho postihů mělo být politické smýšlení. Pouze jsme
se bránili'tak, jak nám umožňoval zákon, zatímco to byly právě
státní, orgány, počínaje ministerstvem^kultury ČSR.přes MV ČSR,
Městský soud v Praze, Generální prokuraturu i národní výbory,
které nepostupovaly vůči nám a rovněž vůči dobrovolné společen
sko organizaci Svazu hudebníků ČSR zákonně. Nekonečnou řadu dů
kazů u tom lze najít jak v naší rozsáhle „osm let ignorované ko
respondenci na adresu nejrůznějších státních orgánů, tak z ob s-hu naší obhajoby před soudem. Odezva, kterou soud s výborem
JS měl ve světě, nebyla důsledkem naší politické aktivity, ale
byla odpovídající odezvou na nezákonné praktiky československých
úřadů o Jen připomínáme, že v d; bě, kdy případ JS byl ventilován
ve Vídni, byli všichni trestně stíhaní členové výboru ve vyše
třovací vazně, takže jsme nikdo žádná konkrétní opatření v re
laci k vídeňskvr j f dnu rzím .nemohl' uskutečnit. Tvrzení, že sčpokoušíme usilovně namluvit sveccve veřejnosti, že jsme se sta
li obětí za své politické smýšlení, nemá žádné důkazní opodstat
nění,
Ve_třetím sloupciodstavcích p54 Článkuje tato_citace;_

!fJana Sku iníková.. Jarní] a Kouřilová, Dana Huňátová a Ros
tislava Křivánková oznámily, žc jejich manželé nedostávají le
ky, které jim zaslaly, i když Čestmír Huríát a Josef Skalník
trpí chronickými chorobami. Přesto jsou systematicky izolová
ni c. podrobováni výslechům, ktere trvají až 17 hodin.
Pod tímto tlakem se psychický a morální stav obviněných
zhoršil, napsaly manžeLky
zdůraznily, že od 2, září, kdy
byli muži zaučeni, jim nebylo povoleno setkat se s r.dinami/*

Za neseriózní nakládáme , když je dogmaticky vytržena část do
pisu, který zaslaly manželky presidentovi republiky, z celko
vých souvislostí, ¿1 proto žádáme šéfredaktora, aby citoval ce
lý text do;isu
2C 12. 19’86.

V© slAU&ci 5, odstavcích 7, 8a sloupci 4« odstavci
2 le_tato ciracep. ________
..__ .

"V době, kdy ve Vídni probíhá další kolo Konference
o evropské konferenci a spolupráci, se hodí očernění so
cialistických států cokoli. Náš představitel na této kon
ferenci musí v této souvislosti čelit útokům o porušování
lidských práv v ŮSSR, které ¿jsou podloženy podobnými ’’zdroji"
Vzhledem k tomu jsou Genera lni prokuraturou ČSSR uvedené
agenturní zprávy pečlivě prověřeny:
Zdravotní stav obviněních ještě před zadržením skutečně
není zvlášř dobrý. Trpí řadou chorob, avšak je jim poskytnuta
náležitá lékařská péče. Byli důkladně vyšetřeni a výsledky
vyšetřená byly lékaři Sboru nápravné výchovy konzultovány s
civilními zařízeními, v nichž se obvinění léčili dříve. TJ ni
koho se zdravotní stav ve vazbě nezhoršil.
Podle řádu výkonu vazby se zasílání leků povoluje jen
ve zvláště odůvodněných případech, Zdravotní stav obviněných
nic takového nevyžadoval, krom toho z osobních spisů obvině
ných bylo zjištěno, že jim byl manželkami zaslán pouze vita
min C a B komplex, nikoliv nějaké speciální léky. Obvinění
také sami v tomto směru neměli žádné nároky."
Údaje v článku jsou nepravdivé a proto žádáme o uveřej
nění prokazatelných skutečností!

Miloš Brda, který byl ve vazbě od 2.9.66 do 29.12.66
byl po dobu vazby stižen dvěma infarkty myokardu, pět týdnů
po propuštění byl hospitalizován v Thomayerově nemocnici v
Praze na interní klinice pro další infarkt myokardu. Důsled
kem tříměsíční vazby pro nemocného dvaasedmdesátiletého Mi lobe Drdu bylo pokračující zhoršování zdravotního stavu a z
dalšího nedávného pobytu v téže nemocnici se již vretil na
půl těla ochrnutý. Z dokladů tykajících se jmenovaného při
kládáme přílohy č. ?,\4 z první hospitalizace.
Tomáš Křivánek pobývající ve vazbě od 2.9.1966 do 2’2.1.
1P67 se vrátil v natolik psychicky zhoršeném stavu, že musel
po návratu vyhledat psychiatra a byl dele než týden v pracov
ní neschopnosti. Tato zdánlivý krátkost jeho lečení byla výs
ledkem jeho potřeby nastoupit na své pracoviště vzhledem k
dlouhodobé tíživé situaci finanční v jeho rodině a nadále se
cítí v psychicky horším stavu než před vazbou.
Tůiaúiuír Kouřil prakticky už ed druhého dne pobytu v NVÚ
Bělušice vykazoval rychle t ostupné zhoršování zdravotního sta
vu vlivem více než osm a půl měsíčního pobytu ve vazbě. Důka
zem toho je, že již osmý den pobytu byl přeřazen ze zdravot nícn důvod" na lehčí práci. Po třecn t dnech pobytu v NVÚ byl
na základě vyšetření civilní nemocnice v Mostu hospitalizován
v ů:ř.aTrní r..em'-e?ici v pankrácké věznici, kterou až der konce
své'.'- trastu neopustil. Zde mu byly lečeny na chirurgickém od
íe' m.í akutní poranění dolních končetin, na interním odd. zá ... 1-e-důda a k:, žní specialista skonstatoval napadení nemocné
nohy kožní chorobou a avitaminózu. Pracovní neschopnost
' úl 11 imíra Kouřila, v současné době pokračuje už v civilu. Pok
račuj ící lečení mu znemožnilo nástup na pracoviště. Zdravotní
ster .Panovaného je jednoznačně důsledkem věznění. Potvrzení
p:u-.covní neschopnosti přikládáme jako přílohu č. 7.

Ing. Čestmír xiuňcit- trpí řadu let srdeční chorobou. Belgický lék
ALEURLINE, který byl dodán jeho manželkou? měl ještě na CPZ v Konviktské k dispozici, ale ve vazbě v Ruzyni, přestože ho vyžadoval,
mu nebyl poskytnut. Teprve téměř po čtvrt roce, po druhém vyšetření
EKG -8. prvním setkání s internistou, začal dostávat při obtížích
EU8PIRAN, který byl uložen u referenta režimu. Zahraniční lék mu
nejen, nebyl podáván, ale nebyl mu ani vrácen po propuštění z vazby
22. 1. 1987Rovněž zdravotní stav Joskv Skalníka se během vazby, která
trvala od 2. 9* .1986 do 22. 1» 1987) silně zhoršil. Skalník byl
v minulosti zařazen do invalidního důchodu, na vlastní žádost však
z něj vystoupil. Ea jedno oko nevidí a u zdravého mu vznikl zánět,
kt.erým nikdy v minulosti netrpělo Světelné podmínky ve vazbě způso
bily opakování zánětu, léčení bylo prováděno kapkami a mastmi, což
postižený vzhledem k závažnému charakteru očního onemocnění považuje
za povrchní přístup k léčbě. Podmínky vazby a rovněž psychický ná
tlak, kterému musel odolávat, zhoršovaly jeho celkový zdravotní stav
natolik, že byl posléze 29« 12. 1986, stejně jako Mloš Lrda na svou
žádost' zě zdravotních důvodů z vazby propuštěn. Je vlastníkem prů
kazu tělesně postiženého, během prvních 58 dnů ztratil 18 kg na váze.
V tuto chvíli nemáme zprávy o zdravotním stavu po dobu věznění
Karla Srpac
.2 interních nařízení ve vazbě je dáno, že vězněným nesmí být po*
sílány’nejen léky, což by se v případě běžné produkce, která je u vě
zeňského lékaře k dispozici dalo pochopit, ale ani vitaminové příprav
ky jako Celaekpn, B komplex či Spofavit, když je zcela evidentní a
známo, že vězeňská strava neposkytuje vitaminy v dostatečném množství.
7e_.třetím _odstav_ci.__sloupce_4_.je Rit.ovánou
■Byly prověřeny i protokoly o ^šech výsleších. x*ej delší rýslechy
trvá .y 5 hod, 35 min., přičemž byla poskytnuta hodinová přestávka."
Údaje v tomto bodě jsou .opět nepravdivé. K zadržení například
Karl-? Srpá došlo 2. 9 1986 v 6. co hodin a domovní prohlídka5’v pro
storách Jazzové sekce skončila 3» 9« 86 v 01.oo hodin. Karel Srp byl
tedy nepřetržitě vyslýchán a účasten úkonu trestního řízení po dobu
19 hodinVladimír Kouřil, který byl zadržen 2. 9. 86 v 5-45 hodin a
první přestávka s jídlem mu byla poskytnuta teprve v odpoledních ho
dinách po příjezdu do Konviktské np VB, měl výslech ukončen asi po 12
hodinách, Tomáš Křivánek byl vyslýchán od 6.3o do 17-oo, pak byl pře-'
vezen k domovní prohlídce, která proběhla od 16.oo do 19.3o a násle
doval výslech do 23«3o. Teprve 2. 9. 86 ve 23«oo bylo proti němu
vzneseno obvinění podle § 118. Byl tedy rovněž účasten úkonům trest
ního řízení po dobu 17 hodin. Podobným způsobem proběhl den 2. září
1986 i dalsil. obviněným z Jazzové sekce.
>ť

Z druhého odstavej_sloupce__p citujeme.:
’’Pokud jde-o návštěvy rodinných příslušníků, obviněným, u nichž
je dán kolusiií důvod vazby \r>hova z působení na svědky nebo jiné ma
ření důkazů), se návštěvx do s cnčuní. vyšetřování nikdy nepovolují."
Žádáme, aby byl zveřejněn tento text: .
V žádném ustanovení trestního řádu i řádu výkonu sazby není zakázána, aa”štč ta rodinných příslušníků držených ve vazbě v případě
tzv. kolu-sní v£.tzby (§ ó?b trestního řádu). Vždy závisízna konkrétním
rozhodnutí organu činného v trestním řízení. Je neseriózní, pokud je
na stránkách hromadného sdělovacího prostředku účelově nesprávně vy
kládán duch zákona.
/-i. ¿r'Rhéh_o Rds.-avRe XLiapce . 6_článku cit.uj_eme_:

’’Posledním pokusem o nátlak byl potlesk jejich příznivců, kte
ří se shromáždili před jednací síní» Mezi nimi byli i zástupci za
hraničního tisku, mihotaly se blesky fotoaparátů, natáčelo se.”

K výše ocitovanému žádáme, aby byl zveřejněn tento text:
Nehodláme komentovat, že obžalovaní členové výboru Jazzové
sekce byli přivítáni při vstupu do soudní síně hromadným potleskem,
šlo o spontánní akci, při které příznivci a členové Jazzové sekce
vyjadřovali své sympatie i podporu obžalovaným členům výboru a jen
namátkou se vracíme do zvyklostí minulého století, kdy byl při vstu
pu do soudní bhfóvy vítán K<H-Borovský. Komentovat však musíme tor
•že v prostorách jednací síně měly zahraniční televizní společností
zákaz natáčení a jediní, kdo mohli v prostorách obvodního soudu a
městského soudu svobodně natáčet, byli příslušníci složek MV.
Co říci na závěre Je toho j^ště hodně, co bychom mohli vytknout
článku-. Závažným důkazem tendenenosti celého díla je i to, že čerpá
výhradně z textu obžaloby a zcela pomíjí obhajobu přednesenou při
soudních jednáních. A co je mnohem horšího, autor si už vůbec ne
vzal k ruce rozsudek, neboxi právoplatnou odpověá obvodního i měst
ského soudu jak na výsledky vyšetřování, tak na prohlášení a důka-.
zy obhajoby» Iři komplexní znalosti věci by nemohl vzniknout nejen
závěrečný odstavec článku, ale článek vůbec v tom duchu, v jakém
byl předložen veřejnosti. Při čtení rozsudku z 11.3.67 obvodního
soudu pro Prahu 4 by se autor na str.9 např. dočetl, že:
. . . V žádném případě obžalovaných však k vážnému zásahu do socialis
tických ekonomických vztahů nedošlo, nebol jejich činnost nesměřo
vala proti socialistické ekonomice.
Nebo na str.ll téhož rozsudku:
... Rovněž nebylo uvažováno o trestech zákazu činnosti, nebot smys-lem trestu není v tomto případě potírání kulturních aktivit občanů,
/nýbrž jejich determinace správným zákonným směrem.
A k tomu své závěrečné slovo řeklo i usnesení městského soudu
v Praze při odvolacím řízení 12.5-1967:
.'». nelze při hodnocení stupně nebezpečnosti činu pro společnost
ponechat bez povšimnutí pohnutku jednání obžalovaných, která nebyla
motivovaná ziskuchtivostí, nďnesla známky parazitismu, vykořistování
a získávání bezprašných-' příjmů, což zpravidla bývá spojeno s trest
nou činností tohoto druhu.
•...
'
•Rovněž jsme se už mnohokrát v minulosti podivili nad zvykem,
označ o vat "•.každou obrannou oceánskou iniciativu za nátlakovou akci.
V žádném případě nám nejde o vyvolávání skandálů, které jsou způ
sobilé ohrozit pověst ČSSR v zahraničí. Jde nám však o to, abychom
mohli mítvreálně shromažďovací a spolčovací právo, jak je zakotveno
v Ústavě &SR a Paktu o občanských a politických právech specifiková
no, aby o tom, co je kultura rozhodovali výhradně kulturně vzdělaní
pracovníci, aby ustalo pronásledování kulturních pracovníků za pro
jevy občanské statečnosti. V trest. řízení bylo rovněž prokázáno, že
všechny prostředky získané ediční činností po zákazu koncertní .čin
nosti byly užity ve prospěch spolkové činnosti Jazzové sekce.
Vate odpovědi očekáváme jednotlivě ve/lhůtě.
•
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Kancelář pxnsldenta republiky
P r a-h a

- Hrad

’V Praze, 2.prosince 1986

Vážený pane presidente,

obracíme se na Vás v nejtěžších chvílích našich životů, kdy nemáme
jinou možnost obrany a jsme plny obav o zdraví a osud našich manže- lů a blízkých ve vyšetřovací vazbě věznice MS č.l v Ruzyni.
Od 2.září t.r., kdy bylo zatčeno všech 7 členů výboru Jazzové sekce
P9SH, se bez ustání setkáváme s flagrantním a hrubým porušováním
práv obžalovaných, které se v posledních dnech dále vystupňovalo.
Z minima•informací, které máme k dispozici, však jasně vyplývá, že
vyšetřovací orgány se rozhodly všemi prostředky a za každou cenu
, zlomit obžalované a nahradit nedostatek důkazů obžaloby jakýmkoli
druhem "přiznání" nebo "prohlášení".-

Některá naprosto ověřená fakta připomínají spíše vzpomínky ze sta
linských procesů padesátých let, se kterými i Vy, vážený pane presi
dente, máte hrozné zkušenosti osobní.
-Obžalovaným jsou zadržovány léky a s největší pravděpodobností se
úmyslně pozdržuje léčení chronických onemocnění ing.Čestmíra Hunáta
a Josefa Skalníka, s cílem oslabit jejich zdraví a osobnost a donu
tit je k povolnosti.

- Některé výslechy trsají až 17 hodin.
- Obžalovaní jsou systematicky izolováni, některým z nich je úmyslně
zadržována korespondence od rodin a přátel, příbuzným nebyly povoleny
návštěvy ani po uzavření vyšetřovacího, spisu. Korespondence z vězení
je opoždována a nepravidelná.
- Přesto, že případ je veden po linii hospodářské kriminality, je na
obžalované vyvíjen nátlak, aby se vyjadřovali k politickým obviněním,
či podepisovali politicky motivovaná a.formulovaná prohlášení.

- Obžalovaní jsou záměrně' dezinformováni, je jim z různých stran na
značována možnost.rozpadu.jejich rodin a možnost předčasného propuš
tění v případě změny výpovědi.

Tento masivní a nevybíravý nátlak vede u všech obžalovaných k drama
tickému zhoršení jejich psychického stavu., dopisy něKterých z nich
výrazně naznačují i zhoršení etavu zdravotního.

- 43 V této situaci se na Vás obrnčíme s naléhavou žádostí o zásah
ve prospěch přísného dodržování zákonů .a práv obžalovaných.
Prosíme Vás, abyste zasáhl se vší mocí svého úřadu, protože
situace našich blízkých je díky nezákonnému nátlaku vyšetřu
jících orgánů kritická. Apelujeme znovu na Vaši dovát let tr
vající tragickou osobní zkušenost s vyšetřovacími metodami bez
pečnosti a prokuratury v naší vlasti.
Také bychom Vás rády upozornily, že případné zneužití někoho
z obžalovaných k veřejnému vystoupení považujeme za předem zmanipulované vynucené a morálně zcela bezcenné, pokud sc- stejné
možnosti veřejné vystoupit nedostane i ostatním obžalovaným.
Vážený pane presidente, nedopustte, prosím, aby se z případu
Jazzové sekce st Ma prestižní záležitost bezpečnosti a aby do
šlo k odsouzení poctivých a společensky aktivních lidí, kteří
celý svůj život a činnost směřovali nikoli k osobnímu obohaco
vání /viz náš dopis ze dne 7«září t.r./, ale k celospolečen
sky prospěšné práci pro mlncLu generaci«

Jana Skalníkové

U Letenského sadu 10
Praha
7

Jarmila Kouřilová
Okolova 5
Praha
6

Ingo Dana Huňátová

Ingo Rostislava Křivánková

Nad Šárko • 104
Praha
6

Dejvická 31
Praha

Na
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

6

vědomí a k vyjádření:
Ústřední výbor KSČ
Kancelář Federálního shromáždění
Ministerstvo kultury ČSR
Podere j.ní ministerstvo vnitra
Ministerstvo spravedlnosti ČSR
Generální prokuratura
Československý červený kříž - se žádostí o ZorostřeOkování
návštěvy

Pozno redakce: Přílohy č.2,3,4, týkající se zdravotního stavu
Miloše Drdy a Přílohu č.5 (Potvrzení proč, ne
schopnosti V.Kouřila) nemůžeme z technických
důvodů publikovat.
„
f
Otiskujeme proto alespoň prohlášeni viaoímira
Kouřila, týkající se jeho zdravotního stavu.
0000000000000ooo
OOOOOOOOCOOOOO

JAZZsTOP VYCHÁZÍ
OPĚT

S PŘÍLOHOU

QOO000000000

JAZZsTOP VYCHÁZÍ

0< •■'>0000000

c ">000009

OPĚT

. >o->ooo
C 000
co

0

S PŘÍLOHOU

/

- 2

~

Kancelář prezidenta republiky ČSSR
Pražský Hrad
' - •
Praha 1

V Praze dno 22.7*1987
Vážený pane prezidente!
Jste ne¿vyšším představitelem našeho státu a součástí Vaše
ho poslání, jak já to chápu* je povinnost znát starosti česko
slovenského lidu.
Dne 1.7-1987 jsem po desetiměsíčním vězení opustil česko
slovenský kriminál, kde jsem si odpykával trest za svou práci
ve výboru Jazzové sekce. Používám záměrně’expresívního výrazu
kriminál* nebot, jak 'jste s.e sám v životě přesvědčil, označo
vat toto zařízení za "nápravně výchovný ústav" by bylo pře
tvářkou, zamlžováním, lží, kterou si jako čestný občan, který
celý život poctivě pracuje pro tento stát - náš společný stát,
nemohu dovolit.
Cítím povinnost za svou osobu Vám napsat, co prožívám po^
uplynulém roce. Úvodem bych chtěl zopakovat slova ze své závě
rečné řeči při soudním procesu 11.-,března 1987: Necítím se vi
nen ani jako funkcionář Jazžove sekce, ani jako občan tohoto
státu.
Podrobnosti k tomu neuvádím - jistě jste měl možnost naši
obhajobu sledovat„
Přesto jo opět případ Jazzová sekce předkládán v Časopise
Signál veřejnosti, opět je vláčeno mé jméno, přátel z Jazzové
sekce a dokonce i našich manželek, oním nechvalně proslulým
způsobem, který je slohovým cvičením oro lidi vědoucí, že plo
dy jejich práce stojí mimo jakoukoliv zodpovědnost.
Konečně podrobnosti jsou patrny z naší žádosti o tiskovou
opravu,, kterou obdržel jak šéfredaktor Signálu, tak z informa
tivních důvodů ČTK a MON.
Rovněž jsem u soudu prohlásil, že jsem hluboce otřesen
tím vším, co se kolem Jazzové sekce za posledních 7 let deló
a cítím potřebu Vám-připomenout, že pod taktovkou ministerstva
kultury CSR a později i vnitra.
Píši Vám proto, že se vracím do civilního života s poci
tem těžké křivdy nejen na sobě, ale i za desetitisíce lidí,
kteří se dlouhá léta radovali z našich koncertů, knížek, časo
pisů, nahrávek či přednášek a kteří následně museli sledovat
naši postupnou a násilnou likvidaci.
Protože se cítím ukřivděn, z morálního hledisko mi nezbývá,
než abych v budoucnu bojoval za úplnou rehabilitaci svou vlast
ní, přátel z výboru Jazzové sekce, členské základny, čtvrt ro
ku po soudu pronásledované, za rehabilitaci celého rozsahu čin
nosti Jazzové sekce, včetně let 1984 až 1986.
Obracím se na Vás proto, že považuji za svou povinnost, vy
plývající ze situace, v níž .se nacházím, ale rovněž i ze své^povinnosti občana ČSSR, Vás,, pane prezidente upozornit na to, že
případem Jazzové sekce se op"t zpestřila paleta nespravedlnos
tí v zemi,, jejíž lid a státnost reprezentujete.
S pozdravem
občan Vladimír Kouřil
bytem V.Packalova 5
160 00 Praha '6

Vladimír Kouřil
Čkalova 5
Praha 6

Zpráya_o_mém_zdravo_tním stavu

.

Vzhledem k tomu, že jsem se z vězení vrátil ve stavu pra
covní neschopnosti, chci tímto informovat výbor JS a přáteleo své zdravotní situaci, aby se předešlo dohadům, které se zby
tečně objevují«
20 „5, <>87 jsem jako odsouzenec zařazený do nástupního oddě
lení NVÚ Bělušice ořacoval jako pomocná síla na stavbě. Prak
ticky hned během prvého pracovního dne se mi vytvořily z nové
pracovní obuvi oděrkv-na patách, způsobené jednak pro mne ne
vyhovující obuví, jednak tím, že jsem prakticky osm avpůl mě
síce neměl na nohách nic jiného, než domácí obuv vězeňského
vystrojení ve vazbě, tj. pantofle bez pat a kůže na patách
zřejmě ztratila, svou odolnost. Tyto oděrky se vlivem celoden
ního nošení této pracovní obuvi rychle měnily v mokvající,
krvácející a hnisající otevřené rány tak, že už v sobotu 25^5mně levá noha otékala v rozsahu od prstů až nad kotníky'. ’Během
následující neděle se otok levé nohy zvedl nad lýtko a nabyl
na oujemu a začal se projevovat otok na pravé noze. Požadoval
jsem na .svém instruktorovi a brigadvrovi zajištění ošetření,
minimálně o dezinfekci a obvaz, ale bylo mi řečeno, že mohu
být ošetřen až v pondělí, čemuž předchází nahlášení se u ústav
ního doktora. Při tom mi bylo^důrazně doporučeno, tak jako ve
všech případech' ostatních vězňů, že návštěva má proběhnout po
chopitelně až po pondělní pracovní době.
Pondělí jsem tedy opět prožil na stavbě s hnisajícíma patama,' tvrdnoucím otokem hlavně levé nohy, kdy prakticky každý,
krok zhoršoval stav ran* V podvečer mi službu konající civilní
doktor zajistil očištění a obvázání rány a bylo mi vydáno pí
semné potvrzení o klidu na ubytovně povpracovní době.. Jakolék
• jsem dostal celkem 4 ks tablet 3 odvodnovacími účinky. Spučas—
ne jsem byl přeřazen na. pracoviště nemocných, kde jsem pak pra
coval .až do své hospitalizace 8.5.87. Klid na ubytovně^z prak
tického hlediska znamenal, že jsem se nezúčastňoval pořadové
přípravy a rozcviček, jinak jsem vykonával vše jako ostatní od
souzení na nástupním oddělení a od 28.5»87 v brigádě, kam jsembyl pracovně zařazen /opravy železničních svršků/, nebot mi by
lo zdůrazněno, že ruce mám v pořádku.. Byl jsem upozorněn, ,že
nemám písemné potvrzení o povolení nosit lehkou obuv, zatímco
já jsem v ní automaticky po celou dobu od 26.5. ajž do hospita
lizace chodil /páskové pantofle/, protože s obvázanýma nohama
bych se ani lo pracovní obuvi nevešel. Koncem posledního květ
nového týdne jsem takové potvrzení u lékaře požadoval, ale by
lo mi řečeno sestrou několik rad v duchu, že to je můj problém,
že neumím chodit a bylo mi doktorem řečeno, že to je vše co
pro mne mohou udělat a žádné další úlevy mi nehodlá poskytnout.
Přestože ústavní belušický doktor už v začátcích mluvil o
tom, že by bylo třeba provést u mne vzhledem k otokům celkové
interní vyšetření, došlo k tomu teprvs ve dnech 5» a 8. června
v Ca.vilní nemocnici v dostě. Na základě výsledků civilní doktor
interny doporučil okamžitou hospitalizaci na základě pozitiv
ních výsledků rozborů moče a krve, co se týče EKG a tlaku, by

lo mi řečeno, že je vše v pořádku., V poledních hodinách jsem
byl 8.6* převezen záchrankou do ústavní nemocnice na Pankráci.
Zde se mi hned začalo věnovat několik specialistů - na chirur
gickém oddělení se ujali mých pat, kožní lékař požadoval anti
septické ošetřování a konstatoval napadení nemocné části nohy
kožní chorobou a internista na základe laboratorních rozborů
konstatoval zánět ledvin. Vyjádřil se, že se nejedná vysloveně
o akutní záležitost vzniklou v souvislosti s poraněním nohou,
že zánět jsem v sobě již nějaký čas měl, ale připustil, že sou
vislosti se současným stavem tu nějaké jsou. Prakticky bližší
ho vysvětlení jsem ke své chorobě nedostal.
V nemocnici jsem dostal 40 injekcí penicilinu. Jelikož
kožní lékař konstatoval rovněž avitaminozu, dostával-jsem rov
něž celaskon a vitamín B v tabletách, více méně pravidelně,
protože 'hlavně .celaskon často nebyl v zásobě. Postižená kůže
byla léčena Jařitinem, paty v závěrečné fázi Infadolanem.
Po propuštění 1.7.87 do civilu jsem dostal 1 injekci Pendeponu. Podle výsledků poslední prohlídky a laboratorních zkou
šek ze 7»7n.87 si další léčení vyžádá 2-3 měsíce, z toho část
doby budu v pracovní neschopnosti . Podle posledních nálezů mám
nadále vysokou sedimentaci a moč v krvi, dle sdělení lékařky
vlastní zámět je v podstatě vyléčen. Nadále budu léčen pravi
delně injekcemi penďeponu, k nedráždivé dietě přibylo užívání
urologického čaje. K subjektivnímu hledisku jsem uvedl celko
vou zesláblost organismu a zatím nemizející slabší otoky, kte
ré během léčení včetně pobytu v nemocnici nikdy nezmizely.
Vzhledem ke zveřejněným materiálům kolem našeho případu
například v Signálu, kde se mluví o lékařské péči, které jsem
byl s ostatními podroben, rozhodl jsem se podrobně popsat svůj
zdravotní stav v průběhu celého věznění, nejen závěrečného zá
nětu ledvin.
Při vstupní kontrole byl zjištěn zvýšený tlak, tuším, že
byla řečena hodnota 140/120, což bylo přičteno vlivům událostí
kolem zatčení a výslechů. Po týdnu, po měsíci a koncem roku mi
byl tlak kontrolován, ale výsledky mi nebyly sděleny. Žádné
léky jsem nedostal. V minulosti jsem měl tlak vždy normální.
Jedinou z mé strany vyžádanou návštěvu lékaře na Ruzyni bylo
léčení lokální kožní choroby, když se mi v zimě na dvou mís
tech trupu vytvořily ekzémy o velikosti kovové východoněmecké
marky. Byl jsem léčen mastí Endiaron. Dosud nemám vyléčeno,
postižená místa se ani nezvětšují, ani nehojí.
Jinak pocituji zhoršení zraku, z časových důvodů jsem
však zatím nenavštívil civilního lékaře. JPříČinu vidím ve špat
ných světelných podmínkách v celách ruzyňské vazby, kdy pří
sun přirozeného světla je blokován neprůhledným sklem a Ple
chovými rastry, elektrickým světlem se z úsporných důvodůvšet-,
ří co do času i intenzity.. Jinak jsem ve vazbě přímo pocitované
zdravotní potíže neměl.
V Bělušicích jsem ještě užíval '4 dny prášky proti ^bolestem
páteře, jako důsledek prvního pracovního dne na stavbě, kdy
jsem přenášel celou pracovní dobu pytle s cementem po osmi, a
půl měsíčním fyzickém klidu ve vazbě a.přesně po 20 letech,
kdy jsem podobnou fyzicky těžkou práci dělal naposled.
Tato zpráva mluví jen o konkrétních, návštěvami dokladova
ných ošetřování či léčení v N7U Ruzyně, Bělušice, civilní měst
ské nemocnici v Mostě a ústavní nemocnici Pankrác.,
zápis proveden 13*7*87
Kouřil v.r.

VÝBORU JAZZOVÍ SEKCE
ze dne K září 1987

Mývá dobrým zvykem ořipomíň at si každoročně data, která
jsou poznamenána událostmi představujícími zvraty v historii,
posuny ve vývoji myšlení a ve společenském dějí» Jak v dobrém,
tak ve špatném smyslu» Ostatně o tom, zda se jedná o zlom po
zitivní Či-negativní, lze často rozhodnout, až se značným časo
vým odstupem, oo ochladnutí emocí a-ozřejmění skrytých souvis
lostí o
■
'
Pro nás je takovým d.atem 2.září, kdy po dva roky do sobě
byla Jazzov£Í sekce postižena policejními zásahy proti členům
svého výboru, v roce 1986 s následky velmi závažnými pro je
jich následující životy „i pro práci organizace jako takové.
V tomto smyslu jde bezesporu o výročí truchlivé a jeho vzpome
nutí nepovažujeme proto za zvyk dobrý, ale radši za nutnost
vyvolanou svědomím. v ,
.'Musíme si alespoň krátce připomenout,vže předseda Jazzové
sekce Kar?1 Srp stále ještě pobývá v plzeňské věznici, když
mu soud i po oďvolélní bezdůvodně zamítl žádost o podmínečné
propuštění, na které, má podle trestního řádu bezesporu nárok,
a že jeho pracovně právní spor s bývalým zaměstnavatelem jo
v rozporu s právem i s logikou veden v jeho neprospěch»
'Musíme si připomenout,.že v roce uplynulém po onom smut
ném datu byla aktivita Jazzové sekce a její jednotliví členo
vé podrobeni dalším nedůstojným perzekucím. Zejména nepochopi
telné je.zobavování publikací a jejich odstraňování z knihoven
a likvidace pomníčku ke. čtyřicátému výročí založení OSN a ukončení druhé světové války, přičemž jedinou motivací všech ok
cí je pouze snaha o redukci hmatatelných důkazů společensky
prospěšné činnosti.Jazzové sekce.
Musíme si připomenout,. že stále trvají podmíněné trošty
Josky Skalníka, Čestmíra Huňáta a Tomáše Křivánka, jakož i
fakt, že všichni odsouzení a obvinění se vrátili z druhé stra
ny mříží ve špatném zdravotním stavu s možností dlouhodobých
následků«' Vladimír Kouřil a zejména těžce nemocný Miloš Drda
jsou .dosud stále léčeni.
•'To všechno si nevyhnutelně musíme 2/září připomenout.
Možná však, že z hlediska budoucnosti bud.:- jednou možno nahlí
žet na toto datum i v, svitl.;-jším zorném úhlu. Jazzová ískee .
v uplynulém roce prokázala, svou funkčnost a životaschopnost jako 'pevná dílčí sociální struktura, nepostradatelná pro důstoj
ný kulturní život v československém i mezinárodním kontextu.
Její členové a příznivci se otevřeně nostovili na její obranu
čím dál konkrétněji veřejně formulují své představy o svobod
ném kulturním rozvoji a z jejich řad vyšla celá řada nezávis
lých kulturních aktivit, at už pod hlavičkou Jazzové sekce či
jinako I po 2.září byly organizovány výstavy a koncerty, vydá
no a distribuováno několik publikací*
Opat se. ukázalo ,-.:že kultura se.nutně nerozvíjí pod úřed
nickým vedením, naopak, že byrokratickým řízením ji lze pouze
deformovat. Zřetelně vyšlo najevo, že zrušení Svazu hudebníků
a jeho Jazzové sekce bylo aktem administrátorů neschopných vy
tvořit si pozitivní vztah k živoucímuzkvasu v kulturním dění,
aktem nepodloženým ani- v náznaku seriozní analýzou stavu °maté
ské aktivity nh poli kultury, aktem, jehož následkem bvl vznik
vakua v široké sféře zájmové kulturní činnosti.. Jak bvlo řeče
no, nejde ani tak o vakuum faktické, ale o vakuum statutární,
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Praha - Hrad
Ministr kultury ČSR
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Praha 1
Ministr spravedlnosti
Vyšehradská 16
Praha 2
Praha - Kačerov-2«září 19c7

Pane presidente,pane ministře,
scházíme se v den,který se stal pro československou
i světovou veřejnost symbolem útlaku sv*>odne kulturní
myšlenky.V den smutného řečního výročí pokusu o násil
nou likvidaci Jazzové sekce a uvěznění všech členů je
jího výboru.Jsme přesvědčeni,že k tomu došlo především
díky' nechuti či neschopnosti státních orgánů,zejména
■ministerstva kultury ,p ~ch jpit -¡spekty dynamických změn
světového kulturního dění a totální neschopnosti tyt»
.změny organicky včlenit d< československého kulturního
kontextu.
•Jazzové sekce však existuje i nadále a život s ní
musí počítat jak-.- s pevně zakotvenou sociální strukturou, ’
naší kultury a p'tencionálem Kulturně smýšlejících občané.
Jsme informováni o jednáních vedených výborem Sekce
a ministerstvem kultury •• vzniku nove zájmové organisace
pracující na bázi JS.Tatc Jednání p-dpnrujeme a žádáme
příslušné orgány,aby plně akceptovaly názory a požadav
ky výboru.
Současně si připomínáme,že náš^předseda Karel Srp je
b.-hužel stále nucen snášet otřesné podmínky věznice
nu borech«. Se vší naléhavostí Vás žádáme
PROPUSŤTE KaRLa SRPa !
Jentu akt -.obre vůle Hy posílil vědomí nutné sp o-lečenské
a kulturní demokratizace a celé naší kulturní veřejnosti.

Pozn. redakce:

Tento dopis podepsalo asi 30 aktivistů JS
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STANOVISKO ČLENIT VÝBORU JAZZOVÉ SEKCE
K NĚKTERÝM UDÁLOSTEM Z POČÁTKU ZÁŘÍ 1987
Krátce poté, cp jsme veřejně vyslovili opatrnou naději, že
Jazzové sekci bude umožněno opět se v nějaké legální podobě za
pojit do čs.kulturního života, sprcha událostí nás utvrdila
v tom^že skepseU^de není zcela nemístná» Kdysi platí válo čes
ké přísloví: projevy mají být krátké a párky dlouhé® Proto se
nebudeme zabývat naším názorem na všechny kontroverze, nedoro
zumění a orezekuce,'kterých jsme byli za poslední týden svědky
či účastníky. Považujeme je z hlediska budoucnosti za epizody
důležité pouze a jen proto, že věrně ilustrují a dokumentují mo
mentální stav, kdy se v naší společnosti střetává zkostnatělé
s pružným, neschopné s konstruktivním,- bezduché s realisticky
uvažujícím. V takových situacích vždy odstupující garnitura vy
víjí ničivou aktivitu ve snaze zastavit vývoj, aktivitu, proti
které jp často nejjednodušší obranou blahosklonná igní> 'ace.
Někdy však je třeba se bránit konkrétněji, a to v přínadech,
kdy by mohly být zmařeny výsledky dlouhodobé práce a rozbita
důvěra v ni.
Proto jsme nyní nuceni ani ne po týdnu ooet ve
řejně vyslovit s-vúj názor,’ a přestože jsme vyvíjení publicity
neměli v dohledné doba v úmyslu, považujeme -za svou povinnost
veřejnost informovat o následujících skutečnostech*
Na den 7.9..1987 byl stanován termín pro další pokračování
jednání s představiteli Ministerstva kultury ČSR, které vedeme
na půdě Ústavu pro kulturně výchovnou činnost. Toto jednání by
lo týž den ráno ze strany pracovníků ústavu odvoláno s odůvod
něním, že během 5. a 4.9.19g7 /tedy den po zveřejnění našeho re
lativně optimistického prohlášení/ 'prý bylo zařízení' ÚKVČ poško
zeno neznámými pachateli, kteří oo sobě na místě činu zanecha
li nálepky s emblémem Jazzová sekce.
Nebudeme se pídit, kdo byli oni neznámí pachatelé. Chtěli
bychom však’zdůraznit přesvědčení, že to nemohl být nikdo z
opravdových příznivců. Jazzové sekce.. I sebenerozvážnějšímu mla
díkovi musí být jasné, 'že takovým činem může pouze rozbít křeh
ké ovzduší dialogu,. které po ílouhé době odříkání začalo vzni
kat.
Nálepky, o. kterých je řeč, se objevily vyraze již 2.9. na
různých .místech a považujeme je za upřímně míněný projev podpo
ry našemu jednání ze strany členů a přátel Jazzové sekce. Avšak
ti, kdo je vylepovali, měli zvážit i možnost jejich zneužití k
provokační vandalské akci v následujících dnech. Dnes je. to van
dalství, zítra může jít o terorismus - budiž to poučením pro bu
doucnost. Nyní již můžeme pouze znovu zdůraznit, že Jazzová sek
ce se jednou pro vždy distancuje od nesmyslných destruktivních
akcí a že svou kulturní roli a úkoly z ní vyplývající, tak jak
byly několikrát veřejně formulovány a zachyceny v různých do-r
kumentech, bere naprosto vážně..
Praha 8.9-1987
Vladimír Kouřil Joska Skalník Čestmír Huňát Tomáš Křivánek
Jiří Exner
Na vědomí:
Československá tisková . kancelář
Ústřední výbor KSČ - oddělení kultury
Ministerstvo kultury ČSR
Ústav pro kulturně výchovnou činnost
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. v Praze
Věc: žádost o zveřejnění

Žádáme vás o zveřejnění následujícího textu.
Prosíme o■zveřejnění jak v našich, domácích hromadných sdělova
cích prostředcích, tak v tisku, který vaše agentura vydává oro
zahraničí.

Vážení přátelé- doma i v zahraničí,
.-chtěli bychom vám touto cestou poděkovat za telefonáty, dooisy,
osobní návštěvy i různé akce nu podporu myšlenky Jazzové sekce
u příležitosti ročního výročí pokusu o naši násilnou likvidaci,
■ročního výročí uvěznění celého výboru Sekce. '
.Vaše otevřené projevy sympatií a podnory jsou pro nás morálním
i praktickým důkazem, že tato myšlenka žije, že více jak 16-ti
le.tá práce Sekce zanechala své plody» Je pro nás také závaz
kem do další práce, pro kterou, jak ještě doufáme, budeme mít
v budoucnu klidnější a tvořivější atmosféru, abychom mohli
.20-ti leté .výročí naší existence všichni společně oslavit tak,
jak si přejeme-. ■

.

Dekujeme.

■

.

•
• '

Zi Jazzovou sekci

.
.

.

.Vladimír Kouřil
Jcsk.a Skalník
Čestmír Hunát
Tomáš Křivánek ’’
Jiří Exnor
x/

V

Redakce VOKNA připravila svým čtenářům (dodáváme, že nejenom jim)
další překvapení. Vyšlo ..totiž první číslo VOKNOVIN. Jsou to noviny
letákového typu (10 cyklostylovaných stran A4) • Budou vycházet v ne
pravidelných intervalech a rozsahu, nejméně však jednou měsíčně..
Uvádíme adresy, na které je možno VOKNOVINAM psát:
Čunas: František Stárek, U Zvonařky 15, Praha 2 120 00.
Ma.cor: Ivan M.Jirous, Stará Říše 33 588 67
Bonny: Zbyněk Fišer, Nerudova 51, Praha 1 Malá Strana 110 00
V čísle jsou články -xy- Piráti na Ostrově (o antirockfestu),
-tg- Výstav neoficiálních výtvarníků (.střelecký ostrov 23*5« 87),
2 o Hugo: THE BÁ u nás,- -čň- Blízko a přece tak daleko (Červnové
demonstrace ve Východním Berlíně),, -zuk- Havel Drastil 1987 (ne
oficiální výstava 13-6,1987)4 yLIZ— Svatba (neoficiální koncert),
S' otázky V^KNA si odpovídá Cuňas (o východočeském Woodstocku),
^iroslaf Jirec: Podzimní salon (ještě výstava na Střeleckém ostro
ve. tentokrát kriticky), J.S.Fiala: Služetín - in inemoriam (otis
kujeme na jiném místě spolu s dalšími materiály k "případu")..
V čísle je i kreslený humor, lak Čuaasi jen houší a větší kapky!
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Členové, a příznivci Jazzové sekce se v poslední cocě č^to. ^tcjí
jaká jednání’ jsoú vedena členy výboru sekce s ministerstvem kultury
a proč vůbec byla zahájena. Pro odpověď jsme se vypravili za právním
zástupcem Jazzové sekce JULr. Josefem Průšou. Pekl nám:

0 současném postavení sekce se mi těžko hovoří, nejsem totiž in
formován o tom, co se konkrétně děje. Jen obecně vím, že z podnětu sek
ce došlo k. navázání oficiálních kontaktů mezi ministerstvem kultury
,(MK) a výborem Jazzové sekce, ke všech jednání jsem byl prakticky vy
loučen, a to ze dvou důvodů. Především jsem zásadním odpůrcem myšlenky
jednat s NiK o kompromisním řešení v situaci, kdy Karel Srp je nadále
vězněn. Lle mého soudu z tohoto jednání nevzejde nic pozitivního, a
faktem, že se jedná, bude pak našimi úřady operováno, např. ve Vídni.
■uále pak jsem znám svými radikálními názory; podle mne nejde se stát
ní mocí jednat jinak,- než z pozice síly. Sílu sekce představuje tlak
mezinárodního veřejného mínění a vnitrostátně tlak těch statečných
členů JS, kteří nevzali protiprávní akt zrušení sekce na vědomí. Po
dotýkám však, že jde o mé soukromé závěry a že v tomto případě odpo
vídám jako občan Průša a nikoli jako právní zástupce sekc^.
Nyní co vím o jednání. Pracovnízvýbor měl předložit Ústavu pro
kulturně výchovnou činnost v Praze (ÚKVČ) návrh nových stanov nové
organizace. Návrh jsem nečetl, nebyl se mnou konzultován a jak jsem
byl následně informován, je plně vycházeno z organizačního řádu sekce
z minula. Zejména je zachována samostatná ediční činnost a je údajně
dbáno o to, aby pravomoci NIK vůči nové organizaci byly co nejužší.
Původní návrh byl při jednání připomínkován. Politicky a kulturně při
jatelné připomínky měly být do návrhu stanov zapracovány. V současné
době však jednání byla přerušena, nebot údajně mělo dojít z§ strany
členů či příznivců sekce k teroristické akci proti budovám ÚKVČ a je
ho majetku. Přerušení jednání však nemá statut definitivnosti a jed
nání mají být v budoucnu obnovena.
Teprve za této situace jsem byl podrobně informován o současném
stavu. Především jsem doporučil výboru sekce, který jménem sekce jed
ná, aby neprodleně informoval členskou základnu o podrobnostech jed
nací a tím prokázat, že se nejedná způsobem, který by byl ústupem
od činnosti sekce v minulosti. Bylo mi sděleno, že členský základna
bude v dohledné době informována. Pokud jde o útok proti ÚKVČ, vyklá
dám si ho po zhodnocení tak, že jde o projev radikálnějších členů
sekce, kteří neschvalují jednání s MK a tímto neobvyklým způsobem
vyjadřují svůj nesouhlas se stávající skutečností. Nepředpokládám,
že by šío o provokaci orgánů StB, nebot ta mohla kdykoli dát MK po
kyn k ukonče/ií jednání a nepochybně byla o jednáních mezi sekcí a
NÍK detailně informována. výbor sekce by si měl z vývoje situace vzít
"...n uvenío rřed časem v průběhu trestního a pak i soudního řízení
-,r’bor sekce symbolem existence JS a osobní statečnosti každého
trestně stíhaného jedince. Dnes však často slyšíme otázku jménem
u-o
výbor sekce s NIC jedná, jaká má pověření jecnat a zda někomu
:ýbor z jednání skládá účty. Na tyto otázky mohu jen pokrčit rameny,
protože na ně odpověď neznám a i proto, že z principiálních důvodů
jednání s IviK odmítám. Před časem' jsem měl k dispozici a četl řadu
listinných důkazů, které osvětlovaly činnost IviK proti JS. Titíž lidé
a --ataz instituce nebude dle mého názoru jednat v rozporu s vlastním
rozboč ováním z let osmdesátých a 'nikdo by neměl dát K1K možnost zapo
menout na jeho chyby, zejména na protiprávní likvidaci Svazu hudební
ků ČSR dne 22- 10. 19&4. Bohužel k podobnému závěru musí zákonitě jed
nání s MK vést, ^avíc si myslím.; že jednat se mělo, v krajním případě,
až po propuštění Karla ^>rpa z vězení. Tím, že dnes sekce navazuje ofi—
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sudek. Toto stanovisko js^m se snažil výboru předestřít před vlastním
zahájením jednání s MK a UKVČ. Bohužel bylo nad mé 'síly přesvědčit
výbor'sekce o škodlivosti takového jednání; m.j. ee7 tím., znehodnocuje
skutečnost, že ONV Praha 4, u kterého je od 30. 1« 1986 podána-žádost
o registraci sekce, byl nečinný. Vedení sekce je přesvědčeno, že může
dosáhnout konkrétních výsledků až po plnou legalizac^. činnosti sekce
v ještě větším rozsahu, než byla činnost v osmdesátých letech. Já po
kládám tento závěr v současné politické realitě za absurdní. Ministerstvo vnitra i MK a v podstatě celý státní aparát nepodstoupily na sklon
ku loňského a v průběhu letošního roku mezinárední ostudu při zatčení
a věznění členů JS jenom proto, aby o několik měsíeu později činnost .
sekce povolily. Až bude v ČSSR politické klima zralé k povolení činno
sti, pak bude zralé i k tomu; aby zrušení Svazu hudebníků z r. 1984
bylo prohlášeno za protiprávní akt a tím dojde k ébnovení'činnosti
sekce.
}
lidé jsou omylní a možná, že se nakonec prokáží nesprávnost mýoh
závěrů a i to, že jednání s MK bylo v kontexty. vývoje pozitivní. Mne
osobně naučil .zdejší režim nedůvěře a zatím jsem kolem sebe neviděl
žádnou změnu, která by mou kritickou nedůvěru k režimu mohla byl i jen
zmírnit. Říkal jsem to již mnohokrát; Právo na existenci je nutno si
vybojovat, nebol žádná totalitní moc nestrpí, afcty kolem ní existovalr
svobodná kultura, nezávislá na její cenzuře, kultura, kterou nemůže
kontrolovat.
■
.
Proto z těchto děvodů odmítám jednání s MK jako chybný krok a
osobně se zasazuji o přerušení jednáníznebo o jeho skončení. Někteří
z členů výboru sekce, kteří jednají s UKVČ byli minulý týden předvo
láni na bezpečnost, kde byli poučeni o tom, že jim podmíněný trest
může být proměněn v nepodmíněný, nevzdají-li se své aktivity v sekci
Pokud bych byl v podobné situaci já, tak bych veškerá jednání s pou
kazem na zmíněný postup skončil. Když jednám s jednou složkou státní
ho aparátu a druhá mi vyhrožuje, že mne za to zavře, chybí tu prostor
k uzavření jakéhokoliv kompromisu.
Minulý týden jsem měl na téma Co
dál delší rozhovor s ve
dením sekce. Závěr byl asi tento:
1. Členská základna bude o všech jednáních informována
2. MK ČSR budou předloženy stanovy nové organizace k schvalova
címu řízení
3. členem přípravného výboru nové organizace bude i dnes vězněný
Karel Srp.
Snad tedy členskou základnu uspokojí skutečnost, že jednání s MK
ČSR končí a že ministerstvo vnitra CSR bude rozhodovat o schválení
nového organizačního řádu sekce.
(Zaznamenáno 16.září 1987)
xxxXXXxxx

Lidové_noviny ^pět__vycháze jí_
Za řízení redakční rady ve složení Jiří Bienstbier, Václav^Havel.
Ladislav Hejdánek, Miroslav Kusý, Petr Pithart, František ^Šamalík,
Zdenek Urbánek, Josef Zvěřina a odpovědného redaktora Jiřího Rumla
vyšlo v listopadu druhé aulté číslo nezávislého měsíčníku Lidové no
viny .
V jednotlivých rubrikách (vnitropolitické, zahraniční, ekonomic
ké, kulturní a sportovní) uveřejňují noviny celou řadu žánrově nej
různějších materiálů, zabývajících se událostmi v Československu i
ve světě, (xerox, 24 stran)
Informace o Chartě 77 roč.10. (1987) č.17

14.10.1987
Znáte ten -'pocit _kd.yž gteto detektivku, povídku či román
aci-fi a říkáte si:; Tak ted to autor-přehnal, a nevěříte vlast
ním očím.- V .dobrodružné li^er \tuře je však čtenářem rozumné
přehánění tolerováno a oceňujeme', přehání-li autor tak, že to
vypadá věrohodné, -^evím všárk, mám-li brát jako dobrodružnou li
teraturu prohlášení výooru Jazzové s.ékce z 1.9.1987 a jeho sta
novisko -ze dne 8.9.1987«'"Promiňte mi přátelé, kteří poctivě píšeteo dobrodružstvích, nechtěl jsem se vás. předchozí větou
dotknout.
•
'
Vratme se však k výboru JS, k jeho, výše Jmenovaným doku
mentům.-Konkrétně k prohlášení ze dne 1.9.87» Hned z nadpisu
se•dozvíme, že se Jedná o Prohlášení Jazzové sekce. Promineme
autorům- tento řekněme omyl, a čteme dál.. Již v prvním odstavci
nás ohromí síla diplomatických obratů, na které aby měl člověk
nejmépě titul RSDr. Jinak se tomu říká, jak se přiléhavě vy
jádřil je^en můj uřítel z Moravy /člen JS/, "oblbování”, A já
s ním souhlasím. Ctěme však dál. Když jsem se dostali přes
první odstavec-opsaný patině z Rudého práva nebo jiného stra
nického tisku,. dovíme s.e policejních a jiných perzekucích
proti JS. 0 tom,- že Karel- Srp je .stále vězněn, o likvidaci
pomníčku ke 40» výročí 03Ñ, což prý je nepochopitelné /bio, no,
no,, no” řekl by soudný člověk "jak komu."/. Dále se v textu ho
voří o tom, že stálo trvají podmíněné tresty některých členů
výboru JS, a že V. Kduřil a M.Drda jsou po propuštění z vězení
stále ve špatném zdravotním stavu.
Pak s.e autoři textu opět vrací k nabubřelé slovní omáčce,
jak ji známe z oficiálních deníků. Dálo se dovídáme, že díky
všem nám známým faktům vzniklo u nás “vakuum” v kultuře. Toto
’’vakuum” a popsané prezekuce ‘vyvolaly ohlas v naší i světové
veřejnosti, která jednoznačně podpořila Jazzovou sekci v je
jích těžkých chvílích .
•
A nyní se podržme měčeho pevného při ruce nebot; přilétá
bomba těžkého kalibru. Peus ex machina je tady. Totiž - laska
vý ministrvkultury, na vyzvání výboru JS, projevil dobrou vů
li /alespoň "doufejme”/ a- ’’pověřil funkcionáře svého kolegia
vedením-, jednání se členy výboru a vyjasněním vzájemných stano
visek”. Náslddující odstavec prohlášení připomíná zlý-sen, bo
hužel je to skutečnost., Cituji:
’’Tyto rozhovory již vstupují do čtvrtého měsíce a zatím
vše nasvědčuje tomu, že na obou stranách je dostatek soudnosti
a dobré vůle k tomu,, aby - byt pět minut po dvanácté - začaly
být uspokojovány zájmy rozsáhlé části Československé kulturní
obce, zejména mládeže. Jako cesta vyhovující oběma stranám
byla zvolena možnost založit zájmovou organizaci, která by na
vázala na činnost Jazzové sekce a dále ji rozvíjela-. Dosavad
ní výbor JS v úloze nového přípravného výboru vypracoval návrh
organizačního řádu tukové organizace a v současné době k němu
probíhá připomínkové řízení”.
Tedy - po více než třech mědících se dovídáme, že za nás
a o nás- /ale bez nás/, někdo jedná, že.lia obou stranách je
dostatek soudnosti a dobré vůle, přičemž jedna strana je mini
sterstvo kultury a jnko druhá strana je označena rozsáhlá část
ps. kulturní obce, zejména mládež.
Kdo však jedná jménem té "rozsáhlé části" bez jejího^vědomí a svolení? Kdo pod naším jménem bez jakéhokoli oprávnění
prohlašuje, že nová organizace je cesta vyhovující ministerstvu

kultury a nám? Kdo to s námi manipuluje a dokong-o -llž nám vytvo
řil organizační řád? Jento sice téměř i^wéMtolné, ale je to
výbor Jazzové sekce!Ptáte se, z.í kohó se loni i letos-’ postavily tisíce ’ir žic;
občanů? Ptáte se proč jste riskovali a duli svůj podpis na pe
tici za legalizaci Jazzové sekce a propuštění výboru JS z veze
ní? Nebo snad chcete vědět proč se Jazzová sekce zastala Mezi
národní jazzová federace, proč pánové Kurt Vonnegut, Bob Geldof, Paul Mc Carthney, Sir Yehudi Menuhin, Tom Stoppard, Wil
liam Styron, John Updike a desítky dalších světoznámých osobnos
tí daly svůj hlas na obranu Jazzové sekce?
Odpověd je nasnadě - bylo to patrně proto, aby nynější výbor JS
mohl ve spolupráci s min.kultury založit pod jiným názvem novou
* organizaci s novým řádům«,
Ničeho se vš^.k neobávejme ^řátslé, vždyt "nejnóvější vývoj
nám dává naději, že všechno zlé j«., pro něco dobré". Ostatně "kulturní potehciál našeho lidu, jsa duchovní povahy, nezmizí
správním rozhodnutím". A Jazzová sekce? No přece - "v nějaké
podobě bude- žít dál". •
Nejsem proti novým organizacím a novým řádům, mnjí-li být
lepší než ty staré, ale odmítám být předmětem, který se podle
potřeby přemístí tam či onam aniž by bylo nutné mu to sdělit
/aspoňA
Pánové Kouřil, Skalník, Huňát, Křivánek a Exner sice přesto,
že jsou soudní a mají dobrou vůli, nemohou při vší té dobré vů
li ještě říct,, do jaké míry se datum 2. září 1987 zapíše černě
do dějin n'ší kultury. Zato však vědí, co je pro nás dobré a nám
nezbývá než Čekat, že třeba za půl roku se nám opoť dostune do
rukou nějaké jejich prohlášení, které by mohlo začínat napří
klad slovy: Všechen náš lid se jednomyslně usnesl.
Jakoby nestačilo ono prohlášení, výbor JS pilný jako včelička je "nucen" /kým asi?/ vydat dne 8 ..9 .87 své Stanovisko
. k některým událostem z počátku září 1987. Zaznamenávám jistý
pokrok, nebot se jedná.-.o stanovisko členů výborní a nikoli Jaz
zové sekce. Jenže to je všechno. Líbí se mi poslední dvě vety
v pryním odstavci, protože ty od výboru JS skutečně "sedí’’, v
případě, že jsou •adresovány autorům stanoviska? Avšak i jiné
perly nám stanovisko přináší.
Takže - představitelé min. kultury přerušili jednání. No,
aspoň někdo je tu soudný. A máme na světě nový pojem - relativ
ní optimismus - to zní co, skoro jako - reálný socialismus. A
já se ptám: Sebenerozvážnější mladíku, což ti opravdu není j^3”
né, co jsi způsobil? Víš, co do čťlo práce a odříkání než zača
lo vznikat křehké ovzduší dialogu na platformě relativního opti
mismu? Nechápeš, že tento optimismus se z relativního mohl stát
reálným? Co by tomu řonli tví rodiče ty vandale a zítra možná
teroristo?v Budiž ti to poučením pro budoucnost.
Ale ted vážně. Ani já nesouhlasím s vandalstvím. Myslím si
však, že^zde nejde o vandalství, ale o reakci na antisekční pam
flet UKVCL Autoři onoho pamfletu patří nejen podle mého názoru
před soud. /Mimochodem, zaslechl jsem otázky, zdali s tím nemá^
něco společného výbor JS/. Nálepek, o kterých je zmínka,.^skuteč
ně mohlo být zneužito. To však měli zvážit spíše ti, kteří ná
lepky rozdávali, ’hež ti, kdo je lepili. Ovšem výbor JS se tvá
ří podle ^svědčeného českého - my nic, my muzikanti. Neříkám
to veak s chutí, ale se smutnou, přesmutnou hořkostí.

Ota Veverka

Úřad předsednictva vlády ČSSR, nábřeží kpt,Jaroše ' , 12b 09 Prahal
Ministerstva kultury ČSR, Valdštejnská 10, p.s. 74, 118 11 Prahli
Ústřední výbor KSČ, nábř. L. Svobody 12, 125 11, Praha 1
Rudé právo, redakce, Na poříčí 50, p.p. 874,875, 112 86, Praha 1
Mladá fronta, Panská 8,. p<p.. 746, 112 22, Praha 1
Svobodné ’ slovo, redakce*,'' Václavské nám. 56,p.p. 827, 112 12 Prahal
Lidová demokracie, redakce, ul.28 října 5,p.p. 85, 120 75 Praha2
Práce, redakce, Václ. ‘nám. 17, p.p.747, 112 58 Praha 1
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V Praze 5. 10. 1987

Věc: podně.t ,k 'legislativním úpravám v oblasti kulturně výchovné
a zájmové umělecké činnesti,
S uspokojením jsme přijali během svých jednání na půdě Ústavu
pro'kulturně výchovnou činnost z úst ředitele Dr. Trnky zprávu
zO
chystaných změnách právních norem tykajících se kulturně výchovné
a zájmové činnosti. Nermy aplikované v současnosti skutečně už pe
dlouhý čas nevyhovují dynamickým požadavkům teto kulturní sféry,
naopak se staly-brzdou zdravého rozvoje cele oblasti. Jsme/* pře
svědčeni, že taková změna, má.-li skutečně sloužit kulturním zájmům
naší společnosti, musí probíhat zcela otevřeně pod dohledem cele,
společnosti, kdy k řešení problému musí mít možnost přispět každý
jednotlivec .a každá organizace, jichž se záležitost dotýká.

Proto

navrhujeme:

1/ předložit připravované zákony a normy k veřejne diskuzi v den."
n-ím tisku,
2/ otevřít diskusní tribunu v čs. rozhlase a televizi
5/'ďo diskuse zapojit čtenáře odborného tisku / Melodie, Gramorevue, Populár resp.' další kulturní periodika/
4/ zajistit připomínkové řízení v organizacích a zájmových skupi
nách / Česká-‘hudební společnost, Seská jazzová společnost,
členská základna Svazu hudebníků ČSR, jeho jazzové sekce a sek
ce mladé huby, jejímiž adresáři disponuje ÚKVČ, společenské or
ganizace podílející se’•zřizovatelské a organizační činnosti v
teto oblasti, kulturní domy atd./
5/ předložit k diskusi renomovaným odborníkům z řad hudebníků z
oblasti ZUČ, zkušeným publicistům a organizátorům jednotlivcům.
Jsme přesvědčeni o oprávněnosti našeho požadavku v duchu klad
Ných zkušeností, ktere ’přináší‘veřejná diskuse k návrhovánýmmnovým
zákonům o státním podniku a pod.

•S očekáváním vyjádření k našemu návrhu

přípravný výoor UNIJAZZ - sdruženi pro jazzovou
hudbu ve vztahu se světovou kulturou / Ve schvá.ovacím
řízení Federálního ministerstva vnitra, září 1987
9
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Podepsáni: Vladimír Kouřil, RNDr. Jiří Exner,'
Ing. Čestmír Huňát, Joska Skalník, Tomáš hřivánek,

§§§§§§§§§

> I

VáženzL^a milí,
--'■-po čase se Vám opět ozýváme, protože cítíme povinnost a nutnost sezná
mit Vás se současnou situací po likvidaci Jazzové sekce. Jsme totiž
zarytými optimisty, p^kud se týká legálního pokračování Činnosti, kte
rou jsme v JS započali. Opravňují nás k tomu dvě Skutečnosti: jednak
'výrok soudu nad některými z nas, který vysloveně u^ádí, že smyslem
soudního řízení není omezování kulturní aktivity členů, o které se
soud vyjádřil, že byla společensky i odborně prospěšná. Druhým důvo
dem je jednání s úřady,- které bylo vedeno racionálně a dospělo do sta^
vuj- kdy byl zpracován společně e důvodovou zprávou organizační řád
dobrovolné zájmové organizace s pracovním názvem VNIJAZZ - Sdružení
pro jazzovou hudbu ve vztahu se světovou kulturou a bylo zahájeno ří
zení na úrovni nej vyšších státních kompetentních orgánů.
Nechceme však, aby se naše aktivita omezila na kulturní diplomacii,
máme představy o další práci, jejíž výsledky chceme ve spolupráci s Me
zinárodní Jazzovou federací nabídnout» -‘■rosíme proto o potvrzení zájmu
o činnost navazující na to, co jspie 'v Jazzové sekci dělali a potvrzení
zájmu o‘kolektivní členství při Wí. K tomu Vám poslouží přiložené for
muláře. Seznamte s tímto listem i další zájemce. Váš zájem bude rovněž
aktualizovanou podporou k obnově společenské činnosti a podporou důvodů
vzniku nové organizace na naší amatérské bázi, o které jsme přesvědčeni,
že je zdravou základnou pro rozvoj celé kulturní sféry. Novou organiza
ci tedy hodláme rozjíždět přednostně s těmi, co se nám ozvou. Formuláře
z druhé strany pošlete doporučeně na některou z uvedených adres příprav
ného výboru, pokud jí nemůžete doručit osobně, jednak doporučeně s doru
čenkou na MJF, neobdržíte-JLi do dvou měsíců potvrzení o přijetí obou do
pisů od adresátů, oznamte nám to telefonicky a na poště reklamujte ztra
cenou zásilku /prokázané zfratné v tuzemsku 5<\- Kčs, za zahraniční do
pis 540,- Kčs/.
Pokudzvíme, většina z Vás obdržela výzvu tzv. střediska zábavné
hudby při UKVČ ke spolupráci. V jejím textu chybí pár informací, které
se nás přímo iosobně dotýkají: Vale^adresy jsme nikomu neposkytli. Už
od května jednáme právě na půdě LKVČ o možnostech navázání na aktivitu
JS. Naprostá většina "nemalých záměrů a úkolů*’ obsažených ve výzvě UKVČ
je v našem návrhu zakotvena, o svém úmyslu "neobvyklou formou Vás oslo. vit" nás pracovníci UKVČ zapomněli informovat, přesto si jejich opoždě
ného zájmu o Vaše názory vážíme i připojujeme se k jejích žádosti o Vaše
odpovědi. Dnes už z jejich úst i z^Vašich kopií nám zaslaných víme, že
Vám situace není, lhostejná, ztotožňujeme se s častým názorem, že připo
menutí choulostivé otázky zrušení JS a trestného stíhání členů výboru
nebylo ze strany .odesílatele v dané fázi seriozní a taktické.
Na závěr ještě prosebná omluva: někteří z Vás s tímto listem obdr
želi první sešitek, naší nové edice BOKEM jako ukázku^ Pokud jste ji ne
dostali, nehledejte v tom diskriminaci, pouze nepřízeň ve Vašem horos
kopu. U přátel jistě najdete ječen výtisk k nahlédnutí. Na formuláři
nám napište, jestli jste ho právě Vy dostali či ne.
Druhého září jsme si spolu se zainteresovanými orgány připomněli
počátek nepříjemných událostí z let 1985 a 1986. Děkujeme za oůvěru,
trpělivost a pokračující podporu. Zdravíme Vás i za Karla Srpa, kt&rý
si na Borech říká tak, jako vždy v minulosti: Jinačí už nebudeme*
Ahoj 1
V říjnu 1987 za přípravný výbor UNIJAZZ /ve. schvalovacím řízení FMV/
Vladimír Kouřil
Čestmír Huňát
Tomáš Křivánek
Čkalova 5
’
Nad Šárkou 104
Dejvická 31
160 00 Praha 6
loO qo Praha 6
160 00 Praha 6
tel. 3113949
tel. 3^4503
a Joska Skalník s Jiřím Exnerem, t.č. bez použitelné adresy

- 58 Potvrzuji, že chci zůstat členem jazzové sekce při MJF HP UNESCO
a mám zájem o činnost navrhované organizace, která by na aktivitu
JS spojitě navázala a dále ji rozvíjela, protože až dosud nezastu
pitelným způsobem obohacovala můj kulturní život. Tímto dávám důvěru
členům pracovního výboru a žádám o pravidelné informování o proběhu
jednánío

narozen:

Jméno, příjmení:
. Adresa vČ. PSČ:
..povolání /rámcově/:

členem JS od roku:

čl.č.t

'-Na činnosti se mohu podílet aktivně - pasivně /čím?/:
Jako dobrovolný kulturně organizační pracovník nebo aktivista kultur'
ního zařízení - již pracuji/kde?
- mám zájem pracovat
- spíše se na to necítím
/zatrhněte/

Jsem členem těchto dalších zájmových organizací:
Msto pro další vzkazy:
datum:
•
podpis:
------------ - oddělte -----------------To The International Jazz Federution
PO Box 502
LONDON SW 17 8 UH
G-HEAT BHITAIN
I confirm to remain a member of the jazz sečti on.

Full name /jméno a příjmení/:

• Adrese:
Birth /rok narození:
^ember of JS number /čl.číslo, jste-li členem:

date/datum:

signature/podpis

Pozn.: Tento dopis rozeslali členové přípravného výboru UNIJAZZ
údajně všem členům Jazzové sekce, ¿'odle našiph informací ho řada
členů dosud neobdržela, i^a jiném místě zveřejňujeme ohlasy na tento
dopis, např. Jaroslava Pučka a naše vyjádření. Pokládáme za svou
povinnost zveřejnit i první verzi tohoto dopisu, která je rozmnožena
stejným způsobem (cyklostylem), datována' v září 1987 a členům JS
rozeslána nebyla. V úvodu dotazníku na zadní straně je také změna-:
Potvrzuji, že chci zůstat členem Jazzové sekce při MJF HR UNESCO
a mám zájem o případnou činnost organizace, která by na aktivitu
JS spojitě navázala a dále ji rozvíjela, protože až dosud nezastupi
telně obohacovala můj kulturní život, Mávající členové výboru JS,
kteří vedou jednání o další činnosti, k tomu mají moji důvěru»
Žádám o pravidelné informování o průběhu jednání.

Na další straně přinášíme celou první stránku zmíněného dopisu a
laskavý čtenář tak má možnost obě verze porovnat a učinit závěry.

5? *
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Vážení a milí,
po delším čase “se Vám opět ozýváme, protože cítíme nutnost i povin
nost Vás všechny informovat o současné situaci kolem JS. Jsme tíq povino
váni Vám. všem,, kteří jste již tolikrát prokázali upřímný zájem o naši čin'
nost, naposledy, když jste neváhali připojit svůj podpis k petici požadu
jící obnovu JS. Jsme zarytými optimisty, pokud se týká legálního pokračo
vání v naší činnosti, opravňují nás k tomu dvě skutečnosti. Jednak je to
výrok.soudu nad některými z nás, který výslovně uvádí, že se neuvažuje o
•^zákazu činnosti, nebot činnost JS byla společensky prospěšná a smyslem
soudního řízení není omezování kulturní aktivity občanů. Druhým důvodem
je naše jednání s úřady, o kterém se dnes dá říci, že je vedeno zcela
konkrétně a racionálně.
‘• 'Nechceme však, aby se naše, aktivita omezila pouze na oficiální pro
hlášení, a jakousi kulturní diplomacii. Máme své představy o další práci,
jejichž realizace Vám chceme ve spolupráci s MeziQár»jazzovou federací
nabídnout. Prosíme Vás proto, abyste nám potvrdili svůj úmysl zůstat čle
ny JS při MTF, nebo případně organizace, která ve smysl,u našich jednání
naváže na práci JS. Předpokládáme, že někteří z Vás třeba z různých důvo
qů již nemají zájem na svém členství.Na druhé straně v řadách vašich př '
tel jsou možná mnozí, kteří členy nejsou a rádi by se jimi stali. Seznam-.
te je prosím se zněním tohoto dopisu, opis přiložených formulářů odeslán•podle pokynů budeme považovat za platnou přihlášku. Váš zájem bude rovni
aktualizovanou podporou důvodů k obnově naší společné činnosti. Protože
je pro nás obtížné být ve styku se všemi členy v rozsahu roku 1986 /próz- tím/, budeme se příště obracet pouze na ty, kteří nám zájem o činnost po
tvrdí. Formuláře na zadní straně prosíme vyplňte a zašlete jednak doporu
čeně na některou z uvedených pražských adres /v případě, že nenajdete ces
tu, jak jej doručit osobně/, jednak doporučeně s doručenkou na MJF. Neobdržíte-li do dvou měsíců potvrzení o přijetí obou dopisů,’ oznamte to tele
fonicky pražskému adresátovi a reklamujte na poště zásilku. Prokáže-li se
její ztráta, mělo by Vám být vyplaceno za tuzemskou 50,-", za zahraniční
540,~ Kčs náhrady.
Pokudzvíme, tak většina z Vás obdržela výzvu tzv. Střediska zábavné
hudby při UKVČ ke spolupráci. V jejím textu chybí pár důležitých informacíPředně: vaše adresy jsme nikomu neposkytli. Dále: Již od května jednáme
právě na půdě UKVČ o možnostech další naší činnosti ve sféře chybějící
aktivity JS. V současnosti ’probíhá projednání návrhu organizačního řádu
odpovídající organizace. Naprostá většina "nemalých záměrů a úkolů" obsa
žená ve výzvě "Vážení přátelé" je v našem návrhu zakotvepa.vO svém úmyslu
| "neobvyklou formou Vás otevřeně oslovit" nás pracovníci ÚrCVČ’ zapomněli in
formovat, přesto si jejich zájmu 4 Vaše názory ceníme a připojujeme se k
jejích žádosti o odpověň. Dnes už i z jejich úst víme, že řada z Vás se k
věci’ vyjádřila a těm, kteří nám dali kopie na vědomí, děkujeme, ^totožňu
jeme se s častým Vaším názorem,-že připomenutí choulostivé otázky zrušení
JS a trestního stíhání č^enů jejího výboru nebylo ze strany odesilatele
v dané, fázi jednání seriozní a taktické.v
Na závěr ještě jedna prosba: zároveň s touto čienskou informací ro'
síláme první publikaci naší nové edice BOKEM. Pokud se na Vás nedostalo
nehledejte v tom diskriminaci, ale pouze nepříznivé seskupení planet ve
Vašem horoskopu. Vaši přátelé ji jistě prozatím,, půjčí k nahlédnutí. Byl
nám přislíben dotisk. V odeslaném formuláři uveďte, zda jste ji dostali
nebo ne^.
Druhého, září jsme si spolu s orgány bezpečnosti připomněli druhé vý
ročí prvních prohlídek a první výročí druhých prohlídek a přidružených
taškařic.
■ Děkujeme ještě jednou za dosavadní důvěru a trpělivost. Zdravíme
vás ze všech sil a slibujeme i .za Karla, který si na Borech určitě taky
říká: Jinačí už nebudeme.
Ahoj!.
Praha září 1987 Vláďa Kouřil
Česta Hunát
Tomáš Křivánek
Čkalova 5
Nad Šárkou 104
Dejvická 31
160 00 Praha 6
160 00 Praha 6
160 00 Praha 6
tel. 3H3949
tel. 3245^3
Jirka Exner, Joska Skalník, t.č. bez použitelné adresy.
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V Praze 1. listopadu 1987
Chtěl bych jako řadový člen Jazzové sekce vyjádřit svůj názor
na současnou situaci v naší organizaci.«
Do rad členů mne přivedl zájom o umění, které bylo našimi ofi- p
ciálními kulturními institucemi přehlíženo, opomíjeno a mnohdy nekri
ticky zatracováno. V ovzduší přátelství, vzájemné tolerance, důvěry a
solidárnosti, které v Jazzové sekci vládlo, jsem poznal mnoho přátel
podobných názorů a zájmů. mohl jsem zde získávat informace a rozšiřo•yat své poznání, různých uměleckých směrů, kterým-naše, cenzurou sváza
ný sdělovací prostředky, nevěnovaly téměř žádnou pozornost.
Nikdy, a zvláště v- době největšího nátlaku a šikanování ze stra
ny ..ministerstev vnitra a kultury, nebylo třeba vybízet členy Jazzové
sekce k aktivitě. £>ami vycítili, že jde o jejich věc a zájmy. Neroze
sílaly se žádné formuláře, at šlo o brigádu nebo jiné aktivity. To se
potvrdilo i po 2. září 1986, kdy byli uvězněni členové výboru Jazzové
sekce. 1Vinozí to dokázali svou přítomností na soudním procesu či svými
podpisy na protestních dopisech oficiálním místům. Informovanost člen
ské základny v té době' byla minimální, ostatně i nyní zůstává přibliž
ně na .stejné úrovni.
A čeho jsme svědky dnes? V době, kdy někteří lidé díky této ne
informovanosti ani nevědí, že vedení Jazzové sekce (bez předsedy Karla
Srpa, který je stále vězněn na Borech) již delší dobu jednalo s kompe
tentními pracovníky ministerstva kultury, je rozesílán formulář, ve
kterém jsou řadoví 'členové postaveni před hotovou věc o výsledku to
hoto jednání. To neodpovídá duchu, ve kterém Jazzová sekce před 2. zá
ří 1986 pracovala, ’^ěch několik tisíc členů si přece nezaslouží, aby
se jednalo o nich a bez nich. Výbor se ani nesnažil zjistit, zda vů
bec většina s takovým jednáním souhlasí.
Nabízí se otázka, zda bylo vůbec za dané situace vhodné jakékoli
rozhovory s oficiálními místy zahajovat. Zapomněli snad lidé z výboru
s kým se chtějí dohodnout? Vždyt jsou to ty samé, personálně nezměněné
instituce, jež několik předchozích let byly ke všem návrhům, žádostem
a stížnostem hluché. Byrokraté v nich sedící se snažili všemi možnými
i nemožnými, mnohdy nezákonnými.zp’soby Jazzovou sekci zrušit, nebo ji
alespoň dostat pod svou svrchovanou kontrolu. rroč nyní, kdy se jim je
jich záměr podařil, by měli být naplněni porozuměním a tolerantností?
Tomu může věřit opravdu málokdo, i^vím se, že právě•členové výboru,
kteří pocítili, na vlastní kůži metody těchto soudruhů, jim věří a jak
samo tvrdí - jsou optimisty. Neuvěřitelné a zarážející. Vždyt během
probíhajících - podle jejich mínění - konstruktivních .jednání byl ro
zesílán členům Jazzové sekce dopis z tzv. Střediska zábavné hudby, ve
kterém mimo jiné byl výbor -nevkusně špiněn. Co si o tom myslet?
Při vší úctě k členům výboru Jazzové sekce a jejich nedávné obě
tavosti a statečnosti - nejsou tyto dohody s oficiálními místy vlast,..-ě přijetím určitého diktátu všemocného aparátu? Zapomněli snad na
Karla Srpa, který stále není mezi námi? Kam se poděla solidárnost a
sounáležitost k. jeho osudu? Osobně nevěřím, že je o všem dění podrob
ně informován a souhlasí.
■ Samozřejmí, je třeba, asi i za cenu určitých kompromisů, jednat
o obnovení Jazzové sekce a její záslužné Činnosti a to i s lidmi, kteří
jí nikdy nebyli'nakloněni (jiní bohužel nejsou k dispozici), ale ne
znamená to ustupovat, ponižovat se a prosit.
i-ormulář, který náš výbor. ro,zesílá, není nic jiného něž vyžado
vání dodatečného souhlasu s .výsledky jednání a potvrzení bezmezné dů
věry ve vedoucí představitele naší organizace, ivěco podobného už jsem
zažil při loňských tzv. voLbách. Je to 'posobnost pouze náhodná? ■
Proto si dovoluji pochybovat, zda udělá tento ’’volební lístek”
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radost všem příznivcům Jazzové sekce; pro mne je příliš cítit' spolu
prací se soudruhy, kteří ještě včera na nás kydali hnůj o Ostatně po
slední odstavec mluví za vše.
Nemusím si, jak mne nabádá zmíněný formulář, klást otázku, zda
chci pracovat a zůstat Členem Jazzové sekce; já jím totiž nepřestal
být. Organizace pod názvem "UNIJAZZ" mi nic neříká.
Neznám, nikoli vlastní vinou, podrobnosti o výsledcích jednání
přípravného výboru tzv. UNIJAZZ, proto se omlouvám-předem, jestliže
snad někomu křivdím.
Přál bych si, aby o tom ti, kterých se to týká, hluboce pře
mýšleli.

člen Jazzové sekce Jaroslav Tuček
Cílkova 666, Praha 4 íhotka, 140 18

Adresováno výboru Jazzové sekce, členům JS, přátelům
Poznámka redakce:
Na dopis Jaroslava Tučka obratem odpověděl (5«11.1987) Vladimír
Kouřil. V odpovědi navrhuje osobní setkání a pokračuješ
- Srp je podrobně informován, protože při zářijové návštěvě mu syn
mohl vše podrobně sdělit, podporuje nás, protože to odpovídá našim
společným myšlenkám z minula
- před setkáním se mnou doporučuji přečíst z bulletinu č.26 str.9,
řádek 12 a další ve třetím odstavci
- každý krok, který Sekce, či lépe řečeno lidé, kteří dali všanc
své osoby, podzimem počínaje (loňským) byl výsledkem nesmírně těž
kých rozhodování
- nebráníme jakékoli jiné aktivitě našich členů - viz Jazz Stop
- nebráníme se jiným názorům v přímé diskusi, ale většinou se o nich
dovídám, jako že někde se pronášejí. Tvůj dopis je pro mne prvním
kontaktem s odlišným postojem od svého návratu 1.7« z vězení. Naopak
na stole se nám nahromadilo jen za první týden naší ’^kce” na 500
souhlasných dopisů
- touto akcí právě chceme od členů vědět, jak vidí budoucnost. Náš
přístup k ní - viz citovaná pasáž z bulletinu 26
' ■- ne vše je dobré či taktické dát na papír
- vše, co JS v minul réti dokázala, dokázala jako legální organizace.’
Nemusíš nás podezírat, že bychom’ se změnili, ale na to je škoda slov
tu musí -prokázat budoucnost
- nadále děláme vše jako amatéři, takže nemáme žádný důvod dělat r.l
jinak, 'než cítíme.
naše aktivita se uplatní a uplatňuje, aniž k tomu je nutná JS či

•-prospěšnost věcí chápeme tak tolerantně, že jsme i rádi, že VlčekZub přxjal práci pro UKVČ na časopisu, který "má kvalitou nahradit
bulletin JS" a nijak mu to nevyčítáme
už vůbec nevím, z čeho usuzuješ, že "ustupujeme, ponižujeme se a
prosíme"
Vladimír xvouřil

fikalova 5

160 00

Praha 6

tel. 3279 166

K publikaci odpovědi jsme si nevyžádali souhlas V.Kouřila; předpokládáme, že odpověd na otevřený dopis je také otevřená.

K.'

NÁVOD NA VÝROBU ANTÉNY PRO PĚÍJEM RUŠENÉHO SIGNÁLU
I

V Československu má každý právo na svobodu projevu, toto
právo zahrnuje svobodu vyhlddávat, přijímat a rozšiřovat in
formace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice... /člá
nek 19 zákona č.120 z roku 1975, kdy u nás vstouoil v plat
nost Mezinárodní pakt o občmských a politických právech/.
Všichni tedy máme nesporné právo přijímat informace i ze za
hraničního rozhlasu. Vysílání Svobodné Evropy je však rušeno
od samého počátku a v Česko sloTron_s ku se s touto praxí nepře
stalo ani po uzákonění citovaného o aktu. Zejména ve velkých
městech je poslech Svobodné Evropy nx^ožný. Rušení rozhlasové
ho vysílání je podstatně energeticky náročnější, než vysílání
samotné. Tato energie by se dala využít jistě účelněji, než
však k tomu dojde, můžeme své zákonem z iručené právo realizo
vat svépomocí -. Přinášíme návod na výrobu jednoduché o vysoce
efektivní antény pro příjem rušeného krátkovlnného vysílání.
Princio antény spočívá v odlišnosti charakteru signálu
vysílače o rušičky. Signál rušičky se šíří povrchovou vlnou
a- signál vysílače odrazem od ionosféry. Z toho důvodu je mož
né vhodným prostorovým nastavením antényjušicí signál elimi
novat nebo alespoň potlačit na minimum.,-Čím je vzdálenost ru
šičky od přijímače■ menší, je paradoxně schopnost onténv rušičku eliminovat vetší. Blízkost velkých kovových konstrukcí,
n-apř. lešení , může' účinnost antény snižovat.
K výrobě antény, která je použitelná na krátkých vlnách
v pásmech 16m - 41m, potřebujeme ladící kondenzátur ooužívaný
běžné v tranzistorových přijímačích. Bývá ke koupi v bazarech
za 5-15 Kčs nebo v božném obchodě za 60-120 Kčs. Hodnota kon
denzátem může být 580 nebo 500 pF, pokud je kondjnzátor tvo
řen více sekcemi, můžeme je propojit mezi sebou pro větší
■ přeladitelnost. Dále potřebujeme souosý anténní svod /tzv.
“•ko-axiál/ v takové délce, abychom získali jeden kus 110 cm dlou
hý na cí?ku antény a jeden kus přibližně 1 - l,5m podle po
třeby na přívod k přijímači. Svod je zelený, stojí 8 Kčs metr,
prodává se v prodejnách televizorů. Lze použít všechny typy,
doporučujeme ohebnější. Pak potřebujeme dřevěné hrenolky^na
konstrukci antény, např. 10x20mm a vrták potřebného průměru
podle použitého koaxiálu,. Dále potřebujeme čtvereček nevodivé
hmoty /pertinax, PVC spod./ asi 4x5 cm k mechanickému uoovnení kondenzátoru.. Konečně tři vruty asi 15mm a šroub s křídlo
vou matkou, doporučuje se aos^z., Další orvky stojanu může každý
-řešit dle možností,, ň.npř. dřevěný kříž s kolmou tyxí apod-,
aby bylo možno anténu přemistav?t olp ootřeby.
Nejprve zhotovíme dřevě"./ rvi antény a vyvrtáme šest ot- •
vorů přo koaxiál. Na destičku upevníme kondenzátor /nřišroubujeme, popř. přilepíme lepidlem L 20/. Destičku s kondenzá—
torem připevníme dvěma vruty podle nákresu.. Dále provlečeme,
ljO cm kus kabelu otvory kříže. Vnitřní vodič kabelu přioojí-
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me k vývodům kondenzátoru» Dáme přitom pozor, aby se stínali
nedotýkalo vnitřního vodiče., V místě kondenzátoru není stíně
ní s ničím spojeno! Konec kabelu nutno připevnit /přivázat,
přilepit/ k destičce, aby vývody kondenzátoru nebyly mechanic
ky namáhány.. Na velkém kruhu kabelu, který jsme již umístili,
íjo kříže, odstraníme asi jeden centimetr vnější izolace v mís
tě dle nákresu, tun» na opačné straně než je připojen kondenzátor» Kabel provlékneme otvory dle obrázku tak, abychom moh
li cínem spájet v jednom bodě odizolované stínění velkého kru
hu s; koncem druhého kabelu a připraveným odizolovaným místem.
V tomto bodě je možno připájet též vodič /libovolný drát, nanř.
zvonko vý/^pro případné uzemnění antény V o Drážku není zakres
len, nebot není vždy potřeba. Jeho použití může příjem zlepšit
i zhoršit» Zbývá vyřešit upevnění antény do stojanu, aby bylo
možno ji stabilizovat v experimentem nalezené poloze. Jako
stojan jsme použili těžší dřevěný kříž z oodstavce na vánoční
stromeček, do kterého jsme upevnili svislou dřevěnou tyč.
Kloubové spojení s anténou je v nákresu, vhodné je použít
křídlovou mat^u. Pokud máme přijímač s anténní zdířkou, bude
me střední vodič zapojovat do této zdířky» Nemá-li zdířku,
připojujeme vodič na prutovou anténu, např. ovinutím nebo při
lepením lepicí páskou. Ke stínění připájíme 3-4cm neizolovaného drátu, který budeme připojovat k alobplu» Použitý přijí
mač musí být bateriový /nesmí se soužit sítový napaječ/. K uve
dení do provozu si připravíme takové množství alobalu, aby
do něj bylo možno přijímač zcela zabalit.
Přijímač uvedeme do provozu následujícím způsobem» Nejpr
ve připojíme střední vodič k anténě přijímače. Potom přijímač
dobře zabalíme do alobalu tak, aby se alobal neďotýkal antény
event. .anténní zdířky, anpř» anténu odizolujeme lepicí páskou.
Do alobalu vytrhneme potřebné otvory pro ovládací prvky» Po
kud není stínění koaxiálního kabelu spojeno s alobalem, naše
anténa se ještě neuplatňuje a jeumožné na stupnici vyladit
signál rušičky. Pak připojíme stínění na alobal, např.. lepicí
páskou, v tomto okamžiku přijímač ztichne. Začneme otáčet la
dicím kondenzátorem antény, až se nám signál opět ozve., V ^té
to fázi začneme experimentovat, musíme najít přesné umístění
antény vzhledem k rušičce /podle zkušenosti to bývá asi metr
od okna, i méně/. Na počátku ponecháme anténu ve svislé polo
ze a otáčíme jí kolem osy, až najdeme polohu, kdy je rušení
nej slabší» V této fázi budeme naklánět anténu v kloubu dokud
rušení zcela nezmizí a nezůstane pouze užitečný signál. Tato
operace vyžaduje velkou trpělivost a soustředění, naše námaha
však přinese překvapující výsledek» Rušení se dá eliminovat
až z 90%» Podmínkou však je, aby užitečný signál byl dostateč
ně silný» Ze zkušeností víme, že je to v pásmu 19m, kde jsou
dvě frekvence, nejlépe v dopoledních hodinách, ale i večer.
Anténu je třeba zkoušet na více místech bytu, doporučujeme zá
padní okno. Chceme-li přeladit přijímač na jinou frekvenci,
odpojíme pouze stínění od alobalu a přijímač funguje normál
ním způsobem. V případě, že nejsme s výsledky spokojeni, může
me vyzkoušet připojení antény drátem k potrubí vodovodnímu,
plynovému či ústředního topení»
Stanice, kterou chceme poslouchat, vysílá denně kromě ne
děle od 5oOG do 2.00 hodin, v nděli od 7«00 do 2.00 hodin.
Každou celou hodinu vysílá zprávy. Denně v 8.10 a ve 20.10 vy
sílá přehled pořadů., 0 pořadech je možno se také informovat na
telefonním čísle 004989297697«
Přejeme vám příjemný a hlavně nerušený poslech.
Pavel Kutil a kol.

Ministerstvu kuJ.tuiy JSHv
Federálnímu, shromáždění ČSSR'
Ministerstvu vnitra ČSR

Tvrdili jste, že rocková hudba má zelenou,
předstírali jste, že je "glasnost“,

/

'

a mezitím jste zlikvidovali koncert Plastic People, který měl být
v uucerně,
mezitím jste znemožnili pořádání rockových koncertů ve Služetíně,
týrali a-pronásledovali jste punkery,
přiklepli jste nesmyslný trest za nic Brpovi a Kouřilovi z Jazzové
sekce, ■
zlikvidovali, jste hudební setkání přívrženců pstavně vzniklého
přípravného výboru Společnosti přátel USA,
a teď jste zlikvidovali takzvaný Východočeský woodstock, setkání
rockových hudebníků na soukromé louce.
Tak dost!

Žádáme, aby všechny skupiny rockové i jiné, aby všichni
hudebníci/ rockoví i jiní, mohli vystupovat a hrát v souladu se svým
hudebním cítěním a svědomím, jak na soukromé p’idě, tak na veřejnosti.
Okamžitě propustte Karla Srpa!
Žádáme zrušení ponižujícího systému přehrávek pro rockové
i jiné hudebníky!
■v

Nestůjte v cestě energii autentických umělců, přestaňte
mrzacit lidský intelekt, talent a vůli!
Okamžitě přestaňte s ostrakizováním rockové 1 jiné hudby,
výtvarného umění, literatury a jakéhokoliv jiného projevu lidského
talentu!
Okamžitě přestaňte pronásledovat a znásilňovat punk a punkery!
Žádáme okamžitou veřejnou omluvu orgánů VB a StB, které
nezákonně mocensky zasáhly v minulých letech proti rockové i jiné hudbě,
proti autentické svobodné literatuře, výtvarnému a jinému umění!
žádáme vás; okamžitě uveďte, jak jste se zavázali, naše zákony
a další předpisy v soulad s oběma mezinárodními pakty o lidských právect
které jsou již od r.1976 součástí čs. právního řádu!

Oksvíltě umožněte činnost Jazzové sekce v jejích původních
intencích!

Přestaňte perzekuovat přípravný výbor SP USA!
Jestli to všechno neuděláte, jak řekl Bertolt,-.>recht,
budete si muset zvolit jiný lid.
s

V Praze dne 18.listopadu 1987
Odesílá a za autenticitu podpisů ručí Ivan M. Jirous
588 67 Stará Říše 33
Příloha: 10 listů s 1 083 podpisy
Poznámka redakce: Z technických důvodů nemůžeme všechny podpisy zveřej
nit a jejich výběrem nechceme ostatní signatáře diskriminovat, lěkujeme
za pochopení..
K petici Ivana IV * Jirouse se připojuje i naše redakce
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LUBOŠ VYDftA

ECH,VY POKROKOVÉ REVOLUCE
Když jsem še probudil, spatřil- jsem v okně modrou oblo
hu a palmovou ratolest povívající v horkém větru. Hlavu, bo
lavou a těžkou, jsem měl nacpanou do bílých^obinadel pách
noucích desinfekcí, končtinami jsem naštěstí mohl hýbáte Po
koušel jsem se nadzvednout, pokud mi to ovšem dovolovala
;--dstrá bolest na pravé straně hrudníku. Kolem ležela na lůž-káhh těla zakrytá pokrývkami s vyčuhujícími hlavami, které
v'ťom bílém prostředí vypadaly obzvláště černé. Nad někte
rými z nich se nakláněly postavy příbuzných či ošetřujícího^
personálu. Mozek byl lenivý, jako bych včera pil a obzvláště
paměí mi necht-ěla pracovat. Až náhle,jako když si vzpomenete
na něso strašného, co js.te spáchali v nepříčetnosti, zazáři
la v něm myšlenka¿‘způsobující bolestné píchnutí a horkou
vlnu v těle. V okamžiku se mi znova zopakovala havárie mého
vozu, tentokrát v opačné časové posloupnosti, do^konejšivé
tmy bezvědomí do zběsilé jízdy po náhorní planině s míhají
cími. se suchými keři pouště, zrudlé od zapadajícího slunce. ■
Prudce jsem vyskočil a nedbajíc bolesti, kterou jsem si^tak
způsobil, jsem běžel ke dveřím. Po chodbě.šla skupina léka
řů a sester, patrně na vizitu. Ten uprostřed s prošedivělým
plnovousem na mne cosi volali tou jejich arabáčtinou a když
viděl, že nerozumím, řekl anglicky:”Co to tady vyvádíte!”
Chtěl jsem po nich, aby mi dali mé šaty, ale.oni mne místo
toho vyzvali, at si jdu lehnout. Musel jsem kolem nich pro
běhnout. Přitom jsem jednoho z nich povalil. Jinak by mne
nejspíše k tomu lůžku uvázali a pak mi píchli sedativum. Bě
žel jsem zafáčovaný, na těle jen pyžamo, dolů po schodech
a vrážel do vystupujících postav, které odlétaly ke zdi jako
vlny před klouzajícím motorovým člunem. Nelze se divit, že
za chvíli jsem měl v patách pronásledovatele a v hale vrát
nice na mne čekali také dva. Chvilku jsme kličkovali a po
skakovali do strany, až se mi povedlo chytit na koženkovém
křesle pro návštěvy tříčtvrteční temně modré sako a vyběh
nout s ním na ulici,. Ohlušující hluk, smrad z výfuků, kmitavý pohyb, hrozny těl nabobtnávající autobusy a a visící z
otvorů bez dveří, nesmírné množství tváří, oslnivé kosti do
mů a na to vše padající sluneční oheň z nebe, to vše vyvolá
valo ve mně závrat, až jsem se musel zastavit a opřít o ka
potu stojící limuzíny. Zahlédl jsem černého strážníka v bě
lostné uniformě s rudým turbanem, jak na mne upřel pozornost
svých protáhlých mandlových očí. Přehodil jsem přes sebe sa
ko, jako bych byl do>té doby nahý, a prohlédl se v zrcátku
nacházejícím se kousek od mé hlavy. Má přirozeně snědší tvář,
brázděná na čele dvěma hlubokými vodorovnými vráskami, s ob-’
yazem na hlavě ne nepodobným turbanu, vypadala na zdejší poňěřy dost věrohodně. Ostatně ani strážník se o mě již více
nestaralo Máváním jsem se pokusil přivolat co nejrychleji
taxíka.•Zastavily hned dva. Prvý nechtěl jet mimo město, mujsem zkusit druhého, který ve své ušpiněnosti vypadal víc do
morodě. Nejspíše nemel moc často rito a tak byl ochotný jet
třeba do pekla. Ale v poslední chvíli mu na mně přeci jenom ^jrlo
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něco podezřelé, protože se zeptal, jestli mám peníze. Řekl
jsem, že mu :je dám v-hotelu. Učinil odmítavé gesto a^tak,mi
nezbylo, než jít přes město pěšky. V hotelu mne naštěstí^poznali, celá záležitost s nemocnicí se nejprve projednala te
lefonicky přes vyslanectví a nakonec po podpisu příslušného
reverzu mi byly předány věci i s doklady. Konečně jsem mohl
vyrazit do údolí Vádí el Šamah, kde nás stejně jako včera s
mojí ženou Martou uvítala soldateska výrostků se samopalý,
které jim dodávala má země,vjejíž neschopný režim a vypočí
tavý zlodějský národ zachrrňuje svoji nuzáckou životní úro
veň tím, že prodává zbraně povstaleckým bandám a teroris^
tům na celém světě. Také já jsem poslušným nástrojem tétó^
mafie, která mi poskytuje doma nezvyklé výhody a vyslán jí
jako tak zvaný odborník pro rozvojové země, jsem tudy pjJJjíž*
děl včera o čtvrté odpoledne se svojí ženou a tito kruté se
smějící výrostkové nás nechali vystoupit a dožadovali se na
šich dokumentů, zatímco dva z nich prohlíželi můj vůz, jest
li v něm nevezeme něco zakázaného - hlavně tiskoviny.
Tu Marta zbledla a řekla mi:’’Zapomněla jsem si je v taš
ce v hotelu”.
”To nic”, uklidňoval jsem ji. ’’Jsme jejich přátelé. Vě
dí, že děláme pro ně. Musejí to pochopit.” Nepochopilivšak
nic a ani se o to nesnažili. Jiný jazyk než svůj, a to ještě
v,kmenovém nářečí, neznali a na mezinárodní slova a pošunky
byli až neuvěřitelně nechápaví. Z očí jsem jim četl neskrý
vané pohrdnání. Nakonec jsem jim ukázal adresu našeho hotelu
v městě, psanou jejich písmem. Slabikovali jméno nahlasva
radovali se, že.ho dovedou přečíst. Jeden z nich, patrně je
jich velitel, protože když mluvil, nedovolil si ho nikdo z
nich přerušovat, pronesl ke mně delší řeč, ze které jsem mu
porozuměl jen tolik, že mou ženu musejí zadržet, protože je
to v zájmu revoluční kázně. Více se nezdržoval a hned k tomu
vydával patřičné rozkazy. Martu ode mne odtrhli a odvedli ji
do baráku z vlnitého plechu. Pokoušel jsem se ještě promluvit
s velitelem o našem vyslanectví a o tom, že dokumenty určitě
přivezu, ale ani nevím, jestli vnímal má slova. Hleděl přese
mne někam ke skalám, nad nimiž zvolna kroužili draví jotáci,
na nohách kanady z mé země a na zádech samopal, stejný jako
jsem nosíval kdysi na vojně. Nakonec se mi přeci jen zdálo,
že jsem ho přinutil k čemusi, co se podobalo neurčitému sou
hlasu, skočil jsem do vozu a za stále stejného protivného
usmívání těch drzých kluků jsem vyrazil po silnici k měštu.
A pak se to stalo, V horečnatém spěchu přehlédl jsem^ja
kýsi ukazatel, v prudké zatáčce sjel do výmolu, vůz .se pře
vrátil a dál nebylo nic, až mé probuzení v nemocnici. <7
Dojeli jsme s oběma vládními důstojníky, které mi dali
na cestu a já opět viděl tu oprýskanou boudu, kde zmizela má
žena, známé samopaly a mandlové oči kučeravých a většinou bo
sých kluků. Jejich velitel, který vypadal chytřejší než ten
včera, poněkud zrozpačitěl nad našimi dotazy.
’’Všechna rukojmí byla ráno zastřelena na rozkaz z nej-^
vyšších míst, za to že bandité nám včera zapálili skladiště
pohonných hmot”, řekl posléze anglicky. A to bylo také vše,
co jsem z nich dostal. Náš vyslanec mi vyslovil politování
a prohlásil, že bohužel nemůže v této věci pro mne víc udě-

laty^protože postavení naší země tu začíná být značně ne
jisté a neochota zdejších úřadů je téměř arogantní« Takže
mi nevydali ani její tělo k pohřbení» řro mne navždy zůstal
její hrob v podobě té boudy z vlnitého plechu.
Na to jsem dostal.od naší vlády půlroční dovolenou a po
ní mne poslali do Nicaraguy.

V našem samizdatu se nedávno objevila publikace, která je dalším
průlomem do oficiálních monopolů» Je to kniha pro děti, nevychází
v Albatrosu, ale v edici JUST - ještě umíme sami tvořit - na 220
stranách A4_, na kvalitním papíře, ve vzorné úpravě, bohatě (a vý
borně) ilustrováno, s barevným přebalem a vázaná v plátně.
Jmenuje se Čert má kopyto podle jedné písničky Karla Soukupa (která
. knize není'’ a obsahuje básničky, pohádky a dokonce hru (Marcely
Stárkové) určené dětem, od dvaceti autoiů. Některé z nich známe ve
lice dobře :vEgon Bondy, Ivan IvLJirous alias Magor, Jaroslav Hutka,
Vlasta Třešňák, i z jejich tvorby pro děti - Egon Bondy: Pravdivé
příšerné příběhy oro Lopatkovic holky od Egona Bondyho na Tři krále
1976 (Popelnice 1979), Jaroslav Hutka: Strýček měsíček, teta hvězdič
ka (Albatros 1976),Rybník Troník (Albatros 1977), Ivan Jirous: Magor
Děfem (Popelnice 1986) a j. Dalšími, autory jsou Petr Tatoun, Luboš
Vydra, £uidoxMachulka, Jiří Pech jr.? Olinka Stankovičová, Milan Ba
laban, Petr Ši.mák, Jana Veselá, Luboš Rychvalský, Eduard Vacek, Jiří
Wolf, Jiří Hlávka, Erantišek Stárek, Milan ^ohout a E.G-ottwaldovský.
Ediční poznámka Jany Veselé hovoří o pivodu příspěvků, některé z nich
vznikly např. i ve vězení (Jirous, Wolf), většina je zde publikována
poprvé» Tiráž prozrazuje, že výtvarným redaktorem je Ilustrátorikus
a místem vydá.xi Praha, prosinec 1986. Pokud není v datu překlep (kte
rých je v knize minimum, např. v obsahu Třešták místo Třešňák) zname
ná to, že kniha vychází zhmba s ročním zpožděním. Vzhledem k tomu,
že i mnohem lépe vybavené podniky mají delší skluzy (více než rok)
ve výrobě. jo
coto úspěch. Největším úspěchem ovšem je, že se poda
řilo knihu vydat v nákladu, který o řád převyšuje běžné strojopisné
ec’i-o a jc srovnatelný s nákladem V-KNA či Revolver revue. Příznačné
je- že’ v tiráži yistala rubrira ’’’redakce” volná...
T
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Po přečtení dopisu Vládi bouřila Jaroslavu Tučkovi mě naoadl'*
několik věcí". Tučkův otevřený dopis (str.60) vystupuje kriticky proV.
"novému duchu” ve výboru JS. Kritizuje zejména fakt, že výbor zahájil
-jednání s MK za zády členů JS a členskou základnu postavil před i ~>t -•
vou věc v době, kdy jednání bylo již skončeno. Nyní mají členové na
vybranou: buď se přihlásit k Unijazzu nebo mlčet. Pánové z výboru JŠ
.(snad bývaléh«) však od členů nedostali mandát k likvidaci JS, která
právně i fakticky stále existuje a přesto píší členům: "Vážení a milí,
_po čase se Vám opět ozýváme, protože cítíme povinnost a nutnost se
známit Vás se současnou situací po likvidaci Jazzové sekce..." Výbor
tedy udělal to, co se nepovedlo spojeným ministerstvům kultury a vnit
ra, tímto dopisem "likvidoval" Jazzovou sekci a přeměnil se v příprav
ný výbor Unijazz* Možná to někdo považuje za geniální tah, kterým stát
ní moc "převezli", vlk se nažral, koza zůstala celá a pod jiným jménem
* bude mečet dál. Jenemže, páni z výboru vsadili na mrtvého koně,- na vnit
ru se gerestrojka nekonám
.
• ’
•
At již unijazz bude či nebude schválen, problém JAZZOVÁ SEKCE je
** definitivně vyřešen (ve prospěch státní moci). Poněkud schizofrenický’
dopis pánů z výboru oznamuje kromě "likvidace" JS, že vyšla v noVéedici BOKEM brožura Josefa Vlčka : Ambientní hudba a industriál^- V její
tiráži jsem se dočetl, že ji vydává Jazzová sekce, zřejmě ta naše
"zlikvižj váná". Přihláška do Unijazzu začíná slovy: "Potvrzuji, že
chci zůstat členem jazzové sekce oři MJF HP UNESCO a mám zájem o čin
nost navrhované organizace.,." Mohli by mi autoři poradit, co mám dě
lat, jestliže chci zůstat členem jazzové sekce a nemám zájem o činnost
navrhované organizace?
Popis "Vážení a milí..." je tedy mírně řečeno zavádějící a jaksi
rozpolcený. Nejinak je tomu i s odpovědí Vladimíra Kouřila na Tučkovu
kritiku. Osobní jednání nemůže přece proběhnout se všemi členy JS:
měli by být informováni písemně, otevřeně a. poctivě. Taktizováni s t::.
co je dobr.é dát na papír se nemusí vyplatit. Nepochybuji, že Karel i..
je informován, ale není možné, aby byl v borské věznici informován x
podrobně a objektivně, jak je třeba. Co tedy Karel Srp podporuje, 1'’
vidaci Jazzové sekce? Bulletin č.26 bych si rád přečetl, ale není
’
k dispozici a kopii Vláda nezaslal. Každý krok, který udělali lidé,
vající všanc své osoby, byl jistě výsledkem nesmírně těžkých rczhcd
vání, ale žádal je někdo, aby taková rozhodnutí dělali?•Radili se é kým, rozdělili se s někým o odpovědnost?Páni z výboru prý nebrání akti
vitě členů, viz JazzStop. Oni se pouze od této aktivity zjevně distan
cují - zabránit jí ^otjž nemohou r mají obavu, že by narušila "křehká
ovzduší" jednání s UKVC, Dál Vláda píše: ^Nebráníme se jiným názorům.
Tvůj dopis je pro mne prvním kontaktem s odlišným postojem..." To po./vím není pravda, pánové byli seznámeni s názorem JUDr.Průši (také v t
to čísle), který se dá těžko označit za. souhlasný, ale nereagovali.
"Touto akcí chceme od členů vědět jak vidí budoucnost." Tak to snad
měli autoři zjištovat, než tuto akci uskutečnili; teď chtějí fakticky
jen‘důvěru členů., "Vše co sekce dokázala, dokázala jako legální organizace" není tak úplně pravda* poslední dvě publikace vydala již v "i-*
—legalitě"; rozhodně to není argument pro legalizaci za každou cenu.
"Děláme vše jako amatéři..." - to je v pes lední době očividné a téměř
vždy na škodu věci. Dopis členům byl formulován opravdu amatérsky. "Na
še aktivita se uplatňuje aniž k tomu je nutná JS Či Unijazz." Proti
tomu by se nedalo nic namítat, kdyby součástí této aktivity nebyla
"likvidace" JS. Prospěšnost věci chápeme tolerantně i my, je jistě
věcí Zubová svědomí, čím se právě zabývá, pokud to není zrovna likvi
dace JSř V tom případě by to byla věc nás všech. Formulace "Ustupuje
me, ponižujeme se a prosíme" je velmi mírná, Ota Veverka to v nadpisesvého článku nazývá přiléhavěji.

OdpověS Petra Cibulky na dopis "Vážení a milí..."

Nesouhlasím .s tímto pokusem udělat kříž nad Jazzovou
sekcí a zakládat jakousi novou organizaci. Pro mě Jazzová sekce
existuje! Nesouhlasím s textem tohoto dopisu, který .je ostudně
defenzivní. Hoši, vy nemáte žádnou hrdost? Moje důvěra ve členy
pracovního výboru dosáhla už dávno záporných hodnot. Proč, to jsem
vysvětlil Tomášovi, Joskovi a-Jirkovi Exnerovi. Znovu to zopakuji.
Kdo se chce s komunisty dohodnout na svých podmínkách, musí s nimi
Jednat z pozice síly. To v našem případe znamená vyvíjet tak in
tenzivní, rozsáhlou a dlouhodobou činnost při rozšiřování necenzu
rovaných kulturních hodnot a informací po Československu^ aby ji *
komunisté nemohli ani potlačit ani ignorovat. Pak sami přijdou a
budou se snažit o dohodu. Nedělat ale nic nebo skoro nicá přitom
doufat v úspěch, je svou naivitou sebevražedné. Mohl bych pokra
čovat...
Pozn. • redakce: My taky...

-0O0ZNÁTE KARLA ČAPKA?

Myslím knihu ”0 věcech obecných”/vydal Fr. Borový, Praha 1932/
a v ní takovou i dnes zajímavou část z roku 1924 nazvanou
"Proč ne jsem .komunistou"?
Nelze mi na tak malé ploše psát obšírně ani rozsáhle citovat
/prostor mi byl fedakcí přísně■vymezen/, ale přesto se o to po
kusím.
:
"Je-li mé srdce na straně chudých, proč u všech všudy nejsem
komunistou?
Protože jsem na straně ..chudých!”
I my dnes jsme v situaci chudých, musíme si psát atisknout sani
ve sklepích s rizikem, ale děláme to rádi a s chutí, protože se
.nemusíme hrbit před něčím, co je nám bytostně cizí. Je to málo/
je to skromňoučké, ale je to naše, ryzí a nefalšované. Dělat
poctivé v malém je mnohem víc než polopoctivé ve velkém oficiál
ně a věřit, že se z čerta stane anděl. Víra dýchá pod klenbami
chrámů* Do reality, kterou žijeme, patří rozum. Nebo .doopravdy
se z nás už stali blbci? Nejcenější zlato^je ryzí a jakékoli,
třeba i nepatrné, příměsi ho kazí. Přestaňme už konečně být po
hodlnými a alibisticky žvanit o^nemožnostech. Všechny možnosti
-jsou v nás, v každém osobně,, ted a stále.
’’Poslední slovo komunizmu je vládnout a nikoli zachraňovat;
jeho politickým heslem je moc a nikoli pomoc. **
Čapek se nikdy nepovažoval za filozofa ani za proroka, psal
prostě a srozumitelně.
”V komunistických novinách se nedočtete o světě nic, než že je
naveskrze mizerný; pro člověka, kterému není omezenost vrcholem
poznání,•je to trochu málo.”
To už by se skoro mohlo zdát být zastaralé, ale nakonec, přečtě
te sl občas Rudé právo i dnes, jak píše o^nekomunistických zemích.
Karel Čapek .byl humanista a slušný Člověk,
věděl co dělá. Každý nemůže být jako on~, aby věděl co má dělat,
ale měl by vědět, co dělat nemá.
-tg-
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Ze sdělení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných č.711 zveřej
ňujeme několik informací: 8. prosince 1987 se konalo v Praze na
Kampě vzpomínkové shromáždění k výročí smrti Johna Leďona. Na mís
tě/ kde stával Lennonův pomníček se sešlo nejméně 500 mladých li
dí, počet zúčastněných příslušníků SNB byl daleko vyšší. Zadrženo
a předvedeno na VB bylo asi osm účastníků, někteří z nich jsou
členové Jazzové sekce a signatáři Charty 77- Iviezi zadrženými byl
Jan Hupka (devatenáctiletý), kterému byla zabavena kytara a Ota
Veverka, který byl propuštěn až po 48 hodinách bez obvinění. Ten
to aktivista Jazzové sekce promluvil ke shromážděným a přednesl
i návrh petice, kterou na místě podepsalo asi 150 lidí. Oba texty
přinášíme v plném znění:
Prohlášení k sedmému výročí zavraždění Johna Lennona
Přátelé.Sešli jsme se zde, abychom si nikoli poprvé připomněli památku
Johna Lennona, zavražděného 8. prosince 1980» Tedy jen v krátkosti<
John Lennon byl vynikající textař a skladatel, známý po celém svě
tě. o volím si však tvrdit, že dnes, v tuto chvíli je pro nás Lennonova osobnost důležitá ne pro jeho textařské a skladatelské kva
lity, ale především pro jeho občanský postoj ke světu. John Lennon
svými písněmi a vůbec svým jednáním vždy ostře odsuzoval nespra
vedlnost a násilí. Myslím, že nebude nadsázkou, když si dovolím
říci, že značný kus jpho života byl jedním velkým protestem. Všich
ni ostatně známé píseň Dejte míru šanci a mnohé jeho další texty.
John Lennon je .pro nás symbolem boje proti potlačování občanských
práv na této planetě. John uennon byl zavražděn. My se zde scházíme
proto, abychom místo něj pokojně proti nespravedlnosti a násilí
protestovali. Je paradoxem, že právě toto shromáždění bývá obvykle
násilně potlačováno. V loňském roce se jen o vlas uniklo tragickým
ijásledkům, když, do nás v Železné ulici vjel police jn/vůz.
Ústava a zákony nám zaručují právo na pokojné shromaždování a^svo
bodu projevu. Nezbývá tedy než konstatovat, že dochází k porušování
ústavy a zákonů, a to právě těmi, kteří by měli nad dodržováním
obojího maximálně bdít.
Minulý rok jsem zde slyšel otázku: Proč protestujete za Lennona,
když, máte Palacha?
Proto si dnes připomeňme i památku Jana Palacha. Dvacetiletý student
Jan Palach se dne 16.1.1969 ve 14-45 hod. před budovou Národního
muzea polil hořlavinou a upálil na protest proti okupaci ČSSR'so
větskými vojsky a následky z toho vyplývajícími. Tato živá pocho
deň tenkrát otřásla celým světem. Jméno Jan Palach bylo vyslovová
no se zatajeným dechem. 19. ledna na následky popálenin Jan Palach
zemřel.
V halasu velkých slov a heroických přísah si však už-málokdo po
všiml, že zanedlouho po Janu Palachoví, 25*2.1969 se před domem
č.35 na Václavském náměstí na protest upálil osmnáctiletý student
ze Šumperka Jan Zajíc. Jan Zajíc zemřel proto, aby probudil nárou,
který během té krátké doby už většinou na ona velká slova a pří
sahy zapomněl.
Pro nás obě tragedie zůstávají trvalým mementem a troufám si tvr
dit, že neméně významným než smrt Johna Lennona. Navždy by nám měj.:
připomínat morální povinnost každého člověka upozorňovat veřejnost
a odpovědné činitele na násilí, kterého bohužel tak často býváme
svědky. Proto mějme tyto hrdiny neustále na paměti. Proto dnes vy
zvěme nejen naši vládu;’ ale všechny vlády:

-e7Cw-

Dejte

míru

Šanci
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Oceňujeme, že se jedná o likvidaci některých' jaderných zbraní»
Zároveň se však musíme ptát, proč vůbec tyto zbraně existují?
Proč vlády stále nemají dost rozumu, aby zlikvidovaly vůbec všech
ny zbraně a rozpustily armády? K čemu jsou nám nerozumné vlády?
Proč se věnují stovky miliard na stroje k ničení, místo aby byli
nasyceni hladoví, místo aby tyto peníze byly použity na rozvoj kul
tury a jiné tolik potřebné věci» Jen si představte, ne rakety SS-2O
rozmístěné na našem území, ale krásná, nová divadla a v nich hry
Václava Havla, které se dnes hrají v mrioha zemích světa, jen ne
u nás» Jen si představte ty spousty knih českých spisovatelů, kteří
nemohou pro své názory a postoje oficiálně publikovat. A nakonec jaká by to byla krása, kdybychom mohli konečně upřímně říct: Pane
prezidente, jste správnéj chlap, lepší než Masaryk.
Dokud tomu tak nebude, jsme povinni znovu a znovu volat: Dejte míru
šanci! Odstraňte nespravedlnost a násilí! Nejen však mimo náš. stát,
ale i v něm!
A my. nezapomínejme, že svobody má každý Člověk tolik, kolik si jí
vydobyde. Nedávno v našich kinech promítali film Gándhí. Chci se
jen krátce zmínit o té scéně, kdy Gándhího přátelé a stoupenci šli
pro sůl do solivaru. Jedna řada za druhou padala pod policejními
klacky. Přesto se vraceli znovu a znovu,vzkrvavení a s holýma ru-.
kama. Nešlo o sůl, šlo o život. Indie a Ceskoslovensko.se jistě ne
dají srovnávat, avšak, tat.o scéna pro nás může být určitou inspirací.
Protože i nám jde dnes o qůl, a to o sůl pravdy a o sůl života.
Když ne dnešního tedy příštího.

Ota Veverka

V Praze dne 8.12*1987

Prezident
Gustáv Husák
Praha - Hrad

•

Pane prezidente,
Žádáme okamžitou likvidaci všech jaderných zbraní na našem území.
Žádáme okamžitý odchod sovětských vojsk z území CSSR.
Žádáme zkrácení základní vojenské služby na dvanáct měsíců.
Žádáme, aby ti, kdo z náboženských důvodů, Či důvodů svědomí od
mítají vojenskou službu, mohli vykonávat službu náhradní; např.^
v .nemocnicích, ústavech pro přestárlé a invalidy nebo na stavbách
nevojenského' charakte.ru.
Žádáme okamžité propuštění všech nespravedlivě vězněných!.

V Praze dne , 8.12.1987
účastníci neoficiálního mírového shromáždění na Kampě.

Pozn. rai: Mezi přáteli koluje nahrávka s magnetofonovým zázna
mem, na kterém je projev Oty veverky, návrh petice a několik Lennonc-vých písní v podání Jana Kupky*

ooo 000 ooo
Dozvěděli jsme se, že ministerstvo vnitra C8R dne 17-11.1987 ne
schválilo návrh organizačního řádu organizace ¡JNIJAZZ. Toto
rozhodnutí vítáme; aspoň někdo má rozpm*

earn! zda tu

vyšlu:
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E UCHO ACCORDDEBIL BAND - Stojíme u zdi 2x22:30 (Fist records)
M C H BAND -198F0UR WELL
2x45
(Fist records)
Best of česká alternativní scéna 70.let 2x45
(Fist records)
Pražský výběr - Koncert Blansko 17.1.1981 (ještěs O.Soukupem)
2x45 (S.T.C.V* 000 054-D) únor 1986
Milan Knížák & Aktual - Atentát na kulturu mini LP
2x15 (SoT.C.V. 000 055-M) listopad 1986
Posádková hudba marného slávy - Ze světa násilí a bezpráví 86
2x45 (S.T.Č.V. 000 056-D) prosinec 1986
Pro pocit jistoty ^Composition No» 15 mini LP
■ 2xL5;?:(S'.T.C.V. OOO O57**M) prosinec 1986
Václav Havel - Pokoušení (hra
čte autor) hudba P.P. Volume 1
2x45 (S.T.C.V. 000 058-D) prosinec 1986
Václav Havel - Pokoušení■(hra - čte autor) hudba P.P. Volume 2
2x45 (S.T.C.V. 000 O59"*D) prcsinec 1986
MCH
'BAND - Gorleben (super album!)
2x22:30 (Fist records)
Slepé střevo.- N.ečum*a’ tleskej (studiovka) 2x45
(Fist records)
Polský rockový superfeetival JAFPČIN 1985 Volume 1
2x45 (S-T.C.V. 000 060-D) prosinec 1986
Polský rockový superfestival JAROČIN 1985 Volume 2
2x45 (S.T.CvV. 000 061-D) prosinec 1986
Polský rockový superfestival JAROČIN 1985 Volume 3
2x45 (SoT.C.V. ooq 062-D) prosinec 1986
Polský rockový superfestival JAROČIN 1985 Volume 4
2x45 (S.T.CoV. 000 O63~D) prosinec 1986
Z kopce - Live in tírno 2x45 (S-T.C.V. '000 064-D) prosinec 1986
4»ročník undergroundového festivalu Lennoniáda 85 Volume 1
(A: První odvážlivci; Pukl Band; Trio Band; B: Trio Band; S.t<.
Band; Květen) 2x45 (S.T.C.V. ooo 065-D) prosinec 1986.
4»rocník undergroundového festivalu Lennoniáda 85 Volume 2
(A: Květen; Robert Fitz Band; osádková hudba marného slávy;
B: Barbara Studio /Budapest/; Duševní otřes)
2x45 (S>T«Q.V. 000 066-D) prosinec 1986
Jan Soldnné Wedding 1986 Volume 1 (středomoravský underground)
ýA: Adolf iWorgenstern; Povinná slepota;. B: Františkův odpočinek;
Žaludeční vředy; osádková hudba marného slávy)
2x45 (S.T.C.V. OOO O67”D) prosinec 1986
Jan Soldan's Wedding 1986 Volume 2 (A: Posádková hudba marného
slávy; Střeštidlo; B: Střeštidlo;Největší svině; Hudba pod psa; _
hudební hluch; Presidents)2x45 (S.T.C.V. 000 068-D) prosinecl986
Anti ROCK TEST Oskava 1986 Volume 1 (A: Vlasta Marek; B: Ota
Veverka - folk) 2x30 (S.T.C.V- 000 069) prosinec 1986
Anti ROCK FEST Oskava 1986 Volume 2 (A: Hallý Bellý; B:.Posád
ková hudba marného slávy) 2x45 (S.T.C.V* OOO 070-D) prosinec 1986
Anti Rock FEST Oskava 1986 Volume 3 (A: E Ucho Debil Accord Band;
B: MCE BAND) 2x45 (S.T.C.V. ooo 071-D) prosinec 1986
Vlastimil Třešňák: A - 1olk & Blues Studio 78
2x45 (S.T CoV. 000 072-D) prosinec 1986 0
Psí vojáci - Best of 1J79-81
2x22iJO (Fist records) <-)
Psí vo jáci - Baroko v Čechách 1981
2x30 (S>T<-C.Vr OOO 073) prosinec 1986 fPsí vojáci - ”1983-85f: Volume 1 (studio)
2 . 5 <S TeC.Vr 000 O74-D) prosinec 1986 6
Garáž -- Best, of: Live 84 & 86/Studio 86
2x45 (S.T.C.V. 000 075-D) prosinec 1986 4)
Vladimír kišík ■ Live CA* Sol o; B: & Jan Hrubý)
2x45 fS-T.C.V. O^O 0?c D'- pr-sinec 1986 f)
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; K FOTOGRAFICKÉ PŘÍLOZE :

1. Zleva: Čestmír Huňát, Rostislava Křivánková a Karel Srp jr.
2. av3» Karla Srpa přivádějí do soudní místnosti
4» Členové a příznivci Jazzové sekce, shromáždění na chodbě soudu
5. Kameraman StB
,.6. Paola Juvenal, dopisovatelka AFP (vpravo)
7. Dramatik Václav Havel, člen VONS
•8. Člen JS Jiří Volek a Denis Keefe, tiskový tajemník velvyslanectví
Velké Británie (vpravo)
v *
9« David Němec a Členka VONS Anna Sabatová (vpravo)
10« Tomáš Křivánek, člen výboru Jazzové sekce
11. Předseda výboru Jazzové sekce Karel Srp
12. K.Srp se svými dozorci v poklusu na schodech
13« Joxyon Naegele, dopisovatel Hlasu Ameriky
14» Obhájce JUDr. David Uhlíř (vpravo)
15» Po skončení procesu před soudní budovou
16. Místopředseda výboru Jazzové sekce Joska Skalník a členka JS
Jana Pacholíkové (vpravo)
17- Ota Veverka, člen JS a František Čuňas Stárek, redaktor Vokna
(vpravo)
18. Po namáhavé práci odcházejí i příslušníci VB
PRÁVĚ JSTE DOČETLI JAZZsTOP, ČASOPIS PRO VÁS
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