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Plastičtí lidé z vesmíru,jsou nejlepší československou sku
pinou v oblasti psychedelic sound.Podstatou tohoto směru je
zesilování hudebního vjemu pomocí světelných efektů,zvláštní
výtvarné úpravy scény,kostýmování,líčení hudebníků apod.za
účelem vyvolání celistvého uměleckého zážitku diváka.
Uxupina Plastic People of Universe získala na I.pražském beat
salónu v roce 1960 nejžáaanější cenu za tvůrčí přístup od re
dakce časopisu Mladý svět.Dále vystoupila před uměleckým plá
nem výtvarníků v pražském Mánesu a na závěr výstavy manželů
Ságlových ve Špálově galerii.Velký ohlas mělo „Kosmické show"
na scéně PKOJF, které bylo věnováno k přistání prvních kosmo
nautů na Měsíci.V prosinci 1969 natáčel filmový štáb režiséra
Špáty skupinu Plastic People of Universe pro světovou výstavu do
japonské Osaky.
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 česky
mluvenými spojovacími texty.Z převzatého repertoáru jsou to sklad
by amerických avantgardních a psychedelických skupin The
Velvet Underground,The Fugs,The Jefferson Airplane,Franka
Zappy atd.
Uložení skupiny; Michael Jernek - zpěv,klárinet,safofon,flétna
Josef Janíček - zpěv,kytara,klavír,housle
Jiří Števich - zpěv,kytara,pozoun
Milan Hlavsa - zpěv,bass-kytara
Pavel Zeman - bicí nástroje
Cena jedné koncertní produkce = 1817 Kčs +doprava + diety
Psychedelické show „Kulový blesk"- režijně ucelený pořad,vhod
ný pro pořadatele mající divadelní jeviště = 2417 Kčs + dopra
va + diety

náborářský příplatek jest 10 % z uvedených cen
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THE PLASTIC PEOPLE OF UNIVERSE
■Ps^ckecLelic
VxnikU koncem
kAW ze skwiny HEW
cpo^cUy HLPMSOW'S FIERY FPiCWY. ' 4

electric

POTPiToes

THE PLASTIC PEOPLE OF UNIVERSE vznikl z eázvui skadbu
ŽAPPY - PLASTIC PEOPLE
J

Shigina se fozWta hrál d\jl ImAclbj, blerj se naz^vd Psychedelic sound
V obsaženi ·. Hilar) Ulavsa - loas^'Jar
3TÍ Stevick
-£ol<^vlUr
tlichc\e\ TevnAi- vocal & hlavínel
3o£^ Stdoec
- drums
€e iQccda pvvptwovo^ na pvemierovov produkci ve shiAŠekně^
NaX^cWž 34á Hoto. ^epeAoQr bul složen se skupin:
MOTHERS OV INMEMMON ,
VELVET UNDERGROUND, DOORS
WETTV THINGS, FUGS, QtS, WHO.PINK FLOYD 4»Wni'hotba

MANFGFMFMT

PLASTIC PEOPLE
OF UNIVERSE
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AKORD
PRAHA -Č&SK
Nám RepvblíLij t5

Ľ attUs cqence QTLstafue

Mislisdte AqeTur

AKORD
PRAHR-ČSSR
Nátn Rep-ubhtaj ? 5

AKORD
PRAHA~CS$R
Nám KqxAbliky «-5

Uhwlecka aqenlum

AKORD
PRAHA -CS5R
Nám'Republiky c.5
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I^ e c o r^ n í navsjei/^i

t Oveckovce "':

3Ô0

Jívaky.

-Ú n o ro i
prem iérova p w d v h u , s a l OŘECHOVKA - U nderground
ž jw a -ýčOrgc kevichf M a n U la m , Joseph Brabec, Michael Jevnek.
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THE SUN

ľosledru

Pozor prosím
čichni noái muži । ženu a děli - zacVoveřle klid.
Noc odcháxi
ůlwe se vrací
(
3déU do sv^h samdovuch podzemním povililonu
Rprijdk az znova nastane noc

t psychedelícke
iUpíny The PnnnihveS Group
IkMecnt se

vC SitachovsWm

Mim první duneČm paprsek
£mixk všichni
Vidím celé Junce nad obzorem
Slunce ta ynhoře
Sluneční záře

Koncert skupiny THE PRIMITIVES group

UfC
Koncerte b^la.
K>e2» nadšene
á kabelu- na|phuT^
Silná igelitová
žMá plenta .

VticVmi hloupí mozci ýou na sluncí
Náš vdkú národ íe, v sametovém podzemí
FIWTG 'ptan zpívá pro nás

Ta by ta Tekne
pfcd 2<afQtetím
pho4kjk.ee eapúlena

Pojata bledí a nati budem spál cel\j den
£va bílá lěla skryjem pod purpurové peří
Dlouhé četné vlasu ovineme kolem hlav
FftFEJTIA plán bude pro nás zpíval
ta^ž usnem pod křídly

h^jnistm hýlovi
(Pouťji aido^en^)
Ze slipléivetao
Kouře načala,
vydnataei t ^ťseh ■
Lí^ki My Kře od
^OOrS

Slunce je no vrcholu
Dozrávají kveta makovic
Dnes večer bude behala úroda ,
Pojďme si odpočinou! a nabral hodne úl
Kose rcou pripravenú
FAFWR pWvolá

Hrálo X v do^to

3eden z mužů olvíra kamenné dvete^
Muiíf malbu a děli vMdta nade&el nás Čas
Slunce už zapadlo pojďle tahal makovice

Četa podxemm národ «>e valí ven
pláta sídle spí
On ví, že loje zatměni slunce
3e večer a Junce $x damlo vodu
Vlasu a peří map rnodtu lesk
FRFEjW pian zapatata H^če ohňů
ven
Vezměle bose bude se varii čaí
Makovice pohrán vosa
Teď majv správnou barvu

koncert

i

obsazení ·
Ivan Hajnťs - vo<al
taá^
bicí
tah Tes) - MS
Josef J^ničeK^dAr

Celá p^cu^ce
ikhétfe Obrova K^
^IpdkevK a tak
)^ ítapix^ T^
/ ?rih«HMCS GtOkp

^rjak4o bisiorte

Ce^keéha

20.00

4 4

4. patek

I

M isUf fireman J iff B o w k ľ akci

Žáber podia

Ořechovky í Underground

Psychedelic hm&Me
msTíc ρεοΡ^Ε

Zábery z /// procli/hec na„ VRtCHOVCL·

biedni produkce bubeníka

Brabce

Začálhein března TW poUa lupinu The SLASTIC ?EOPLE OF UNWERSE

^zká rána. Oznámí pachatelé ím odcizili převážnou Čásijeřích apara/uw
ZnaehuH teslÚ''(zceilovJče. íypu „ jkcka11 20 Ví mikrofon známý«
f
i^e/hoA občlavod vynaložil' všichni členové{hupinu t rnatá^
pyří páítání a šepašení pachalelíi, jejichž vůdcem oji jan^í Taranil·
^ílé Horu.

V volovine

března se skupina -rozhodla pro změnu muže, na bicími
n^roii. í) lah Wflc PEOPLE OF OUlVERSE ncwtí opustí mtítí
a n^a nú lo^ brabce, atí μ mísíc uM Mršímu a ΜΆ
ΙΰνΙοηί Teinamii·
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UM NUKHO SVÍTÁ
Pl ASTIC PEOPLE OF UNIVERSE

—

Hra|i: THE TEens, fruit, the blue flames, the decadentguard,

Hrají: M O VIN G GROUP, YATEHMEN, B-SIDE, DREAM, THE DEEKERS

11.

patek

19.00

—

BEAT S A LÓ N

____________ _______
THEATRE_______________

BEAT S A LÓ N 69:
19.00

____________
'

čtvrtek
10.

BEAT SALO N 69:

J

Hraji; GARDEN baby dreams, the bells, žibloud, phakir and phani

19.00

9. Středa

DUBEN

Pražská rada klubů mládeže spolu s kulturní sprá
vou NVP uspořádala začátkem května první ročník
pražského Beot salónu 1969. Je to dobrá snaha
organizátorů o popularizaci a zvýšení úrovně praž
ských beatových skupin.
Na pražském Beat salónu se podílela i nose re
dakce tím, že věnovala cenu skupině za tvůrčí přístup
- rohlíky o velikosti 75 centimetrů. Tuto zvláštní cenu
si odnesla skupino PLASTIC PEOPLE OF UNIVERSE
ve složeni Jiří Stevich (kytara). Milan Hlavsa (bos
kytara), Michael Jernek (klarinet a foukací harmoni
ka) a Pavel Zeman (bicí). Vzhledem k tomu, že sku
pina je méně početná, jeden rohlík jsme ušetřili
i pro našeho fotoreportéra Miroslava Zajíce, který si
dal dvě třetiny semlít na strouhanku a sůl oloupa
nou z rohlíku užívá dodnes.

Pod vedením
V/fema PumvAo se toxhodn
?LhSTIC?EOPL£jíldoivell\éso^
■/ab ob/ad ^dieddin súi^ndu na
1

/. BEAT MOHU
[ood^

> Praze,

intiEiu

UM NUHHO MtU

Pražská rada klubů mládeže spolu s kulturní sprá
vou NVP uspořádala začátkem května první ročník
pražského Beat salónu 1969. Je to dobrá snaha
organizátorů o popularizaci a zvýšení úrovně praž
ských beatových skupin.

Na pražském Beat salónu se podílela i naše re
dakce tím, že věnovala cenu skupině za tvůrčí přístup
- rohlíky o velikosti 75 centimetrů. Tuto zvláštní cenu
si odnesla skupina PLASTIC PEOPLE OF UNIVERSE
ve složeni Jiří Stevich (kytara), Milan Hlavsa (bas
kytara), Michael Jernek (klarinet a foukací harmoni
ka) a Pavel Zeman (bicí). Vzhledem k tomu, že sku
pina je měně početná, jeden rohlík jsme ušetřili
i pro našeho fotoreportéra Miroslava Zajíce, který si
dal dvě třetiny semlít na strouhanku a sůl oloupa
nou z rohlíku užívá dodnes.

TŘETÍ VEČER

PLASTIC PEOPLE OF UNIVERSE — další
skupina po Primitives Group, která se
specializovala na psychedelic sound se
vším všudy, tj. bengály, světelnými etekty atd. Velmi zajímavá vlastní tvorba a
trvalé funkční využití klárinetu. Působi
vá ukázka výborného psychedelic horro
ru (skladba Muž bez uší). Rozhodně na
dějná skupina.
Jako poslední soutěžní skupina vy'stoupili Plastic People Of Universe
hrající tzv. psychedelic sound. I tato
skupina rozhodně patří k objevům.
Zahráli Universe Symphony And Melody 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 Of Universe právem dostali
zvláštní cenu za hudební výkon.
feKMU^Karel Knechtl

LASTIC

PEOPLE
I Celá přehlídka skončila horrorem —
1 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 Pseudosymfonie,
kterou chlapci vytvořili spojením něko
lika skladeb z I. kola. Projev zpěvaka
byl silně ovlivněn Frankem Zappou. Po
: technické stránce kapela nemá výrazné
i slabiny a je zcela možné, Že se vypra--------- —-

2^ Víta Míller
Na snímcích M. Zajíce skupina PLAST!C PEOPLE pří soutěži
a po ni. Za podnos na naši cenu slouží LP deska, dar Supra-

Foto K. Hynek

Koneem Z věj na 4%^ w muta lupina ThePLRSllC KOPl£
£ mamottm Vilémem Pušavqm a na ieho mísjo nastoupil WalJ
hSh ff
W&W· ^wna nJLX

Wm PŘíninVES GROUP

tV4(^{hr f·

^deAouM^ IVANEM BlROUSčVl
Ve složeni: terajvrousova! 3an Smi, Zorwl SáJova a íňeman
£UneV?, Hraně (iír.Visisvo^
*

Klub výtvarných umělcu Mánes
vás xve m vystoupeni skupiny

THE PLKSTIC PEOPLE OF UNIVERSE
ve čtvrtek. 3. červeňte ve 20 hod

PROGRKM

Venus in Furs ! The Velvet Underground

Pun Pum Run ! The Velvel Underground
The Tobacconids IbíáWŽu I The PlastaPeople á Universe
The Trope oUhe Gamer

/ThePtóicftopleot Univers«.

THE UNlVERSE SYhPHONY ňND hELODY ABOUT Pll&nc DOCTOR
The Plodit Ť^opie ol Univene

0BSR1ENÍ

Michal 3etnek
3iií sievich
hdan Hlavsa
Pavel Teman

- Wptinel zpěv
- sólová nApata
- ba&ová h^ara
- loíci

3Hí T)0uceh

- bidet Fireman

KasAýrny

' Božena řemenová

Tbiad a výstavu Mo^ratií Jana ^áaja uvede Ivan 3irow

\piedlve«y fimentóo stínko

^1« uspořádána proMce

v Ww VÝTVfiUNÝCH OhĚIX.0 HWES, na klete neiyělsí vynon
4>oaa\i oba Zemani bandu ŤLP5TIC PĚOPLE Jin Bouček a
Xdeneh HroJoč

m

ntófeju...

(Nikoli vsak
OD HMIPERLEE,
WÝSR.1 OJ) IRNfi
KÄIHEľE SVKcRV )

3 e 3. Července ÍW je docek
hexkv večer a je lu klub
výtvarných umělců háncs
- Skleněná liena v průčelí si
^oArdvá xe xil-ucahmi sito mu
pw jšmo 7okna.
MÍMnod yelikosli věteilno.pohpje
£ hlohyni je dod mala nq+kaba
Si mohli všichni pohodlne sednour
aprílom ded Ä Momu,
nemuseli všichni sw
A yýslava Silových Woarc»(iír
pár pYuWeclu 'Uo.idi.men „
ž* nimiž je -úplne i\nv svet nez
kn nás,syě| W jlný^áW, rvb
lidí a ohňu, ale videnú 'jin\inn<r
ocima než jsou mšcociwrr
^ahodv.(
M jen málé
Mrxenijx mure &čú večer,
pri nemí se nebude UeW,
protone jej lide nevzhlédnou am
nenav^iví, ale prožijí.
?kd sklenenou vyhladni skriví í
Sjoú IV^ ^Rovs, ^den z ideoloqú
qnvaynich podav našeho -undeyqroundu.
rav slov nauvod, zasvěcený komen
tář, červena nil táhnoucí srdéíínami
^WjcUu se smítající planeli
odviieKa se kl-ubko^kW drží
V rute. Elvis Presleu a kleté nm víc^ f
odmota^aJiM j^ou nimv u&i
^Ppe-dneúí a ůirous dedvNelu
jedinou, tu jedinou podie neho
^pwnou,4u kletá vede x Evropu
Ža oceán a jejíž konec je a^ím
FRANKR ŽHPpy a nOTHERS Of
INimON a RNDV WRH01A a

^VEIundes^
je. pf í pravena, přicházejí

Vmaleim khAnnloálku jení vúborné
basMara, bite U do mozWu a míchou
í^onjBa dúh (úpu -udělala cesiu
^Siicúemu klariiQeiu· -^edís
ne chav<\s se bitovch jako dávní

mučednicí, v xžírave nadejí,i>o-(élo
^y'^des éuUí. Popvvnlch skladbách
t
A^melove podzemí přichází
vládni kompozice -Plasli^ople ďUnverse
ak jsi xadupáván židli do podlahu
a minryoctéh pre^
ojom^ptoč vluslm
ie dnesni večer v Mánesu, proč je k vik^va
rdoarakí, ptoc pár -úvodních velprédncá
pravd3 pop <Mlish,pvtf pindy Whol,
vúWhíh a íilmovä re^íser, člověk palrící
k americké yúkarne avadaqtde, hraje
se skupinou Udřel Uncleraro-and^proc
nneťt lidmi visícími vWjo maiem housku
proscvAA re cMeko véVsiprOtenlo inleleh·
+ualú nez Ume kvikli vídat na bexnúch
^odwacVpopiMtkí dn beatov úch shfe n ■ ·
Proč na celém svélc Nasedají hudebníci
undergroundu u jednohosklu svúkqrwuí malín.«- Nnďe k o úspěch, budek'Se nikdy nedanou neipo-

Nejde Au p mwíu divadlo Jo eo Se odewVA
mexi pv^jlW kyeAu ohňů, a blesku,
jo nemá ^Anu icénan nemá remta, (
+o nemá nápovědu ani male cí vel ke
herce.; 3pí| nex cokoli je4o živoucí
,
Jromennú obraz, vúlvamedílo, ODjeW
pnoucí cdkem«Tac|u nekole dochqjn
k sclnižaH<nií uméni Dosavadní

^c'

li^^

osou dobři nebo spalp J ’
OjcrihtxoosAráda opocUWnem•Piadic. teople · jsouT
1° í
chvíli poddalne·
Snaživé X^dní pVqehcí
skleněnou
sienou dockaxí v obracích barevného
cljmu hyraxdct jevuhonana
nexmuslna obd, čpajúvi xieJn na
bahnem, je ujala hlava slepicijejí jelo sebou {tka iridia se rozmachuji
k ppslednimu xouAalému pohusu , 4
0 xcicbranu- sklo je poArisneno ccnlveu

jesle lefleu krvi. Slepice jchilá,
bam krve rudá- Veliká skvrna
v^wíeVi xnameni ^vntli
'Reakce'2
(
3aháhude reakce na utraceni
hevínáw^ .
Lhosleinosk
Hnus2? <
XvedavotM
TohrcUni i
V holeni íadislicke vásně^ v(. .. (.
Co se odehrává xa dnlnami oct lidských
bunkru okolo mne'2
. .
noommámsi na Hen * experimentu
Ewna Řalvthdu oula pf i Modulaci
The rrmlviW (hwp vypuštěna do
sálu bílá holubice .^Tlák^^ reWow
(X Salvami decibelu
pokusiro matná1
/w· Äutale bul htm ahlavou . „
natdtó do xdl 4$tiopu Aetlehloru i lidi,
až nakonec hled mrlcM kzemv
hpomínám si na Matesi léno tekviMwate
tónů sed^l na bobku(lehla mu dxu
A -špinavou tuhou hladil ^itvavencní
momádhu perí· Itódoy vlennou hone*
hadeta ieryi netóih^is\c iivdui utnírá
nekouh tisíc holubic· 3dk se axhová
Joveh Avan hdt swMi < VMM kasto
*nos \e holubici muale bi^ ktidllc
a nakonec padapci z roxUíuénou
lebkou · ·
A
(
Atói pekxacuk dál, ien vzpomínka
na imrl ded. , ।,, »< < ’
^ae( (sou JJasHcb lide ...
Opraw \ult Uou2 .
Htýou ur pow^la&HčW ?
Odněkud 2 Wounl nnoAu ke vne ,
op£l doléhá 3ÍT0USW Wa^hovorci, .
« ľ tanku Ťappoví a íenq pMickucn
lideeki o lidedn be* ^eret bex
názoru, hež.wwv^deeni av-uMnam z
a xwianipulovane innecce '‘j&vwucA ( ,
Se m mu žwda · · A Hi w na^davav
4u clvwox? dělnici dohola Wnu,
lu,pto tóetov se tcpíJnodli wq(plast(W
lide.· d lani ^appovyvni nempn
^léčného nic 'neŽJunaceniQdsou
woví( ^4 ^ou, neuznávaj Ulerancij

ocjmílaň kovnptomismus.opoyvbMV
VÍléiáy'nn I poradnou· 3sou plastickúm
Ve syétn svelCjVe svéle podxmíy 4
&věli kosmu, y Tisících syěUch.
Sveu uhr^ucn v nich sam<€n
i všech co y4 óbWepu^e. · ■
0
te konec (koneček m^nosV
povnalu Vupto^huie. venku \e, M
(docela vsedni s^g večer a vsedni světí
kletý si Med hemi hodinami opudú,
abus* mohl na chvíli navilí vil ^4
aWse doloho svého Sase vtčíit·
B fbývá jen pocil nejislol^i ^ocil
faký (PtiQmi( vždw po4on\ co se
setwhi·' J nécím colexí mimo^ebe-

Nový směr v českém beatu?
Hluboký, dunivý zvuk basové ky
tary, černý dým, třepotavé 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 to
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 of Unlverse“. 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 Warhol,
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 di
vadelním 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 1 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
Olympicu), projevil zájem o pravidel
ná vystoupení souboru 1 pražský
PKOJF.
PAVEL· MATOUŠEK

Nová atrakce pražskék© beatu
ShuDinQ ?^ic ?eo^e( Werá
je eojeverr» U^nihoBcaiklopnu,
£e nedávno pfecUraňM voraxsWm
hánetu prevnk'w svého nového

kUa ^žiííe leží v amwhw
wtemcmncMA Fvwh.^apoa- y
Velvet UndcraroW^W^
Své vuácweflí mnona «WM'.
Xvuho^mÍ
ídúmi nekuwW ao&w).
" ·« a 4ežVu> říci Mx ie I o věci
ncx ino^ ΛεΙοΟ MyfoSY^
3ůhaiem -imilé ne\oaknoúiv
WriccvM hapehí je
se
vršina iW&deb .mapa
i WkWmi
syox^
hwynoA k, v0ínou značné
^oWemaVítncó což mnwruje
^sIveViQČ^m ÁwmA xe xahmhích ν&ί vnaeraroMnd musicrosvtme^ kxliA.

Ä hudební yúhon hppemt
Ani ten nepálil h iw'd
technikou vunika t.
w4B> ^ouie basový k^w
klarinete« posóxe ,
jsou miste značně neswe·
A jah se nad datel bucíoucnodí a iívdoschopnosh
kapelu, která ste W navede

h^mnwtr GW 4

9

&

Yänóši velh^ olovník.

The WaskftcpW UniwrscTalo iWm^oliídoáejne ®*
beolUWx. jaho The Mta 6^Mi
TTÄ'
movoAk) Ue uwíé o něco dál ve svem poulu,
W?^e
oWas^ cťo současného širokého hm ta. poctammho umení. Caskcne
hrobe sxbvxaU reperloqr uvedU k nám nupr padlou tyarhotaii
Ski The WW«^ Ujomč toho xjWi “ ■ VlT
lAwbi« Woinmcí antfM
s
mlwetwm 4«tow,
V tónem mela premiéru roxsänlá skladba we Universe t^mphonu (
and Metalu ňtaU ?tóicT)odot· Věto
v mi spojujt ptah o piashctam ctótatovh nAoloM prow^
p^chedelm iixWicru >>^wweth^ ?ii hauiA obcoval, boxovu
toxWa fc^Víaíte &Kayikve^ beiovAsabÍM^^^
amnus^.-ft» Sokvnn hudebnici nehrali, ave hounh a odpočívaj
ve Äodé se slovu Cowello ftarippy-»Tahe Satamovi phcíta se sedmero,
pov\eyadi, vucháámeVi od Spodnejších ^and, jed sedmou planeio^; .
Značí hlíd a jed wu sasvecen &dvnú den, bude -vídil sedme háícibli,
M\a dráh , podnecovaní nededí, dober bude v poula uvržen ( a smrklníci
budou odpočívali v míru xiíý^ 3ah íe videl Iranslomnuu K - jako
v Cechách jix lohtaál - původní ideje do^pdoh odpovídajících
(

poatavnníko umení

Atadicína praiihého duchovníc U'mdu snad jit od rudoltincúKozhodně nenájdeme u?kxdíc ?eopk ani slopú, po dnes lah

ololiheme <^wu\ polihche av^acdovanosh či opěvováni jejich ^lecM
» Ktá&nu je £vä( aley^ičVi udé lo nevidí. Ktásné jsou kvéhn^( ale planící é
lidé -lo nevidí Kwnj je xápaál slunce, ale plasličlí lidé -lo nevidí.

Jen jedno je $to jejich oči, jen jedna věc je }to nehezká: pWidí lidé v poctami·«
j.^usUtFTUBUc^

příimuía lupina nového člena- GVnlo Říich pocel

£ncálhem Července

Viroví napěl. 3O^EF JANÍČEK (fcvanú ^pco) M»<Ju clen PKl NITI VES
ĚWdd sečteném pskhedelic bundu PLASTIC PEOPLE-

Mwc nalo bávaly manager PRlhlTiVES GROUP EVGřN FIM otóí dotóteha

’nEpSm

SIWPINň'

V ČESKOSLOVENSKU

sdělil mamqer 1W KyoWwl ížwnú XRVÍc)

PSYCHE
DELICKÉ
ŽEZLO
VNOVÝCH
RUKOU
Příšerné vedro, balíky lisované slámy
a stovka nadšenců, namačkaných
[jako ve výtahu Domu módy) v míst
nůstce asi 5X6 m. To byl velmi ne
zvyklý a jistě zcela ojedinělý obrázek,
který skýtala 31. srpna Špálova 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 f clubu 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, J’p. zřejmě již
definitivním rozpadu íhe Primitives
Group se tak Plastic People Of Dniverse stává přední československou sku
pinou v oblasti psychedelického soundu. Není také jistě bez zajímavosti, že
zřejmě poprvé v dějinách našeho bea
tu, se našel zřizovatel, který vzal ta-

Plastic People ve Spálově galerii.

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

Foto: Jan Sägl
mysla Stevicha hraje nyní sólo také
Josef Janíček od Primitives 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

?EOPL-E

na

sVAvu v

íálfad a

Ž prod-uW ve lilově gJerii

Τη čUw
ilW Ncwec.W Koubo oUás-í ψο^-u
n?ohodV “^αηα oXw užívali ákntt
u -rubního ^oíw.herh· K nejv^nAwywn
lA(Äkm ^atalí · tódodero žaseolání
V UírúcW nospode, v úlel cfo Třeboně
a ne\<Aule5te»‘ bul rybolov a ^lavb^ loch
l(utóW tóncc 11

bednou při česle do Wnice -uviděl Oěmec na Umnějším rubni u opustený
Vrak jodí íb pojem pivč .se tc^hodli (-Slevkh + Vlěmec t Janfek) spravil
\od* a 'udělal Luinkí To|o ^ViadnuV je dvido i po v^drízUvéní
vhdn os-UínkkiWí jím itínn museli pomaM·

□eV^oI

okč lock

pirocMw toxpdV(
Lvávýct v tote 1W
lAd€\ö<v\<x ndouta.
,
(ΗόΛ<χ μ utódw Luinicc
o^evřcm do

^ViícV lei.

ZÓ2D vo ŠVÉDSKA
Manöver loyale skupiny The Přímili ves troupi
ElAyn Fiala pozval skupinu PLfíSTIC PEOPLE / na za
do, mésk Lundy ve Áeolsku, Me se bona/ Μι\/α\.
švédské vradu Kíah skupině ^as nevut/jilí IIpracovni povoleni
-Fak xe xdtexa se nekonal-

Plastic People

<SIM©

I I v Mušle F Clubu, pn léta oblíbeném
1 pražském středisku beatová hudby, začne

| bude 19. a vystoupl na nám Plastic Peop- j

(MW

Trel % ha raiskucln iabli'cek Siwmnucíq vel! lúkach xúslalo nakonec hevmAŽilo
w°ycl'lehlo
RanliiekkTO zatód lufo
yS^CylěafcHCuOAA DYca-unci tarL· ru.< nu««. „ULJĽí-'PřVTft ľnn iMHin hMim.n« .i
i

■

v'r

■'

^OG/< fí^fíTr' -ľl··^
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■

.

· J^iL^rpttoeRfiAiY

mudcf dab

"

MčDÄŔWJ

ZÓW DO Šy&M

bývalé skupiny The Přímili ves éroup
E^n Fiala poxvaí skupinu PLASTIC PEOPLE Ina zájezd
do, mesk Lundy ve iedshu, hole le konal T^lwal.^
švédské vradu vlak supine Ms nevuiíd{ili IIpracovní perleni,
Iah že xdtezcľ se nekonal-

Plastic People

j

I v Music F Clubu, po léta oblíbeném
pražském středisku beatové hudby, začne
17. září sezóna. První koncert v klubu
bude 19. a vystoupí na něm Plastic People Of Universe,

JWSW SHW .^GQCSW
Třes ^0 ha raúkuch jablíček Hovmnuch veU lákách zůstalo nakonec hewuiilo

H0WĚŘICE - UNDER&ROUND
Každom neděli (celhxni^x'J v li^opadu a Xacalkem x>t03ince

toUm

se honaki Mn<^r<$rouncW produkce
?LASTIc ^OPLE v obci ^oUíx Prah^ v Mororneriach.

ranoTAšhove ^myínu přiuzděli do Hotowvi'c zdášlními
^do^q
^omáského mnn^í. Pjúmétna náÄnost
Ua\e ,

kde

produkce komta

-3fä Kdí.

Plastičtí lidé
v Brodě
Na plakátovacích tabulích okresnfho města se objevily fialo
vý a žluU plakáty. Je na nich se
cesní písmo složené z mystických
salamandrů, zvířat, která se ro
dila z ohně. Dohromady dávají ná
zev pražské beatové skupiny Plastic People of Universa, což se dá
přeložit jako plastičtí lidé z ves
míru. A skutečně skupina při svém
vystpupení používá různých vizuj álních efektů, jako jsou světla,
• kostýmy, oheň apod. Hudebníci se

zaměřují především na avantgard
ní směr současné beatové hudby
— Psychedelic sound. Repertoár se
skládá z vlastni tvorby a pak písni
přejatých od jiných kapel. Po
vlastni tvorby patří především
„Vesmírná symfonie" z převzatých
skladeb hrají „Plastickou fantazii
lásky“ 04 skupiny Jefferson Airpla
ne, „Zahrada je otevřena“ a „Doverské pobřeží“ od skupiny The
Ft»gs a další.
Pražská beatová skupina Plastic
People o! Universa vystoupí v Hav
líčkovi Brodě ve středu 17. pro
since ve 20 hodin ve velkém sále
MěstOB. Spolupořadatelem je okresní rada pracujíc! mládeže.
Jlrous - Jirásek

Plastičtí lidé
v Brodě
Na plakátovacích tabulích okresnfho města se objevily fialo
vý a žluté plakáty. Je na nich se
cesní písmo složené z mystických
salamandra, zvířat, která se ro
dila z ohně. Dohromady dávají ná
zev pražské beatové skupiny Plas
tic Paople of Unlverse, což se dá
přeložit jako plastičtí lidé z ves
míru. A skutečně skupina při svém
j vystpupení používá různých vizu■ álních efektů, jako jsou svitla,
• kostýmy, oheň apod. Hudebníci se

zaměřují především na avantgard
ní směr současné beatové hudby
— Psychedellc sound. Repertoár se
skládá z vlastní tvorby a pak písní
přejatých od jiných kapel. Po
vlastní tvorby patří především
„Vesmírná symfonie“ z převzatých
skladeb hrají „Plastickou fantazii
lásky“ od skupiny Jefferson Alrplana, „Zahrada je otevřena" a „Doverské pobřeží“ od skupiny The
Fugs a další.
Pražská beatová skupina Plastic
People o! Universa vystoupl v Hav
líěková Brodě ve středu 17. pro
since ve 20 hodin ve velkém sále
MistOB. Spolupořadatelem jo o
křesni rada pracující mládeže.
Jlrous - Jirásek

PLhSUC PEOPLE

v S-CLUBU

ímlkeryi prosince i%4 se ^óli\i íWk ?eopk do Vindnraddaelno
^-οΜοτλ,Μ* p° ™Wik dni okoušeli a uspořádali zde Vž koncerk

měla neívětó ohlas
sVwtó GNORiS UFEVhWΓΟ1Λ dosud,
J pobr^W o^ro\iaMú\| /e zdesí nemocníce.
v“wé B’^·
V

PIAST1CTÍ UDE
V BRODE
Na^któovacíck Untói
okraního mhta se oLíevilu
More a yi4é pIcMu^e3
m ηιφ secesní pjsniio ,
.
$oiene ž muMkUucVi ^lamanohů
čvirai LWAe Jodjla ZoW ,
Jonromadv dávav na&v pražské
bejové ^ínu ?Mic People
Mnivers^
™tó|
1? i ΐ . r M * Vemm
MweČne skupina pvi
P^ívá rAzelnúch
ViXua'Wh
(γΑζο isčm
wdurnL olnen a podHWebnúi & zaměřiv pWmÍtn
pvwqwdni imá Woiíie

ÄäWÄŕ·

ψώϊί pYedeviivn^esmnná
xumíonie'’ z^vmoJúcVi
•SwadeL hvc^í nPlaslícnou
Waiitóiii "od skupinu
JeUerson fWlane, ϊα>ιΛ
ole v Véna' a Dpversne
P°j^p?

pne

Pražskx loealovQ lupina
P^dic People oí Universe
vplout« v Havlíčkové BiccAe
Ve sU-ectu η prosince ve 10
hod· ve velkém &xle
OB.
>SpoíupořaidQy <e okresní
rocU ptansyci mldďeie
3iroiAS-J»meh

V KqtIovu Varedn králi
Plpíl ic Peopre v lameuim foríelé
VW« S velmi dobrou ak-uslikoH.
Ixde b^la produkce üspe^Q.

Žůw

ze scénu v Hotonurkidn

'Roh. 1410 parnem sro PIASTlC PEOPIE 0? UWEPSE
iéžkou ikoulhu ?o(čem^ neshodách vustupuú ?U\ST1C PEOPLE
V divadélku „ SWNÍČUO ad o dopadla .procíuhce velmi neúspěšně·
NěhoVta dta nato viola dobře hraji #v DĚČWÉ a posední produhcí
V Humpolci končí ptotesionální působeni iiupiny.

ž>Čá|kem Toku 14^0 ^ou vyhozeni kkvizůár Smetana (n Hendm)
a druhý íhernan a osvětlovač Zdenek Hrabě (wr.Pišuiror)
Plivac feůVyín ^ilně vzrostl -později fata' odchází od skupiny.
V květnu nadává největší taíxe skupinu od doky -svého žaloienv

Manager Pavel Kratochvíl stole slibuje, ale nedaří se mu sjednal ani jedno
Vyloupeni · Nastávají spory mezi managerem a uměleckým kamero
a nakonec tahu mezi kapelou· Situace končí hm( že PR^sKE KULTURNÍ

STŘEDISKO rusí svou úmluvu s?LASTIC PEOPLE OF UNiVERSE, bere si zpět
svou aparaturu sehnanou P KRATOCHVÍLEM.

úhupina zůstává bez aparatury!

lí červnu TRIO odchází pracoval do lesů V oholí města Humpolce
bubeník TWL ZEMAN ta· Emanb kylaryda 30SEF JRNÍČEKÍxrW
a basshutarysla Mil^N HLAVSA ta. Hejla) a hraji zde Yra aparaturu
Skupiny'j, Junior Stran^ers" pod mzvem

W W&«M£
Později za nimi přijíždí na produkce, Utere se konají v osadě SRALA
u Humpolce i zpěvák a hráč na klarinet Michal 3ernek (zaChicho)
Na čaje v osadě SKÁLA jezdí každou Sobotu pres celé |élo i lidé

ŽÍrahy a město Humpolec se stáva střediskem českého undergroundu
V tuto dobu odchází ze skupiny kytarista) hráč na pozoun, člověk kletý
slal ukolébky založeni PLASTlC PEOPlE OF UNIVERSE
3IŔÍ ?ŘWSL ŠTEVICFH
o

Vyhozen ze své tanku je Ux manayer PAVEL KRATOCHVÍL (zv.KRITO)
pro svou neschopnost a podvodních).

•Skupina odchází do amalerkmu a test nucena Lehat až íechnih
pan Ondroušek ji udělá aparatúru in(, DenísdorÚ

Na prelomu května a června rohuWO se hrající členové kapely
a Martin s Honzou dohodli že nemá cenu schovával aparaturu P I4.S,

jak bu si to přál Ravel kratochvil dole dob^ manager PLASTIC PEOPLE.
■Pavel kratochvil měl svu\ plán ponechal si aparaturu do poslední chvíle

a až bv^ kapela PLASTIC PEOPlE bula předvolána h soudu tah bij se
lAkázal jako Velkú muž \ aparaturu bu v podední chvíli odkoupilTím bij se přesvědčil jestli za ním PLteTíC PeOPLE stojí a kapela b^ nanem
bda ’závislá. Na poslední poradě uHonx^ Sá<jla btjjo domluveno že
S Pavlem Kratochvílem není možno spolupracoval ani se podroboval jeho
kompromisům. Tak se kapela rozdělila na Pavla Zemana, Hejlu a Pípca,
Madjna a Honzu- touhle částí přislíbil spolupracovat 3osef Bouček,foiremam

Wenj později pro nedostatek čqsia stratil s PUSTÍC PEOPLf kontakt
Michal íernek a Jiří Přemvsl ^tevich chtěli dělal sKratochvílem ale jak se
časem ukázalo nepřálo jim äesJí.

čacálkem létá

Hejla o tável Zeman balili velké p^4le 3 nápisy „US“.

S^an । deku, spací pdle, Uulat-iA, vzduchovku a nejnulnější věci pohebné
Utábořeni v lese. Nejeli do Km polce přímo ale pár dní bqíi v tábore, kde
má Pavel domek. Hlavním důvodem emigrace clo lesů bul plán
v^děW si na svojí aparatáru a postáv»! se na vlaslní noh^·

Po rozchodu & Pavlem KrolochvJem se sjednávání hráni a vedení kapek
nejistá ujal UON^MIRPÍSEK z Humpolce, redaklor zaslaveného časopis„TEK^
V íe době dělal dřevorubce,a zařídil ahqínébo pro Iři PlhSTlC -PEtPLE’
později LUHBER3ACKS krásnou maringotku- Vcelém drevorubeckém
tábore (asi2 KM od Humpolce na Jihlavu) bulu Z stánu a marinKha,
později i lavice a polní kuchyně hlerou udelaľ clavu zemam -ser kuchaři
Začá&m prázdnin a až do -srpna .se kaidoiisdoolu hrálo ve skále odi8-2Hh4
brali LUMBTORKS napůl s3UNI0R STW&ERS později Humpoleclí
Směnili název na LITTLEBopies. Vtádobé do Skálí přijížděli tánouscí zptahu
a vjlvořila se ták skupina ktárá kapelu doprovázela na mimo pražských
Vstoupeních v dalších leleclq.

1/ )é|ě Se jesle LUMB£R3phS účastnili okresního festivalu v RUMUNOVÉ,

kde získali asi 3 cenu poroty S^to 3 cestopisné knih^

V době před a po festivalu naUčd FERARI (Jihoamerická posluchač FMV)
film o PLASTIC ^EOPIE. Splalo jeho závěrečná práce FÁMU· Wed stavovali
jím?, si Wm úplně jinak a v odešlí se s filmaři v neschode.

Ncx xivěr Itla 1910 se htálo v LEDČ\ nad Sázavou Po hráni ve*| úplně
OpUy soUr kapelu a diváku x Humpolce donou, 3yla to hazardní jídá
a vWdé wača chybělo jen nepalme h převráceni a úplné kalaslrofc.
fetuk WetQ vydávali hlavně dívky šofér nereagoval Po deseti KM íastavil
na záchod
ýme vystoupili a zbylydn 7-hm. stí peŠku·
Tobolo poslední vyloupeni v sedavé XEMWi

% návratu do Praku ^začalo zkoušel v^U u Hl^Sy n^leWj)o kapely přibyl Houslista 3IŘI KABEŠ a zpěvák -PAUL MLSON·
Nacvičovali se převážně VELVET UNDERGROUND a m*·
Pním vyloupení bylo aM v kán vSUCWE u Karlových varů ^AKWALAMA.

KONCERT

AV ;«· výmm w
uz aio.w

V SUCHÉ
V sobolu U. zón se uskutečnil
Suché uNejdku na Karlovarsku
pozoruhodný koncert- vyloupily
na nem společně dvě hAtom
Skupinu-MMl a PLIISIIC
PEOPLED? UNIVERSEto první
setkání dvou rozdílných hudebních
hálorůf z nichž kažaúzeprczentuíe jinou větev současného
ptoaresívního hudebního úsilí,
V PthSTlc PEOPLE záměrně
nevybočujícího xhadičnííbo ,
/umezeni bealové hudbu, v případe
MuVÁLU přesahujícího snealové
oblasb směrem n experimentům
Serialních kompozic 'a podobně.
Navíc se fyonceú uskutečnil
,
V mimořádně příjemném prostředí,
kleté dokazuje invencí a schopnost
VUlvarného xArrtěnť dleni mimo pražské
centrum - vnitřek keřového kluku
vylepil jeden z jeho představitelů,
Tomáš Cuhva svými Vunikancími

Máj

pokud ide ovládni koncert
Plasiic Teople lenlolml^xedxedli
Vu&foupeni opíreúki se ptévdině
u iepeVkár WatWovu svwpinij
The Vel vel Gnderqyound/ bez .
podsUnůcb nqv'M /e scénickém
popeli - hrali Idii po odcnpdliA ,
dvou clenu skupinu poprvé v novem
doplněném obsazení- Trehvapemm
- afespoň profy kdo neznalí koncerk
Were sekondu před dvemoylet^ - bulo
V||5?9Wfn* ležáková AW-uólu, skupinu,
íeí^ drnové podlazev, p-fevážne (
£ Mariánskými Lázni. May agresivní '
a silhoiA hudbi^ vesměs * vlád ni
iviArči dílnu opoRenou nemeně"
^vesivmvni českými lex^. Milan
Kniiák Wet; skupinu, komponuje,
?’tíW.í Wř
i^o současna
cinaM je zároveň odpovědí pro
TU. kdo se pian ca nuni Knižci.
navtalu z T
AmeviHu
dělá■ V■ kazden.
V každém
f2p^
€Vl^H
^la
?bu14tHW°
?Ae
dobré. .
?W° '
dobn<
kdub^tehU«qnx
soubor fihUd\
vSi
V
kpoh| v nejjolízii době pňdslavil

X€

whm i nu ^tažskě stěně
>
TI· Jiw.
T:_

5 lokem WO se starina WIIC WIE OF THE VHWERSE
toztouäla v
Jt.li
$roduhq v Míce.

• ZÄRÍ: Oficiální Boublíkův měsíc. —
Plastic People of Universe hrají na Leten
ské pláni. Jejich experiment s cirkuso
vým stanem a zvěřincem houfně následo
ván. — V novém repertoáru Karla Gotta
skladby Vivaldiho, Hašlera a Franka Zappy.
AK IA>-K*o

PLASTIC PEOPLE
OF

1971

THE UNIVERSE

1021971

AU»

Praha
MÍC

% yioe než roce vvUoupita stapinaíWW ?£0PU OF THE UNIVERSE
opět v Vtm. ve swicWshmi MiicF(hM
přeplně™ w a doiíši desimv Mí ^řeď vchodem, Ivo A ctíojm
attnomiA veČet^
byl Věnován americkému avanlaatďninw
Wki AO WWW.
tet xoW 3an mm H
skwinu WIC PEOKE
Sporu ipoc^nw davem Áeůcn pmznivcví Opel po toče v MFC WompteH ňims JíWft oxivolě a díle W MmWa< klety
mu do CesnostentRoi
tv^ Viala ze Švédsko. ,
xo^mavém wck se dosW01 he slovu jíž tapeta ।
hW sepieetóavíta v nové ústave: MltM HWfi (baimitó
PAVEL tíMRN (<Wl, 30SEF 3Wlt£K(s(( oM Jití «(UUcrwtó
PKmoNlwalY
* .
^epeatloá]bjl slotem x< MJelo WevMow ^upin^ V£|KT UMDERGVOUI®.
Veta
b^lo pWeni sOxí ClH v nti cesU M déklaMoU
feja W<ek.
?o dota cekta koncert Wu tiaiWno zq kapeloM stonnvUnM dkapedivM
ž WettaodcVi íi\mAď wOQvaín q taseb.
‘
Četa Wo akce sc velmi xawta.

GIFT
Xlkrs b·^ u hence sve IrpělivosU Je nijnipolovino. xtpna c\
b^t odloučen od Mátcte
více než dva měsíce, dva měsíce, a všechno, co z toho met bul v -hr pomuchlané dopisu
a dva velmi drahé meximědíké rozhovoru. Je -sice^oda, že kauz .skončila a ona -se vm+ifa
do Wonsinu a on do Locud
bfisahata. že zachová -jistou vérnosl, že buse občas
5 netop sdto.at jenom po zábavu- Že bxj zuM věrná? Nicméně v poslední době
WaU xacpW mj pochdonosli. "lěžho vnoci usínol q kd|ž usnuí, měl děsivé snu.
•Prohděf cdt noci a převalovat Upod peřinou, do očí mu vslupova lusku, bdip^ peds-hvovcrf

Hajcii. jak ÍCÍ'^H
^^vdnij alkoholem a sladhumi řečmi nějaké Q°Ti^
JB lj
Konečnému laskání sauátního zapJmnéni^^
než naohisinej
ÍT rozum.
Harctin^ nevěru ho pronásledovali] Ve dn^prc^topovak uho musf
hnazie sexuálního omámeni ft navíc bu ©ní nepochopili'· jaká ve -sWecnosli fe·
tom on, W> l~du ch^t, ,n|
W do^
« duše
rT X TTr ’
Překovala $
při lome o. ílosial len mpad denpňd shvnodí
a \ ' l' S l
kesonová kdvníw W50a díval se do^chrdnkp $ díval se
nT T X oí
Ft
^spon sfcvo od rWii· Bul tom tenom (eBt od Amatematol
।
Amenca(tozajíq\% zda poIřebMie činidla Alespoň oni rAéíí
Jž SÍT' 417114
™^dlo1 Neměl1 ^ice tolikperX abu mohl
XXSM
T
>emz ale p>roc bu se nemohl poslal- Bufo Ío
expres jakobJiboto lásílka. JVíslí den sel fedo do
«XT 1
ltř^ w1
o^h^sloli o leomu!
voia Babici sMni veh^ se správnou mírou ^o cTWa fho pnstovJsou< že'
pri mnimaWh otřesech bumohl jel poměrné pchodlně. Stočí něhofto Uvorupw vzduch
driA^A
T
<^val druhou

ŽFt' * p^V<W^e i! b< vwdrJ M balihv bA nXhq KREHKE.
I n m ® < SbKeí ·'l, V^W'·ř
m ?0,í'dí^ zv ™«iněP^'
kM w ohWn u/íli hA?U?
ltóří,kduz oiene drete,
vX
xpropne, a jak |ej okvfe „ wicJ(
w
^ho Mx'aph b^
jí| do him. Jen ^bH mlo JX
F ^.««W ^dnoUMn,^

a koneckonců lokk vpfírodé bává Al «J V vKmifweP^

la&bTP W ?KW|U^
Wd X .i TofcSdtí
KM, flí vfc ne(lepi>WbuneX®
fcXá rC
i*eA
'I
‘

।

Boie,to| JX vlhkoM Í pák cílím «
bavlněného županu, i MAmm lemem q
hrncích Wi na descí dcfu, pata ctím prj a vuWíblase.

bral
prd^k^ al^ pokredela se mi x ruch na zvracení.
Hatcia s,i poRjepávalci dkní ped praciek, cvik, kleni videla v letami- Proboha, am o lom
mmjuv. UUa a sta od
^fce, kde mdlá fahev tvOTch a modrúch vitamínu ·
nť^ klkhjapah zkusila dolhnow sťkofm/'^ehd už v živote
Vidět Wnu Wo ŕ wem. few seohabal a sedla si kdohrdl Uíž h malému
smt na íArém M Melón- tložm, že xavola^ill, ť(Ua iaho odpoveď m ^hefm lákavú
pohled Shena si okusovala kůžičku unďůů
včereuím večeru brúch soudila, že ho mas
hž (tó Vím. to mijdíš, Bože můř on je jako choboWce( rud^ vWe A zvedia -prdom
tueřma obranu íÝoblém je, že za chvíli jsi úplné mwá, nechceš už se bránil" a konec
konců Krm spolu v pcW a v sobota nic neměli, takže ^em mu k) lak néiak dÍMík
hí; co muslim t a Začala se škrábal po We. 3á p tetanu, že p m poalovala upne
ax za cnvlL
chechtala s dlaní p^ed ús|u. 3úli tehnu/za chvíli/nakloní k s e
« šeptala, chtěla jsem (o. Teď už se smala nahlas.
Hondo okamžiku pan Jámeson xposla žaxvonilna dvefe tohoto velkeho abetevneho
oUňkfawW n vnésl UV (Urnlř7h( iípod®.
čm, kw^'lČlr' rTU
data 15 cenliÁ akopilnihpihkróutovilq
c
hnede penesnkk v salón vi- Q?bv to mohlo bít ? zepwse &Ä· ^raa driL
Ve^Xřk
Wwoutekilpofo^ vprodrd ^onu. fe»?n

Do
po

netasné hhsu· SheiWpfeiíždéfa nehtem
flj a
nq
«dre^ľ

Itío
pw nasce hte^lncp .Iťdem

o«tóváí[m- Tah

^s· Cítl mchÄk

odlrhvwl vík hraiľtf (kh Sľ

Ti

haraq oÄ kmbe,
? ,ob«

q

® pc^LKifv

^otóluj. Není Ú 2Q «> vS Obé vsfchtaÄ'Sl h QS abl 0TO^

1M

^sf
^ekta sneiía. Marcia odbehla doMu
v^mekže oleľX»

$'
v tuce veliké nužku na plech. To ie mpilpn-' .<
-schodu
naiÍM Bula bez dechu- Udětef lo nechci xd strhal T^h^Jl
Ferrj pnphfa
0 ikee vudeeW^
htabce, ale i dno odri bulo pfilu sdne. Do prďefe, reWa rozč/enŕ ^Ar4uf «mdia
llam nápad Co,rekta Uatua Díveť«, a tólkt^em^ i/vmlf khvbul kido

ah «mnu napeW žuo va ducM Na H* cíl;l pXe’„.Aí a cílil
Sa iľíí “ u ‘,Ud°>*
hf druhé Äní trubice.
^pchHa izehopfc nuzhu oboma rwhamaJh wbMv« mtóik á,bo< dri diek
dc d«dM bej.hu dni ltp|qpKslw,shfc tepen
4t skrz vucpavhu a skrz sM hlavu '
šalelo Jeflme. Hlava selto&u roičlipta a husie hapkuj -červene jemněpaizovatij v romfri

Sunday Lorning,

Nedělní ráno přináší rozednění
to Je právě neklidný pocit na.mé straně.
Jitřní rozedněndneaělní ráno
to jsou právě promarněná léta
těsně zs mnou.
<
Podívej se ven, svět za tebou
tam Je vždy někdo okolo tebe
kdo bude volat, nic si z toho nedělej
Nedělní ráno. Já mám počíst
zdá se mi že to nechci vědět
Jitřní ráno, nedělní ráno,
to #Jsou všechny ulice
co jsi přešel
nebyli tak dlouhé.

"This 8tory Oř ;Jy Life

To je příběh z mého života
to Jo rozdíl mezi spatný51 a správným.
Ale Lilly říká
že obě slova Jsou mrtvá
to Je příběh z mého života.

BeginninUJ To See The Light
Právě začínám vidět světlo
právě prozírám
někteří lidé pracují velmi tvrdě
ale nikdy nedosáhnou to správné.
Právě začínám vidět světlo
chci to říct všem z vás lidé
právě přezírám.
Piti víno ráno a večeřet v noci
právě prozírám
zde chodíme zase hrajíce si na pošetilce
zde\ chodíme přetvařujíce se zase
právě prozírám.
Chci to' říct vám
hej děvče právě pro zírán..
Protože oni jsou změkčilí
nosil jsem zuby ve své ruce
tak mohu zucochat vlasy v noci
nyní začínám vidět světlo
potkal jsem sám sebe ve snu
všechno bylo v pořádku
právě prozírám.
Nyní přichází dvě z vás
kterou budeš volit?
-Jedna je černá jedna smutná
nevíš co dělat
právě prozírám.
Nějací lidé pracují tvrdě
ale nedosáhnou úspěchu
právě prozírám
tady je problém v této době
ale nikdo z nich ho nerézLuští
právě prozírám!

HJwo Ua skúpim TLA3TIC PEOPLE OF THE UNlim , Jtowrw,
podnít na plesu- £Äh fřiznivciA kapelu jich téahprish
jen malá cas4 a ošidní lidé nebyli na. hudbu j^huu^^TIC
•PEOPLE h-rajľ vůbec připraveni ■

fá. ÚNORU
byla ve smídiowliem M.F.C uMořádand další produkce slwiny

Plstíc PřopiE or the univetue . ?LA$ľíc W sí na Mc, večer pozvolí.
hosta v podobě hap^íy MM x Mariánských Lázní kterou nemela
Praha he své velké shodě jesle možnost spalní ^koncert bul obrovsky
pájeno a nebo lib, jýdnú dopředu byl zcela vyprodán.
AUWÄ zahájila fíochoc&n Ptí-uáh" a po něm nadec/loiraly
dofe vladm wadb^^ 1^ THM JOTO/
*
Zvlá&k dobrá byla skladba« fiTENT^T W WÚfíll pří níž bylo po^žiro
vedle odalrpcji nádwjú i Mficné plačky., Men den kqpelv zase
ělW na ppdiu dříví, nlere bylo později nabaženo do rad mezi lidi,
Mitan Umiák za&e háxd mw lidí ruzi. hétíeří lide v sále, hledí příslí
ha^do konced asi omylem a bylí dbposwl zňhlí Jpslouchal kapely,
h-íere se za lermín proaresivni hudbv jen shomij nedovedli vydihnouf
ie sMeČne moderní hudbu hraie pravé kapela ^KTU^L a^eaqovali
Indukcí naposk hloupé a mí^V í urážlivé. Čásrobecenstva
vWi pochopila o co jde a při skladbě ŽIVOT JE BOJjiž 5 klanem Mákem
a osíamurnl členy hapdy zpívala velká Čdsl lidí vsátí.
Po přeslávce, vystoupila skupina PLOŠTIC PEOPLE a hrála skine íako
při rpředeM konkrk shlodby od m UNDERGROUND a HM· ^1 Mo
honccrk nebylo použilo ohnu ani jiných vizuálních deklu.
11.8 mna hrála skupina MSTÍC PEOPLE OF THE UNIVERSE opéb Jo právních

podnicích na plese.

2- cílAbnOl

Vystoupili PLASTIC PEOPLE Df THE UNIVERSA naposledy
v thuicPMju· Všichni členove kapely vystoupili cr Četných

koženkových šdech a napodiv byloprí tělo produkci použilo
hrnoho ohnovich slehl Oepeavloát byl dožeň xeshlackb FU^S
a VELVET UNDt^&WlXD. V k době se vlak vedení Domu Uropimlvi
již kapelo PUSTÍC PEOPLE předával*
* začalo si prdo

hledal záminky jak sedilo kapelu stavil - klubu se pťj(
při, lonnlo koncertě klovalo a náUo vylomil lachodovou mísu 1
Vedoucí osobu UV)0^0 paniku ii asi povšimli xe Wo hudba
Zatíná W UTciKm ,lidem nepříjemná aptolo se snaiíw
pvixbúsogil a krt xamink ie*W HodjL.
।
skupina PL^sτιt PEORE se však
dodala vwvnai
£ horšími Hibodmí a dokáie se obejit i bez nejanehn Muskl IMyul

Bubew\

feuel

n^ Koncerte v

pv^sHer^ h((,

?o posledním konceylě v Mucid
se kapela TlASnc ?£OPLE,
^oxloucila na Čas s?tóou a uspořádala několik produkci

Ha Venkove 3. dubna - Sucha u. íí Ymů

H června - Ledeč h/tówou
10. eemvice - £htó

11 Tdti

Jihlava

Na honcevl skupím PLATIČ ?E0PtE OF THE UNIVERS ä do Jihlavv
Vstavilo přes 100 Mi £ fyahý Koncetl se usltóečnil v provitotní
dřevené sJavbj (ati d*evem
dúml velech rozměrů a se
spalnou anuskhou· Hralvj se skladby od Vdvel underavound aFws- ·
lak? se hrálo od skupiny Rollina Stenes na pocesl úm^x
hicha 3a^eraíonn^n
4
. ‘
Aparalura xde hrdla dodí spalné a ne ud-áU yupív^ám proudu
pořadateli £W wile nepomohlo. 3áse hd, že koncetl u
pf<^h '
nealer^ch ^eno casledn |ah( ^ca b\j si členové hapelí
hrálo se v se^ave:

^occl, oJuuhc ^uíUk- p.p. WitsON

tou
fyuW k htvuk
tónu

- KeJLA HLAlSft
- MÍ KŘBEŠ
- Wl SEMRN
- 30SEF JAMcEK

06119
Jihlava

Jlf. sán - BUnsko

£

PRAHA hl.
přes Velim

Kčs 2M0Vt124»
Jihlava

C

««AHA N.K.-UMI

06119

Fotcx^rafiQ

i vystoupen»
te dhe

v

obcL

/0 . Července

Ή 71

í

dne.

vystoupen»

10 Července

1^71

v obu

Skala,

u

Humpolce

41. prosince hrála skupina PLASTIC FEOPLE OF THE VNIVERSE v obci ÓLIOEC
Ppbhi M\[. Hrálo se cd Jf do <1 hodín vlámem hospodě v došli velkém
W se^ae
zaplnil pově sinou Ä Prahv (a&1 l^hdi)
Hned na zaČamu hram b^l vjpnul elektricky $toud a Ibvel ^eman
bul nucen výplni} lulo pomlku krou na bicí
ostni tnu pomáhal
^eäen x pti^ivcú bapdj mlatku Xahmíi ^ivol jebop
•Po läo vmucené přestávce pokračovala kapela v hraní, skladbami od
Ve skladbe ,HALLllCKMRTlON HORRORS si xaiptval Hendtix (& W|a»w
a měl vdkv áspéch u hdt v $4Íe. Na závéf zahrala
upi na
(,
PLASTIC PEuPLE , skladbu z repeodoáru kapek AU.TUAL ;tlV0T JEBOJWánHélo skladbu -kvdo asi io min ake honcíwx n^ necAab
dost dobít rozpormi f kde semenaří pódium
skupinou, nebol se
tet sloučilo v^wen nadšenú celeL
'
CeU lélo akci padlo za btó několik sudu piva a potadalele
bvli Velice ^pokorení.1
,
i
i
1
hrálo se v s^siavč: vo^^uaííc ^|an-F-K WIU0N
(Us -tnEOlAMU\VSRv
^boudi - JIŘÍ KABES
d™m$ -TmiEMfiN
^uMax - JOSE? JANIČEK
$on$ - "Wenciryc

V lomlo měsíci se rozhodlo xe od pmliho rohu začne -«f Skupinou
PLBSTIC ?£OPL£ OF THE UNIVF.RSE Opel hrál 3in ľfem^sl Slevjch.

NaposUol^ v 11W mála skupina PLRSTIC ?£0PLE 1L11 x {-Ollwaldově.
v obce 2e|sohovícc.

30 12 W1
V

pr^kem

MfC

precWrer

M^KtctePht^

dAS^P-M.

0^^

^/dopAe

/

Of

7A^

^O/Pe^e

ObS^Zen/;
Disc - jo^ey -

Michal

Jin
■firem^irx

br^ch

ukhz^ru

^tarouz
Chrom^

Pe-iv
"Protes
?^e\
Pro Kep
Petr
proves
Udiikv Hors_-^(?ciVTP

- \lPck^<

Siluestio.

se

*
^e/^.z

^/ssc/6^

od

s

toyfa

AorS/
^ys fa tc/bet-fa ■/ /7'^3^.

/</^.clh^

p

1972
«21. bmncx meta skiApín^ PLASTIC PEOPLE OF TUE UNIVERSE, M- v obcí
XeleüEC cüx melo by! spojeno 3 xAtamrn ipw.

Poslední den pred vysloupentm v^akřJ-NA porad z-mših

Pí,jd<. 31.3.
fo několika sjednaný kenarleck tícn se xrúxdmch dv.voci^

hewWečml^^
v Pisku- na maWnw plesu
■lamneju ekonomické sholu.
'
Ma basovou kutaní nemohl hrál mho obvukle MejU. proloie ieho pravá

dostala <Uia krve.

HŤX sc

p4 v nové™ složení:
lin-PfiVEL ZEMAN
IruWlft- JAM 3[LEK

JANÍČEK
housle - Jiuí KABEŠ
Jěv -ni«
kMonxiDěv- H.HLAYíA

dohodnulo že skupina
ČASTÍC PEOPLE se bude ht IřiceL
s dechovkou
c Budějovic.
P-tvni íAČali hrál WlIC ?EOPL[
první sérii Hí skladeb -

Willie lbe pimp UPžwy,
3^innin^ Io see Ihe licjhl od VELVET...
lálo série se & úspěchem odehrály
^,i jevi> pÝi§lo oznámeni,
ie Udílel Mu si 'dolil produkci
telo Mpinv neprek. Členové
plesového vubotu se snažili vdoupení
Xaawnl, ale nepodařilo st iinrlo,’
A luh vtiahli honotáí 2000
^<Weišjmi hAiíči vyhoněna před
misi ni hullúíní dlúm,
'

22681

Me^la u kMonu.
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PUW Wf ve Ztwi Ts^awu

JbčelnáóhupmiL příznivců
všemi ^oskeokj ^nať\|a cWa-1 namíslo
Určeni. NahoncetU b^lo asilWlidí žTra^.
Xacálek se zpOidil asi ol^hodim vinou, poradodelů; hleři králce ?ved
čaěálhem ysUupení vypnuli proucí a opějovne. zapnuli čími vy hotel hlavni
Zesilovač fé^cek Jam cek musel v^rnbíd velké všili, aWe^lovač zpravil
a ko^cevl se mohl UsWecnil. V repeatleátu se hrál v skladbu od Všivě? UncAevavounct
čqWh Q vWni. koncerl W -filmován a nahrán. Celit koncetl

J

inencii velkém uspe^^

Výborným dop nnem b^lo po skončení v^low^eni ps^chodvama. klete
provedli Kukej Vtw 3-itous.
Hrálo se v-lomlo složení: Žeman - bict
„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 Emulsion, 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.
p.Xo&r^s
:'2 c /ývp

J 3i|ek * Itvbta
3-?. Slevich- úiúUt ,
3. Saníceh.' mlavofcn &
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^.R. mON - iroau-
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pop NÄZVŕM

DO LESÍČKA NA ČEKANOU
VSTUPNÉ IS KČS

AUTOBUSOvé

spojení:

MESTSK'f AUTOBUS C. 1^0 ZE STANICE
ÚN"Z VYSOČANY DO NlšKoVlC
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STÁTNf AUTOBUS Z KARLÍNA-PoBteí-NÍ
ULICE, NÄSTUPlfTÉ- č. *t PŘÍMO DO vEL£Hk,
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PLASTIC PEOPLE

V

30 března 1974-český budějoviče-sál amerika
18-21 hodin

dg 307

pospíšil ivo - 3 tóny na basu
milan králiček hlavsa -vazba -zpěv melodický-foukací harmonika- _
sekce dechu-instrumenty smetiště speciál

pavel zajíček

tahací harmonika foukací- buben obr- zpěv

rytmik kdokoliv /a jiní/

plastic people

vráta brabenec zpěvák -saxofone alte i sopráne
Jiří kába
viola-čel@- thersmin- zpěvák
mej^a
zpěvák a bas®
pepa janiček klavifon -kytárka
decentní bubeník Sála dementní

dg 307

( plastic peopled

keulim večima
papírovv apselutne
banán prjrek
hudebníci z konzervy/kenzervaterieti/
milujte jižní Čechy
hlavepuatina
kazí muzeum
já a muj tas /taaemnice/
degenerace
nocnej mařen a střeny
marnest

andělské vlasy
francovka
epitaf
ranní ptáče
když je člověku fdnes dvacet
metro gelwyn meyer
goldwyn
traktory
nikdo
já to se ti to spí
jednou nohou na dvou místech
včera v neděli
ach jak mě souží
vožralej jak slíva
podivuhodný ^u^mandarín

pořadí skladeb nesouhlasí
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sWn MSTÍC WLE THE UNIVERSE a DGM Tenio honceTl W m
poznamenán tólpvitewnx událost a muselo se proto postupovat
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AUSTRALSKÉM MĚSTĚ
Perthu vznikla „profesio
nální kapela“, její! členo
vé hrají na vysavač, leštič
parket a domácí robot...

V AUSTRALSKÉM MĚSTĚ
Perthu vznikla „profesio
nálni kapela", jejíž členo
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Hán pr»«bu k míatnímu národnímu výboru · kulturní komioi - BoJanovice,

e povolení překročení zavírací hodiny v Bále Jednoty v místním pohostit
etví. Chtíli bychom v aále 21. února 1976 oalavit v soukremé apolečnoet
ti a manželkou avatbu, kterou Jame nedávno uzavřeli. Jednalo by ae e

oslavu a hudebníky (Jsem uměleckým vedoucím jedné hudební skupiny) přáteli z daláích hudebních skupin. Jelikož vlak do Prahy odjíždí Již
ve 20.39 hod, a kolem půlnoci žádný vlak nejede, mohli bychom odjet až

vlakem ve 3.56 hod. Rroto prosíme o povolení k prodloužení naSÍ oslavy.

Těším se na kladné vyřízení žádosti a předem děkuji.
V Bojanovicích 26. ledna 1976

Navrátilova 11
Praha 1
/H-

MNV v Bojanovicích souhlasí s uspořádáním výše uvedené
oslavy spojené s hudební produkcí podle výše uvedené žádosti.

MNV předá povolení k prodloužení uzavírací doby vedoucímu
hostince na 21.února 1976 a* do 03,00 hodin 22.2.1976.

V Bojanovicích dne 30.1.1976

Tajemník MNV:
Ing,Jaroslav Potužnttk

Předseda MNV:
Josef Hušb^úer

Podaření hudebníci*
Pomluvy a skutečnost
(čtk|l V pésledních dnech uveřejnily některé xáí padni listy zprávy, že v CSSR bylo zatčeno 20 „opo
zičních" umělců, mezi nimiž jsou spisovatelé, básní
ci, výtvarníci a hudebníci. Není to poprvé, co se na
Západě hrubým zptisobem překrucuji skutečné udá
lostl v Československu
Je tornu tuk 1 v i uto případě. Veřejná bezpéčncst
vzala v uplynulých čtrnáct! dnech do vazby nčkoltk
mladých bdí pro tn-stué cíny výtržnictví a některé
další. Byli to členové „hudebních skupin“, kteří od
roku 1971 pnřáuau
nŕ
venkově různi ,.vyI stoupení , při nichž d -Uiáz-lo k výtržnostem. Většina
z nich bvla v mhiub sil trestaná a mnozí pfnŠ.U psy
chiatrickým léčením. Téměř všichni holdovali drogám,
omamným látkám ;■ alkoholu Zád m ze skupin ne
splnila podmínky ;v. o.fikm ní; o zk >bek v roce 1971
aut později a umučia tudíž žfidin- um ávnění veře jně
vystupovat. Ostatně „llrh produkce neměla s kultu
rou vůbec nic společného, jak s« včera mohli novinář!
přesvědčit na UKazkách textů jejich písni l na filmu,
který sl tito .muzikanti sami im ;.|| Několik zkra
chovaných vysokoškoláků, jediní absolvent filosofické
fakulty, bývalí’ kněz. individua často měnící zaměst
náni. -e snažili zaujmout jen primitivní vulgárností.
Vefejtlá t>ezpe<no.,t zasahovala při mnohých z jejich
22 .vystoupení . Ukládala peněžité pokuty a shaž.Ua
se o pre.etitlvní .varování. .Protož.; však; nadále -docltíizfllo k výtí .t':· trii», škód^ni na zařízení, har’.oínaní! etd.. tedy k zjevném!? a opakovanému pOrušován! platných českosloveriskvc’i zákonů“ musela přistoupit k represivním opatřením. Rozmel» a pomlou
vačně kampaň západních listů je o to absurdnější,
že je dobře známo, že prou podobným extravagant
ním skupinám narušujícím vmejny pořádek se. postu
puje 1 v kapitalistických zemích A mnohem tvrději.

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 „opozičních“ umělců, mezi nimiž byl!
pásu zvěčnili jako polonahé nebo velmi údajně spisovatelé, básnici,, výtvarnici a
svérázně oblečené osoby, produkující zvu hudebnici. ;;;
ky pomocí hudebních nebo Jiných nástrojů
Pracovníci bezpečnost! seznámil! novi
(třeba I kus roury nebo podprsenka), se
s fakty: Protože členové některých
objevili v některých západních listech ve náře
tzv. hudebních skupin nedokázal! úspěšné
zprávách že v CSSR bylo zatieno dvacet složit kvalifikační zkoušky — z uvede
ných lid! měl pouze leden částečné hu
dební vzdělání po krátkém studiu na kon
zervatoři ~ hledali později uplatnění na
venkově, přičemž neměli žádné oprávně
ní veřejně vystupovat. Při’představeních,
pořádaných např. pod záminkou svateb
(i když třeba příslušná svatba byla už
před delší Sobou), docházelo k výtržno
stem, poškozování cizího majetku, požívá
ní drog attr.’”Vfl Itž dříve preventivné' za
sahovala při některých .z těchto tzv. hu
debních vystoupeni, Iniciátoři byli , upo
zorněni na nevhodnost těchto akci (na
které někdy přicházeli ze zvědavosti 1 vel
mi mladí chlápci a děvčata) a byly ulo
ženy 1 peněžité pokuty. Protože „hudeb
nici“, z nichž mnozí, byli už v min ilostl
trestáni- nebo: se, seznámili s prostředím
psychiatrických léčeben,, pokračovali ve
své činnosti,-byla VB nucena provést re
presivní opatření.
Absurdnost poklisu některých západních
listů, vyvolat kolem případu umělý roz
ruch je zřejmá, uvědomíme-U sl. že se
proti podobnému narušování veřejného
pořádku zasahuje i v kapitalistických Ze-
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Podaření hudebníci*
PRAHA (hod) — Včera měli novinári možnost shlédnout amatérský film Sa
ma o sobň 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 '„opozičních“ 'umělců, mezi nimiž byli
pásu· zvěčnili'.jako polonahé nebo velmi údajně spisovatelé, básníci, výtvarnici. a
svérázné oblečené osoby, produkující zvu hudebníci.
ky pomoci hudebních nebo jiných nástrojů
Pracovníci bezpečností seznámili, novi
(třeba i kus mury nebo podprsenka), se
s fakty: Protože členové některých
objevili v některých západních listech ve náře
tzv. hudebních skupin nedokázali úspěšně
zprávách, že v CsSR_bylo zatčena dvacet složit kvalifikační zkoušky — z uvede
ných lidi měl pouze Jeden částečné hu
dební vzdélání po krátkém studiu na kon
zervatoři
hledali později uplatněni na
venkově, přičemž neměli žádné oprávnění veřejríe vystupovat. Při představeních,
pořádaných např. pod záminkou svateb
(i když třeba příslušná svatba byla už
před delší dobou), docházelo k výtržno
stem, poškozování cizího majetku, požívá
ní: drog attr-VB tíž drive pmenttvitr žnsáhovala pří některých z těchto tzv, hu
debních vystoupení, Iniciátoři byli upo
zorněni na nevhodnost těchto akcí (na
které někdy přicházeli ze zvědavosti i vel
mi mladí chlápci a děvčata) a byly ulo
ženy i peněžité pokuty. Protože „hudeb;
nícl“, z tílchž mnozí, byli už v mlnuiostl
trestaní nebo se seznámili s prostředím
psjchlMHckýcb léčeben,, pokračovali ve
své činnosti, byla VB nucena provést re
presivní. opatření.
Absurdnost pokusu některých západních
listů, vyvolat kolem případu uinělý roz
ruch je zrejmá, uvědomlme-ll sl, že se
přotl podobnému narušování. veřejného
pořádku zasahuje i v kapitalistických žemích.

Pomluvy a skutečnost
(čtk); V posledních dnech uveřejnily některá »4padní listy zprávy, že v CSSR bylo zatčeno 20 „opo
zičních“ umělcA, mezi nimiž jsou spisovateli, hésníei, výtvarníci a hudebnici. Není lo poprvé, co se na
Západii hrubým způsobem překrucuji skutečná udá
losti v Československu.
, Je tomu tak i v tomto případě. Veřejná bRžpéěnost
vzala v uplynulých Čtrnácti dnech do vazby nřkohk
mladých bdí pcb uastné; činy výtržnictví a některá
další. Byli to členové „hudebníci) skupin“,’..kteří od
yohu 1971 pořáo 't ,'e ažná na yenl >vě i&zná .vy
stoupeni“, při nichž docházelo k výtržnostem, Většina
z úloh bvla v
sil trestáni a mndzt prošil psychlatrickým léčením. Téměř všichni holdovali drogám,
Omamným látkám । alkoholu. Žádná ze skupin ne
splnila podmínky kvalitlkačních Zkoušek v roce 1971
ani později a nemciu tudíž žádné oprávnění veřejně
vystupovat. Ostatně ptoch pródukce neměla s kultuMu Vůbec nic simlcčnéhe, jak se včera mohli novináři
přesvědčit na; ukázkách textů jejich písni I na hlínu,
který si. lito, iipirz.lkaru
natočili Několik zkra·
chovaných vysokoškoláků, ■ jeden absolvent filosofické
fakulty, bývalé kněz. Individua áusto měnící zauiěstfiání, a snažili zaujmout· jen pinnlllvuí vulgárnosti
Veřejná bezpečnost zasahovala při mnohých z Jejich
22 „vysto tpení podolu1 prnč/iie pokuty a shažľa
se O. ptev$ tflvní prostání ptotu’' však n.dáln flocházelo k výt! Í»e tem, Škodům na zařízení, narko
mani! atd., tedy k zjevném)), a opakovanému pórušováta .platný-cfy..^
musela při
stoupit k tepretavnim opatřením Ríztuch a pointouvačná kampaň rzďptanfc^
o to absurdnější,
že jb dobře, známo, že přou; pňdi^
ním J&kuplnám nkřuěupctm veřejný pořádi k se postu
puje 1 v k.ápltal'.toických\zeu)ii:h. A a.nohem tvrději.
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Ve dnech 21. ož 23. září se konalo u okresního soudu Praha-zápod hlavní líčení v trest-

ní věci proti obžalovaným Ivanu Jirousovi, Pavlu Zajíčkovi, Svatopluku Karáskovi a Vra

tislavu Brabenci pro trestné činy výtržnictví ve 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, Pavel Zajíček na 12 měsíců, Svatopluk Karásek a Vratislav Bra-

benec no 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
MAGOR
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 VLASTNÉ 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, neboř 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 nq 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 A SPOL.

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
Student, který koncert skupiny
sjednal: „Mohu říci, že když sku
pina na plese vystoupila, byli

jsme otřeseni. Byli zarostlí a špi
naví 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 ...
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
Plastic 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
Plastic 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 Jirou
se o 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, žě 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 ne
bylo vůbec rozumět, co zpívají,

nebo vykřikují. Někteří z účastní
ků pak měli texty napsané na
papíře. Když jsem se zeptal jed
noho, proč je takový kravál, že
tomu nerozumím, tak mi na to
odpověděl, že proto mají texty
na papíře, aby si je mohli číst.“
„Jednalo se o hudbu dost mo-'
notónní, která spíš lidi oblbne
než dá nějaký užitek. Mně osob
ně se toto vystoupení vcelku ne
líbilo, slyšel jsem už daleko lepší
skupiny. Jediné, co jsem z vy
stoupení měl, byla práce, proto
že jsem potom musel s dalšími
členy SSM uklidit sál, na kterém
zůstalo množství papírů a spous
ta lahví od piva a alkoholu."
„Mohu prohlásit, že jsem tam
prakticky neviděl střízlivou oso
bu. Vím, že se tam tancovalo a
přítomní se svlíkali do půl těla,
pokud je mi známo, tak doslova
šíleli na zemi a váleli se po po
dlaze."

„DRUHÁ KULTURA"
ZBLÍZKA

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 myšJE LIBO NÁVOD?
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 sněf
my blázniví apoštolově
řeknem dneska teď
my přiblbli kreténové
ukrižujem svět
my blázniví apoštolově
poručíme let
my opilci a narkoman!
rozkmitáme svět
my blázniví apoštolově
příští svět je náš
my blázniví apoštolově
MY SME 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.

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 protesty proti
průmyslové spotřební společnosti,
západoněmecký Frankfurter Allgemeine Zeitung zase považuje
obě skupiny za nejproduktivnější
z československého hudebního a
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 vynikají« mladí rockoví
hudebníci. Normálně veřejně vy
stupují, nahrávají pro rozhlas a
pro hudební vydavatelství Supra
phon, Panton 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

Buďte volní. Buďte FREE.
Žijte intenzívně, milujte se co
nejvíce.
Milujte se všude.
Doma i na ulici, ve dne i v noci.
Dělejte sex. Buďte FREE.

LEPŠÍ MARIANA NEŽ MARIANA?
Naládujem se na noc koksem
a pudem spolu spát
snad je to lepší s tebou takle
než prostě milovat
naše sny vodleti do nebe
změní se v růžový páry
a naší lásce na zemi
zbejvaji černý máry
sežeň mi kilo mariány
mý sny tě budou milovat
má láska vydrží všechny rány
skrz to kilo mariány

RECEPT NA TRÁVENÍ
VOLNÉHO ČASU?

Vypil 7 piv
a 15 rumů k tomu
ukrad ježíška z jesliček
v jindrhradci

BEZE SLOV, A TO HNED RADĚJI
DVAKRÁT...
miluju hirošimu a nagasaki
bylo tam tak teplo a světlo v tu
chvíli
jak je mi líto že sem nemoh
chcípnout
na atomovou nemoc
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
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 „mo
hou jevit jako obyčejní hulváti“.
Zajímavá je také reakce rakous

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
nazvali, je u konce. Bublina
o nekonvenčních 'avantgardních
umělcích praskla.
PŘIPRAVIL:
KOLEKTIV REDAKCE MS

Dopis všem co znají okruh kplem Arouge-a ta-ké mne« Mottos pokud ti

“^na někom záleží, buä k němu
co nejtvrdší«

AVANTGARDA JAKO TEROR*

>

I

S pojmem avantgarda ( a dnes i underground) je nerozlučně spojen
pojem svoboda. Tam, kde není připouštěn jiný názor než jeden, kde
myšlenky jsou rozagitovávány shora dolů, kde chybí polemika a je
vyžadován nekritický obdiv k daiému, tam může existovat všechno
možné, jen ne avantgarda nebo t;v. underground«
Chápat avantgardu jako nábožens ;ví je sice krásné? ale přináší to
s sebou nebezpečí dogmatizmu ( tak typické pro evropská náboženství)
a stane-li se celá záležitost eŕpansivní - i nebezpečí, fašizace*
Avantgarda není svaz mládeže, p^itická strana ani nově založená

církev* Avantgarda nemůže být svazována žádnými řády a předpisy*
Avantgard je pocit, skok do nežnáma, opojení letem, avantgarda je
odříkání, askese, skromnost, av^tgarda je tvrdá práce a kopání se
do huby, avantgarda je přiznání vlastní neschopnosti a rvaní se
s ní*
Avantgardou může být vše, ale vždy jen v symbióze s volností,
svobodou ( byt často ze všech stran potlačovanou)*
Mám na mysli okruh ko^em Ivana Sirouse , Ploštic people, patrně i
DG, Smělou hmotu 1 - nekonečno, a další z Ječného okruhu, kteří o
sobě prohlašují, že jsou jedinci českou avantgardou, jediným

správným (?) undergroundem, drt^hou ( a samozřejmě také jedině
správnou) kulturou#
Jsem šlasten, že tito lidé nemají moc, poněvadž podle toho jak
reagujinp současnou skutečnost, jak chápou své konání, jak reagujou na kritiku a jak nerespektujou nic než jen sebe a své názo
ry, jsem přesvědčen, že kdyby se k moci dostali, byl bych ( a patrně
nejen já) odsouzen na doživotí, možná k smrti za to, že si dovoluji
o správnosti jejich cesty pochybovat«
Ale jelikož tuto moc nemají, znovu prohlašuji, že o tom, co dělají
a jak se chovají v současné době Velmi pochybuji a nepokládám to
za správné«
Rozšiřování pomluv, nepravd, zkreslování dějin a faktů, vyvyšování
vlastní práce jen na úkor neznalosti posluchačů, atd«, mně ještě
více o správnosti mého postoje přesvědčuje«(Ten, kdo se dělá
velkým, bývá často tím nejmenším«)
Mohou získat do svého vlivu třeba armádu nemyslících obdivovatelů,
ale ani jednoho, který chce jen trochu samostatně

Milan Knížák

