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We všichni
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Sluneční
Všichni hloupí moza W na slunci
Nis veltó národ k v sametovém podzemí
FC\FWK\ plán zpívá pro nás.
‘
^oiďle.Wedi a nazí budem spá\ cehden
SÄ bili lila skndem pod puWove peří
Dlouhé černé vlasu ovinem kolem hlav
F<Wto plán Woyo nás zpíval
Vd^i usnem pod wíctt\j

Slunce ie na vrcholu
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.
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ftidmt si odpočinoul a nabral hodné Su
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Slunce ui zapadlo popte Irnal manovice
Ce\< -podzemní národ, se va\i ven
3enfWT(\plán slálc sw
Onvi.že^ole žalmem sluňte
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Wkven.
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apcmlůnu inacwi ,JtSuV (*e&lcwe hpu„ ^lacW
mihnow machu
vbělxwpsl malpiil) všichni cknové shupinvi i
wVyi/wwú pu
a diadém pachatel Jdimt Wm W
wiom x Klé Hon^.

V -polovině bucma se sh^pim xozhocWa pno zrna^ muk sa teími
nódtiojt ň lok skupinu PUSTK PEOPlt OV UNTOSE havidy
opustí mlad^ Q nadaný 3o$^ Bnabec. a\^ sve mislo UMolňr
Swšimu a. tíuše^šimu TbvloMi temanoťi-

rod vdemm manOKta Viléma Wiého « taMta PLhSTlt WLE
£1 do nlhi so^iú o'e^eienloval lok oblast prfeddk sourdu hq

I.BEM SOCHUv Tuze
Tenlo podnik u uřečnil v KF.C ve dnech Ht H54

«MA HMWtHO SVÍTÁ
UDĚLENU
rada tóubu mládeže spolu s kulturní správou NVP uspořádak
začátkem května první vocmi ^aíshého W salonu WV t
3tb dobrá snana orani^áloxú . , <
o popularizaci axwení tow prazstóch
beatovuch skupin. Napražském Seal
salónu podílela i naše redakce lim,
Ř věnovala cenu skupině za Ivurči
přistup - ronil ku o verikosti 75 centimetrů.
Tuto ■zvláštní cenu si odnesla skupina
PLPOTC KOPIE. OF WKPSt ve'složení
3ih Stevich €hutarál Milan Wavsa(baskA)
Michael 3emen( klarinet. foukací harmonik
Pewó Zemw (M^Wedem \iy>mu
leden rcMih isme i*šemi i pro nošeno íotoropexwa Miroslava íap«.,
hW si ďa\ avi líelinu semíl na slwWm a y sůl owpamA
zÄúaiwádodné.

Na snímcích M. Zajíc· skupina PLASTIC PEOH.E při soutěži
a po ni. Za podnos na naži cenu slouží LP deska, dar Supraphonu.
.
, ,

Jako poslední soutěžní skupina vy
stoupili Plastic People Of Universa
hrající tzv. psychedelic sound. I tato
skupina rozhodně patří k objevům.
Zahráli Universe Symphony And Me'lody About Plastic Doctor (part 1),
která je kompozicí všech členů Kapely.
Fáma, která skupinu předcházela, na
štěstí zklamala moje očekávání. Ne
slyšel jsem ani trampy mlátící do ky
tar. ani hudební prostituty, ale velmi
solidní muzikanty, z nichž mne nej
více zaujal velmi dobrý výkon Milana
Hlavsy na baskytaru. Působivé bylo
použití kombinace češtiny s angličti
nou v textu. Výkon skupiny byl sou
středěný, hudba byla tak koncentro
vaná, že ostatní efekty nerozptylovaly
pozornost posluchače, ale naopak
umocňovaly hudební dojem. Plastic
People Ot Universe právem dostali
zvláštní cenu za hudební výkon.

Celá přehlídka skončila horrorem —
skupinou Plastic People of Universe.
Něco ve stylu Psychedelic Sound. Ne
chyběli sice démonské převleky, ani
šokující ohně, ale muzika se jaksi vy
tratila. Byla to jakási Pseudosymfonle,
kterou chlapci vytvořili spojením něko
lika skladeb z I. kola. Projev zpěváka
byl silně ovlivněn Frankem Zappou. Po
technické stránce kapela nemá výrazné
slabiny a je zcela možné, že se vypra
cuje, což jí ze srdce přeji.

Víta Miller

Karel Knechtl

PLASTIC PEOPLE OF UNIVERSE — dalil^
skupina po Primitives Group, ktorá se
specializovala na psychedelic sound se
vilm všudy, tj. bengály, světelnými efek
ty atd. Velmi zajímavá vlastní tvorba a
trvalé funkční využití klárinetu. Působi
vá ukázka výborného psychedelic horro
ru (skladba Muž bez nií). Rozhodně na
dějná sko-’na.
“-------------------

Jako poslední soutěžní skupina vy
stoupili Plastic People Of Universa
hrající tzv. psychedelic sound. I tato
skupina rozhodně patří k objevům.
Zahráli Universe Symphony And Me
tody About Plastic Doctor (part 1),
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Fáma, která skupinu předcházela, na
štěstí zklamala moje očekávání. Ne
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Koncem kväna
se nofešU skupina KRSTIC PEOPLE s mcmopem
Vilémem ^Šav^m a na jeho místa nastaupíl
manaaeH. OíJtiPICU
ítael Casúus Ivtalodnvu. Skupina navial a sl\Ai s Wvojúm
Umšlec^m l^em PRIMITIVES GROUP, ye ďoieni:
Väa ílvuDusová, 3an
Sô^oxiá afwnan XděnehHnabě
(?v. Pí&isw) v čele s hlavní postavou česnéno undewioundu,
IWM WUSEN J
V pWwcn firnehídidno stalniVio .svoltau bula mpciádim pnocluhce
V klubu VÝTVOWM UMĚLCŮ (WES, na hlesne inUi v u ton podali
oba Wmam bandu Pl^TIC PEOPLE 3^1 Boucm u i Hnaoé.

Klub výtvarných umělců Mánes

vás zve na vystoupení skupiny

THE PLASTIC PEOPLE OF UNIVERSE
ve čtvrtek 3. července ve 20 hod.

PROGRAM
Venus in Furs

/

The Velvet Underground

Run Run Run

/

The Velvet Underground
*

Q 65

Q 65

/

The Tobacconist’s In The Tibet Market

The Tropic of the Cancer

/

/

The Plastic People of Universe

The Plastic People of Universe

THE UNIVERSE SYMPHONY AND MELODY ABOUT PLASTIC DOCTOR

The Plastic People of Universe

OBSAZENI

Michal Jernek

klarinet, zpěv

Jiří Števich

sólová kytara

Milan Hlavsa

basová kytara

Pavel Zeman

bicí

Jiří Bouček

Mister Fireman

Kostýmy

Božena Jerneková

Pořad a výstavu fotografií Jana Ságla uvede Ivan Jirous
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INIKOU VSAK
OD HARPEK LEK,
NfAKi OD-WA
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Je 3. čvruence 1969 a fa docela hez
ká večer a fe tu Klub výtvarných uměl
ců v pražském Mánesu — skleněná
stěna o průčelí st pohrává se siluetami
stromů protějšího žo/tna.
Místnost velikosti většího pokále
s kuchyni fe dost malá na to, aby st
mohlt všichni pohodlně sednout a při
tom dost velká k tomu, aby nemuseli
uštchnt stát.
A výstava Ságlových fotografií, pár
průhledů do zdi, okna, za ntmlt fe
úplně flný svět než ten náš, svět také
plny ptáků, ryb, lidi a ohňů, ale viděny
jinýma očima, nel jsou naše oči ná
hody. Potom už fen malé zdržení a
může začít večer, pH němž se nebude
tleskat, protože fef Udě nezhlédnou
ani nenavštíví, ale proliji.
Pfed skleněnou výkladní skříní sto>t
loan flrous, feden z Ideologů a hlav
ních postav našeho undergroundu. Pár
slov na úvod, zasvěcený komentár, čer
vená nit táhnoucí se dějinami paraly
tlcky se zmttnftcf planety, odnifeffci
se klubko, která dril v ruce Elvis Presley a která čím víc se odmotává, tím
jsou nitky užší a početnější a flrous
sleduje jen tu jedinou, tu jedinou podle
něho správnou, tu která vede z Evropy
za oceán a jejíž konec je zatím u Franka
Zappy a Mothers of Inventlon a Andy
Warhola a Velvet Underground. Atmosféra fe připravena, přicházejí hlavní
aktéři dnešního happeningu — Ploš
tic People of Unlverse.
V malém kumbálku zní výborně
baskytara, bije tě do mozku a míchou
proniká dál. aby udělala cestu myslíc- i
kému klarinetu. Sedíš a necháváš se
bičovat jako dávni mučednici, v zří- ।
ravé naději, že po této orgii buďéš čist- I

JAKO ZABÍT PTÁČKA......
M

Po preMch skladbách od skupiny
.Sametové uMtemr pHehdtl vlastni
tom potmě Hasne People oj UMverse
e ty jsi tadupávdn 1 I židli do padlaMl a mimml# pteetýUti o tosu. proč
Kami
dneinl večer s Mánesu, proč
je tu výstava fotografu, proč pár úvod
ních Vél přednesl trotma pop artista,
prve Andy Warhat, výnmrnfk a filmový
režisér, Novák patřící k americké výtvarné avantgardě, hrote se skupinou
Veieet UMerground. prát mezi lidmi
n-irtmi o tomto malém kousku prosten je daleko oHM procento Intetekrudli, nel jsme zvykli Mat na běžných
vodukclch populárních heslových sku
Pln... Proč na celém světě zasedají
hudebnici undergroundu u jednoho
• rolu · výtvarníky, · malíři... Nejde
tu o úspěch. hudebnici na pódiu se ntkdy nestanou nejpapulárnéltlmt. nikdy
nebudou zbožňováni davem frenet leky
ječMrh děvčátek. Nejde tu o muziku,
tento .koncert“ nemůtef jen postou
chat, musil jej především unlmat, ce
lám povrchem této, olcml smysly, mu
To prožit.
la » léta
chvllt
sil lei
Nejde
tu podstatné.
o divadlo, to co
opodstatněni
—
se Otázka
odehrávápostrádá
metl pukajícími
květy
Feople:tojsou.
•hná a Netká.
nemá žádný scénář,
Íremd režiséra, nápovědu ani malé Cl
velké herce.
než cokoli jiného le
to živoucí, proměnní obraz, výtvar
tito ^lastitn
lidí"} Tady
né lad
dílo,jsou
objekt
plynoucí časem.
jsou dochází
dobit nebo
Ipatnl?
nékde
k schizofrenii
uměni,
nouivodní zákony padají, cesty ve razcházejt. aby se mohly napojit na dolit.

M
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A na tise zadní projekci za tkleněnou stěnou dochází v oblocích barev
ného dýmu k vraždě, fe vykonána
ober, spáchán zločin na bez
branném, je utata hlava slepici; fojt
IHo sebou trhá, křidla se rozmachuji
k poslednímu zoufalému pokusu
zá
chranu. Sklo je potřísněno čerstvou,
jektá teplou krvt. Slepice je bílá, bar
va krve rudá. Veliká skvrna v práčetl
— znamení smrti.
keakceř
jaká bude reakce na utraceni nevíMirku?
Lhostejnost?
Hnus?
Zvědavost?
Pohrdáni?
Ukojeni sadistické váiné?
Co se odehrává za střílnami oči lid
ských bunkrů okolo mns?
Vzpomínám sl na leden z experimentů
Sugena Fialy, kdy byla při produkci
The Prlmltloes Group vypuštěna do sá
tu bílá holubice. Pták, lllený reflektory
a salvami decibelů, se pokusil o marný
Únik. Zoufale bil křidly a hlavou na
rážel do zdi, stropu, reflektorů
Udí,
až nakonec ktesl mrtev
zemi. Vzpomtiiám sl na zarostlého rekvltltáře,
který seděl na bobku, tekly mu slzy a
Špinavou rukou hladil zkrvavenou hro
mádku peří. Každou vteřinu konči na
této zemi několik Hele životů. Katdoti
vteřinou umírá několik tisíc bjlých
holubic, jak se šachová člověk tváři
v tvář smrti? Vždyf kaldý z nás je ho
tublcl zoufale btftcl křidly a nakonec
padající s roztříštěnou lehkou...
A večer pokračuje dál, jen vzpomín
ka na smrt děn.

nr-
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jací jsou „Plattičtl lidé“...
Opraadu jeMě jsou?
Nejsou už pouze ..plastičtí''?
Odněkud z hloubl mozku ke mně
opět doléhá jtrousáv hlas, hovoříc!
o Franku Zappovl a jeho plastických
lidech, o lidech bez páteře, bet
zoru, bet přesvědčeni a vyznáni,
o zmanipulované smečce lenoucl se
jatky života... A zdi
naSeptanan
1 tu druhou definici tohoto pojmu,
pro kterou se rozhodil Hlo jrlaitlčiľ
lidé“. S těmi Zappouýml nemalí vpo
léčného nic nel označeni, jsou takaní,
jaci jsou, neuznávali toteranr l. odnU
taji kompromis, opovrhuji ultéiamm
i Iioráišou. jsou plastickými ne snem
světě, ve světě podzemí, soělé kosmu
v tisících světů ukryljjch s nich m
mých I viem, co je obklopuje...
A je konec ikonecřj. místnost se
pomalu nypratdňufe. venku je doceln
ulednl večer a »lední soéi. který fu
před třemi hodinami opustil, abys mohl
no chvíli navittvlt tmy
ted se do
toho sirého tase vrátit.
A zbývá jen pocit nejistoty, pocit,
jaký přichází vidy potom, co
setkAi
< něčím, co lvu mimo tebe..,

n.i
no
ru,

ml

a

w

; NIKOU V a AK
OD HAKPKK LEK,
NÝnKi QůdANA
KftftfEuTšYKOMJ

je .1 července 1969 a je docela hez
ký večer a je tu Klub výtvarných uměl
ců v pražském Mánesu — skleněná
stěna t> průčelí st pohrdná se siluetami
stromů protějšího žo/tna.
Místnost velikosti většího pokole
s kuchyni je dost malá na to, aby st
mohlt všichni pohodlně sednout a při
tom dost velká k tomu, aby nemuseli
vštchnt stát.
.A výstava Ságlových fotografií, pár
průhledů do zdi, okna, za nimiž je
úplně líný svět nel ten náš, svět také
plný ptáků, ryb, lidi a ohfíů, ale viděný
jinýma očima, než jsou naše oči ná
hody. Potom už jen mnlě zdržení a
může začít večer, při němž se nebude
tleskat, protože jej Udě nezhlédnou
ani nenavštíví, ale prožiji.
Před skleněnou výkladní skříní sto't
Ivan flrous, jeden ž Ideologů a hlav
ních postav našeho undergroundu. Pár
slov na úvod, zasvěcený komentář, čer
vená nit táhnoucí se dějinami paraly
tický se zmítajíc! planety, odnUeftcí
se klubko, které drží v ruce Elvis Presley a které čím víc se odmotává, tím
jsou nitky užší a početnější a jtrous
sleduje jen tu jedinou, tu jedinou podle
něho správnou, tu která vede z Evropy
za oceán a jelit konec je zatím u Franka
Zappy a Mothers ol Inventlon a Andy
Warhola a Velvet Underground. Atmo
sféra je připravena, přicházej! hlavní
aktéři dnešního happeningu — Ploš
tic People of Universe.
V malém kumbálku zní výborně
baskytara, bije tě do mozku a míchou
proniká dál. aby udělala cestu mystic
kému klarinetu. Sedíš a necháváš se
bičovat jako dávní mučedníci, v ztíravé naději, že po této orgii buděš čist-

JAKO ZABÍT PTÁČKA.....
tí. řr prvních skladbách od skufdny
lOdlomT přichází vlastni
kompozice Hostie Propit of Universa
o tg pst zadupáván I s ttdtt do podla
hy · mimoděk premýUH o tom, proč
tkastné le dneini večer s Mánesu, pral
/» tu výstava fotografii. proč pór úvod
ních vél přednesl trama pop artista,
proč Andu Warbol. výtvarník a jilmový
re! sér, Honák patřící k americké
tvorné avantgardě. hrálo se skupinou
Velvet Underground. proč msti lidmi
Hrlrtml
tomto malém kousku prie
ums fe daleko ottH procento tnletektmli, nel isme zvykli vídat na bétných
populárních beatových sku
Proč na celém světě zasedali
hudebnM undergroundu u jednoho
• 'olu s výtvarníky, » maltu ... Nefde
tu o úspěch. hudebnici na pádlu se nt■ ty nestanou nejpopuldrněltlmt, nikdy
nebudou zboMovinl davem frenetický
/eticích děvčátek. Nejde tu o muziku,
tento „koncert“ nemůtek len postou
chat, musil tel předevllm vnímat, ce
lým povrchem těla. vtemt smysly, mu
sit lef prolit. Nejde tu o divadlo, to co
-v odehrává metl pukajícími kvity
nnů a blesků, to nemá ládný scénář,
vni reltséra. nápovědu ani malt čt
tetke herce.
ne! cokoli fIného 1e
lo UboucI, proměnný obrat, výtvar
ně dílo, oblekt plynouc! časem. Tady
někde doch-ltl k schizofrenii uměni,
nouiuodnl zákony podají, cesty se roschdsejl, aby se mohly napojit na dolit.
jod jsou tdo „Plastičtí lidé"?
jsou dobři nebo Ipatnl?
otázka postrádá opodstatněni —
Hostie Peopl«: jsou.
To la v těle chvíli podstatně.
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Hne zadní projekci ta skleně
nou stěnou docMu o obtocích barev
ného dýmu k vratdě, je vykonána ne
smyslná obit, spáchán zločin na bez
branném, je utala hlava slepici; /e/t
tělo sebou trhá, kttdla se rozmachull
k poslednímu zoufalému pokusu o zá
chranu Sklo je potřísněno čerstvou,
jektě teplou km. Slepice je bitá, bar
va krve rudá. Veliká skvrna v průčelí
— znamení smrti.
Reakce?
Jaká bude reakce na utraceni nevi
ňátka?
Lhostejnost?
Hnus?
Zvědavost?
Pohrdáni?
Ukojeni sadistické váíně?
Co se odehrává ta střílnami oči lid
ských bunkrů okolo mne?
Vzpomínám sl na jeden z experimentů
Eugena Ptaly, kdy byla při produkci
The Primitive* Group vypuštěna do sá
tu bílá holubice. Pták, Sílený reflektory
a salvami decibelů, se pokusil o marný
Ontk. Zoufale bil křidly a hlavou na
rdlel do zdi, stropu, reflektorů I lidi,
a: nakonec klesl mrtev
zemi. Vzpombtňm sl na zarostlého rekvlzltáře,
který seděl na bobku, tekly mu slzy a
tplnavou rukou hladil zkrvavenou hro
mádku peří. Katdou vteřinu končt na
této zemi několik tisíc ilnotů. Katdou
vteřinou umírá několik ttslc bílých
holubic, jak se zachová člověk tváři
v tvdř smrti? VMyí katdý z nás je ho
tublcl zoufale bl/M kWly a nakonec
padající
roitHHéncu lebkou...
A večer pokračuje dál, jen vzpomín
ko na smrt děd.
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jací jsou „Plastičtí lidé"...
Opravdu jeSté jsou?
Nejsou ul pouze „plastičtí"?
Odněkud z hloubl mozku ke mně
opět doléhá jtrousův hlas , hovoru
o Franku Zappovi a jeho plastický ■/
lidech, o lidech bez patele, bet
zořu, bez přesvědčeni a vyznán!,
o zmanipulované smm-ce tanoucí se
latky Uvota...
zdí ml naSeptmuin
I tu druhou dej Intel tohoto pojmu, ’,
pro kterou se rozhodli tito „pladiCrp
Udě". S těmi Zappouýml nemají
léčného nic ne! označeni /sou tah, o,
jací jsou, neuznávali toleranrl. ndnti
tojl kompromis, opuvrhutl Vl1é;dinm
I porálkou. jsou plastickými ve tvém
světě, ve světě podzemí,
ko- ■·.
v lístcích soklů ukrytých v nich ;
mých I okem, co fe obkhipuie
.
A fe konec (konec?), místnost se
pomalu syprazdňufe, venku fe dmrhi
Viedni večer a nsedni svět, kt··,:/
pletl třemi hodinami oixislil.ut-ys voli
no chvíli navítmlt jmy
ted se do
toho svého zase vrátit.
A zbývá jen pocit neflstoty, poett.
faký i Ňchdil vidy potom, co se setkál
s něčím, co lell mimo tebe...
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Nový směr v českém beatu?
Hlubuký. dunivý zvuk basové ky
tary, černý dým, třepotave zábles
ky ohňů a temná, všerozechvívající
melodie — jako by sama Hádova
říše vstupovala do sálu, a snad
vyjma hmatu je každý smysl pře
vozníkem, který nás unáší do svá
ta této dosud málo známé psychedelické hudby ...
Situace v beatové hudbě je dnes to
tiž jiná než před několika lety. Sku
piny, které u nás v podstatě zavedly
beat (například Olympie], dostávají
se pozvolna na území komerce a ve
dle nich se objevují skupiny nové, vy
cházející z tzv. „podzemního umění“,
jehož střediskem se stalo San Fran
cisco a New York. Základem jejich
pojetí zůstává klasický beat, doplně
ný však a rozvitý avantgardními ten
dencemi jiných odvětví umění, a t®
je tedy psychedelická hudba.
První naší skupinou věnující se to
muto směru byla „The Primitive»
Group“, která však počátkem letošní
ho roku ukončila činnost, na kterou
navázala tvůrčím způsobem nově
vzniklá „The Plastic People o( Universe“. Jejím přínosem je již také
vlastní tvorba, skloubená se skladba
mi světových špiček tohoto hnutí.
(V repertoáru je zahrnuta i tvorba
americké skupiny „Sametové podze
mí“, jejímž vedoucím je Andy Warhot,
malíř navazující na tendence pop
artu, zastoupený také na právě ote
vřené výstavě „Americké malířství po
roce 1945“.)
Dominantou programu je vlastní
skladba členů skupiny „Vesmírná
symfonie“ a „Píseň o plastickém dok
torovi“, která spojuje hudební věty,
věnované jednotlivým planetám, včet
ně Země. Vystoupení se blíží spíše dfvadelnfrn formám a kladem této
skladby je již vlastní výraz; nejde te
dy o pouhé kopírování amerických

vzorů. Většina textů je interpretována
v angličtině, do hudby jsou však vklá
dány i spojovací texty české. Nové
je i řešení scény, kterému vévodí dva
osvětlené létající talíře. Členové sou
boru jsou oblečeni do bílých řeckých
tóg a mezi nimi se pohybuje postava
v rudém plášti, obsluhující ohně.

Poněkud rušivým dojmem působí
někdy nepříliš citlivý přístup k do
plňujícím efektům, nesoucí patinu
amatérismu, čemuž se není co divit
u začínající skupiny. Podle slov P.
Kratochvíla
(někdejšího manažéra
Olympícu), projevil zájem o pravidel
ná vystoupení souboru 1 pražský
PKOJF.
PAVEL MATOUŠEK
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Nová atrakce pražského be
atu

Skupina Ploštic People, kte
rá Je objevem letošního Beat
Salonu, se nedávno představi
la v pražském Mánesu pre
miérou svého nového pořadu

Kapala, Jejíž UŽHlé teti v »mit.
Hekám undcrgronndn typu Frank
Zappp — Vel«et Underground, pro
•áal své vystoupeni mnoha elHly
- svakovými, svételnýml, čichový
mi (dýmy ne|různá|tlbo «loleaíl
...a liiko Hel, zda je to věci aa
tkeda nebo na prospěch. Odkazem
uréllé nelogičnosti repertoáru ka
pely je takt, že věUlna skladeb |a
hrána s anglickými testy (jejichž
irosumltelnost je vétiinou ženěni
preblsmstická), což neumožňuje posluehačám jednu se základních vi
tí underground mušle — rozumět

A hudební výkon kapely? Ani
ten nepatří k najlepším — svou
technikou vyniká snad pouze ba
sový kytarista. Rovněž klarine
tové pasáže.Jsou místy značně
nestylové. A tak se nad další bu
doucností a Životaschopnosti ka
pely, která stylově navazuje na
Primitiv« Group, vznáší velký
otazník.
ms

Ve čtvrtek 3. července se uskutečnil v Mánesu večer psychedelické bea
tové skupiny The Plastlc People oí Universe. Tato kapela, patřící do stejné
oblasti beatové hudby jako The Prtmltives Group (o níž jsme již naše čte
náře informovali), jde Ještě o něco dál ve svém pocitu, který ji vřazuje do
současného širokého hnutí tzv, podzemního umění. Částečně hraje převza
tý repertoár — uvedla k nám například skladby Warholovy skupiny The
Velvet Underground. Kromě toho vytváří vlastní tvorbu, působivě kombinu
jící anglický zpěv s českým mluveným textem. V Mánesu měla premiéru
rozsáhlá skladba The Universe Symphony and Melody About Plastic Doctor. Věty věnované jednotlivým planetám v ní spojuje píseň o plastickém
doktorovi, hudbu provází pro-český psychedelic již tradiční »feuerwerk«.
Při Marsu obětoval basový kytarista Milan Hlavsa slepici {»Mars je velký
bojovník, zabíjí ryby, ptáky a hmyz!«), při Saturnu hudebníci nehráli, ale
kouHli a odpočívali, ve shodě se slovy Cornelia Agrippy: »Také Saturnovi
přičítá se sedmero, poněvadž, vycházíme-li od spodnějších planet, jest sed
mou planetou; značí klid a jest mu zasvěcen sedmý den, bude řídili sedmé
tisíciletí, kdy drak, podněcovatel neštěstí, ďábel bude v pouta uvržen a
smrtelníci budou odpočívat! a v míru žiti.« Jak je vidět, transformují se
— jako v Cechách již tolikrát — původní ideje podzemního umění do po
loh odpovídajících tradicím pražského duchovního klimatu snad již od dob
rudolíincfl.'Rozhodně nenajdeme u Plastlc People ani stopu po dnes tak
oblíbené quasi politické angažovaností či opěvání jejích ušlechtilé vlasti.
»Krásný je svět, ale plastičtí lidé to nevidí. Krásné jsou květiny, ale plas
tičtí lidé to nevidí Krásný je západ slunce, ale plastičtí lidé to nevidí Jen
jedno je pro jejich oči, jen jedna věc je pro ně hezká: plastičtí lidé VÍ°3UtoUS

cewence {9GS cminm sapina novébo člena Timlo jen počd
mosl\ na pil W JaMČmxvanuPipcol^
sW se qenenn psAede ic bandu PlfclIC PEOPlt
Mesk nato otódi buualů mamaet PWMHWES GROUP EUGEN f\Al^
do Švédská se slo^ ,, OSTt
t KTERÍÁ V ČESmWNSWj
NEPLNÍ WUtó.
Dne BMnadělil nnanom tel itóoclíml
lupině
Uaskutahu l( fcnfe,
kncK sopnansaxoíon
WELTKLflNG a
německé

.

Nová atrakce pražského beatu
Skupina Plastic People, kte
rá je objevem letošního Beat
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PSYCHE
DELICKÉ
ŽEZLO
V NOVÝCH
RUKOU
rrršerné vedro, balíky lisované slámy
« stovka nadšenců, namačkaných
[jako ve výtahu Domu módy) v míst
nůstce esi 5X6 m. To byl velmi ne
zvyklý a jisté zcela ojedinělý obrázek,
který skýtala 31. srpna Spálová gale
rie na Národní třídě. Tam totiž na za
končení výstavy Zorky a Jana Ságlových vystoupila pražská psychedelická skupina PLASTIC PEOPLE OF UNIVERSE. Beatoví fandové měli možnost
se s ní seznámit již letos v květnu na
Beat Salonu v Music í dubu a také
na Kosmickém show v PKOJF, které
probíhalo právě v době přistání kos
monautů na Měsíci. Tato vystoupení
jim umožnila získat značné množství
příznivců, pro které se Již v současné
době chystá nový klub — Free Life
Club ve Spálené, ulici. Po zřejmě Již
definitivním rozpadu The Prímitives
Group se tak Plastlc People Oř Unlverse stává přední československou sku
pinou v oblasti psychedellckého soundu. Není také Jistě bez zajímavosti, že
zřejmě poprvé v dějinách našeho bea
tu, se našel zřizovatel, který vzal ta-

Plastic People ve Spáloví gnlerll.

kovouto skupinu pod svá ochranná
křídla. A co víc! Ředitel agentury
AKORD (o kterou jde) p. Ivan Varvařovský vybavil skupinu vskutku vý
tečně — aparatura Fender, bicí Lud
wig, mikrofony Dynacord.
Skupina se blýskla provedením celé
řady vlastních skladeb (Modrý auto
bus, Muž bez uší aj.) a převzatými
věcmi z repertoáru Velvet Under
ground, Jefferson Airplane a dalších.
Vedle sólového kytaristy Jiřího Pře

People na

v 5ÄA

mysla Stevlcha hraje nyní sólo také
Josef Janíček od Prímitives Group
(střídají se), basovou kytaru Milan
Hlavsa a bicí Pavel Zeman. Hlavní zpě
vák Michal Jernek obohacuje celkový
sound o zajímavé tóny klarinetu a
soprán saxofonu. Z plánů skupiny
jsem vyzvěděl: zářijové vystoupení
v Music F Clubu, psychedelická show
ve Valdštejnské zahradě, natáčení LP
desky a turné po republice.
Honza Hrůza
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Josef Janiček od Primitlves Group
(střídají se), basovou kytaru Milan
Hlavsa a bicí Pavel Zeman. Hlavní zpě
vák Michal Jernek obohacuje celkový
sound o zajímavé tóny klarinetu a
soprán saxofonu. Z plánů skupiny
jsem vyzvěděl: zářijové vystoupení
v Music F Clubu, psychedelická show
ve Valdštejnské zahradě, natáčení LP
desky a turné po republice.
Honza Hrůza
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Plastičtí licié z vesmíru,jsou nejlepoí československou sku
pinou v oblasti psycuouelic sound.Foustatou tonoto směru je
zesilováni hudebnino vjemu pomecí svetelných efektu,zvláštni
výtvarné úpravy scény,kostýmování,líčení hudebnÍKd apod.za
účelem vyvolám celistvého umeleckého zážitku diváka.
ôxupina ŕlastic ŕeople of Universa získala na I.pražském beat
salónu v roce I9ôu nejžáuanéjší cenu za tvůrčí přístup od re
daKce časopisu Mladý svět.Dále vystoupila před umeleckým plá
nem výtvarníku v pražském Mánesu a na závěr výstavy, manželu
Sádlových ve bpálově galerii.Velký ohlas mělo „kosmické show
na scéně IxeJF, které bylo věnováno k přistání prvníčh kosmo
nautu na hásíci.V prosinci 1969 natáčel filmový štáb režiséra
úpáty skupinu llastic řeople of Universe pro světovou výstavu do
japonská úsaxy.
jádro jejího repertoáru tvoří především vlastní tvorba,v níž
pak vyniká Vesmírná symfonie,rozsáhlá beatová skladba s věta
mi věnovanými jednotlivým planetám,zpívaná anglicky s česmy
mluvenými spojovacími texty.Z převzatého repertoáru jsou to sklad
by amerických avantgardních a psycnedelických skupin íhe
Velvet Underground,lne Fugs,ine oefferson Airplane,Franka
Zappy atd.
složení skupiny: michael Jernex - zpěv,klárinet,safofon,flétna
Josef Janíček - zpěv,kytara,klavír,housle
Jiří števich - zpěv,kytara,pozoun
^ilan Hlavsa - zpěv,bass-xytara
ravel Zeman - bicí nástržje
Cena jedné koncertní produkce = 1817 Kčs +doprava + diety
1sychedelické show „Kulový blesk - režijně ucelený porad,vhod
ný pro pořadatele mající divadelní jeviště = 2117 Kčs + dopra
va + diety
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7^ denové bandu
Ua\e\ Němec v Pe^iUouba a čásl spolku
o Pohodiv 3ana a tva uiíwli iluAce
u nubmha ^oimbenk.· K neÁvůxnameÍsím
WarosUm paUuv. haxctadeA\^
V luxmche MippdMwVdo^feboně
a ^eiWeiiuih, bw Ťjbolov a stavba
lodvpKo/uďmni Lumce!'

jednou ^ií ce& do Vuxnice uviděl R. Němec na Uvidím nutnxk-u
W Jo f?Um pivě xe wxhodli Ulevklu Němec < 3aniceW
M a wěiat Umá.Tolo wxhodnuli je ďvieío i po vtóíxlivění
v&cn oslatmicki^W jim s tím mučeli pománď.
u

3 elitas se cíoě lode pm
ikuulonivn vúietdw
pno cVuví no^Mli
Luinia v noce WM
želána neWa
Otottal(uMdní tenícc*
ZusU\á oleiúna
do pilich let

AEľD^ftENy X A JE ZD JO ŠVÉDSKA

Manama byvale skupiny The Primitives Group
Eu^en Fiala podval skupinu PLASTIC PEOPLE na xá^xMg^
do města Lundu ve švédsku, kde se konal -festival J'
Švédske ^adu vsak skupině včas nevyřídili prac
dovoleni, lak & xáiexd se nekonal

Wfiei $H®W vF-fcMWU
Pres %kq raýkýcb jablíček srovnaných ve 12 lískách wtalo nakonec
nevwillb rhátepj^p^
F dubem. Vedoucí tohoto podniku
tavlÁ&k Kro nakasal tuto psuchedelickqu produkcí, kde pxi pwí
skladbě r POCTA PRO, MNA OmLLA"vnélo bublihum karet tuto
natehá Íablíčka na skupinu PLASTIC PEOpLE, krajíci blues ve stylu
30HNA WALA. Manager skupiny,Pavel
Kratochvíl bul po
léto akci na^van pražskými publicisty () Kečupový hrál.
7ish oUloakci

aktuality melodie <M. WW

Na svui poslední končeni, klenu se měl konal v V Clubu,
pnivalu Sekou flasliPeople (X TNe Uvúveuc Vh meháku
snmKfh xaukiíCji wn Na oldxku co f nimi, pnohláúli t
fek chlřAi Halmd rnaí obecenstvo. IMiix otoK lomu
Veaeni klubu pxoievilo námitku, odešli se swj „ Nexoxumilic
pcychedelícu* ’ a končeni se nekonal

HOROMÉŔICE - UNDERGROUND
llaidou nedělí/celkem^ v listopadu a začátkem plosince lobu
ie komly undewoundové pxodukce skupiny PLAOT YEOPLE v obci
HoxomélACe pobni Ptahy. Fanouškové skupin^ pnijixděh do Moxoměiic
žvláitmmi autobusy xe Staromestského náměstí· Piuměw návštěvnost
v sále #u Kobru” kde se konaly koncerty bula 250-300 lidí

z

pKxMice v Henomětínefa

PLBS7IC PEOPLE v S-CLUQU
YaČolhem plosince W\ Se iac^Wí Plodíc People do ^inoVinadthcho
S-cMou, hek po nčkolih^ dní dmsdi a wpotádali xde tó končeni-

V Humpolci Mela vweUt oWas
diMoa GNORS LIFE? klenou si
dosud ppbwun okUovalelhu
že xďeid nemocníce- Tělo vuswpení
sleine Jako v Havlíčkovi Bnodč
ioAannovol han 3iw.

Plastičtí lidé
v Brodě
Na plakátovacích tabulích okresnfho města se objevily Halo
vé A žluté plakáty. Je na nich se
cesní písmo složené z mystických
salamandrů, zvířat, která se ro
dila z ohně. Dohromady dávají název pražské beatové skupiny Plastic People of Dni verse, což se dá
přeložit jako plastičtí lidé z ves
míru. A skutečně skupina při svém
vystoupení používá různých vizu
álních efektů, jako jsou světla,
i kostýmy, oheň apod. Hudebníci se

zaměřují především na avantgard
ní směr současné beatové hudby
— Psychedelic sound. Kepertoár se
skládá z vlastní tvorby a pak písní
přejatých od jiných kapel. Do
vlastní tvorby patří především
»Vesmírná symfonie“ z převzatých
skladeb hrají „Plastickou tantnzil
lásky“ od skupiny Jefferson AlrpUna, „Zahrada je otevřena“ a „Doverské pobřeží“ od skupiny The
Fugs a další.
Pražská beatová skupina Plastic
People ot Universu vystoupí v Hav
líčkově Brodě ve středu 17. pro
since ve 20 hodin ve velkém sále
MřstOB. Spolupořadatelem je okřesní rada pracující mládeže.
Jlrous - Jirásek

V Hailovuck 'Valech htóV PLftSUC PEOPLE N
Vanidc
v sáh s VÍW dohnou akusLhou, i ide bijh pno dubce %pč$ná

M WQ známem pro PLASTIC
OF THE UNMRSE Wkou zkoušku.
Po čelnúch neshodách vylupuj PLASTIC PEOPLE v divadélku „Sluníčko“
lide dopadla produkce velmi, neúspeme.
Několik dní Vialo vsali dobre hra« v DĚČÍNĚ a poslední produkci v Humpdci
končí profesionálni působeni skupvnv.

Žačdlkem toku WO jsou vykotení Aekmiláx Smetana (xvHendnií)
a druhú fireman a osvětlovač Xdčnek Hrabe (xv. ftsišvor)
Plival ohnú \/^iín silne vxrosll - poxdejí hhé odcháxi od hapeltj
V hvélnu naslává neiyéUi hnite skupiny od dobj svého talotení
Manažér Pavel Kratochvíl sídle slibuje ale nedaří se mu siednal anx
•jedno vyloupení. Nastávají sporij mexi managerem a umělechúm
teamem a nakonec labu meii kapelou, Situace konci lim( xe
PRAÍSIAÉ KULTURNÍ STREDISKO ruší svou-úmluvu
s PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE, bere si zpět Svou aparaturu
sUupúvj sehnanou P· Uvalochvilem.

Skupina zůstává bex aparatúr^.

V Červnu WO odcháii pracoval do lesů v okolí Hvmpdce
bubeník PAVEL lEMANÍlv. Eman), hularislaTOSEF DftNÍČEKbtvKos)
a baskular ušla MILAN UĽAVIA Uv.Me\W ahnaií ide na aparaturu
skupiny í WOR STíWNGERS" pod námm

THĚ IUMKRW1B
Kideji la nimi prijiidx na produkce; klene Se konaj v osadě SKALA
u Humpolce i xpexak a hráč na klanmd. MiW J^rnek bv- Chicho)
HaČaU v osadě iKALA Rrdi haldou sobolu pres celé léto i lidé xKabu
a mesto Humpolec se áivá střediskem českého undergroundu.
(
V tuto dobu odchôai * skupiny kjjlanxsU hráč na poxoun, človekkUvj
u kolébku loWní PLW PEOPLE UF UWRSE
v
.
3ŔÍ PÍWSl STEVICHl
o
Wwn W sve UW je
manajja.
KWnoCHVÍllH W)
oto Švov nescVoonosi a podvodnkbi·
. i L L
ihvtnna odtóá do amaletau a ýsl nucera cekal M lecWmtt
'Ondřioušeúvi «Wa apa'aw in.Dmsdox.

No přelomu května a června rohulQXO se krajíci členové kapek a Mariin
ó Honzou dohodli ze nemá cenu schovával aparaluruPKS,toh b^ si
lo přál Pavel Hralochvíl do lé dobi^ manout PlftSlIC PE0P&.
Pavel Kratochvíl měl svůj plán ponechal sí aparaturu do poslední ckvíle
9 9* bu Kapela PL&STICFWI.E bula předvolána h soudu lak Idu se ukázal
jcxUo vernú mul a pparaluru bu \r poslední chvíli odkoupil Tím
se
přesvědčil Řešili -ta ním PUSIIl PEoPIE slojí a kapela bij na něm hi^la
Závislá. No poslední poradě bijlo domluveno u Hom^Sa^la ze s Pavlem
Ifealochvilem není moxm ^dupracoval ani se podroboval jeho kompromisům.
Tah se kapela rozdělila na Pavla Xemanai Hejlu aPipca.Ňawna a Honzu
Stouhle Časti kapelu pníš íbul spdupnacovav doset Souček „toeman
kleníj později prp nedostatek času'stratil sP^SIIC PECME konlakl.
Michal Jernek aWmusl Sievich chtěli dělal s Kratochvílem ale jak se časem
ukázalo nepřálo jim štslí.
Medikem léla. Metla a Pavel teman balili velké pulle s nápisy X
Slan.dehij. spací ^Lhulavu, vzduchovku a nejnutnějsi věci potřebné
bláboleni viest Neje i ao Humpolce přímo ale pár dni lo^li v laooře,
kde má Pavel domek· Hlavním důvodem emigrace do lesu biji plán
Vijdělal si na svojí aparaturu a postavil se na vlaslní nolmj
rozchodu i Pavlem Kratochvílem Se sjednávám Um a vedeni kapelvj

nejistě uyxl Honza Jirásek z Humpolce, redaklo\zaslaveneko.
Časopisu „TRN* V lé době dělal dřevorubce a zařídil u hajného
pro tři PUISTIC PEOPLE později LUMBíMAkS krásnou mazinaolku.
V edém dřevorubeckem-táboře (asi 1KM od Humpolce na Jihlavu) bulij
Z slanu a maninoolka^ později i lavice a polní hucb\|ně klerou
obdělával udělar slaru Zeman séí kuchař- Začátkem prázdnin
a ai do srpna Se hcádou sobolu nrálo ve škole od iS -lr-hod . f
Hráli LUMttOTffó na půl s 3UHI0R STWOS později Humpo ech
íměnili název nallTILEBOPIES. V té době do Skálí přijížděli -fanoušci
z Prahu a vulvořila se lak skupina klerá kapelu doprovázela na mimo
pražských Sjsloup^
'
v
Vlétl se iešlě IUIWWS účastnili okresního festivalu v PllTOMOVE
kde získali asi 3 cenu poroty Bulrj to 3 cestopisné knih^
V době před a po festivalu ndláčel FERAR1 (Jihoamwickij posluchač F(\NÚ^
film o PLPiSK PEOPIE. Btjla to jeho závěrečná práce Ff\MU ftedslavovali
jsme si film úplné jinak a rozešli se 3 filmaři v neschodě.
Na zaver léla WO se hrálo v lEOČl nad Sázavou, ft hraní vezl úplně
opil^ sol ér hapelu a dívák\| z Humpolce domu. Bjla lo hazardní jízda

cx v haídé
ýn nepabtně k pwaacem a -úplne
hoAasUofé. Na kvh Mx»i\j vydávali hlavné Awhjj solén. nmo^oval.
Po desdí KM "zastavil na tachod.^istne vyloupili a iWýhVhn
ä\ pešiu].
c
Toloulo poslední vyloupeni v seslavé feMftN, ME3l.fi .PEPŕi

?o návialu do Wu| se lačolo okoušel v byle. u Hanku na Lelné
Do kapely přibyl houslista JIŘÍ I4ABEŠ a xpěvák TAUL wllSON.
Nacvičovali se převáině VELMET UNDERGROUND a FUGS.
Rřvni vystoupení bylo vxáu v SUCHÉ u datlových valú s AWUW
4*

KONCERT
V SUCHÉ

alt los WTVWfi PRPiCE
c 22 a.iOWO

V sobolu K.xáú se uskutečnil
V Suché u Nejdhu na Kailovaishu
^oxonuhodnv honosil - vyloupil u
na ném sodeČn; dvě hudebnv
skupinu - M<TUAl a WX mi. (
OF TfclíWRSE. Bylo to pnm selhaní
dvou Koxdílnuch hudebních ná^oiú,
inichi haidu upuxenluie.änou.
Vélev současlneho pioqiesivnmo usi.li
vhudbč, u
,
nevuboMciho X Itadičnino vumexeni
beatové hudb\L v případě AKtuÁlU
přesahujícího x oeolové oblasti (
smělém hexpemmenlw seniálních
hompoxk a podobně. Navíc honceíl ,
Se uskutečnil ,v mimotódne ptuemnem
piostieaíi hune dohaiuie, invenci
a schopnost vúhainéhopuni mimo
piaíshé centnum- vnilun beatového
dubu vylepil jeden x iehp představildú,
Tomáš Cútó ^úmi vmwdmi phháty
v duchu popu a psycbeddku.

íbkud ide o vlastní tančeni
WWll tmtohndl,,
předvedli vystoupeni o^mauci
ie piemne o tepeailóáthlalholovy
skupiny The Newel llndenaiound? (
bex Wwniích novinek ve scénickém
pojetí- taáli tte po odchody dvou
t enú skupinu popw v novern
obsďiení Kenvapením
pxo ly hdo nemali honceíly.
htpé xkonalypieddvema létv - .
bulo vydoupejn kniiákova ň»,
skupiniŕ khi členovi Docháiepi
pnevaM Jx talianskych láwi.
Hlad aaiesivni hudbu, vesmes , ,
ä vtislnl dunu, opwenqu nement
ogittiTnm teshm Texty.
wlan
_ _ _ _ _Hnitiu,
_ _ _ _ kadei skupinu,tampónu^
ďiiiauieTÄ tylo
ab iehä
\eno soúcasdá
sowxsna .
činnost k xáloven odpovedí pxo hatdého
hdo se ptali. cp nuní Iteah po návioita
tou bulo velice aoone
toavbu se
bu
dobře kdyby
ie

hudební soubox AlílUÍL mohl ,
vndwiiii doběpředstavilsesvúm
úňnm i na pxaishé scent
LMus

Stokem W10 « Um PUCTC PTOPLE OF THE UNNERSE
mlouíila v LEDČI 'VséUvov, kde uspořádala 2 Ml svoji poslední
pnoďuhci v noce.
1

PLhSTIC PEOPLE
ÖF > WERSE

1171

?o více nci tocc vudoupila skupina WASIIC PEOPLE JF THE UNIVERSAL
opil v Pnait ve smíchovském MwFCMou
přeplněnu sál a dolit deštíku lidí pled vchodem Ivouilo důslojw
almosíé^u vecenu, him bul věnován americkému avantgardnímu umělci
ANN mWOLOVL ,
\ n i .
>
Večer lahájil 3an hm kni uvítal skupinu PLASTIC PEOPLE spolu
s pocelnúnv davem fikn mixnívců Opel po we v MC. Polom pučeli
p%«U cl Oiws čTokek oiivoU adífe And^klarhda^le^
¥ mdnúch xakKanicnídn maWalu. Po Lomlo xawavem úvodu
Se doslala ke slovu \ii kapela kleKa se pnedslaxUQ v nové seslavé:
MILIN HLANSA - WqváW, PANEL ZEMAN-dwns, 30SEF 3MÍÉEK-sóWW,
^LŘÍ XhBES -kousle K AuilaK, PR.IjIIL^ON- vocal.
Pepe’iWt W sloicn Xe skladek ^etWovu skupinu NELNET ÚNOEREPOUND
Velice xakmavé kulo pwdení skladku mFI v nh cesk\^ W deklamoval
30SEF
ftŽoku cekkokonceAu. Wu m plálno xa kapela
pKomlanq diapositivu * Wekkoiovuck HrnKÍolcmani i kneseb.
Cela lato akce se velmi xdtáila. ú
3 N·

NOODlE

IQ. .Unm

PlasW ?eop\e oljke Unjvwsc »Dopwmm
na plesT* Ze sl&h
ynsla^ ™“a
a osWklfck ne^lt nXWuatu Áom
reopie mají Vwoec pliptaveni-

Ktanona
bula ve smíchovském M.PC mooládána další px.oduh.ce skupiny
PLATIČ PEOPIE si na uniovém poim nosia v podobe hapel^
ACTÄl i Mafiánských Lám fotenou nemela Mna ta syť
Velké škodě kšte nnolnosl spatal. 0 tančeni W otaovstó
anétalm mvm dopadu b^lxcela ^odánrUapela íOfíl
XalnáMa „wiodem (\tó.uálu a po nem následovaly další vlastní
staJU napn-„WN TÁmi 00 BOX Uelita oWas měla skladba #
h MENTO NÄ KUVTŮUO* pit níí ^1° potata vedle ostatních náslwju
i eldiVúcta wWta· ^tían hniiák laseháiel melu lidí
aiín^ den hapel^ štípal na pódiu diívÍ! hlene fo^lo poxdeý wvnei
oomieno do nad mai putiitam. Nekleli lidé hlenv přišli naknlo
tančeni asi om^levn atalí doposud ivitói poslouchal tapeta hlene
se la lamin pnog^esivm n^dbu jen shovávg(ít. nedovedli n^sYuwaI,

H bneina taála stapma PLATIČ PEOPLE OF THE UNIVERSE Opel
\ dopravním podnik naplete.

i. dubna vyloupili PL^T 10 PEOPLE OF THE UNIVERSE naposledy
v ttusic Klubw Všichni členové tapd^ ^loupili v cenných
taienhoyúch sálech
mnoho ohtaviích dectu. HepenloóS bil sloxen xe shladeb
VELVET UNOER^ROUNO a FUGS. V U dobi se vsah vedeni Domu sltonnenshh 4ti tapeta PLHSHC PEOPLE pWávala lítal axaČcxlo si hl etóú
pnold xáminn^
se léto tapel\^ xbavíl. V a^bu se
pii tanlo
Wcen.ll íelovolo a Ado vuloxnú xácbodovou mísu ?
( (
Vedoucí osdo^ Ldnolo podnita stasi povšimli it labtadta zacina
búl wil^m lidem nepíiiemná o ptob se snaiilí pTn^úsob^l.
a&o láminta se um hdilita
Shupina IWitC PEOPLE se však iii dobptaa wKovnaL stansimi
leitaslmi a dokaie se doe^il i oex netaného TOC KLUBU.
c

XV.

WHNNIG TO SEE THE LlGHT
začínám viděl sv&lo
4>tóm€ prozírám
něhleh lidé pracují velmi Wt
ale nihdv nédoswnou lo správné.
Právě zadná^ viděl sv^
chci to ficl všem z vás lidé
právě prozívám.

Píli víno ráno a večerek v noci
pravě prozívám,
zde chodíme zase hrajíce siná pošetilce
zde chodíme crelvařujíte s& xa$é
právě prozírám.
Chci loříclv^m
heiděvče préorě prozírám.
Prótee oni jsou změhčilí
nosil jsem wbu ve své ruce
^ahmohu zacuchal vlasv v noci
Wi začínám viděl svěuo
powd jsem sám sebe ve snu
všechno bw v poxádhu
právě prozívám.

Nr\ní přichází dvě z vás
hzem budeš volili
,
3edna te torná jedna smutná
neyíšeb dělat Q
pravě prozírám

'ÍBrX

NěSi (idépvacuií Ivrdě
alemedcsáhnc^^
právě prozírám .: . . y
^íe problém vteWobě A/
afe nmo z nich ho nerozlušti
.právě prozírám I
preWwA sWadbj VavnUNDERGlWND.

To posledním honcenU v M.P.C se kapela PLOC PEOPLE
mWik na Čas sMw a uspoiadala několik pnoduhci
na venkove.

4duW -SUCHA ul<VO
IQ. Čtnrna - LEDEČ Sázavou
10. Čelence - M4ÁLA

h^í-

num

Na končeni skupinu MSTÍC PEOPLE QE THE UNIOSE se cAo
vupnavilo pití Wiw iPnak^. končeni se uskulcčnil vpwxoxm
ďwént Wove (asi Wlunni dúmi velkúch Loxmm a se spalnou
akvslikou. kn.dk se skladbu odMóvel Ondwioundl a VMS.
Také se hnalo od'skupinu WM STONES mpočeslwmli Nicka Jaa^tafcmjň
Ápoxoiwtde Hnala dosti ŠpaW aneuslálé vehnáni pnovdu poladakli '
ii lake Mčilě nepomohlo, pa se liči ie končeni se nepovedl v nekleních
jeho čásleck lakv jakási členové kapely ptóli·
flnvd Protal

iWii- BL^O

H plosince Wo skinpm MW PEOPLE Of THE UNWERSE „ obci Slivenec
poblii-Wny. lkalo se od LdoAhodin vlamějši hospodě v došli velkém
sále, hleny se ale zcela naplnil povědšinou lidmi iMq (asi L00lidí).
V-lned na začálku kani bul ^pnul elehkický pwud a Mel íeman
byl nucen vyplnil lulo pdnÄ hnou na bicí pki černi mu pomáhal
jeden i piiznivcú na InubU. Nahnali „iivol je boj*
?o lélo vvnucené wslávce pchtacovala kapela v maní skladbami
od VELVH UNDERGROUND * FUGS. Ve,skladbě HALLUaNBWN WRORS,
si zazpíval Ladislav Smelom ^vaný HENRIK a mel velký úspěch u lidi
V sále. Na závět zahnala skupina iWT\C PEOPLE sWW z nepeankánu
kapek MTUPÍL „ÍIVOTOEROT.’' dovedení lélo skladby Lnvaloasi 10 min
a v kam xávěnu se ni nedalo došlí dobít totpotnal. kde se nachaxi
pódium se ďftupinou( nebol vše se sloučilo v jeden nadšeny celek.
fe lélo pKodukci padlo ia obél několik sudu piva a poiadalelé byli Velice spokojní'.

V tonulo měsíci setoxhodlo ie od píišliko noku začne se skupinou
KKSTÍC PEOPLE ÍEMUNIVERSE opělkál Jltó PŘHANSL

Naoodedy v <i.Wl kudla skupina PLPíSIIC PEOPLE UU-vGolWAové
V obci ieleckouice.

1972
21. fena měla skupina PLKSUC PEOPLE OF M UHWERSE, fe v obci
ZELENEČ asi mělo bA spojeno s vítáním jata.
Poslední den pW p«d vijsloupenim všoh N N V poiod ywiíl.

No^m členem 4wpinj PLřfiJiC WIE se stal fe halnuWw 3M 3ÍUK.

?o neWika síednamch ahcicli, hleu se x wclnúch důvodu neuskutačnílv,
P^Šlo v^sLoupévú v?iAu na rnaluwninn ^csv Lavítei ekonomické sro^
Ňa basovou klím nemohl Iml jako obvykle Meila k&vsa pwložc jeho
c
J pnavá wq doslala oinavu kw.
HKoJo se pwlo v pozměněném složeni:
1W íeman - bicí
v .
ániček (a 3.^ernU Slevich se
i u sólové a basovrkiiloM

J

Itabes- housle
Me^la Hlavsa - zpěv n klavoíón
3an 3ílek * Inuloka

Bvjlp dohodnulo ie tapeta se bude poSOAí minulách stldal s dechovkou
X ČesWch Budějovic- Kvni xacali taál BtasUcítople unii-3sttadelo
J
«
K WMt line pimp od E loppv,
BcqtnmnqL .sec line liqVitJ
od Velvet Úndew*m.
lak) se»tie se s whum úspécncm
odetaďta, a pud dási srn pníšJo
otnqmeni. it ředitel shot si
data wdwi Léto stwím
Uepwt Členové plesového Wpóhu
se Mini vstoupeni lachtom,
ale nepodawo st iim U a Uh
vwklí. hovmáv a celá Wtatis
yumvcý i Wiv bula po nmoíina
^ddenltcnv tavm&šimi hasící
W^knapicd imlsm Huw
dum.
^eí Mieš,

Skupina PUSTÍCPEOPLE»

3 1 . k v é L n a - Břevnov.

T
H
EU
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Vusloupúa vponadu močeni panlovmi

lavenecnern cwle s vlastni skladnou
Ulpíval Tepa

«Nft SO
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N
O
V
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Ě
T
V
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3aníČck.

1»©
ÍW,

ínisel končeni skupím PLPSTIC PEOPLE ve ^nučí^/s^ou
Početná skupina pnimvcú u vSemi pKOsUedku
snaiua dostál na1 msto určení (Na kWnlěbmo xWiv
ad IHplidl) Začátek se xpoudíl asipUbodinv vinou (
pctadalelú kteňi králce pud začátkem vuAoUDení
vupnwi pmd a opětovné lapnuli čími ^now
taní jedloví ac, Pepiček 3aníčekm^ v^naloiíl
velké úsilí abu Zesilovač mavil a končeni se mohl
uskutečnil. Velnuti se hnátu ski adlov od WS,
WPY VELVET UNDERGROUND a vlastni·
Konceu lo^l átlnwn a nahnán.

Několik dni po vjsbnApení ve ^wči psd mulnx luk o VĚSTIC WPLE,
a komentoval vyloupeni léto kapely ^ako naptoslo nežádoucí zábavu J

U

tevma. VíU

„Přečetl jsem si chuťovku
o Menagement Parkcentru a
Bonanza The Blizzard, a tak
mé napadá,co je rámusu, když
skupina hraje hudbu převza
tou z Ameriky, to je ta Bluegrass. Beat & Underground
Mušie a jmenuje se přitom
anglicky, jako třeba Plášti c
People Oř Universe, kteří mi
mochodem nesmějí kvůli an
gličtině v Praze hrát. Potom
si člověk otevře časopis a vidí
Make Up — Finish Compact
Powder, Cleaning Face Emul-

sion, Full Colour Set - místo
líčidel a pevných pudrů, a to
je v pořádku. Ne, že bych
zastával jedno nebo druhé,
ale když už, tak už. A ta an
gličtina lepší sedí skupinám,
kde to jsou spíš nepřeložitel
ná jména, než sadě barev Co
lour Set — ať jsme svetoví."

Váš oddaný čtenář P. K.

PÄNKRKC
‘PULOČE
Po vke nei toče. končeními PWTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE opil vlkaie,
v lavodnim klubu ČUD Polovodiče na Pankráci. Nekleti mladipoiadalelt,
Se snaim napek i QSlalmm lidem klení piišli na koncesi vulvovl dobré
ostudí newaxovaii lidem
a dokonce se mohlo dosák nosil
lahvové pivo, kréré se pwdávah
.
.
Celou, modwi xotóil sumec alomic livašnák lovem kapny klenu se mu
«
po ddsi chvíli podaňií, vvlannoul 2 vanu a dpkáw. lim lidem v sóle své
hva\\W v nuharéni- wdm ^dbou, ou ddné jako ve Inuči Janče shnitou
a po rtem Meďovak další vlastni skladbu norá- Indián UauUúíe fwlvi,
Sumlpnie nubiho mu^i Na sosnové větvi
Vlastni skladbu & sUidalu
seskladkami odŘlappu 0 préslávce ^aWI uvasnah na pasu iednvi ú ,
''
skladbu Wda\ně od rédvťé amekdu
$kuQim\pôrmlta^
Móla
naulayoion. tréma na hubku, a Pavel
nam· lasl obecenstvy kleto se
o této préslavcc xdttdovala na
cnodbt a obcmlvovala se pivem
neb se bavila \ivW xpúsobem .
Se stala svMhw rédlAého InddemUj
hlenu ovšem nebul iavinen kapelou
ci obecenelvem ale slanším mu^cm,
mu mel 1a vnol dohllid na potadek
ba mislo\B. Tobolo Shodného,
pana asi posunovalo íe mladí lide se
baví pp svém arélihpš má udn&val
potádeh takn^
tolaámě
napadl jfdnu divhu,mádo who
omulem yllarénid sočila Nekletí
lidé/ se léto dívku kašlávali a lo ho
totliliío nalolih & xavovxl policiiUvym se ovsem nenechal tosltóil,
vxnamil vk, lidem a Xdnoypi
poiádol pňimé srnu incidentu
oú hulí Uipwni sVedčit. Polom
poÄnacovala kapela PlASIIC PEOPÍÍ

„Přečetl jsem si chuťovku
o Menagement Parkcentru a
Bonanza The Blizzard, a tak
mě napadá, co je rámusu, když
skupina hraje hudbu převza
tou z Ameriky, to je ta Bluegrass, Beat & Underground
Music a jmenuje se přitom
anglicky, jako třeba Plastic
People Of Universe, kteří mi
mochodem nesmějí kvůli an
gličtině v Praze hrát. Potom
si člověk otevře časopis a vidí
Make Up — Finish Compact
Powder, Cleaning Face Emul-

sion, Full Colour Set — místo
líčidel a pevných pudrů, a to
je v pořádku. Ne, že bych
zastával jedno nebo druhé,
ale když už, tak už. A ta an
gličtina lepší sedí skupinám,
kde to jsou spíš nepřeložitel
ná jména, než sadě barev Co
lour Set — ať jsme světoví."

Váš oddaný čtenář P. K.

1
i

v wi (V tóo dwlné půlce Wiu
slevil xa Va^u ^omílám Wm\
} vvňm^^
ventau pfcd budovou něho u a
šortAiáw s ponču thUú sc pKxilim dosiaVúa ^d budovu, cWqu Bmisovi
& mV potólo vse uWidnit neW VxoA vše na sebe a dobKovoWe Jesle
S netawa hcKvm ie nedial octó. naslamci V^-V&taxe Woli.^dc Wi
dnieni do 5 Min’láno. Tenbo ^onc^l W xWmovón i rnUán.
O

3-V.

po loonanlí no» PanWo lůsVm liapela Wfcí .'. VEOPEE íei íkušelonv,
Webot v Úolelovicidi kde doposud iwu se má dům n nlwmŠebna
Ma locvtial. ^šidini členově kopek a něhl«} mnivci te po ale lelo usilovně
^oitouši sdínal ww xiíušdonv g lim se doslal xlelo vence smelno ntuace.

Jindra ovčárová
pavel zeman
ONV PwhoJ

A wence & oženil Awleh člen
kapd\j PLASTIC PEOPLE Of THE UWRSE
hnáč na loiá. Pavel Jetím

'Začátkem listopadu opustil kapek PIASTK TOPIE, bubeník
Novim hnátem na biči naslw ukapek PUSIK VEOPIE se stal
31ÜTSUUY

Začakk
žosIíW kapelu Pl^ic PEOPIE OF M UWRSE
sloje ješlč bqi xkušebr^, jelo více mi mnulé, nebol kapela k
pozvána na beatový 4esliva\ do Lipska v KOR, fotený sc má konalC
Mbnma a velice nutnč bu pnolo potrebovala, zkušebnu. Po celé #
lýctny šenkuje v xnámýcn pnaiskýck podnicích napi uJMWE*
^dali se PLASIIC PEOPLE účastní léto akce a spousty fanoušku
se núxdnými paoslxedky propnavuje m výlet do NDR. Nakonec
y celé Léto akce sešlo nebol zkušebna se do daného lenmnu nesehnala
a navíc ještě kapelu opustil 3IŘÍ PŘEWfSL 5TEVICR.
íačátkem května začína skupina PI&SK PEOPIE zkoušet y pnacovné
básnika EWI& BOND^HO na (W Shaně a v Wo stísněném
prostudí $e xahná i s plavou na U&iasepnenwny

hR/l
Se skupina PLATIČ PEOPlt OFTHE DIVERSE účastnila
I
I kvaWikačni zkoušky. ^powlč hkKá Wa složena z části
m aI

lidí któí mail nao společného s hudbou nw^PETR JfiNDň
PLŠI a NIROSVN žlžw\ bulí nwi lidé tleni neměli shudbou
I Iv* I htóv nic společného a to nakonec whodlo o mledku
*■ ■
óhupina PLSTÍC PEOPIE zaklála dvě skladby mE fí MWl
a NF 8^ po Hmi vyslechnutí se ponota odehnala na hodinu h ponade.
Vse. vypadalo^ aobiít a všichni členové hapely byli v naprosté ^ebode.
z

3Í Wim \sota pňiŠel dopis.

iceta směnil sAwi-

-Jinómemvjsl^^

ÍHa sátóade v^ledk^ hvoJíliWw

hW islc sc podrobil dne 1Lhňbna73

Vdm sdétói *e podie nowhu WiUliom Iwmc mste tqw&n do evidence wnělev
a nenfúieU tó pW »KtóUcd^v^
, ,
Jplo.HQthodnw neWnt wnw. obylc sc ^wl ne hvauttam xno-uste v nentevm
i ^ulicn tenvnwA.
!Q®HÖö!ecenÄ£2pöKSiö3M
hi&ininL^kdisk^

Τγο
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PLASTIC PEOPLE

26.6.1973

SOUKUPS MARRIAGE

SOUKUPOVÝCH SVATBA - jak sem to viděl já.

Úterý 26.6.197} už vod pěti hodin straším na parníku ačkoliv
začínat se má až v šest. Přinesl jsem totiž UV-Lampy a chci mít
čas na jejich instalaci. Bohužel jsou problémy s napětím.Prokešovi
neběží magnetofon, Ságlovi nejde diaprojektpr. promítačka mizerně.
Jacísi lidé se hrabou v agregátech jeden lodní a jeden ještě pro
sichr přinesenej.Ani jeden nedává požadované napětí. Koncert je
ohrožen. Parník se plní, čára ponoru není vidět. Zájemců je víc
než vstupenek. Kapacita parníku je totiž asi jenom tři sta a
bylo nás tam asi tři sta páde. Normální parníkové prostředí.
Fronty na pivo které je nemožně teplé.Elektrika nejde. Papa
Janíček je znervózněn na nejvyžší míru. Není se ostatní proč divit.
Parník konečně vyplouvá.je asi půl sedmé, situaci zachraňují
KS kteří na horní palubě předvádějí své extempore.v čele s Pepíkem žam^f
Lamplaa. Zúčastnil se také laař Pol Willson na překrásné
činelíčky o průměru asi deset centimos.
Posleze se obecenstvo odebralo do podpalubí kde sedíc na zemi
vyslechli sme kapelu s názvem vale a jazz
doplněnou o Mejllu
a Šulu. Bylo to príma a navíc Sula vodved'báječnej výkon na tv bubínky.
Potom se^parník vrátil do přístaviště ze břehu se natáhnul kabel
a mchlo začít vystoupení přímo plastické. Jenomže aby byl každej první
tak stál,hned u vchodu což ssebou neslo další zdržení než se sál
ouplně vyprázdnil a zamepomaloučku po .kouskách naplnil. Konečně.
Ale ešzě né eště se sem dere Paták kc-řj chce bejt jako každej co
kapele. Konečně ho někdo strhl k zemi. Hraje se. Michal
Charouz přinesl stroboskop tak je využíván.

Bohužel ta elektrika. Ale při Bellerině se přesto promítá.
Je to ten film vo tý mladý a hezký holce jak jí zakousne upír
a vona najednou zestárne a vppadá z ní maso a neKonec z ní zbude
-enom popel kerej rozfouká vítr. Možná,že tendle film zijáš Pol
to my sliní přivez z Kanady. Stroboskop nemáá ten právej účinek
protože přímo nad kapelou svítí světlo přes kerý kdosi chvílem^
drží svetr. Dozadu za kapelu se prodral Kvašňák a za nim eŠtě nákej
člověk kerýho neznám, ale asi ňákej známej Jirouée.
Najednou se na Šulu kácí promítací plátno. Vzadu se s největší
pravděpodobností strhla pranice . Jirous x® ywfriv veřejně
zbavuje Kvašňáka funkce rekvizitáře. Koncert pokračuje.
Dest minut před jedenáctou hodinou vypínají proud. Koncert je
nedokončen. Je odehrána slabá polovina . Zanlaí Pánbu za to.
Lidi se pomalu rozcházejí. Vzduch je jako tradičně nedýcbatelný
Dva ohňové efekty spotřebovaly značné množství kyslíku.
VodstČhovat aparaturu uklidit a pryč. Přibíhá Jaruna, Že zezhora
z chodníku skočil Kája Davídek na střechu tý hospody jak je tam dole.
Eště, že tam ta hospoda je jinak byt® byla dráha jeho letu eště
delŽí. I tak to stačilo na t aby si rpztrhnul Čelo, zlámal ruku
a ňáký to žebro. Miluška staví malého fiata dáváme Káju do něj
a rači pryč. Tlumivky vod Uvéček sou pekelně těžký a dneska nebyli
na nic, snad tedy příště. Míjí nás Jirous v ruce dar vode mě
kerej sem mu předal za všeobecného zmatku těsně před koncertem. i(
Říká mi. Já vym co v tom je ,ale nechám si to zabalený na památku'.
Daroval sem mu totiž cihlu kerou Jaruna nesla až ze Psár zabalenou
v papíře a převázanou povianem na miminka.
Čud a se tam eště zdržel a toho zatkly a vodvedli na poříční oddělení
na Smíchovskou stranu a von ta® vocad
potom netrefil ne Vinohrady.
Ale jakási dobrá duše mu ukázala směr.
Ale todle sem se dozvědí 1 až později.

Tak takle sem já viděl SOUKUPOVÝCH SVATBU.
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2b, června jsem se odebral na parník VYŠEHRAD kPalackému mostu.
Odjezd měl bit v (óhod, ale zpozdil se pwlok Jinous každého kdo měl
pozvánku oaskalával v sanamu. Bulo lam asi 300 lidí. Tawíh vvplouvávt&W.
Osou potíže s elektrikou, lak se Koznbdlo že ve íkaslavi se otOct a pojede
SpálU a vezmou elektriku ze bíehu.
.
Na howí palubě se představila skupina SEN NOCI SVRT03POÉ wb^í
síansí lidé kolem wlet iakúsi intelektuálové. docela opuí, hrdli 2 housle
a činek To bul prahli ekv hudební začátek tohoto undewound
happenínau. jále v podpalubí bulo jam session Lsaxofonjj a^ulanaloid,
náhone na palubě TOL VilLSON xrěkdika cizinci aUenámxem vtevořili ,
nejlepší ju^band jokj tem kdv slyšel PWIISON Houkl na maličké činely
a idé podupávali a tleskali do laklu. Tam jsem bul nejdéle. 2píva\u se lam
takové counUvj skladbu a končili jsme EVERYBODY SMTO& MRRuJQNPi
a ŽIVOT pE MJ Žalím parník pristál vftiau naláWv se kabely na břeh
a přišel vrchol veceta THE PIPSTIC ?EOPLE v novém ^sazení:
.
HUN MIMSVUww 30SEF 3ÍWEK- SOuilan, 3QIMBEŠ-httusk,
3lŘlMí\ -bkí, VRíuk BRRBENEC-saxofon. Žnaslo se 1 skladbaFRRHCOW,
3RR0 LÍTO PODIIN XW, W^hudební dopnovod k americkému
honnonu Nampln aballenina- Lidi ívou šílenstvím. Ri každé skladbě
běli diapoxitivj na klenek jsou Členové skupiny fázované světlo. Ttedslavení
je nabilo obnovskou ene^qit a zasáhlo sudce SéUin^ publika.
5skladba už htianiČÍ swslikou( jelo nekonečně maličké. ®bí lodníci
vypínají pttoud a je konec 1c
Tak bulo v pulce ptoáno mloupeni PIKSTIC PEOPlEj klete mohlo
dosáhnout intenzitu,klete nemá obdoby vá mměhtch.
mm

Ten paftník za moc nestál, hteli jsme v podpalubí to Wo hnoxně male·
^oudbvl sWoeUqneqálum blbnul. Hendnixova pxomteačka yuhaxovola
^ojislk^ Htelv jíme arvPzazc v pžislavisli ienfem p*t skladeb?
30SEF ONÍM

Heslálo loxanic, nesla eleklnihcx· Vůbec si o nic neptócl
PETR PROCES

Ib honcente napawihuvzačte Se skupinou PIRSTIC PEOPLE
Spolupracovat mkak 2DEN£k FIŠER

8 čGKveNce

$ hodin b wim( Vstupnéj5Kts. Nenílupřeplněno, tah
aUpnaUenh eo ob Wzaým ř Sedí sena fcWnebo sbij,
nekoubh židle. Ninive W lupina Alt AJA^ s^pin^
SeWsi hn&ahému excenw^
^ASTIC pf OPLL. Milcxh Hhm ÍW uhl
lt
।0 F ™° W a'e S W HŘME A PRO MHO HRADE
jsou Mu sWodlp^iWete Usně EGONA BOND^HO.
K lom seíhaoíq pnomíU hlm íelo x něiohé hospodk ísou vněm
PLASTOVÉ, aiaoOGp^U v zdechá Itó
r 4<
Ten nim tok naše aenenace, svoboda a h tomu sluším hudbu t
Uisďu illne emoce. Není Koxduu mezi publibem,jevísUm nuabovi
a wnem ( všechno íe v lobe atolem ÁCem z loto íiienú.
C

ú

I4WEL HftBAl

Uoncenl W skdnón
U?KS ono^kapdu
flLEftfeoJ
PIASTIC PEOPIE ,
sí mii na vloAh\
Inika

Není Lo pťdiš
htó li napíšuce len tamti v l&h Wuhawk
U duma ptalkte UapeVcx rnáWw jednu aka.íWaabu km ,
se t^uá METRO GOLDW MŘVtR a dlouhá v astnt nnáxku
IníM Ävu Tabv mog len pietewnetn<te^ kUd pne^ t
VMm\sle\ ňáheí ”Ru&. sice ípnex se tahovou ftnabicnu s anténou
^kď\ii sektornu pWotiuk
lak lokli Ixjdi^objvautt
ObcCvs nalo teý. Meja
1° ptea.
□ARW-fN KM

NývčUí Bomba pfiÁšk na zavelí. To skončeni poslední skladbjb^l mezi
diváky a kopek napnul ohnomm Iwispahent । klenu měl
Bul na něm napsán veté od Básníka (bohuie jméno jsem záporná)
* ai obesel Úempolí pěl' ?de ie mAno napsalJe diváci seděli lesné
peer pódiem^ Vzadu na pódiu se odhlidilv Bicí a Iph tněi ?°AKe^
puplavenou ďÁiAi po hleiié se pwidce KoxeBěnl astóil snm
Uonspawril mezi lidi po hlavě. Tam doslaly ^aheý dívenky sok.
Takhle Ťanlaslickv lo skonalo.
c

PAVEL PROCES

Těsné pokoncenlé v Wukovíddn se slota wtótasl, klená ianmoulJa
Všechny piiinívce skupím PLKSIIC PEOPLEV ledne * pnaisk^ch neslaunad se Manin Zlihous^eslesnětó^
pwdí doslal do slov niko konfliktu s néiakwn mim diku
CTui se nakonec celá pnípad, tóil piied soudem.
tji byl
msudekikW odsoudí IWina k^meškám
velení, uslolm domli podobne Inesb. Mániin se odvolá oinovi
soud, klen^ se konal
m lnesl snvžu o k m ěsice.
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Se na sWcbulém Kankltm konala svatba ?eW Kokeše K&mí
Hamcinco^. ľovmlo člověk kUnú se naňcki laosoi do hislonk
skuwv PLASTIC ?ECPLE OF W UNNEPSEf v podobě. íoloonafn
woktm tak lachqyql annědphu^^
ptóbdoku
PW blanowat mnoho lidi (ejíchí společném pnanim k <^bu
Póa i wtíe
na cc&u ono klenou utádníve wiodi
a nW\l nesešel ha W*. la svědka si
Milana finiiáU.
icx tódy ^STIe ?toPLE» pniŠel oloěma Tiovomanklúm
Idahopitát 3o&ef raniček.

TO SOKOL ’ČERNOU« POŘÁDÁ V NEDĚLI 7.10 ITO KONCERT SKUPIN
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Mne »UsLic people of the Universe
Všechno dopadlo dotlie, V sále nalito almosfeu ALL TOGETHER,
FREE TOGETHER. Bdí Lam všichni, hLeii Lot měli ofc a nenteii hLeii
lam nemen but. Nemv M tanndii svooxxxmnenx ALE (r3All.
Wm pftchcm W MUSON a tehq
k WIL BAND, Wli
Wantaslidau
tO.tóh GMeu, CH.Banwu. €lva.
No ?ie i a^f ELASTIC PEOPLE. Luminisence & oxanuje, Shobo&kop
bina pohubu a
Se divadlo atappeninq v lu drmn uemui iinde '
to to iRlP až m Unou hvŽxcK stiowudci «ou PlAGTICPEOPLt,
msto vWi EGON BoNDY, ty. HLAVSA WavnÁ topíc, plná vlota lidi, rôidwi
□EDOU SPOLU. čldaVúctiá sumfoníe, pohoda. lAonec wdwovot Oálénel
^ichaxi dwpinaBG30% (ckaqnom^cbix^^
° '
.
v
^encuMoni -hENDWX (Jc.SmeWcň, kaď quiloA- MAN HLAVSfybasscMitftHCMJA
Yxql-W3tov
...
.
11 ii
i sWad^q M<x.wnvi Lux (vusaw no a tah to noxÁdi a l iWadba se
imenovata hR0'?1 Ni A v &panu a Wendhix v puwnu Hudebně
saluicW happwmq. Polom lede. pKisii
to ui bul tanec
nifalál iftm *omm nonanAaunatěmi, tanatiesmutni
r
a
M
° kabel nm

Venku píecl kospodou « soiim sUmáždila oUmnásila
du. Konečne sefousk doíoJu. Lide «usamnaxmiwněkpódi^
Vspde panuje newoi;ta. Kapelník od fiLE WH sekáni potó&le
^ ence odvdal konaní kdíi se dwvěděl že má íešlě mát TC30V
n AK f
Se imS v1 ·
piicháli na pondA kapela ROCK* N ROLL
BWp· Sou lo vlastně PUSTÍC ľ . sMemVeni mauslňiienľvlasu
a íáv em iiímem. A, sou všidini začesaná, nTo\j bíle hosVaSt
vnoW Tupwka nochova kape a j dok eoÄ-enä-nolu ft Ví iedou
^avne Äace a děla^nitom nadwm divadélko.

A uí k lo ladu na pódiu sloji pel nehjbnih, poslav, vládně člwu -Sula
sedí sabicitnov Všichni mau naHop/ácmiafe
Kába mor na sobě
hádhmvl šalu w asi TO? Žc všech vjsi%chulnc
Ticho naieďm\Ma wne vuluxoval haddni w Odpovídá mu
Znovu,Ucho. Sula sWavá mohulné wwxčno cw«hu/anelu, wba

ä h,ous|i ä uilo kde. A kde lo dobite, aí d° honce vedne dvou novýn
shladá. IWôEDfelO a PAMILA3E3RK0 3ABU40
"'TibtäíXää

nalftuWu vMníuvawenOU* woúil ir pud bednu avonanwa sam·
Ale lolau na ni hnal a dobu,. Celeno, mď na sobě xaeni lupán a HendráX
Miamo. DG30X odcVmÚ, man obwkú aplaus. Udť ie 'volah XP^·
N^hleň.1 teti.«s\Wi iehúl dve sk.loidb\^· Nevšimli sixe bjlj ave.
Na pódiu se obievuie AlE A 3A1X s tóouBtobenc^
domluveno
že nakonec budeó\am-smon&huiel neshodu meň hapelamatomu
sobnanita. 0 lo ui \e opxavdu KONEC
J

ó

ľ

3BR<ÄthV WIMI

SSM VELEŇ
PORADA

1. 12. 1973 V 18.

hodin

KONCERT SKUPINY

THE PLASTIC PEOPLE
OF THE UNI VEPS E
POD NÁZVřM

DO LESfCKA NA ČEKANOU
VSTUPNÉ 15 KČS

AUTQBuSOvé S POJ EN ŕ;

MESTSKÁ AUTOBUS C. 1S8 ZE STANICE
ÚNZ VYSOČANY DO NlSKoviC
ODTUP 1 KILÄCEK PÉ^KY PO VELENÉ

NEBO
STÁTNf AUTOBUS Z KARLÍNA-POBŔEŽ.NÍ
ULICE, NÄSTUPlÍTď č.*t PŘÍMO DO V£L£Nt,

/ALE ZA 5 Kčs) v TYTO HODINY :

1Y.1·0

15.’5
(jede to tam

asi pCl hodiny)

'

18.’°

Neucelenější scenicU^ Avar předvedli ílaslic Teople nakoncerU ve Veleni u Vrahu
vprosiná 1973. Vnap^ rozporu s dovrou almosferou rocfeoyráh hudebníA
udélosU W udán faz ve stulu venkovshúA tancovaček sdeAovkqu·. pplesíčha
na čekanou Na xeně W vutvořen environment s obrovského množství habrovým
větvi·, bulu tavn pařezy na nimž hudebníci nenuceně svádě w dřevorubci, popíjen
pivo a bavili se ä bu publikum neexistovalo· Na kraii pódia Jslál v azbestovém
slřibřilém skafandru Zajktk a pronášel do mikrofonu sen. hter^ se mu zdal
uplvnuknoci. prvního prosince! ?la^ic ?eopk of lbe Universa koncerbino!
Wadvacálího prosince každú pullík fazdi a do hor! ňnli’ Vystrč klavu x pol^V
zbav se konečne tiku-zbav stHpzkúho vladaře-^odpráskni wlo sbnyjdi-piýbli^^^
pil -^j1 Sěžím s kovnem prdí plátnu do plátna to hovno zatnu!" ?ak přešel n monotónním
výkřikům ftnll!.... Unlil.... któopakoval něWik minuty
wu. přerušovaném dočas vúkřikv* DGr307 zdraví ftažice! Tě ta Henolrix obecni cestář
z uxliphu' -Sekera!" Zlevnakontradikčnost dno schiziodnihoprojevu vůči tomu,z
co se odehrávalo za m na scéně (M hudebnici; naprosto neteční kw vustaxpeni
nerušeně svačili, a posléze zazpívali píseň lesíčka na cekanou. íal^ne azpusóbem,
iakú se ozývá v hospodách, těsně před uzavírací hodinou)

WLž konečně začaly DlasW hrál, neušlo konsUrnované publikum
točnově skladbu, na iahé bulo připlaveno, ale sérii elehlronichýh 'skladeb
s happeninqovfc pivku (např. Kohoutkova kometa, hdu Ivo -Pospíšil 2 haA DG 30?
chodí v hvězdném hábitu po jevišti s hcmelkou .VMtobedou délnli na lučí,
zatímco Hlavsa kokrhal). % néhphka skladbách praP^
lupu se pak v závěru qxvala shiadba Do lesíčka na cekanou tnde láhladni
dechovková melodie, sledovaná saxofonem a violou. b^U tušena v opačném
nlmu hudbou obvuklé rockové strukturu.
3
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PLASTIC PEOPLE V

30 března 7.974-český budějovice-sál amerika

18-21 hodin

dg 307
pospíšil ive

- 3 tóny na basu

milan králiček hlavsa

pavel zajíček

-vazba -zpěv melodický-foukací harmonikasekce dechu-inatrumenty smetiště speciál

tahací harmonika foukací- buben obr- zpěv

rytmik kdokoliv /a jiní/
«■>«*

plastie people
vráta brabenec
zpěvák -saxofon© alte i soprán®
jíří.kába
viola-čel®- theramin- zpěvák
mej ^a
zpěvák a basa
pepa janiček klavifon -kytárka
—
decentní bubeník šůla dementní

dg 307

( plastie people

koulím voěiaa
papírov, apselutne
vbaňám prorok
hudebníci z konzervy/konzervateristi/
milujte jižní Čechy
hlavopuatina
kozí muzeum
já a muj
ta® /taaemnice/
degenerace
mocnej mařen a stromy
marneat

andělské vlasy
francovka
epitaf
ranní ptáče
když je člověku <dnes dvacet
metre geiwyn meyer
goldwyn

traktory
nikdo
jo to se ti to opí
jednou nohou na dvou místech
včera v neděli
ach jak mě souží
vožralej jak slíva
podivuhodný jyu^mandarín

poradí okladeb nesouhlasí

Začálkern března doslala skupina KkSTK
0V THE UMVERSE
pozváni z Ceskvch Budějovic od členů místní orqanizace SSM atw se
zúčastnila beatového festivalu. klev^ matojl upořádán 30. března
V Rudolfově poblíž Českých Budějovic-?o delším uvažování a po
něholikanáiobném ubezpečení ze strany pořadáklů, & & \Äá
o naprosto povoleni vystoupeni pozváni pnjala.
J

A lak v sobolu 30. března, se vudala skupina na cesiu do “Rudolfova
a spolu sni spoustu pražském příznivců! kleři se namísto konání
festivalu dopravovali všemi možnúmí způsobu.
?o čtvrté hodine odpoledne bul sal restaurace
téměř naplněn,
část návštěvníků seděla venku na sluncí Vsáta vládla dobrá naada
a pořádek. Vlé době se na místo dostavila hlídka VB. nevstoupila^
do sálu. zastavila se vsak v kuckaní, kde jdoucímu zakázala čepovat
pivo a oznámila že se leště Vráti. JTento zákaz
.
bul dodržen a účastnici setrvali v klidu a pořádku v sále
,
?red pátou hodinou vvzval pořadatel hudebníku k zahákni produkce
3ako důvod ke změně hodinu začátku vvsloipeni uváděl dobu odjezdu
vlaku pro mimobuděiovicke návštěvním. Celu pořad zanapla prazska
skupiná N)EPT hrana tvrdé rock, ňsi pn Iřáí skladbě se do restaurace
dostavil .předseda hNV s doprovodem několika
příslušníků VB, a zrušil povolení vvsloupení a nařídil
vyklidit sál do to. minut- Většina lidi, v sále bulo
clsi 500 osob okamžitě uposleckla toto nařízení
lak že ve stanovené Ikůlě se v sále krom kapel
balících si tvé náilvoít, již nikdo nezdržoval?řed restauraci louk všichni meaafonemvuzyáni, ,
aby do 10.hodiny opustili č.W^ovice. Někteří lide
se vydali okamžitě do ČB na vlak, někteří však
nechápajíce lato opatření se leští nějakou chvíli
zdržovali před restauraci a dožadovali se alespoň
Vrácení vstupného, lak došlok situaci, že vddot
kolem 11 hodiny nalézalo se několik sel lidí na silnici,
Vedoucím z Rudolfova do Českých
skupinu lidí donro^
vázd^vozy VB. které popoháněW lidi k rychlejší chůzi, častí až k beau• ^islusnici VB nedovolovali použit postraních cest ani autobusu, jimž
)yst Wa většina lidí dostala včas na nádraží a monk lak opustil
do iWodin České 'Budeiovice. Někleří lidé hulí cestou zatčeni a odvedeni
na stanicí VB- v tíudqovtíck. kde h^íi drženi i několik dni. Ostatní

lidé, kteří bylí zadrženi budlo ve městě či přímo na nádraží, nesměli
opustit nadražni halu, kde byli hlídáni sponolovoslnimi členy \B(
hteri byli ozbrom s dlouhými obušku a se psv^. abu\i zde dueni
aždo wezdu vlaku, hdu bula celá lato skupina lidí nalěsnána
do poloviny ^.dnolno vaqonu a hlídána ozkroien^m volkem.
?ri cctlě ve vlaku bvji tito lidé v^cháni a wtHafování.
V?me naWavním nádraží, po vystoupení ostatních cestujících
lo^la skupina těchto lidí propuštěna·

Tenk saber do
sá.\u rmauwe
* MAEW"
^ždč\ obmien
v sák Wtovldw,
sWpinow soutenÍ
ηψη že lídtAktí
tťidi n^dmdi
milimxe sto
opo&cn hudb^.

3eä£ nudita trnku po událo sVch v Ustóa BuAéjpvkkn st
o cóém piipadu vdxni mluvilo.
mane íávn^ ^ρονίλί
0 W. s^axu hippies, či ksisliók mládeie, něho o demonsmd
pvoli idvakni heminu.

drn po mdawntm ruletu v
^xeveiena
skalku naZlaUm hopcj večeři aparatura 'Rovna W odložen
^Ýipxavov^nM Vioncm, Wm měl buk WiuWnen naděn čarotaw
na Salem nopci.
3

IAMN HWSA

Muisbfo mere people w the
'zápasem.
V Viow řadě z\wa sW· MV janíčeMtoAw wtJe) MMN W^ftCTl^cMonk)
žracEWM&M.7WNW^^^
WXH. ÄNNÍWWíW)
ide^Ď wSlíu.a»3t«Y ZSĚNEK WŠER^^H^. 3OSEF VW«Š|Íft^Vc^^

smos. MILAN mWftLUfttoA SALLl

Mužstvo

%op\e oí

Urňwe

T kvilná fflk naslouw íolbaW muislvo
TOSTiC TOPLE
THE WNVUSE ta svému
j^ním utkáni v obci, Cemolke jrdj mužstvu
MÍslnich, Wkú, Woén zápaswbui ictia
wov^nu.Tam kde Mi ámoličli tó tolbam
0to im bu|o nadšení ze áianu našeho mužstva,
jvahxak Wj |tw|á\rak,dva^^
Wm bij
Mn\m x mimicn nácu nann&i wcwJ
i desilW Wruném ^oiočasu z\ip SMllhW
vuslndá Usně N xačalku ulháiií nesWicitac)
y>\ROSE, na 2 '· 1 Cex ndičii vyčíňali
-5.

Celkový ^sledek uipwj PAVEL ZOČER, hkt^
Mntóěm hopuzaznamenai WavouxWú
aó\ ?LASK TOPLEJV

dvoike rameních
Tozrxidcich:
kukal

EGON SONDY

Spojená íoWxaíie obo^

30SEF DANfňřU

NEPLhNOVftNh ZÁWA.

?o skončeni lolbalového zápasu se véUina přílomnáchlidí odebrala do míslniho
hostince a usadila se v zadu ve velkém safe.
Žádná hudební produkce se nechytala, nic neMo předem pripraveno. ň nebulo
to ani, nulné, nebol nebulo Iřeba žádné aparatúry žádných speciálních
hudebních náslroíů. Slačifa pouzedorovshá radosl všech zučaslněnvch a nebula
lo jn pouhá radošt z výledku. vzdul nikomu z mužsla ÍLhsrícítcpLE J
neáo jen o výledeh Wbáu ale ok dokázal· oslalním, že lilo lidé se dokáži
slušné bavil· iako kkrákóliv jiná spdeenosl a že není nulné prdí ní používal·
obušků ani policejních psu
.
a
i 11 t ·
Ten večer nehrála žádná kapela ohraničená určitp počtem hudebníku.
Ten večer hráli všichni (přešlo ie zde buo k dispozici jen několik kyar a jediný
housle), Haždv hrál sám na
Hudba vycházela ze vnik lidi z jejich t
Srdcíl Bul lo nepsaná manifal! Manifest p lom že hudbu kurou bio lide
dli nemůže ulloud sebevíce obušků, roztrhal sebevíce psů. zničit žádné
násilí!
3.v.

4 června WH· se uskwlečnú vaktau mate 3.Wte na l^ove kpncte
stan PUSTÍC PEDPLE pv TWEIWERSE a DG3W. Tete koncert
(esU
rmnamenán Wěwcn^
.
v napx(Mé opárnóslv íb započni aparalun bvh Mepo skupinách vpousteni
do AwŘné «iiadhi * kW k akněr nac^aseV Ote
nikote deduu W Werío^Á nakoncte poivanv tóninou scénové stóadw\.

Tobolo tawrlu se yi xfesln^l manager
^aslíc fleople Wwous, kW WMptopušUn x nápravného wiiení
na svobodu.
u
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HANIbAĽ s
WEDDING

Á.

tl\/ lednu 1TO započata hudební ^aro Kniovnické školu, talevé doposavad ne.^
a itenlo tóivai ^1^
, J
1
Tata nttah znela úvodní slova, Mariina Jitouse, taktu uváděl celú íesM, m b^i
uspořádán v rámci svatbu Arnošta Hambala.
Hudební produkci zalnáma rocknrqllová .skupina NEW ow teenmers
hrající sigiem a la (Much'íam či hne rodin roítavé hvězdu 50 lél, Hezká vzpomínka,tanec, lěqrace. Nic víc. nic miň.
(NEW QQ JECNAGEPS- Otři Kaba- sátovcu k^ara, 3bsd Pilař-dopwdnáfoi^
Ivo Pospíšil - tas tajku, Jiň Sula-dturns.u

íb Tockn Yolkch přichází zástupce armádu spásu jeverent
KPIRŔSEK
se swm poselstvím lásh\j. bota dobra proti zlu. Sává a doprovází se sám
na kataru. Lidé v sále mu rozumí a zpívají sním.
Skupina SEN NocivSVATOJÁNSKÝ 20 musela naruchta udělat změnu
v obsazení, nebol* hráč na činelu Mt Lampl se 'den pred íeslivalem
opil a na vyloupení se nedostaviacimi no musel nahradil M.Jirou$

WEDDING

*

HANlBÄĽS

1.9. 1974

"Tento domovní orchestr hm o kapele zdůraznil Vratá'Brabenec) zahájil iahp
^ii tradične . Malou noční hudbou * od íV Mozarta a svoy produkci zmončil
rovně!tradične a lo písní ^rásné ie žil'
Na valnou hudbu navazuj dechovka ze liateho kopce G01D WD
vedená kapelníkem M^dlinem aby zahrala několik upravených lidovek,
tb přestávce tato skupina předvádí játě lednu píseň a odchází. Na pódiu zůstává
pouze CHWE SQUIW se svoji spanäkou Málo Mo xpntomnfch vi ó co ide a ien
málo kdo zná Áehopísné. (Ro větší \e vsak překvapení. CHarlitho písničnv pu
naprosto aktuálni, nedá se říct leto you prdestson^ (jak je pckUn pnjmw
srdce
Cllarlíe neprotestuje., mluví pouze otelo dobe jak jj on sam vidí Nepoužívá
Nepo·
rvoucích nářků mete sou tak blízké tzv. oticiálnim protestními ώxvakúm
Z äio písni k slyšet vísméch. Vismivá se celé konzumní společnostii avšemucodoni
a všemu co doni
patří. TSkupWDG50V si prizvala pěvecká chorus složený zpřaW kapelu a jež
n doprovodil v prvé skladbě „Hudebnici ž konzervy venovane tranlišnu vterovi.
Zároveň bul jňlélo skladbě promítnul lilm z v stavij Maxetovich džbánu
V tW. íl dalších skladbách jx skupina hrála pouze y základním obsazení
tójreném o nového člena Oaros’ava kukala, kkrup^^^
Viaslrojú čími doohatil celkový zvuk kapelu, ^aynbví a^esivnrtexlv buši
do hlav všem přítomnem, zdtluíi zcda jasně joez příkras. Mejlova hudba
ňenecháwinikplnp v klidu, Iv několika skladbáchpÝÍTO^
AkIkJál) U někoho může vuvoW nadšení u drun^n odpor. Nikoko však
nenechá v klidu na každého útočí. Členové skupinij využívají všeck možných
hudebních i nehudebníjii nástroj,čímž se neustále mění zvukhapelu.
ve skladbe .Onštovám dominuj jemnj zvuk houslí, veJilosofc^^clisIcNech
je použito vedle ostatních nástrojů í psacího stroje.

?o skupině DG W naslávávrchd kslivalu na pódium přicháii skupina
PL&STIC ?£OPLE OF THE UNIWČ, skupina diky již^celý
leslival koná a jejímž příkladem vzniky další kapely kleté netouží pot zdánlivém
lesku popularitu. ale hraji hudbu kterou sami čili a zdě ují myšlenku o kurúck
jsou skutečně sami přesvědčeni.
(
3
Většina lidí se husleji seskupuje kolem pódia· Hahopvvní přichází skladba HIKDO,
Všichni jedou hned od prvních iónu s kapelou (naprosto se odávají hudbě kletá
je hrána pro ně. Skupina Tlaslic Ihople sedm již nepohvbuje ve vesmírných sférách,
xhudebnené básně ‘ Ewa Bondýi palh zcela na lení, hovoří o lidech o rejích
skulecnick lidských problémech a ýocilech neobalovanůch do žádného pozlátka
a lalešnÄh lží. Skupina hraje bex preslávek, někteří lidé tanči
lancenrnatevo svoji osobní svobodu (kterou v lulo chvíli mají, něktó jen sedí
a poslouchán. fto většinu není důležité že kapela Vnísh kjpsnetcoi re zaviněno
unavou několika áenú kapelv > kteří již vystupovali s některými předešlými
kapáamj. Weiilé je pro všechnu, že jsou ide a že skupím
r
4
J
3 PL&STIC PEOPIT hraje!

Následuje skupina KEE? TO GETO ses sWad^

sestavená 2 hudebníku

a TLPSilc KOPLE jejíž název čA| znamenající všichni SOHOW
je skutečnům wibolem woto festivalu lidi na nim zúčastněních. lak jak olam
'hovořil Manin Souš o přestávce ptogtamu.
.Všichni kdož sme se zde (sešli) shromáždili sme lidé kletí netouží po žádnúch
světských poctách. V lom ^mylu ^me nejsvobodněiší ze všech, protože oficiální
kultura s námi nechce mít nic společného a my nechceme mil'nic společného .
s oficiální kulturou- 3elo shromážděni lidí věrných vtom smvslu jak o nich mluvili
Tábořili, proto zde hraje dechovka, beal.kjč, vážní hudba, cokdiv.

w

Khlovmckt skk splavena x hudetníLú
™ wjw.™. äo imšt awio wi,

kletá xakončila wicSáW cásl takvaíu.
W xbwém čau v^axerúm pp wlnou xáoaNU vykúpilo 3Q^- wkw
skupin olšinou sestavený p^mo woWlo W\val
škapma X V w a (Pátó) ľ^mha · Sapina ?a^ yiiUona^lßri . <
xaxpWaJa spok aa^%& \elšin\MidÁ vs^e'térai^
^γ· tvemyod^s
xniofcnQ w\y^«
\e

Skupina Wm xa^ončila ctW mam b^la uslapná

na pódiu,

tak rwnoi. kpíve vxnikak i^uudkadoptováiew báín\Ra^ihnaVOTiBi
(ΙαΛη- akustická kúpava, &m*a^awák^a.,tnn -tuí)

si pwAa

muep&í doupm^Wu.
swam.

TAK
TM$3 MJ SE ZA
USMÍVÁ
CO St K3E VA^ toč NADÁVÁ
TO URVÁN A INA WA
Ztm
TAU TO Ol
TAKTOVÁ
Nt ŽE NÁS WRI
TUET ÍŘWVÁ

CUPÄUtSOW

SVÁŤA KARÁSEK

WROVÁ SKUPIL WlŽCNMCKÉ. ŠpM

V průběhu lari sehrita fcWoMe mužsho PLíCTC PEOPLE diMaxápas^
15.4. muiávem hospodu od ipěvážh^ve tómm naše muisVio
prohra\ov^h^m ro^iwi 1A ípo\ocas 14 pro mí· tó\^ da\ íW ?nte,

12A smuisWm hospody od bráh SxabanU^Vio Nt^vem
mt wiH mdaxáK 0-3.
Ptasbc
naslou^ prvém xápeisu
brance N.S^nhov\č,
Wittónd sestava rwsW i obou xápasů;
N.&ankovič
3.3an-&k
^no - 3-Kučera - ?á\baWiurVl.Wá
Uos\u
'Wtó

VXaykk - 3-Wnál -MAtea - IWicWta

15. s. 26. Márt se kancli/ vmiste??
venovane roMfi'relhí.

vec^tw
J

11A

CEWXE · PLASTIC PEOPLE
2.
'·

ftni \ od'ielnivn wWaani k t«no\k^m WWhbm miodario
^hrat nad muisWm Elastic &opkt
iese
mnomm 'Ace ^ipmiovak Wasta We *ataa\i opvo\i dwum
^vetas\^m utaimm la ne^inarndooie ax^ouiene

FOTBfMM tWÍSVÍO wsnc ?EW TO

DN^SE ?0 WE1NEM OTWW

v čEmrá. ta tm stojí ·· josef wta, wf wow&a, «®«ιι f&kc%W
íuwik, wo wem 3ftN wwi, mH«^^WtEft^EK,WLWs,
3WWÍEWX, NttOHÍH VOSÍM.,
krtiny fc^^sbaAMaiHSWOOS.

3NE 23.ZKŔÍ OSLAVIL SVÉ 30 NAROZENINY
UMĚLECKÝ VEDOUCÍ SKUPINY
PLASTIC PEOPLE Oř THE UMVER5E; ,
A VŮDČÍ OSOBNOST ČESKÉ PODZEMNÍ

KULTURY IVAN, MARTIN JIROUS.

Po, druhem poradu roctnrX v Praze v Mánesu se musda na
pjinax MNV v Radolině vystěhoval aparatúra ze žhušebm.*+
Cásl íj b^a odmena domů h
a čaji h Upovi íam^asvr
hde skupina n<&^^ikov&.\a· Äoušdo se bei bubeníka
za pomocí stawalw.

Čtení \i

uiukmcích

EGON BONW
INVMW SOUPOZTO
V pondělí pár dní nak, šli A
„
Koncert H zakázanú iabo láková a každ^ ^z účinkujících měl ještě zvlášť zakázáno
jáŘ.ékoli koncertovaní,,Tak ledu pochopitelně si nemoft najmout žádnu z ladem
letících sálů amlačnicn středisek, ale sesli u na Jednom prédměslí ve slaré kuidnámé.
3efa bjl Roncerl zakázáni každij doslal pošlou pozvánku leprv den pred
konáním a fen pár lidi znalo místo jw o liden ánv- Ale flakse vždv předpokládalo,
že každé .pondělí koncerl Je a kdo nedostal včas pozvánku, objížděl jen všechnu
pfedměsWpulw.ažn^
, Hudebnici lo mdivponěkud svízelné se zkouškami, klete se muselu pořád přesouvá
z msta na mislo, protože jak někde postiženo usmeli nejakú řev, hned lam loéželi
zakazoval a bohužel časlo i konfiskoval nebo demoloval nudební aparaturu, a lak
hudebnici vlaslně porad jezdili po městě neodlučilelní od Wh nástrojů, bananich
i v nich spali. Osmni inväidní důchodci jim oak pomáhali lim ze každé odpoledne
umístili v oknech či na střechách svúch obidli silné woduktoxu.Xrcili si špuntu
do uši expo par hodin( vusilali zmmneloionu ohlušUjci randál Tím malliJ
posuzenck.hWi se. pak mohli uběhal,zm\sta. namw ale poslouchal
memelpfon.nebulo dosud zakázáno.
.
iW však mil no4alpwat v etan huckebnim živok, invalm p
pxm páv letu se ustavivši pracovní skupina si dala za. úkol prostudovat v ,
prÄmu bukového odsunem a vypracovala .vdmi účinný sustemknernuz
slačůa léhhá přenosná apamWAeivž inhalace Wa poměrné jednoduchá
Hudebnici lea rnonli hrát za zvukovou slinou, kletou nepromhlu ani,
nehlučnější jejich prom Nařízení Wopxávě)nposW instalováno v cek radě
slávách stodd^buď mouživanijch Iwcvičen a shlaaišl, lakže zakrátko
b^lo vn^ino očekávali ie koncérl^ a zkoušky naně budou probíhal zcela

í* krokem po vštclq áxánháck a ve. min smtxeck emancipovali
duchova od spolectali, kletou vnímali slále vic \en iaho kulku '
Svého života· velkpmeuô a lide vněm selím slávni jen wzvótna lim, čítn
bul prales a zvítala vněm pro původního čJřověka. Slí zniOe nežili mimi
nyd nad nimi

i <

kuAáxna W a ui nabulá Jen pMmck několik rad sedělo na zemí

rayxo^.eK^anaRjTO suto v

went

lích

mnbhR.o’<a\ \«w sdar i rciaw sa$ nastw oěž^^
mhonkku s^tóluibx a.maonMé Wta
mám j^la
nw.ne.NAu * n\da Upm ndawo NWn\A.€ a pn/pě t\petimentíln£
í0^.^· Wud
wicnušvrninírnwAia,settmiesiMo
&pňbniwa\^ »kobu vi Wíčnl bulu
wlovnilu do
Možná
& IowaW«. sftukčntb^o, ale. to nMno neiauxn^oJ Zadwwno

dopadáni dn Wo tóWktrarmi} aWkr^aukbrNukwanikdi a
pohliqw rar!äxmlhrOTana provolá^
MniweWo.n Wi
hluku roamltei de kai^^'d podle ubrepW Wftiwttmo tónu
a doeoanuvo pftjrné «o sntówa Sál se nWl a na stropě se saíal
ianettarewxn srě^V sowasni nawu vwn hudebnin a Www«
slhaždů ke » nasW i nebo na rte^ nebodonesl lanotow n^prve
nHetó k natóáxetóW sláWm státku, unáwpu báseň ^waíW^o
tanmtiWt<)á\<M*$ť,k^^
w sebou.wswm .
' a na slroo se promvlwi feiowahe wlwtó a pos&senou no awoe, wvuru
nrwnanakwpW»WW«>lmj^x^^> Mu latala _
wvn\ twadha WwW, eWpro kdo. solar a housle. na slona mladého basnrha,
teleniprawklnějramataeswin^
V^ř · T^L^Ík v
daná takalwÄi poskdm laWWne starých oknech a rWWrkanasmne
SesW kolo a nowe.kW W^váxekhonVrapwnw^
.,
skřipcem lak SWW'¥
nMaQwiiši.p^^
zasahrwuk se radši skrAl. We v náaeoupvpwi
«
íesdwaw aW Jils rwA
mcdtaov^ném
wWw
wdowawipab
wf\ ámM Wa ■ta
adnlw
knwim ,/
sm^vytnu
b\i\ úi 'mánrá jedeni ^lédavý^óíoit jy wm exywwntava\ μ tamto wnu
sW odvážný. 2u\ata sMba W· W iafo\o W Wm rówě
t mmá sWatóol tómctak c^ppv
zema\ c\ wstoieá
mění mwte. necW raecxm^ woW
a šate § ^tuAcg ťlmá, mmícta 5
moh\ oMm^cnxta\oq^.we
toahcectóenG^bWdU^ &áNalo samo öntan wstxumenlů
iedmm x náiteú
fí vpxtónuVmo Wu v wnet\ stawx^Vi .
v ne.<xetó^máa temwm na x\onw^\^
nž\ií swmÁioNaně imv bncni daxnwm n oaměfa bwo^pxi současné.
wpcxMáwtó federn
neoW.mt jnte^^ awasa^»
^tócvtwuw
hatónoae^
.
mata yxet In mmuta ató\ii současné xaira ^ostóní tano\^
utafamWi Qe^aLxut doecen^Osmd^ smáwé páemt s mVwm .
í^xu a t ťnM^nma smhama \ xubamu
newe u^^mes-c
1 yatí do nepo\mmowdné Houm^ v mi snaa soi smrt nebo věcnost-abu^
xa Aennu lei^cve s de\jíenum\ úsl·^ si uvěAomta it ta ^\a^n bvdta·.-

slm skWoa itowak

nemm
feno WÖ· Clew, mm fa&c We 0? foe
Unweue aDQ^5e sMilanem xoxloučw rôWtapmwi.

Mok NÁM WKHä VIM.
(Wá nám KocVia yiai
neávaM ho
lím učéem

Ixwm ípiWraá narn^u
Small nowraxsah meWhjidni^^

Tah máme W ne melänopnmwe
?xoWená$m\Ual

oAn«

Oč\štow\

každú ráno bučkom se ml\i očišlovab
každou noc brehom sa mdi m'úoval
každou vtóm bvchom mdi W
Ttipvwn^ na kónec
J
S' á ol^adafeJno
á otózha sbnteúho

nával yředswA..
bremeno läxmwú
touha mlha ,
kletou se boté vodtonoul
pá nedověra ke všemu
tto se mžžeš wdchnovl
^mibarnj \
hleni ne^msmč ztornm
^ovbtr slova J
G
Wtó
S^nenavisl. , v(v
.tou v sobí wans
ázam ,
na^dno místo
fet\fe\ysUvvÁc mraxembo
^ouV^sWb
W^setó
táeno \en wnv bwo
TowVsen
J
few nechcel smi
naduní
tŕlm se mnaiíš sbrA
pAneu livol (w ,v >ú
st neodvážte žil
taxoU táno bucbom st měli ocišÄsial
haž.ďoí| noc tóborn se rei miloval
každou \tónu buchom měli bál
^ipraven^ nakonec.
?^cekK30Y.

UŠNKt 30.1í.
De 30 prosince Wt, ve všech částech. světa se scházejí a připravuj se na oslavu

V obci Ušnice se sálo nejma des\t& ud.\ abu stVpxedyečef Silvestra
Yozloučio st slaním rohem. Většina han pa vlaném * Hráhichého nádraží
a pohračovsia němihkm pěšky na vytčené místo. 3ini přijdu auly Všichni
si chtějí Doslechnout hudbu kterou mají rádi. Všichni chW Ml v posledních
M
chviWronu spolu, tah jako bdi spolu jxrcelý roh - SPOW V MwmW.
Přijíždíme, před hospodu v tmel. uvnitř hospodu je jižplno, ve vedlejším sálu
je myslivecká zabava. která je jit v pokročilém stavu ajvž se učaányijadsed
Vykládáme iwu aparaturu a nosíme ii do silu· Přichází rozjařeny předseda a říká
iói nepřeje áoy se konala naše zábava· Několik lidí se sním snaží domluvit
a vu světlitv mu Jže nechceme nic jiného nSh se bavit, bavit se podobně jaho se i on
bavÝ se svými přáteli. On vsak nerozumí. Nebo snad nechce rozumět 1J
Oznamuje žekdyž neopustíme doJWinu hospodu,tak že zavolá policiji
Snažíme5 se tomu nevěřit, považujeme toto rozhodnutí za špatná vup apckracuw
ve své činnosti. Váika máynkordmm čase započnu aparaturu. Na malém
3
pódiu se připravuje první kapela- Někdo oznamuje že přijela hlídkap.,
Vítáme ji první sWadbcu.pisnm
IESÍČVA ^c£W0u" Ve dveřích sálu se
oblevuje jeden příslušník v.B, poslouchá a pozoruje lidí v sálu. Někteří tančí,
někteří sedí a xc)ívají spolu skapeiou. Nevidí teďu nic zvláštního- na kterékoliv
vesnické zábavě lidí {ancí, v kterékoliv hospodě siiidé zpívaví· íb chvílí oznamuje
Že on proti nám ani proti naši zábavě nic nemá ale musí dodržovat své povinnosti
a zastávat
orgánů jímž je podřízen a jimž je v tuto chvíli pfedseaalW
Balíme aparaturu a nakláoláme ji do auta, není to již lak ryhlé jako při
Vukládánj, neni lotó vůbec veselé.
, , , ,
dělo však nulnéi Nemůžeme a ani nechceme čelil TOll WlUMl
Sál se již zcela vyprázdnil, lidé odešlí- Nasedáme do auta a odjíždíme,
necháváme za selxu fenici, necháváme za sebou hospodu, z nleré se dále
ještě ox^vá veselú spěv rozjařeních myslivců, mezi klérjmi sedí a zpívá
Lisnickií předseda
' 3 .v

30.11—11.00
% reu&uUínóm

v Límci na Wtvém kromě skup™ Tioc ?eo?le

0V AHE
měli ještě vystoupit skupiny DG 2M NEW OLD TEENtoGERS
a UWĚLfí WAOTft pro nix měl být tento koncert prvním veřejným vystoupením,
se něholih desítek pdí sešlo v Drá^.kde se stali Äu vystouplí skupinyWM^
které bylo na vychlo připraveno jako náhrada za zrušeny koncert v lišmei.

W IQ SLW1
t

HMOTU jem dvsel popm x ma^neloíonového pásku asi před tchem. By) jsem
vari že lidi x nichž nikdo neumí hrá! m žáAnú hudební násltoi. zateli kapelu
chtěn tó hudbu..Tedu hudba alexlv U-H. í lom \ak nmw a\ak bd\j dál
Zpvwmp se mi ievih velmi dobre. pvdoä svědčím o tadosli a ™!i s \akoubufy Wenú.
0 několik měsíců powh jem se dozvěděl, & U.H. prodělala několik inxn ^hanckh (
se obsazení ale lehá sklu hru. Bul jem ledu nalo Evedav. To co medvedia UK na svem
prvním vusbupení mne došli klamalo. UK &e loliž pokoušela hral hudbu!
Videl ton velmi úpenlivou snahu olo abu kapela ladila a matnou snahu, olo
ddaábut klen předvádí bulu, huddoně dobre xvládnufe. ÍyosU UU lím ň
lak neiah xoilovama zltalila svtii původní pvoiev a velice mi pripomínala vUchnv
k špatnú napodobeninu OlWlCupVed desel\ |ft.u. ^pa Vondrušna udělal
zmdm chubu vlom iechlěl UMpdnudebnil i prešlo že hrom (Wéda nikdo
nedokáže svou úlohu podle jeho pfaklav ovládnout Mpn sám. vpno lotíž (
i skladbu dvouMOvdovhu Ixe hral lak abu bula vúboma a nenudila lidi »kletu
rádi slušel něcooddruhúch· i repeAoáruAňmU^· podvedla,b^
(NE^iSTOn,^Wc SW oslalní. lupu
tOAEtó DEVCe ZW.EMI ald·
umelou

M jm

n^l

^k)

(Wk Yněl vičku vÄl Ιο - cop/aiw laneibulm wWečrňlelnú.
V hudbě íou vú^ný jiný ^nslo^-vj^
i nehwbmdi jedinců 3
klen dntó sděml svoie viděnÁ - tóml wdovctóú č\ow ItikponjW
ivuku kleni nelakodě\ jeho \Athu- na tahového je nutn^ se vjjhatóJm vkstóemrn davaß wWm pW k dtamki·někoho lo vosion· jinej tuslává
Znvíawej ^diiom ahlTňlu \i ddovejch tóejkh.
mÄK (dcw)

hE3LP\ WLftVSA doááá nabídli odi skupiny VWRÍ EFVICT
0 ά kána & šlivá no\j^m tuUnikevn skupw^USTCKO^

UNWWSÍ ^tosUN VtôAW·

B. kdna ostavú UE. naro^mn^

tismk &s\úVio wkviycmrd^

I4cke v lomlo svili polháš něcoáného než radosti
Utrpení \e. radost a biji je jedw. a.pouu utrpení
Všechno co je - má Wttusvujw^
a to je radost
Tak kžvnn a prémiím a Ani se už nevracejí
SýnSond^

EGON BW TOM Ná KONCERTE SKUPÍM PUSTÍC
První vystoupení Plasliců na kletém W Sondu bdo Č® Iblovodke Ktc.
Sondu sd na v\ak, ^vi\ se v
kde mi Mkál. Vanoměi si na roihow
s Martinem
mu
o
vnhvade Wáxwm Stínkách,
kk se prvně setkán. M na nádraží procli fekk a je\ na hon^l
Mním i asi Midi, klen pn hudbě lancorak seděl u Hedišli vedle íhhoNěm,
nW, TO 3E áŽKSt^ TO 3EFmSTICV£\ N\KDV OSEtA NETUŠIL,ÝE VTOK
může existow podobna siww. ř zd^, íe ji lide, kteří w

jsou TU HUDBU pýrótol.

_

ŽE 31 PLNÉ CHftW PlLE STEONE Sl TOM

innĚ^ÍWISiiamLŤmn^
Tálo Benděno slova bvja původním podnětem h xhuáebwáni jeno mtu

I.M. OIROVS

3t lEDNft se μ Pvw konala církevní sváta
□ktoswpv num n owtav miové

Tw samúVKWUav obci Mobtopsu uspořádána záJoavana klwwažské
m
ÍTe^ man^™ K^šUyn mtómí. dar^ddbž.
3ata jmři předák svůU^skupwa W OLO TEENP^ERS, tram
ýtojtxWmsw^
....
η
./
Z obav woxj woW b\jl předán dar newásnt^í, drive nežli by mohl tel zničen,
(hrozilo opěl násilné přerušeni tancerluj vusloupiía \aho druhá skupina
ílASTiC ftOPLt Oř THE UNWEVSt (hrw-í ijcorvé s miúni Woeniíw
3arosla.vevYi VožnWm, 3osef Janiček^ufexa, Metla í&sa- bastóav.
3n\,Kató-housle, Vrata Srafcenec-sacofén. (\si
dlouho neslusA nikdo
zi?T^?Wtích jodobní zamanou hudbu. SkupinaPlaslicPeople άψηΐ
renapilitov^a za íeslivai v Tostupicicn. Muslim 'lim Uch nekw W?u
z nwi něnUh lidé dělali přehnané tóm. i len netpiísně^í hudební
hnita bu marné hledal nétakécmo v hudoětalerpw skupina Un večer
předvedla Řaidú tón zaml na tniKwtY přesné do druhého, skupina
iahvála nemtamowh skladeb z ničte áiášlě sime zapusoo^ia
Skladba, VČERPt V NEDELi zazpívaná namelodvi známe Dlan^.

Olorovdftwn honbasUm st shupiwu -Plashc^
shwin<U!AĚLŘ HWTh.UWsioKi InwiwA zděwKís. zwn isaoemrt
MoWti hvAa nemůže ®W Numil Wzv ^castneho světa.
któtóíi účaslrói Wnoío WncerW ndouV siWni wcdvka «.to stem ,
zcela zVávil a opushli předčasně sál UlAElA Ww
u W?mř»i
Whéd -Uskdar. Tino
3an Kučera-’olei. W\ WWsVia- ^hra,^.

f\n\ skupina DG 30V hrající ve zcela novém
ODsazm (Míla Há^Dan ^nal-basMar
%Ne\Zaiíw-im ^amav^uka.i-YWne
tásÍro\é)vnM^^ wv. z-cdadoc^mn^
vwoV viUinandi se newoWa zbavit
doiw z budbu
^°reL
aOobáxala
soustredH namanou
linou hudbu- Skupina lamáa newbhn
^l!řr
in^W" sWadeb wy.
Šanán provoV^ rapim absolutno.
V láwu
ieili CHatiit
Soukup a Sváta tódfáseb.^W klepne
podávilo vx&Ódevn opčl náladu- w
WM oWas mílii ivlástt nwé pisnt
Sváli karáska. 3 .
. .

M x/eóer xakomla opiUb.vpina
tO WtENÍW^S.
3.V.

V neděli 2.0. dubna. bul ώνάη odvetný íoLWcwú zápas KOSTIC $EWIE
Zpěváčkové. Zápas Äoncú nerozhodnem vüdeakern 2.-L
Hrdinou Izkolp utkáni W brantó 30SEV jANÍČEK, tóxw
něhWrn
zákroku zlomí ruku a^o ^rzd ai do tance zápasu^ Wane ch^at.

7^7/// W. 5./975
MJw 9/1/7/ť/fW a 5Ts/w 7^5/^
ä 7^5 T^/i^ 5-/^9 ο^Τμ/λ/

(/V$Ĺtjw7
Š/mA// 6,

9

37 3 /975^^^

ä TyT/ 77//^

A7

// 7^^ó7^//J/^// /í//
qT7y7^

6, (á7^$m 9

Ig.G.ZEMŘElk TRKGICKOU SIW
MW KOCHOVÁ

HLAVSA'SWEDDING

■■
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- ■.·,)”?

DG 307

WS1975

V sdoolu.

«Μ«ι sttanal V KosUci u Křižku, vesnici vxdaWasi 25hm
směním h &neí<w honcerl WM ČHnád. dni svědím $t žmil
Milan nlavsa- autor hudbu h lodům Hasila kalicha.- s 3anou Němcovou·
vuslouMnv biilo wadaw lano zálibní osSav^pro mvankh «a250 lidí
aíDuJo sorwaleno národním νψοκνη na íředeaanem planmu.
Skupina 2630T vuskwcoila »®aewia(v rofeiřenim obsazený «štow©»:
Wl MČEW., MÍNÍ HUnSA. ϊψΝίΚ., 3AN WNDL. 3B80&UN WJlÄ, MÍlh HÍQEh,
^EN^F'SER. AlJWPÍJ&lkXaOllodUI^WeV/yVPNElŽE·':·
WL
Na tento; tanout shwnnuSGMhWse zadna lim dä vt«. vzdaloval
mchooe hudbě, si νψ/ořno mnoho roxlíčnúcn názoru.

3M2 TO SUSELI
Nevím Jak fe působí náčiní ale pro mm čím dal víc almosfeta našich
koncem připomíná atmosféru qhella.TAam ispu dpbii, káv jwm se
u M°A^wíhives.^
.
,
u .1
V Kostelci isem počítal každou skladbu it&h ieármva^
ve střehu -ary napětí, ýestli se odehraje
další...
• Za stemě významné považuli dokonalé stóoybmí tří složek vystoupení
hudební, tóW vscénickéfořesněj řečeno Rubové), které se SO^NftdSo
svrchovanou měrou. Wvmnánn na lapave afeusu, s fenickou poesií u nás
v polovině Mesátúch ki Ihduž některé reeů\i^(W.Wm>d^áha^
bulu pozoruhodně, sumstivni, nikdu nepřesáhly svým ohlasem uihx
okruh intelehtuálnTO jutiiha· Zdá se mi mnavnným.ie^Z^^
Ŕavsovi a viem oslaímrn .podařilo sloučit ytobě dravost aj^mow .
rockové kultury, hlerá, jahýsem o tom stakp^ edccm vychází zezdola

Umí ícYmwi a'postelí modevmío wnění, Vili« hávxpu odloučenu od
hrotech vrstev Dublihtóntó nakonec na stečením v Wásnýh zahraničních
(ewcn.
i.m. 3\rovs
š

Nevím he ternu v tóně mluví
K. W®AL

odehrála celu tó^^ehteic· Me měl hem doým &monoteinoi
Z^hčinía h liderrmimo andxos určitou monównosl wí celému výsledku.
W^Au.
Kv^ňák-WZ

Co ce Kče koncertu skurňm DG3M v léorteki.nemoku se V^Ant lak,
& ku mne budka prcmwam Wo skvrnou uckvám^
. .
Nekleté texlv mi dokonce witóak vte dekadenlní mi w wnekckí
dílo vkodné Oom áremkk či -ipse tulmická stránka Ma velice
šbexeolv^ Z celé koncertu se mi zdák dokre asi tfi sklady
3
3ÄÍ WES -Μ -5

DEGENERACE
deqenevace náhle se vibouxici
de^nerace do voči bušid
cwnerace pronitócí každou vtefínou
deojewace bravd to4stanouse mršinou
detkma.ce \Wich vztahú
deckmace ivenepi stavu
dednerace iedndduchpsXi života
wwace ŕqim ničota
Íwe bntí iswí
era.ce mlcNárnistm
erace vetevtesv
trate celýnoxiovékk
mce nwelvá žúdná "útecha
icrace saw smeždeaenerovan^
merače muslení mám™ swm zdeformovaní
erace swool de^nerate w sme wiíj
0
erace uwteVíMjem svoje snjj bláznivý

DNE iq. 6. SE MANŽELŮM UPfKWM
NEROBIL SUN.

■Maridé lywšwi, se wýn simem Mtaubem.

hdi
na malém pódiu lei
a^a^Y^i^aW CHanie Soukup.^ nem anvavStóla fexá& ana zátav
ymwi caái wsWfe Wa M 3W Cv UsW Hlavsa,^«^^úd,
t Hutal). Mionate se^maxala schopnost D& hrát mi aparaturu
^° M^·
vVs^upern DG 304 n tóo dotóv to^ nvaftÁm iaViTáW sesW.
UIavsav7aučditw^ na tonecni ^.étavŽ ve Student na apavaluxu wpín\j
Jwamildvěste
tancerl v Oterfekk skončil spontánní láloa^ou vieck lúčastnenw
w
stwoácn Metat Undetaround, w\l™
^d· hranin^evaxne
Wfrécfem xamavscM^yďpox^.
?nšt\ den nastoupilo íokloaicNé muislvo částic Veople proti nnladýn
■í^islům xe Nuděné,híen Wi ve své věUine
tamrk.
1W.ic\ nastoupili v sestavě ■. Lutó xe Studené/v drvlé půli wm/.Cwie.
Kukal tAagpn karásek I tapilán tnuisKal. kosík, kindl, Moípk, M^la, Zajíček.
ítóci ivíteiili V-t
Utkáni kdo večer a vprukěkvi noá oslaveno piknikem, na němi Ic^lrj WÍlj
člun sudu piva a Míra. Ctadie, karásek i další iptali, povídali si a vešili"
LMW

lupina UMĚLÁ HMOTA 3, vvsloupila v obsazen v1
oiě( MAREŠ (b»lhta«tipív) .
3OSEF WNDRUSKAČdaptwava.
VAsiiMHtwqutóVfa^
3Má HORALEM C btóY
KTRWPN (Houští
3ARKIA\| SORMA (pension)
Skupina doktor PROSTĚRADLO BPiND
SOVÍ- OAROSLAN VNGER (Spěv,bicí,dechu) ,
HROBNÍK-FRANT1ŠEK WVPWalip«, tahml saiofon)
LApisiaN WDIL (B0í. Wnjce)
vana sidlhanzt ibw.Wara.^^
।
■ ,>
303EŠ 'ROSLER (sól 'spěv. ahuste awax lesní rob)
PANEL MAC^EH (tpěv, W?ačW^
3WES KOLÁR (spovlmlácen)
HMNEK KASPAR (?pěv,polnice)
)ále v hapele hostali · oaroM^oÍNIAK (bicí)
3AN VJUČEHe,, (bicí),
PRÍMAREl (eiehWaia)

^odťiYnrňAen lešení i
jaU cJo^We. 2iHaw & oněl omMi \άο
drní omn\zánn. Očmwi nás tetek sm dtów h. feeWičce. %sun
k dbci yfe ten rmno distólr^ a^cW ne^wi míání o^Wmo.
Mi < wkálwnaU wžná náw^ mWná drábov síalku. Ihtófeá
náw
se swsmcemm wislmUthn
dona bei wtín a bez Wičá Czw'tó^ Aseta
nic u wv SbWnái nám(cwem lyiiHapmaMRUTOMm.M mu
ten iwTOdůar^v^™\P^
TOre m&n«l žtidôsla.ä
Vwwokoxah nmnměttr wi^^tób ram, w&emmsebwWiyiu. Vd^ak
w\i jcÄňW, a&i μskhnx W\ sUyienx na 'eanutómwi i Äwn wwn ie

VRMwwemt arů 'newreiwemt· CWxw S\ ^wcnwM. ftamarít»^
hvtómíwa kwh WW^a^ou^hhk wWvne^U^ asŕWuNshm
ajmxní^ara.tetó. ta a lan. wWňiá beMřtóřeánt \ housek era Ww
&ος. 3ak λο as dtscör»h íhxni ^na rastók ie dwihta hneAxa®ftxwfetwrii
basaw p. Μ Wh cfal a w mak χ«τ wo Ochrni. k hrna
tuakn. monllc^m hiójdMůWhom ohoms^ďu wi m\írn la.
O
owma wtoudajiala mávna Ώοπϊομα do SMóha. Ahak s wm'wns w
v Cmwřčce iroc^ako doma^ 0\išem CwkNička b^acWk nsmk na«., Wm^

tóud Vrták Tq weWi
tód«UWkm Ww setatói
ÄW M a wsiq) tóW h nám Vä gmč Ani,
3
Hxá\uá>ow^ UMtÚ™iA3 a WlDRPu^ÉWUB^
Mlw sfym úíadi Wtóä abWo^sWm.· feWi Uiádmí
Wmeúm Wtáa^^de vem nwtóP& (fo^
sr^W udí^
ftk aa^o sedote domWh s ^nbfem · 1\otó. hráV a s^ajú £\(n ŽWoT
m téxrň je Ä sŔ neotónosk,
(á m hm, co starina
ÄTOP. TOCT^RM.1AND
z wwikh ^roÄfefei oáDGSW}
ve
že pdíeba W
syr s\& J
CeietvicVu aí\ lu nx mčila vn^a· 1í
^o^níci Wi cfení a nemohli
bah ^\a Í&. o Ž)mo^ a o smAv filé bv|o naslam e^spoň 130 a »šíchm

í7. USTOT^iDU 3e v ^oclriírn klubu ‘TESLi KfíRUN kcmjy ^m^lÉrské
(IM) prehrávky
skupín a sólistu wofádane PK5
^rsi^ se
skupiny PLflSTic PÓiflĹr 9F TH£
'

'7

ni? u M MawWw WmU LKByRlNT usUxwňU wWm ikjmm
UMĚLA. HM0TK5 tóm« umcánú vaJcwň Uhdb IMm mLš ttíik
l Krom y.H3. tóe len w hrala koti ona ^Marska kašlal , t v.
.JanoGenV.O nechásampppi^val’a hodnotit toto v\®.ouóen\ nebol bv to
.WT^^Mo objm^ aobnem. MchuMuze nacpsab ie klub LabamnP
H tertto vece. aceVawhw aWbWwn Ä sejde'seslo pěííalo Mínu U.H 3
wxa nastoupila v notóm oteawhu&& nékdik dní před w^penwamáa '
shu^n^hsedvého hyar rytou revmi dobře.
'
J
3kK to slétli 2
3 v·
Ké srdce Aivt íívoUa se rouhá
mé srdce divé život, miluje
Přes mvtvow snu. má touha .
za novou nkci v běh mne bíču^.
/ toant. Uwt í

Vybral jievn uradí z epilogu od FranL Ge hwa,prQlcáe vuiadřuie jocilu mnoha
Z rias OToak mne i lvem doseta VcndnAšm. Jeho lah nw Rianwní, rouhají
selptóčpU.platí m í odpwíÄ
ty fc si lýiohl tódúJ
JponaL v Hubu Lwww, Me Mapažshá mmtóra tocS b&ndu Umaá hmoíaSve
Joieni Ihulmbas^,bicí (Mnť,péTcussí on a housle.
Uměla hmtó (ii tónou VMsluňoveia,alevpTosVedí roubu poprvé amtisnwsíje
Mávenudba aWvirúnná^vtali^Ynto’p^^
od

noshnstah sálů, so^
?o úvodurhdu bulo tóně tóno o co iu jde bacala prodwce sWpínu Uměl^ hmolaS
ínslt skladbou vwli isme uder, další aroadba
bitoH Ve lÄevé ípivá
&pnBonck a Wipu lexUj n.Vondru&u.Tahle věc vnane^pyosncu Ywodii,
ynonolowoe opaWfcí a váualně působícího É.Bonchho/včerném hábitu skapúci/
Tblompncháií skladba Milana Kmi^ka a skupinotóuál Apcäolové vúborm
podané vločkovém soundu · Nemoce nám ■zdravě vupeyídaií o současnem světe,
melodie Ivhckéno charateu· Skladba Bud’ kárném útočí prudce vtóva,následw
Jémon alkohol ato (lve spívalíá iVondruika dostává do átexctamna fenšti
XiW hnec /adamilú snwa improvíwie se svto hlasem, ie to (eho W·
TakcTictóxett temné melancholické‘NsíislA te ’íf&em E.Bomv^
Konte svétaMse vUxlupvqmílah ddivm ť&ravno Wou, i«& mela by
Wna píseň, ale pořadatele chtěn končit lak se končí, většina udí odchází
h kdu£ ie další program.
Lidé Mi, protože dnes tím ui nikdo nemohl víc dát Texh/čí básně/ IVondruŠku
cdovutí anulí k zamwní podlomenu rockovou hudbou, kUrá te neíbliMí
,
ampníatdněiší pro naší generací. Je wkontinuita mezi twma skutečnosti
u Iv: Proto je ^vnělá hmôta zde.

Kapelník UMéléhkotX3 -

SIŘÍ MAREŠ.
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4OSPÍŠIĽS
WEDDING

TW PLASTIC'
PEOPLE OF■7i'
TME UNIVERSE
— yZ

z

Jen pa flasinel wUe mehraipu flasiici
Zda k swnu ua&u 6 skode Uiko fsi
3en m il^siviel dosud Pla&ei.:mhratt
akjemnofcne ic lo
rwni lay
Na feinel pelfebuid htali dims

wLakhjsetabHboW 3nous.
EioHoy

ELASTIC PEOPLE
OF THE
UNIVERSE

JULIANA STRITZKOVÁ
IVAN JIROUS

oznamují, že budou v patek 9,1.1976
oddáni v 11,40 hod, na ONV Praha 4,
Táborská 32.

Oslava svatby bude probíhat v hospodě
U šolců ( U Lojzy ) na rohu Fdgnerova
náměstí v Praze 2 od 14 hodin.

MAGORS WEDDING

BOľ)ANOVICE 2111^6
Tik jako bývá zvukem u vélšinu falivalú oficiálně uznávané kulim
rench
průběh odehráváme yelikúchmě«ech vobrovstói, halách, či křišlálem nAádbenrh
í ‘5?' !?r W^a *vH?e^X^v^rkullm oficiálně neuznávané ze se nňčh ,
Wodehrává vhoipodtkúch sálech malých vesniček co ne/Wce odlržMch odsvéla
Nemata tomu bulo i U JFestivalu podomní (či lak zvané Mhé kullwufyltrú
ä Uskutečnil Wnora v obci Jojänovice, západné oot^ahM konanéřn natósl
svatbu duchovního vůdce leto kulturu IVAMVJíBOVSE s jul^nOu stritz^ovoo^
Nepříliš velikú hospodsky sál je jato obv^
akcích zcela preplnw.
Mezi lidmi probíháJpocil radosti že opél uslysí hudbu již clnl^í tyjiň a kvůli ríž*
jsou mnozí nucení absolvoval cesiu z nBlvzdákné/ííck mí« repufanku. Zároveň /e zde
h'pxii i strachu xmožno očekávaného násilni přerušeného vyslodpent
Nad mahjvn pódiem visí sumboíM obrně spořily lidí tajících a Ivorících
v underdŤouhdu v poxadrspanprafnalem Hradča^
J2aiioiit Iracličrie zahajuj
která stála utfpclulelo^
kapela THE NEWpLD TECNAGERS sdnes iii hsloriMm roctí^YolMrniskidbarni
se fpeakrem Toulem Witonern vesvém^hq^.,
J
. , . ( ..
íobeš s krásnou pM o ví^. lupina UMELfli HlWTfl i xana/we skladbou ť%eme
bvlosit* věnovaném- udáíoslem v 'CeíMch
^onppndv
aJsvůf porad zakoncu/e skladbou, Xadsí buch ty x kmene.* vemen se nechali
inspiroval amerMm hapeimi z Delroidu Mrn a Sms.
Wskupinu (/MÉWHMOTa 2 je loMslivalové wsloupert pTerniéY^^
proila gouhou cestou
icfí personální složení- rrede^im
zásluhou Alfréda, kM sepo rozpadu D&s^tíuHl (náitl kléry spolu Dinem
Ivořipáleř kapelj se skupina opél postavila. Alfréd doháníš vtrikym cílem

zhudebnil/chizp/iedni .lexlv Vina, klen neiscu pro každého došli srozwnildne a lim nlvořil
vlastnístyl Mi/x vnékolika skladbách mokl být znát určily v/iv hudby NiOV. Přinošen?
pro tuto Pápera íe rovněž basovú Marysla Varia. V celém svém vystoupeni zapusobu/a WH
zcela napróslou sehranoslí a malo kdo z prítomných mohl nacnázel ne/aké rxdislalky.
V 70. Želech se jaksi někam n/lralila radosladravosH rockové hudbu kteráže dnes ve svémJ
hlavním proudu ulápí v rádných íazrockovýchči fínah jmenovanýchexpeňmenlech·
rockový hudebníci vytváří hudMkleré mohou v mnoha případech rozumět jen oni samiSkupím Wa Kokeše, SANHEDRIN kkrá vpodáni skladeb, Walkino Ihe porod Mino Slone.
ti v upravené J5ee/h^rlové skladbě „ dimrnu Pel Hanbou' 2 Mnwh textem Vpodxemí feráf
Se sndží vrálil rockové hudbě její spowlánosťa radost ktdá sní kdusi pramenila.
£ J
MÍLAIV
l^der dnetyz misluiícíkapely ^hluál se nonM festivalu zMasM
a irolo poslal nahrávku své jedné skladby, kteráž byh přehřána· Nahrávka ršak nebula
příliš kvalitní a bylo ji velmi “Spalné rozumět.
J
,
Xmaonelofonu byla rovněž pÝenrana ledna skladba jen králce existující skupiny pUSEVNlH^OB,
kteráfiikdu nim nevyloupila, ^kudině Mtor rdoSTĚ^LO MNDJrraiM Muhepuli
jeslívaíu(ávustoupen?phís nezdařilo. Hlavne se Meh a dlouhá po^
nezkoušela. JOproti Mkému vystoupeni v Cerekvicce to byl vehky krok zpátky.

Texlu.Eoona Bqnduho, Františka %nha, hudba Milana Hlarsu, Josef Haní cek-Mara,
klawón, Jiří Kabes-neušle, Vrata Brabenec · saxofon, □aroslav^vožníak- bíd, 3
to jsou dnešní PLASTiC PEOPLEOFTHEUNIVERSE. .
. ( ,
, ,
Muž leto skupině nebude vydána žádná oramoronova deska i kowxqvn nebude
olisten žádnu článek nebo
směnil skutečnost že se late
skupina siala nednou smála žmch leqend české rockové hudbu.
Jak vdiW ku musel být asi proslov při případně možném onciwVnrn wsloupeni lak
abu se doslalo na všechnu, kteří bujněli tóem lulo kapelu shlédnoul v To vse isou
VŠaÄ xaUm jen úvah^ a sn^. í’laslrtople oř lne Universe ale svýn snům jislě pevně věťi.

Tah jakoWn
sve písni Mi styi ve vire. ÍW loholo ípěvóta
nevtoň vždy styně, ntó paty mezi k
pÄan hudebního násW sfôeSta
dopmhuTři dozornu svihh m 3ednd vsah^ní vidy stejně, hluboká vna a láfe
To sou ytysW^
skteróm iehopísněútočť zároveň tetoi důkazem &
ídwa (ehoWn dckázi zcela přebit nedokonalý mk eho taláru. 0
Bývaní bubeník skupinij Pla&cpeople WLíEMAN ^odstavil svoji novou skupinu
BÍtÉ^ĚTLO. jejíž většina členu je z Kostelce. ^oeňlo blili tetanů
(nebol s wiírntau mloupení skupinou BG307) s žádnou kapelou vereíně nevystoupil
a v cnowzmmenety vystoupeni nérnonl předvést svo i hru vede své siří. Skupina '
Sile svetlo mu tylo možnosti dala· viatavem světy y iawévn se R|é světy" p^dslaviTo
se lil dlouho žádné nové kapele nepodařilo .a hned tah asi ani nepodaří, '
Mávne osobně skupina zapusobilá ite jen svwn synbohckihn názvem, hasím
nefeptyn bubeníkem čí á neilepšinn casovuty IrátymouTeslivak, lak jak jen může
zásobil obrovská zlatá kometa uprostřed nvadneno nebe.
ú c

^Pčvák

tak iabse til

podobných tóch zv|iem zazpíval

a»Ä
Wa Uk Mnun xndnexciehpisnnkci. Měrou CHarte oběma věnoval.

.
Ofmlnrc^
Chomutovská skupina HEVER KVBIEUINA,. ,
pwže hrala jako poslední a většina lidí v sále bula iféctó unavena, áT ňi dlouhwri
trváním celeno pwamA (začátek bul asi v ^odpoledne a konec kokmihóáim
vnoci) čí věUvm množslvím zkonzumovaného alkoholu, dokázala st lato J
skupina získal pozornost publika- Swni íedmduchumi at jřinš (asnúmitoxlv
Se n dokonce podařilo mnoho lidí v sá^wé&pí val a Irm bouřlivě Zakončit J
^I-felival podzemní kultúru.
1
Touto kapelou a odchodem lidi ze sálu vse úplně neskončilo. Několik xbulúch
bdi talj abaraluru a učte v sále, ne vsak v podobě penet, neM>ikdo,uuÄ^
nedostal ani korumu. Neklep pomáhají penonaM hoslince prt ubudu sálu, J
sklidí iidle.slok a počítají lien nepříliš mnoho vozbitochpuliku abu mohli
tókexou údainôu škodu okamžité ze svých prostředku nahradil, felíkoš
ze všeho newt lim \de oló abv stmonl uskutečnil další telival ú
Ú

d

XVÚNPtVÍWs.

TĚIŠUOTO ČASEM
V krátké historii hnuto underorpundwawdnes tó hrnuli a menom vPvaxe,
Se ieho hudební složka sem pddruhé. Talii isme se
všichni seslí v lakové to
alnWéře vxáiemne sounáležitosti a setu valí spolu od j L do hod. 2. dne.
vystoupilo laní asi 15 souborů a.kdnpllívcú· Všem palrí pocta. Oněmen
biích se svlášť xvníniltoleré působí nejvíc naltdt al už hudbou nebo textem.
4 Mh bylo dobré & í^haiila skupím New OLDTEENA&ers, wtože navodila
správnou pohodu· V perfektním shov/ bána připoméla počátku rock and rdlu
v jeho vetechhilech, iapodouchál šedo textu k nutno při kapele UMĚLA HM0TA3,
ve^sklaďbě4Radši buch bul * kamene* navíc slálálním rockem. ... .
SftNHEBPAN si upravují a spívaií s českům textem Seethearlm skladbu Gímmu
Del Harp 3ou“ vlaslnčJthna kapela,ktdfá hraje něco i americké avantoardvPLřGTiC PEOPLE iakq fénoméni underoroundu v celém svém vyloupení1 snaociKxt
hudbou. Každa skjadba něco dá, Ifebá laková * Proč buch chodil na vpmu.’
“ Ňačtcké nocV fcou phmo mushd^ anavrc (eňch nAmus nutí do exaltickeho
laňce, lapůsdbí seimick^.niású^ oheň, Utišme hudebníci, neisme básnící
fcnrudäniei, to (e skupina “BÍLÉ SVĚTLO svůbomtudechovou sekcí. Jnňdá
žTeplic tauiai jémwn podáním vůbomúchlexlů. Ovšem konec,lobu vrchol
maxímáWanaaiowrbsl,opravdová reáila, klerá nás obtóopuíe, to vše
v podání THE HEVER ÍW vazelína. Dobře se nám snimi xpívalo.4
Wekrásná scenerie po skončení produkce Wanahranici skutočnosti.
Něco meň čekárnou na nádraží1/ to ti spáčir a koncem hnlaskckého meidanii/
li s véuí porci alkoholu/ a potom tem\kdp secdí? na půlilru hráli svoje ranní *
blueSv dvojice hrající partii šachu adw cekající násvui vlak.
4
4 KAREL HABAL

Co
kapel, búo oco sláí Mrwví prekvapilo woxwení UMELE Wyi.
Odpuchqdu Alfyédáwétah.TYrán^
ffisWadtiě „Sluneční rw" jsem bul
sMdoat NavusWpení umele Htwysmne WAjalu nu Ädbx.TOeWú buW
Líbul sevnnéjeiolevfemiraslov
smmjhw vedel, se senesem s venWjn ohlasem, rn celém ieiích vustoupevii
semi rnnbxW ahorál dívčí vdták hUté miu ^ložené talešně a d» ťohoWslulu $e to
whodné Wiodílô. Ani neviní Wo se mi ÍTOirnemc. Kdui w skonči o a jar iswe
dovnú, má ton podl & jsem bul na konqerU tódné nwYtnc a wolepé skwinu,
ve
i h klen nemají xádmj náátrqj. sedí nebo stop a $e xaupim
HAHPN VOKOM

W WEX K STONOVICÍM

molto *.

octeiAání it rozhodný a náhli %koi íe zachvácen obrovskou
sat. Nádherne virem Wei a stínu se začíná pdWubovat na stropě
vrylhmuticha.
T 3
r

Sex nadšenky vrcholná umdtcka akce našeho underayoundu se uskutečnila
11 a. Wg v BoWwích.hde v kw mnacuhcdmovém proaramu vystoupilí
derw přednw hudebních skupin a nekletí mwHivci Osobně si muslimi
není třeba se zaobíral lednclliyymi skupím
ústě na líném místě v
a z pera planějších. Sambwspise cntd vyjádřit ^ovu podiv posluchače
a vůbec přínos cefeno ' i
·__ í . _L· -1 .1· -I— ľl__ ..2.. . . ·.. i
1
FedivaJový prooram bul přestřiháván vložkami psýcheddickeho rázu s tuzdnum
men® mh dosahem. Umínil ten se o cásW mchedelicke- někdo by rnohř
namítnout takto. mvt např. TheMd teena^rsnvaii jenom stare rockandrolhi·
VH $ Mdinbck aid- Pvšak pxávé prostředí, sefetlidi Ue neho ä blízkého Xatóní,
aktuální dWe. hroitoapewřucv· to všemsi xakonitéwo^
lakovú mÄnkoví áav/mcNé vyprovokování abxeanlwícn stm. které
nelze řmak naxvatmei kvchedeteH ^de ie iísU namístě vyzdvihnout skladbu
UH3Íbďši bych bin X Ramene napsanou a zpívanou ienm vedoucím 3-Vondružkuu,
onen" v provedeni Elastic people byla myslím vrcholným bodem
3akú bul přínos leslivalu promt osobně? Odreaqqvání. pocit lehkosti umělecká
insmw pocit, ie kullurá lady leště ie to yšt a ^lé více 'nepopsatelného se pfenao
do mého dalšího života, který lak iako životy všech přítomných bu podobnou akci
potřebovaly ne jeden den vroce. alerts krát.
. f J
závěrem hluboký obdiv k organizátorAm celeho podniku^ polom už jenom dík

Podaření hudebníci^
PRAHA (hod) — Včera měli novináři možnost zhlédnout amatérský film Sa
ma o sobě jej natočila skupina mladých lidí, kteří byli v minulých dnech vzati
do vazby pro trestné činy výtržnictví a další trestné činy.
Tito lidé, kteří sami sebe na filmovém
pásu zvěčnili jako polonahé nebo velmi
svérázně oblečené osoby, produkující zvu
ky pomocí hudebních nebo jiných nástrojů
(třeba i kus roury nebo podprsenka), se
objevili v některých západních listech vé
zprávách, že v ĎSSR bylo zatčeno dvacet

Tonoucí se stébla chytá
Novinářské »kachny« na Zápa
Lidé, kteří se vyhýbají poctivé
dě se vyskytují často. Ve snaze práci, nemohou mít zelenou. Pro
pošpinit socialismus využívají ti takovým výtržníkům by zakro
i deklasovaných živlů.
čili v každé zemi. Buržoázni sdě
Včera večer v televizi a v dneš lovací prostředky však ztropily
ním ranním tisku jsme se dozvě povyk o útlaku umělců v CSSR.
děli o prapodivné tzv. »umělecké Poplach okolo těchto lidí svědčí
činnosti« několika lidí, kteří se ži o jednom: bere-li dějinný vývoj
vili vystupováním v malých beato
vých skupinách. Jejich účinkováni západní propagandě argumenty
nemělo
ovšem
nic
společného ve prospěch buržoazního systé
s uměním. Však také nedokázali mu, chytá se i stébla — byť to
ani složit kvalifikační zkoušky a byla činnost asociálních živlů.
určité stopy hudebního vzdělání vy Zač tedy stojí?
vp
kazoval pouze jeden, který jen
krátkou dobu studoval na konzeavatoři. Jejich hudební večery kon
čily výtržnostmi, vulgaritou a proti
zákonnými činy.

„opozičních“ umělců, mezí nimiž bylí
údajně spisovatelé, básníci, výtvarníci a
hudebníci.

Pracovníci bezpečnost! seznámili noví- .
náře s fakty: Protože členové některých
tzv. hudebních skupin nedokázali úspěšně ।
složit kvalifikační zkoušky — z uvede- ‘
ných lidí měl pouze jeden částečné hu- ;
dební vzdělání po krátkém studiu na kon- i
zervatořl — hledali později uplatnění na 1
venkově, přičemž neměli žádné oprávně- ;
ní veřejně vystupovat. Při představeních, ;
pořádaných např. pod záminkou svateb ■
(1 když třeba příslušná svatba byla už
před delší dobou), docházelo k výtržno
stem, poškozování cizího majetku, požívá-.
ní drog atd. VB již dříve preventivně za
sahovala při některých z těchto tzv. hu
debních vystoupení, iniciátoři hýli upo
zorněni na nevhodnost těchto akcí (na
které někdy přicházeli ze zvědavosti 1 vel
mi mladí chlapci a děvčata) a byly ulo
ženy 1 peněžité pokuty. Protože „hudeb
níci“, z nichž mnozí byl! už v minulost!
trestání nebo se seznámil! s prostředím
psychiatrických léčeben, pokračovali ve
své činnosti, byla VB nucena provést re
presivní opatření.
Absurdnost pokusu některých západních
listů, vyvolat kolem případu umělý roz
ruch je zřejmá, uvědomíme-11 sl, že se
proti podobnému narušování veřejného
pořádku zasahuje 1 v kapitalistických ze
mích.

—------- -------- TOírtMJM.

Odsouzeli výtržníků ™

PRAHA 23. září (CTK) — Ve dnech
21.—23. září se konalo u okresního
soudu Praha-západ hlavní líčení
v trestní věci proti obžalovaným Iva
nu Jirousovi, Pavlu Zajíčkovi, Svato
pluku Karáskovi a Vratislavu Brabencovi pro trestné činy výtržnictví ve
spolupachatelství podle ustanovení pa
ragrafu 9/2 a paragrafu 202/1, 2 trest
ního zákona.
Dne 23. září 1976 byl vynesen od
suzující rozsudek. Ivan Jirous byl od
souzen na osmnáct měsíců, Pavel Za
jíček na dvanáct měsíců, Svatopluk
Karásek a Vratislav Brabenec na osm
měsíců, všichni nepodmíněně.

'■
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Odsouzení výtržníků

PRAHA 23. září (CTK] — Ve dnech
21.—23. září se konalo u okresního
soudu Praha-západ hlavní líčení
v trestní věci proti obžalovaným Iva
nu Jírousovi, Pavlu Zajíčkovi, Svato
pluku Karáskovi a Vratislavu Brabencovi pro trestné činy výtržnictví ve
spolupachatelství podle ustanovení pa
ragrafu 9/2 a paragrafu 202/1, 2 trest
ního zákona.
Dne 23. září 1976 byl vynesen od
suzující rozsudek. Ivan Jirous byl od
souzen na osmnáct měsíců, Pavel Za
jíček na dvanáct měsíců, Svatopluk
Karásek a Vratislav Brabenec na osm
měsíců, všichni nepodmíněně.

-O tiní -UDavn
<3
Včera byla uveřejněna zpráva
o hlavním líčení u okresního soudu
Praha-západ proti obžalovaným Ivanu
Jirousovi, Pavlu Zajíčkovi, Svatoplu
ku Karáskovi a Vratislavu Brabencovi
pro trestné činy výtržnictví.
Z celé záležitosti se již řadu týdnů
pokoušejí nejrúznější tiskové agen
tury a orgány různých západních ze
mí dělat senzaci a vyvolávají dojem,
že jde o politický útisk opozičních
»nekonformních« umělců. Za všech
ny citujeme alespoň halasný titulek
francouzského listu Libération: Kul
turní opozice na lavici obžalovaných.
Každá z civilizovaných spořáda
ných zemí má své zákonodárství.
Státní moc chrání bezpečnost země
i jednotlivých občanů. A tak už to
zpravidla bývá: kdo se neřídí záko
ny země a porušuje je, musí počítat,
že bude stíhán, souzen a odsouzen.
Protispolečenské jevy, mezi něž patří
i výtržnictví, které je v našem trest
ním zákoníku uvedeno pod paragra
fem 202, nehodláme trpět. Tím spíše,
je-li opakované, organizované ve sku
pině a b u d ili veřejné pohoršení,
vede li k mravnímu narušování.
Jestliže jsou jiné země, ve kterých
jsou za
»normální«
považovány
chuligánství, výtržnictví, ve kterých
jsou více méně lhostejní k narkoma
nii mládeže, ve kterých dekadence,
nihilismns patří ke stylu života, to
přece ještě neznamená, že takový
způsob života bychom chtěli uplatňo 
vat my a že dovolíme, aby byl vště
pován tím či oním způsobem naší
mládeži.
Ti, kteří byli odsouzeni, po několik

Ir

kulturu

Většině našich lidí, kteří mají rádi
a umění, kteří mají rádi hud
bu, i většině našich mladých ctitelů
beatové muziky, jsou přirozeně jmé
na odsouzených zcela neznámá. To
však nezabránilo západním sdělova
cím prostředkům, aby z nich neudě
laly málem představitele našeho umě
ní a prezentovaly je svým čtenářům
jako »oběti« politického systému, jako
mučedníky kultury.

nictví.

»Hudebníci« neobstáli před komisí
Pražského kulturního střediska, kte 
rá je oprávněna na základě zkoušky
podle umělecké kvality vydávat kva
lifikační zařazení. Hudbou lze stéží
nazvat ječení, třískání a nepředstavi
telné řvaní. A tak není divu, že ob
čané v místech, kde se setkali s tě
mito výtečníky, oštře kritizovali ze
jména vulgárnosti v textech, nevhod
né chování, ustrojení a celkový zjev
hudebníků i návštěvníků, kteří se na
jejich seance sjížděli. Právem se roz
hořčovali a protestovali proti výtrž 

vání« hudebníků v ČSSR, velmi dohře
vědí, o jaké elementy jde.

let vystupovali jako členové beato
vých skupin s názvem Plastic People
of the Universe a DG — 307. Avšak
to, co provozovali, snad ani nejtole 
rantnější člověk nemůže nazvat uméníin. Stud i zákon nám brání, aby
chom byť na ukázku uveřejnili ale 
spoň jeden z textů jejich písní. Rekneme-li, že jsou vulgární, je to slabý
výraz. Jsou sprosté, oplzlé. Lze s na 
prostou jistotou předpokládat, že ti,
kteří spustili pokřik o »pronásledo

Naše společnost netrní žádné for 
my chuligánství, výtržnictví, přiroze
ně a právem se brání proti morální
špíně a snahám infikovat naši mlá
dež tím, co každý slušný člověk od
suzuje a co narušuje duchovní zdraví
mladé generace. Naše mládež má rá
da populární hudbu a může se jí vě
novat bez jakýchkoli zábran. Chodí

Vždyť co ví západoněmecký, fran 
couzský. americký, italský či anglic 
ký čtenář o jakémsi Jirnusovi, Karás
kovi, Brabencovi, Zajíčkovi? Noviny
mu je představují jako experimentu
jící hudebníky a umělce a současně
jako kulturní opozici.

Před okresním soudem však nebyli
souzeni a odsouzeni ani za umění, ani
za politiku, ale za výtržnictví. Poli
tiku z celého případu dělají ti, kteří
hledají záminku k rozpoutání dalších
protičeskoslovenských kampaní, k po
špinění naší země. Hodí se jim to
k tomu — a to právě pro poměry ve
vlastních zemích — aby odváděli po
zornost lidu od tíživých problémů
současných životních nejistot, jež jim
způsobuje všeobecná kapitalistická
krize, aby omluvili morální marast,
všeobecný úpadek a všechny neduhy
dnešní
kapitalistické
společnosti.
A tak obracejí pozornost svých čte
nářů jinam, předkládají jim v podobě
novinových senzaci sousta, která je
mají aspoň na pár dní nasvtit. Jsou
při tom nevybíraví a uvádějí věci, jež
jsou v příkrém rozporu se skuteč
ností. Ale je to stará a pro ně zřej
mě osvědčená
taktika: objevovat
»strašáky« socialismu.

Ir

nichž většina vystupuje veřejně a

své

body.

JARMILA HOUFOVÄ

jenomže taková kulturní politika se
nelíbí — konečně jako nic, co v na
ší společnosti děláme — některým
lidem u nás doma. Exponentům pra 
vice, kteří nenávidí naše zřízení a
používají všech prostředků, aby je
poškozovali, je to hrstka stále týchž
lidí, která chce ze všeho vytloukat
politický kapitál. A tak ti různí Mly 
nářové, Krieglové, Havlové a další
se obracejí na západní sdělovací pro 
středky, různé komitéty, protestují,
organizují akce. Proto, vůbec nepře
kvapuje, že jsou původci či spolu
tvůrci i této nejnovější »senzace«.
A nepřekvapuje ani to, do jakých
spodin naší »kultury« jsou dnes nu
ceni sahat, kde hledají své opěrné

práce a obětavě a s tvůrčím zaujetím
slouží výchově socialistického člově
ka, obohacení jeho duchovního živo
ta. Naše společnost podněcuje tvorbu
a rozvíjí bohatý kulturní život. Kaž
dý skutečný tvůrce, který svým umě
ním povznáší člověka, tříbí jeho umě
lecké vnímání a estetický cit, se mů
že plně uplatnit,

ří chápou společenské poslání

umělců a kulturních pracovníků, kte 

Naše kulturní politika je významy
nou součástí našeho života. XV. sjezd
KSČ zdůraznil, že naše strana si váží

žádné z nich není omezována čin 
nost nebo ovlivňován repertoár.

z

na vystoupení najrôznejších skupin.
V Československu v současné době
působí na 1400 beatových skupin,

W

Na lavici obžalovaných výtržníci
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SE OCITLA PRED SOUDEM

Tučná dávka hrubosti
Nikoli poprvé a jistě ani zdaleka ne naposled se opět v minulých
dnech rozezvučely propagandistické sirény v některých západních
sdělovacích prostředcích. Projevily „hluboký zájem“ o osud socialis
mu v Československu Nepřekvapuje, že se přitom řídí stejnou recep
turou, jak ji před desetiletími odhalil Vladimír lljič Lenin: „Jedné me
tedy buržoázni tisk vždy a ve všech zemích nejvíce používá e tato
metoda spolehlivě pAsobí Lži, dělej rozrnch, křič, opakuj lež — něco
i toho vzejde.1*

Nejsou-M k dosažení průkazné
argumenty, volí někteří aktéři
kampaní proti zemím socialistické
ho společenství nejrůznější meto
dy. Dokáží se k dosažení svých
cílů spojit třeba s ďáblem jen
když z toho vytřískají politický
kapitál. Nevyhýbají se žádným
prostředkům, abv Splnili a očerňo
valí i naši vlast.
Stejné platí o pokřiku, jaký ně
které sdělovaní prostředky na Zá
pádě rozpoutaly kolem procesu,
který se před několika týdny konal
u okresního lidového soudu Pra
ha západ proti r.tvřem výtržníkům

pohled do zákulisí
Ozvaly se nejen zapadni sděln
vacl prostředky. Svůj zájem a péči
a CSSR projevili i exponenti po
únorové a posrpnové politické emi
grace 1 někteří někdejší činitelé
pravicového revizionismu a opor
tunismn, kterým se zřejmě zdálo
výhodné ukázat na tomto případě
jak jim „leží na srdci“ politické
dění v Československu Také oni
zorganizovali, jako už ’potolikáté,
podpisovou akci, aby upozornili,
že „zastrašujeme a umlčujeme mla
dé lidi, kteří odmítají oficiální
normy“ (Zdeněk Mlynář, František
Kriegel, Václav Havel aj.). Neuply

nulo tolik let, abychom zapomněli
z jakého „moudrého“ pramene tyto
rady vycházejí a Jaká Je jejich
podstata. Ještě sl dobře pamatuje
ine. Jak zdatné dokázali mnozí z
těchto rádců okřikovat každý sebe
nepatrnější odlišný názor, než kte
rý prezentovali oni,. apoštolově
„pražského Jara 1968“. Ale o to ko
nečně v daném případě ani tak ne
|de. Před soudem se ocitla čtyř
členná skupina „hudebníků“ —
Ivan Jlrous, Pavel Zajíček, Svato
pluk Karásek a Vratislav Brabenec. Byli obžalováni a odsouzeni
pro trestné činy výtržnictví, které
podle paragrafu 202 trestního zá
koníku jsou neslučitelné s cho
váním občana naši socialistické
společnosti.
O co konkrétně šlo? Několik let
tito lidé vystupovali jako členové
beatových skupin, nazývajících se
Plastic People oí the Uuiverse a
DG - 307. Podíváme-li se trochu
; do jejich historie, zjistíme, že prv
ní ze skupin působila již od roku
1967. Prošla svým vývojem, někdo
zůstal, jiní odcházeli. Měnili se
manažeři i repertoár. Mizeli hu
debníci, přibývalo laiků
. Neby
lo možné se divit, že melodické
zvuky začal postupně nahrazovat
vřískot a bušení, jejichž hlučnost
se dala měřit na desítky decibelů.
Z hudebních nástrojů se začaly
stávat mechanismy na výrobu a
mixáž zvuku. Považovalo se za čest
býtl neholen a nestříkán I několik
roků. Vulgární výrazy prosákly
texty programu.

Stejně jako pro každé hudební
těleso, které veřejně vystupuje
před publlkem. ( pro ně však platí
.závazné normy. Jimi se řidl stovky
beatových skupin, které Jsou mezi
j mladými Lidmi tak oblíbené. Platí

stejně tak pro dechovky, jako pro
pop mušle. Určující Je umělecká
úroveň a kvalita. Toto kritérium
tedy platilo 1 pro Jmenované, a tak
se také se svým programem ocitli
před komisi Pražského kulturního
střediska Když neobstáli a pro
zcela nevyhovující uměleckou pří
pravu a úroveň propadli, zvolili sl
jinou cestu. Hledali a navazovali
sami kontakty Tak třeba se snou
benci H. uzavřeli dohodu, že při
jejich svatbě se připraví pěkné
..tóčo“, byt mají budoucí novoman
želé malý, zajde se tedy na.MNV.
aby souhlasil s propůjčením sálu,
a už to jelo
Přijel! .hudební
cl“ fanoušci ctitelé

pořízení bylo různé
Leckde naletěli na klam, dokon
se těmto „hudebníkům“ zaplatili
tučný honorář. Jinde přetekla mí
ra trpělivosti. Tak třeba již
v
červnu 1972 uveřejnil časopis zruč
ského Sázavanu odsuzující článek
pod názvem „O podobné umění ne
stojíme“. V něm je vylíčena výtrž
nost povedených hudebníků, kte
ří k nim zavítali s programem
hluboce urážejícím mladé publi
kum. Podobné zkušenosti mají i na
písecké průmyslovce, kde organi
zátoři plesu uzavřeli smlouvu o vy
stoupení (Kčs 2000,-1 a těmito
.umělci“ a těšili se, jak pěkně
užijí společenský večer. Leč krát
ce po zahájení nezbývalo než uká
zat „umělcům“ píseckou bránu a
vykázat je z města. Vulgárnost
nejhrubšího zrna v Písku neobstá
la. Společně s nimi museli odejít
i pojízdní „stálí příznivci“, kteří
sl na mnohé akce zakupovali po
pražských hospodách vstupenky s
pornografickými a jinými náměty,
v ceně 10 — 40 Kčs. Podobných
příkladů bychom mohli uvést do
statečné množství Sami účastníci
těchto vystoupení při nichž tito
povedení umělci účinkovali, se za
čali obracet na organizátory, aby
zabránili dalšímu konání podob
ných podniků. Upozorňovali, že
takováto škodlivá činnost je pro
váděna na úkor všech poctivých
beatových skupin, které se těší
oblibě mezi mladými.

VÝTRŽNICTVÍ
PŘED SOUDEM
Několikrát byli ti, kteři se ocit
li na lavici obžalovaných, upozor
něni, že provádějí činnost neslu
čitelnou s našimi zákony. Teprve
poté, když byly vyčerpány veškeré
preventivní prostředky, byli žalo
váni z výtržnictví. Před soudem se
neocitlo uměni, vždyť v daném pří
padě o ně ani nešlo. Před soudem
bylo souzeno a'odsouzeno výtrž
nictví a chuligánství, které se
dostalo do rozporo se zákony na
šeho státu. Této skutečnosti se
chytili různi lidé na Západě a dá
vají nám rady.
jestliže si mnohé země v situa
ci, kdy všeobecná krize kapitalis
mu zachvátila nejen jejich ekono
miku, ale i celý morální život, li
buji v rozvoji narkomanie, sexuál

ní nevázanosti, dekadenci, nezna
mená to, že „tohoto příkladu“ bu
deme využívat, že nám někdo bu
de právě z tohoto zorného úhlu
vnucovat představy o životním
způsobu. Jak jinak pohlížet na

rozhorlená slova západoněmeckého deníku SOddeutsche Zeltung,
který v nedávných dnech uvedl,
že prý režim dal za vyučenou
všem, kdož by chtěli tančit podle
západní kytary“. Francouzský Flgaro zahořekoval, že před soudem
se ocitli nikoli výtržnici, ale čtyři
nekonformní hudebnici. Slovem do
protičeskoslovenské kampaně při
spěj také spolkový předseda Mla
dých demokratů NSR H. Knlrsch.
Rozzlobil se, že odsouzená výtrž
nost je v rozporu s „duchem Helslnk“. Ať promine spolkový před
seda
Mladých
demokratů
H.
Kntrsch, ale věřím, že ani on by
nebyl příliš nadšeným obdivovate
lem „výtržností“, kdyby Jeho soukmenovel pěli písně ů !a těch vý
tečníků, které československý lido
vý soud pro výtržnost odsoudil.
Jedna z písni se například nazýva
la: Malý soukromý koncentrák
( , , Až sl koupím jednou kon
centrák / a vyberu sl do něj obě
ti / pak ztýrám všechny sviňáky
/ jenž Jsou mi k smrti prokletí !.
Všechny ty svině zkurvený / měly
by u mě přísný řád / k smrti bycb
je tu utahal ' tuhle svobodu ne
mám příliš rád.]
Mnozí lidé na Západě by z ce
lého případu rádi udělali politic
kou záležitost. Hodí se jim, aby
vyvoláváni a organizování protiso
cialistických kampani využívali k
odpoutáni pozornosti od problémů
vlastního světa. Vůbec jim přitom
nevadí, že na svých stránkách na
zývají jironse Jirušem a líčí, o jak
velké umělce šlo. Napomínají nás,
že odsouzeni byli lidé, kteří sklá
dali, zpívali a hráli hudbu, které
prýštila z ideového proudu „under
ground cnlture“. K nejvíce lkají

cím se 1 dnes připojují tl, kteří si
u nás v šedesátých letech dělali
patent na rozum ve znalostech
„revoltujlcí mládeže“ „Vědecky“
nám představovali mládež sedmde
sátých let, jaká bude neukázněná
a neklidná. To vše se jim nyní ho
dí do jejich koncepce, na kterou
před desetiletím sázeli. Své přání
vydávají za skutečnost ohánějící
se hesly o svobodě a demokracii.
Připomeňme s odstupem desetiletí
slova, která chtěli v krizových le
tech 1968 — 1969 přeměnit do tva
ru skutečnosti, když nedlouho
předtím obdivovali tzv. Beat Generation a její ideologii. Tehdy hla
sitě mluvili o objektivní tendencí
těchto hnut! takto: „Tito nešťast
níci kráčejí cestou, kterou vytyči
la Beat Generatlon, až k hořkému
konci: vrhají se ze střech, pumpu
jí do sebe morfium, pojídají v
ohromných dávkách veronal, až se
nakonec dostanou do psychiatric
kých léčeben."
Takový životní způsob a styl Je
nám cizí. Výtržnictví, které se ocit
lo před okresním lidovým soudem
Praha - západ, Je v nejvyšším roz
poru se samou podstatou našeho
společenského řádu. To by sl měli
uvědomit I tl. kdož lkal! a hořeku
jí. roní slzy nad vulgárnost! nej
hrubšího ražení, kterou náš soud ,
a konečně i každý, kdp se s po
dobnými hrubostmi setkal, po zá
sluze odsoudil a odmítá.

íÚCTA K ČLOVĚKU
Teprve socialismus otevřel ne*
tušené možnosti pro uplatnění tvo-

vyiiuíiut; uk<u<h un tuiu.u pnpauc
jak jim .Ježí na srdcí“ politické
dění v Československu Také oni
zorganizovali, jako až •potolikáté.
podpisovou akci, aby upozornili,
že „zastrašujeme a umlčujeme mla
dé lidí, kteří odmítají oficiální
normy“ (Zdeněk Mlynář, František
Kriegel, Václav Havel aj.J. Neuply

nulo tolik let, abychom zapomněli
z jakého „moudrého“ pramene tyto
rady vycházejí a jaká je jejich
podstata. Ještě sl dobře pamatuje
me, jak zdatně dokázali mnozí z
těchto rádců okřikovat každý sebe
nepatrnější odlišný názor, než kte
rý prezentovali oni,. apoštolově
„pražského jara 1968“. Ale o to ko
nečně v daném případě ani tak ne
jde. Před soudem se ocitla čtyř
členná skupina .hudebníků“ —
Ivan Jirous, Pavel Zajíček. Svato
pluk Karásek a Vratislav Brabe
nec. Byli obžalováni a odsouzeni
pro trestné činy výtržnictví, které
podle paragrafu 202 trestního zá
koníku jsou neslučitelné s cho
váním občana naší socialistické
společnosti.
O co konkrétné šlo? Několik let
tito lidé vystupovali jako členové
beatových skupin, nazývajících se
Plastic People of the Universe a
DG - 307. Podíváme-li se trochu
j do jejich historie, zjistíme, že prv
ní ze skupin působila již od roku
1967. Prošla svým vývojem, někdo
zůstal, jíní odcházeli. Měnili se
manažeři i repertoár. Mizeli hu
debníci, přibývalo laiků
. Neby
lo možné se divit, že melodické
zvuky začal postupně nahrazovat
vřískat a bušení, jejichž hlučnost
se dala měřit na desítky decibelů.
Z hudebních nástrojů se začaly
stávat mechanismy na výrobu a
mixáž zvuku. Považovalo se za čest
být! neholen a nestříkán 1 několik
roků. Vulgární výrazy prosákly
resty programu.

Stejně jako pro každé hudební
j těleso, které veřejně vystupuje
i před publlkem. 1 pro ně však platí
•závazné normy. Jimi se řídí stovky
■ beatových skupin, které Jsou mezi
’ mladými Udml tak oblíbené. Platí
^

non nazvem „D podobne uměn» ne
by u mě prísny řad / k smrti bycn
stojíme“. V něm je vylíčena výtrž
je tu utahal ' tuhle svobodu ne
nost povedených hudebníků, kte
mám příliš rád.l
čí k nim zavítali s programem
Mnozí lidé na Západě by z ce
hluboce urážejícím mladé publi lého případu rádi udělali politic
kum. Podobné zkušenosti mají i na
kou záležitost. Hodí se jim. aby
písecké průmyslovce, kde organi
vyvolávání a organizování protiso
zatoři plesu uzavřeli smlouvu o vy
cialistických kampaní využívali k
stoupení (Kčs 2009,—1 s těmito
odpoutání pozornosti od problémů
umělci“ a těšili se, jak pěkně vlastního světa. Vůbec jim přitom
užijí společenský večer. Leč krát
nevadí, že na svýcb stránkách nace po zahájeni nezbývalo než uká
zývají jirouse jirušem a líčí, o jak
zat „umělcům“ píseckou bránu a velké umělce šlo. Napomínají nás.
vykázat je z města. Vulgárnost že odsouzení byli lidé, kteří sklá
nejhrubšího zrna v Písku neobstá dali, zpívali a hráli hudbu, která
la. Společně s nimi museli odejít
prýštila z ideového proudu „under
i pojízdní „stálí příznivci“ kteří
ground culture“, K nejvíce Ikajísi na mnohé akce zakupovali po ' ním se 1 dnes připojují tl, kteří st
pražských hospodách vstupenky s u nás v šedesátých letech dělali
pornografickými a jinými náměty
patent na rozum ve znalostech
v ceně 10 — 40 Kčs. Podobných „revoltujícf mládeže“ „Vědecky“
příkladů bychom mohli uvést do nám představovali mládež sedmde
statečné množství Sami účastníci sátých let, jaká bude neukázněná
těchto vystoupení při nichž tito a neklidná. To vše se jim nyní ho
povedení umělci účinkovali, se za dí do jejích koncepce, na kterou
čali obracet na organizátory, aby před desetiletím sázeli. Své přání
zabránili dalšímu konání podob vydávají za skutečnost ohánějící
ných podniků. Upozorňovali, že se hesly o svobodě a demokracii.
takováto škodlivá činnost je pro Připomeňme s odstupem desetiletí
váděna na úkor všech poctivých
slova, která chtěli v krizových le
beatových skupin, které se těší tech 1968 — 1969 přeměnit do tva
oblibě mezi mladými.
ru skutečnosti, když nedlouho

VÝTRŽNICTVÍ
PŘED SOUDEM
Několikrát byli ti, kteři se ocit
li na lavici obžalovaných, upozor
něni, že provádějí činnost neslu
čitelnou s našimi zákony. Teprve
poté, když byly vyčerpány veškeré
preventivní prostředky, byli žalo
váni z výtržnictví. Před soudem se
neocitlo nměni, vždyť v daném pří
padě o ně ani nešlo. Před soudem
bylo souzeno a ^odsouzeno výtrž
nictví a chuligánství, které se
dostalo do rozporu se zákony na
šeho státu. Této skutečnosti se
chytili rázní lidé na Západě a dá
vají nám rady.
jestliže si mnohé země v situa
ci, kdy všeobecná krize kapitalis
mu zachvátila nejen jejich ekono
miku, ale 1 celý morální život, li
bují v rozvoji narkomanie, sexuál-

předtím obdivovali tzv. Beat Generatlon a její Ideologii. Tehdy hla
sitě mluvili o objektivní tendenci
těchto hnutí takto: „Tito nešťast
níci kráčejí cestou, kterou vytyči
la Beat Generatlon, až k hořkému
konci: vrhají se ze střech, pumpu
ji do sebe morfium, pojídají v
ohromných dávkách veronal. až se
nakonec dostanou do psychiatric
kých léčeben.“
Takový životni způsob a styl Je
nám cizí. Výtržnictví, které se ocit
lo před okresním lidovým soudem
Praha · západ, Je v nejvyšším roz
poru se samou podstatou našeho
společenského řádu. To by si měli
uvědomit i tl. kdož lísají a hořeku
jí, roní slzy nad vulgárností nej
hrubšího ražení, kterou náš soud
a konečně 1 každý, kdo se s po
dobnými hrubostmi setkal, po zá
sluze odsoudil a odmttí.

luCTA K ČLOVĚKU
Teprve socialismus otevřel ne
tušené možnosti pro uplatnění tvo
řivých sil člověka, dal a dává ši
roký prostor všem lidem bez roz
dílu, věnuje mimořádnou pozor
nost talentům a kulturním hodno
tám. Politika Komunistické stra
ny Československa, znovu vyjádře
ná v přijatých závěrech XV. sjez
dil KSČ. je důsledně založena na
tom, aby se všestranně rozvíjely
ty nejlepší stránky lidské osobnos
ti, k nimž kultura a umění výraz
nou měrou přispívají. Jestliže na

Západě prosakuje komercionaliza
ce a honba za ziskem ! do této ob
lasti, zahlcuje konzumenta morál
ním bahnem, pak my v našem socia
listickém společenství máme zcela
rozdílné představy o rozvoji tvůr
čích sil člověka. Základním a
určujícím je pro nás socialistic
ký humanismus a úcta k Člověku.
Usilujeme o to, abychom podně
coval.’ ty nejlepší vlastnosti, které
člověk má: socialistická kultura a
umění jsou oním mocným prostřed
kem, který dává lidem křídla v je
jich zápase za nové a ušlechtilé
cíle. Vážíme si všech kulturních
a uměleckých vymožeností nejen
naší, ale 1 světové kultury. Patří
me k těm zemím, v nichž se do
stává plné kulturní a umělecké
svobody tvůrcům i nejširším lído
vým masám. Tvůrčí svobodu však
nechápeme tak. jak by si jí rádi
představovali někteří „rádci“, kte ,
ří se zhlédli v podobných proje
věch, jaké nám předkládali uměl
ci typu Plastic People a DG
307
Plné uplatnění u nás mají a budov
nadále mít nejrůznější kulturní r ■
umělecká tělesa, včetně těch víc'· j
než tisíce beatových skupin. kter<
se setkávají s oblibou také u naš l
mládeže. Leč podobné výtvory hru
bnsfi. jaké nám předváděli ti. ktr
•í se ocitli před soudem nebr

deme nikdy za umělecké projev
považovat, nemají totiž s uměním
nic společného.

ZDENÉK

HRABICA

b»tl C H-T. 4UJi IHb

Ve dnech 21. až 23. září se konalo u okresního soudu Praha-zápod hlavní líčeni v trest
ní věci proti obžalovaným Ivonu Jirousowi, Pavlu Zajíčkovi, Svatopluku Karáskovi o Vra

tislavu Brabenci pro trestné činy výtržnictví ye spolupachatelství podle ustanovení § 9/2
a 202/1, 2 trestního zákona. Dne 23. září 1976 byl vynesen rozsudek. Ivan Jirous byl od

souzen na 18 měsíců, Povel Zajíček na 12 měsíců, Svatopluk Karásek a Vratislav Bra-

benec na osm měsíců, všichni nepodmíněně. 11. listopadu proběhlo odvolací řízení
u krajského soudu v Praze. Rozsudek okresního soudu pro Prahu-západ byl potvrzen

v plném rozsahu.

PŘÍPAD
ΜAGOR
Zpráva, jakých čteme v Čer
ných kronikách dost. A přece
jiná. Ne kolem každé podobné
události se snaží přátelé i přítelíčkové
obžalovaných
vytvořit
aureolu hrdinství, obětních be
ránků a atmosféru případu sto
letí.

O CO VLASTNĚ ŠLO

Odsouzení byli, až na jednoho,
členy hudebních skupin The Ploš
tic People of the Universe a DG
307.
Plastic People ... přeloženo
znamená Plastičtí lidé z vesmíru.
Skupina vznikla koncem šedesá
tých let z poměrně známých The
Primitives Group a orientovala se
také na tzv. psychedelic music,
což je hudba založená na exotičnosti a hudebním novátorství,
zaměstnávající v maximální míře
smysly posluchačů. Postupně se
ve skupině měnili hudebníci a
provozovaná
hudba
rapidně
ztrácela někdejší úroveň. V roce
1970 bylo proto skupině odňato
oprávnění veřejně vystupovat. Po
dle informací Pražského kultur
ního střediska požádala skupina
o nové kvalifikační zkoušky až
v listopadu loňského roku.
, Skupina DG 307. Dg je zkrat
ka slova diagnóza a diagnostic
ké číslo 307 značí „občasné
stressové stavy..." Název ne
vznikl náhodně, neboť většina
členů obou skupin se podrobila
nebo podrobovala psychiatrické
mu
léčení.
Ke kvalifikačním
zkouškám lidových hudebníků se
i skupina DG 307 přihlásila až
v listopadu 1975.
Profesor Jaroslav Lauda, před
seda kvalifikační komise při PKS:
„Požádali jsme obě skupiny
o předložení textů, a když nám
bylo řečeno, že texty s sebou ne
mají, doporučili jsme jim, aby si
je nechali schválit na dramatur
gickém oddělení PKS. Závěr naší
komise zněl tak, že hráči na hu
dební nástroje jsou na velmi níz
ké hudební úrovni a z toho dů
vodu jim kvalifikace nebyla udě
lena.“
Nicméně mezi rokem 1971 a

1975 uspořádali vystoupení na
více než dvaceti místech, vystou• pení, která byla „v hrubém roz
poru s cíli, kulturou a morálkou
naší společnosti a jejími kultur
ními hodnotami, jejich tvorba
naplnila
skutkovou
podstatu
trestného činu výtržnictví, a to
tím, že projevovala neúctu ke
společnosti a pohrdání jejími
základními morálními zákony“.

MAGOR ASPOL.

Čtveřice
odsouzených
jsou
vzdělaní, mladí lidé.
Ivan Jirous (32) — přezdívaný
Magor, absolvent dějin umění
na filozofické fakultě, v létech 73
až 74 osm měsíců ve výkonu
trestu za výtržnictví, od roku 1969

léčen ambulantně na psychiatrii
pro poruchu osobnosti a sklon
k psychopatii. Působil jako umě
lecký vedoucí Plastic People, or
ganizoval srazy skupin a jejich
příznivců, vystupoval jako hlavní
ideolog „podzemní" kultury.
Pavel Zajíček (25) - střední
průmyslová škola a čtyři semestry
ČVUT, vedoucí skupiny DG 307,
autor jejích textů, psychické po
ruchy od dětství, třikrát hospita
lizován na psychiatrické léčebně,
dodnes léčen na schizoidní psy
chopatii.

Vratislav Brabenec (33) - ab

solvoval čtyřletou zahradnickou
školu a čtyři ročníky Komenského
bohoslovecké fakulty. Kvalifikač
ní komisí PKS označen za jedi
ného slušného hudebníka obou
skupin.
Svatopluk Karásek (34) - Ko

menského bohoslovecká fakulta,
vystupoval samostatně v rámci
některých akcí organizovaných
Jirousem.
Další členové skupin a autoři:
Z. F. — uznán nepříčetným, M. H.
od 17 let léčen a několikrát hos
pitalizován na psychiatrické lé
čebně, J. J. v minulosti pokus
o sebevraždu, psychiatricky lé
čen. Atd. atd.

FAKTA A SVĚDECTVÍ

Po jedenasedmdesátém roce
vystupoval soubor Plastic People
na řadě veřejných produkcí, svazáckých akcí nevyjímaje. Zajíma
vé ale je, že se nikdy nevracel
na stejné místo znovu. Proč?
Dva příklady pro ilustraci.
Svazácký
funkcionář
SPŠE
v Písku byl pověřen organizací
školního plesu. Vedle domácího
tanečního orchestru chtěl jako
hostující kapelu pozvat na ples
ještě nějaký modernější soubor.
Doslechl se od kamaráda o praž
ské skupině, která je ochotna
k nim přijet hrát. Slovo dalo slo
vo a byla tu: „Smlouva o dílo
mezi Ivanem Jirousem a pleso
vým výborem SPŠE Písek. Ivan
Jirous zajistí scénickou koncepci
vystoupení zmíněné skupiny na
plese. K uzavření smlouvy oprav
ňuje Ivana Jirouse členství v teo
retické sekci Svazu výtvarných
umělců (číslo průkazu 9013)..."
Na to, že soubor nemá kvalifi
kační prehrávky a tudíž právo
k veřejnému vystupování, se při
šlo až později. Na to, že průkaz
ka Svazu výtvarných umělců, kte
rou se Jirous vykazoval jako oso
ba kompetentní, je už dlouhou
dobu neplatná, nepřišli dotyční
vůbec.
Student, který koncert skupiny
sjednal: „Mohu říci, že když sku
pina na plese vystoupila, byli

jsme otřesem. Byli zarostli a spinaví a ještě větší otřes byl, když
začali hrát. Ještě dlouho jsem
pak od svých spolužáků slyšel
různé narážky na skupinu, a to
vždy v tom nejhorším slova
' smyslu.“
Vystoupení skupiny bylo přeru
šeno, bylo zjištěno, že nemají
oprávnění k vystupování, sjedna
ná částka jim byla vyplacena a
byli požádáni o okamžité opuš
tění sálu...
*
i
Předsedkyně ZO SSM ve Zruči
n. Sáz. se dozvěděla od brat
ra o jisté bigbeatové skupině
z Prahy, která je ochotná za
2000 Kčs u nich hrát. A zase se
sepisovala smlouva mezi přísluš
nou ZO SSM a Ivanem Jirousem.
„Podle této smlouvy zajistí
Ivan Jirous, umělecký vedoucí
hudební a výtvarnické skupiny
Ploštic People of the Universe
scénickou koncepci vystoupení
této skupiny na taneční zábavě
ve Zruči 24. 6. 1972."
Jaké však bylo překvapení do
mácích tancechtivých návštěvní
ků zábavy, když dlouho před za
čátkem byly vchody obsazeny
dvěma sty lidmi, kteří sice vypa
dali, jako by přijeli na výlet do
Posázaví, ale s trampy neměli
společného vůbec nic. Snad jen
zevnějšek traperů. Pořadatelé se
snažili rozmluvit jim vstup do
sálu, ale početní převaha „výlet
níků“ vykonala své... A byl po
prask. Sešel se, CZV SSM a zjis
tilo se, že o skupině vlastně ni
kdo nic předem nevěděl, k akci
zapjal negativní stanovisko a vy
vodil velmi rozumná opatření:
provedl instruktáž všech předse
dů ZO o zásadách uzavírání
smluv na všechny kulturní a jiné
podniky ...
V roce 1975 našly soubory
Ploštic People a DG konečně
zřizovatele. Stala se jím organi
zace
Československého
svazu
požární ochrany jedné vesničky
poblíž Prahy. Soubory nabídly
zřizovateli jako protislužbu 10 %
ze zisků. Na smlouvě je razítko
organizace, podpisy jenom Jirouse a Zajíčka. Zástupce požárníků
si možná nechtěl pálit prsty...
V posledních třech letech za
čal Jirous organizovat vystoupení
skupin jako „soukromé posvatební veselice“. Příklad z r. 1974:
Před svatbou přišel za budoucím
ženichem a nabídl mu, že mu
přijedou zahrát. Dotyčný souhla
sil a na Jirousovu výzvu si na
jméno své nastávající pronajal
sál kina v jedné vesnici na benešovském okrese Jaké ale bylo
překvapení, když místo patnácti
kamarádů, které si na oslavu
pozval, jich z Prahy přijelo sto
padesát. Dva plné autobusy,
auta. Skoro nikoho z nich ne
znal. Netušil totiž, že se na jeho
svatbě odehraje „První hudební
festival .druhé kultury'".
„Běžím s h... proti plátnu
do plátna to h . ... zatnu."
Tak například začínalo vystou
pení DG a básníka Zajíčka.
Vstup na tyto „výkřiky zoufal
ství" představitelů „druhé kultu
ry“ byl většinou deset až čtyři
cet korun, datum, místo a hodi
na byly utajovány do posledního
okamžiku. Atmosféra veselic byla
tíživá, a tak se musela k radosti
hostinských zalívat. Občané ves
nic, ve kterých se srazy konaly,
se nestačili divit. Na ně se už
pozvánky nevztahovaly, a tak po
znávali „druhou kulturu" hodně
zblízka:
„V sále byl takový řev, že nebylo vůbec rozumět, co zpívají,
;
।
I
|

nebo vykřikuji. Někteří z účastní ■ Buďte volni. Buďte FREE.
ků pak měli texty napsané na ' Žijte intenzivně, milujte se co
papíře. Když jsem se zeptal jed
nejvíce.
noho, proč je takový kravál, že
Milujte se všude.
tomu nerozumím, tak mi na to
Doma i na ulici, ve dne i v noci.
odpověděl, že proto mají texty
Dělejte sex. Buďte FREE.
na papíře, aby si je mohli číst."
LEPŠI MARIANA NEŽ MARIANA?
„Jednalo se o hudbu dost mo
notónní, která spíš lidi oblbne
Naládujem se na noc koksem
než dá nějaký užitek. Mně osob
a pudem spolu spát
ně se toto vystoupení vcelku ne
snad je to lepši s tebou takle
líbilo, slyšel jsem už daleko lepší
než prostě milovat
skupiny. Jediné, co jsem z vy
naše sny vodletí do nebe
stoupení měl, byla práce, proto
změní se v růžový páry
že jsem potom musel s dalšími
a naší lásce na zemi
členy SSM uklidit sál, na kterém
zbejvaji černý máry
zůstalo množství papírů a spous
sežeň mi kilo mariány
ta lahví od piva a alkoholu."
mý sny tě budou milovat
„Mohu prohlásit, že jsem tam
má láska vydrží všechny rány
prakticky neviděl střízlivou oso
skrz to kilo maričfny
bu. Vím, že se tam tancovalo a
přítomní se svlíkali do půl těla,
RECEPT NA TRÁVENI
pokud je mi známo, tak doslova
VOLNÉHO ČASU?
šíleli na zemi a váleli se po po
dlaze."
Vypil 7 piv
a 15 rumů k tomu
ukrad ježiška z jesliček
h
v jindrhradci
„DRUHA KULTURA"

ZBLÍZKA

BEZE SLOV, A TO HNED RADĚJI
DVAKRAT...

V přednášce nazvané Zpráva
o třetím českém hudebním obro
zení nazývá Jirous naši součas
nou společnost „duchovním ghet
tem" a předkládá svým přízniv
cům jako povinnost účastnit se
aktivně destrukce „establišmentu", vytvořit kulturu nezávislou na
oficiálních komunikačních kaná
lech, a společenském ocenění.
Když táhli na akci do určité
vesnice, připadali si údajně jak
husiti. Táhli, aby šířili kulturu.
Jakou? Posuďte sami. Citujeme
z textů „druhé kultury".
Vyřadili jsme vyloženě vulgární
texty, protože používané výrazy
řadí Švejka k předškolní četbě a
můžete se s nimi setkat pouze
občas na veřejném záchodku.
Koneckonců i z ukázek, které
dále uveřejňujeme, si můžete
sami udělat představu o kultur
nosti autorů a úrovni jejich myš
lení :

miluju hirošimu a nagasaki
bylo tam tak teplo a světlo v tu
chvíli
jak je mi líto že sem nemoh
chcípnout
na atomovou nemoc

JE LIBO NAVOĎ?

Zahoďte mozky
zahoďte srdce
zahoďte všechno
co vás dělá člověkem
Staňte se prasetem
Staňte se prasetem
AUTOPORTRÉT

My blázniví apoštolově
my spasíme svět
my převrácení hitlerové
zasadíme květ
my blázniví apoštolově
rozbouráme zeď
my tajně snící vandalové
naočkujem snět
my blázniví apoštolově
řeknem dneska teď
my přiblblí kreténové
ukrižujem svět
my blázniví apoštolově
poručíme let
my opilci a narkomani
rozkmitáme svět
my blázniví apoštolově
příští svět je náš
my blázniví apoštolově
MY SMĚ MESIÁŠ
KDYŽ REVOLUCE, TAK V SEXU?

Bratři a Sestry, buďte volný.
Volný v lásce i sexu.
Oddejte svou duši Ďáblu.
Nebojte se LSD.
Bratři a sestry, pijte a radujte se.

Až si koupím jednou koncentrák
(koncentárk)

a vyberu si do něj oběti
pak ztýrám všechny sviňáky
jenž jsou mi k smrti prokleti
Děkujeme umělcům
„druhé
kultury“ za poučnou lekci. Dále
snad netřeba.

ODEZVA

Zadržení skupiny osob převáž
ně ze skupin Plastic People a
DG bylo samozřejmě vítanou zá
minkou pro řadu západních ko
mentátorů k napadání socialis
tické demokracie, svobody slova,
k výpadům proti práci Veřejné
bezpečnosti atd.

Intenzívně se tomuto případu
věnuje samozřejmě Svobodná
Evropa. Protože co také pořád
vymýšlet?
Převzali
například
z francouzského týdeníku Nouvel
Observateur fejeton, ve kterém
i se tvrdí, že rock’n’roll je v Čes| koslovensku zakázán a kdo do
volí, aby se hrál, může se octnout
ve vězení. To ale není všechno.
Označuje zatčené za „zne
uznané umělce" se vznešenými
cíli, „výkřiky doprovázené záměr
ně disharmonickými tóny“ jako
výraz „určité fáze zoufalství" a
projev životního postoje „zhrzených a bezradných intelektuálů“.
Nakonec ale i Svobodná Evropa
konstatuje, že dotyční se „moj hou jevit jako obyčejní hulváti".
Zajímavá je také reakce rakous-

kého orgánu socialistické strany
Arbeiter Zeitung, který pod titul
kem Pop hudba v žaláři kvali
fikuje obžalované jako repre
zentanty „pravého umění“. Špa
nělský tisk přinesl zprávy o tom,
že v Československu zavřeli do
vězení zakladatele klubu pop
music, BBC kvalifikovala reper
toár skupin jako protest* proti
průmyslové spotřební společnosti,
západoněmecký Frankfurter Allgemeine Zeitung zase považuje
obě skupiny za nejproduktivnější
z československého hudebního o
literárního podzemí.
V naší republice existuje přes
1400 kytarových skupin, zaměře
ných od prosté populární hudby
určené k tanci, až po hráčsky
i poslucháčsky náročný a v sou
časné době velice oblíbený jazz-rock. Z poměrně široké základny
vyrostli vynikající mladí rockoví
hudebníci. Normálně veřejně vy
stupují, nahrávají pro rozhlas a
pro hudební vydavatelství Supra
phon, Ponton i Opus. Na des
kách u nás také vycházejí li
cenční snímky kvalitních hudeb
ních souborů ze zahraničí. Jen
v Diskotéce Mladého světa, kte
rá je přece jen zlomkem celkové
produkce hudebních vydavatel
ství, vyšly nebo vyjdou Modrý
efekt, Barnodaj, C. K. Vokál, Ka
tapult, SBB, Generál, Puhdys,
Santana, Deep Purple a chystají
se další tituly. Ale tyto informace
se jaksi k žurnalistům příslušných
sdělovacích prostředků nedo
staly.
Z celé kampaně kolem soud
ního procesu je vidět jediné:
všechny prostředky jsou dobré
k tomu, aby se vyvolal dojem, že
členskou základnu „českosloven
ské opozice“ netvoří jen několik
málo prominentů, ale široká
obec mladých příznivců populár
ní hudby.

PREVENCE

Podle slov pracovníků Bezpeč
nosti odpovědných za prevenci
v podobných případech, bylo za
držení hlavních viníků krajním
opatřením, když veškerá před
běžná se nesetkala s náležitým
ohlasem. S řadou účastníků sra
zů se hovořilo, někteří byli poku
továni za výtržnosti, jiní byli do
konce vzati na pohovor k pro
kurátorovi. ' Hlavní organizátoři
však dlouho mizeli a vědomi si
zájmu Bezpečnosti pořádali sra
zy utajované. Vyšetřování a vlast
ní soudní proces není žádným
zasahováním do kultury, jejím ří
zením a kontrolou jsou pověřeny
instituce pro tuto oblast specia
lizované. Dále pracovníci Bez
pečnosti zdůrazňovali: „Nám ne
jde o zakazování nějaké hudby.
Pro podobné projevy by byli
souzeni třeba i úplně bezvlasí
hráči dechovky. Je třeba dife
rencovat. Mezi spoustou mládež
nických kapel je mnoho těch,
které se rockovou hudbou zabý
vají seriózně, poctivě se snaží
o vlastní vyjádření. Je na kultur
ních zařízeních a institucích, aby
se podobné věci neopakovaly.“
■ ■ ■

Případ Magor, jak jsme si ho
j nazvali, je u konce. Bublina
I o nekonvenčních avantgardních
umělcích praskla.
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nosti odpovědných za prevencí
v podobných případech, bylo za
držení hlavních viníků krajním
opatřením, když veškerá před
běžná se nesetkala s náležitým
ohlasem. S řadou účastníků sra
zů se hovořilo, někteří byli poku
továni za výtržnosti, jiní byli do
konce vzati na pohovor k pro
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však dlouho mizeli a vědomi si
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Pro podobné projevy by byli
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hráči dechovky. Je třeba dife
rencovat. Mezi spoustou mládež
nických kapel je mnoho těch,
které se rockovou hudbou zabý
vají seriózně, poctivě se snaží
o vlastní vyjádření. Je na kultur
ních zařízeních a institucích, aby
se podobné věci neopakovaly.“
Případ Magor, jak jsme, si ho
nazvali, je u konce. Bublina
o nekonvenčních avantgardních
umělcích praskla.
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