výročí

Jedna z místností redakce

Ukázky publikací Jazzové sekce, z edice Jazzpetit a Bulletin Jazz, v grafické úpravě Josky Skalníka

Dům v ulici Ke Krčské stráni 611 v Praze 4 – Kačerově, v němž sídlila v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století redakce Jazzové sekce.

Skupina Bluesberry

8. Pražské jazzové dny v Lucerně, květen 1979
Stůl s publikacemi
vydanými Jazzovou sekcí

zové sekce, kteří byli státními orgány ČSSR
vtlačeni do role kulturní opozice. Dokumen
tuje boj za nezávislou kulturu i společenský
život kolem této komunity, přípravy a průbě
hy soudních procesů s vedením Sekce, jejich
ohlasy doma i v zahraničí, až po následnou
soudní rehabilitaci v roce 1991.

Jazzová sekce

připravila redakce | foto Jano Kukučka, Jiří Exner,
Jiří Kučera a Jiří Volek

V

průběhu sedmdesátých a osmde
sátých let minulého století u nás
existovalo několik nezávislých
svobodomyslných seskupení jako
např. Charta 77, underground a také Jazzová
sekce. Organizovala festival Pražské jazzové
dny, který v Československu zásadně ovlivnil
dění na hudební scéně. Sekce vydávala časo
pis Bulletin Jazz, edici Jazzpetit, Situace a dal
ší publikace. Jazzová sekce vznikla 30. října
1971 a její činnost skončila 1. ledna 1988, kdy
byl propuštěn Karel Srp, poslední z vězněných
členů výboru. Od vyvrcholení represí státních
orgánů vůči Jazzové sekci a uvěznění jejího
výboru a spol. uplynulo třicet let. Proto bude
po celý rok 2016 toto výročí připomínáno.
První akcí je putovní výstava JAZZOVÁ SEKCE
1971–1988. Jednadvacet panelů je ojedinělým
dobovým svědectvím o činnosti svobodomy
slných a kulturymilovných lidí, aktivistů Jaz
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Proces se členy výboru Jazzové sekce u soudu pro Prahu 4 v březnu r. 1987.
Dav členů a sympatizantů Jazzové sekce na chodbě před soudní síní

Výstavu si můžete prohlédnout v Café
Kampus na pražském Starém Městě. Zahá
jil ji Jiří Stivín, 8. března na ní zahrají Mi
lan Svoboda a Michal Gera, ukončena bude
13. března a poté bude cestovat…
Další informace o akcích naleznete na
www.jazzova-sekce.cz.

Prodejní stánek s materiály Jazzové
sekce na festivalu Pražské jazzové dny

Jiří Stivín na 9. Pražských jazzových dnech na Folimance, listopad 1979
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