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Za účasti řady odborníků i pamětní
ků proběhlo 21. září kolokvium vě
nované historii Jazzové sekce. Jako 
první na něm vystoupil Peter Bugge 
z Aarhus University s příspěvkem 
Padesát odstínů šedi. Jazzová sekce 
mezi zákonností a  disidentstvím , 
který představil tento spolek od 
oficiálního uznání po zrušení a kri
minalizaci a definoval prostředí 
tzv. „šedé zóny“ a jejího vlivu. Na 
něj navázal Jiří Sládek z Lidových 
novin příspěvkem Jazzová sekce a její 
proměna v instituci kulturní opozice. 
Následoval příspěvek Rüdigera Rit
tera z německého Forschungsstelle 
Osteuropa Bremen. Ten hovořil na 
téma Jazzová sekce a ostatní kulturní 
organizace v socialistickém Českoslo-
vensku a především představil obsah 
sbírek Forschungsstelle Osteuropa, 
samozřejmě se zvláštním zřetelem 
k Jazzové sekci.  

Druhý blok, jehož tématem byl Pro-
ces s Jazzovou sekcí, otevřel Michal 
Louč z Ústavu historických věd FF UP, 
jenž přednesl příspěvek Proces s Jaz- 
zovou sekcí ve vzpomínkách pamětní-
ků. Na něj navázala Vlasta Mádlová 
(Masarykův ústav a Archiv AV ČR) 
s tématem Případ Jazzové sekce ve 
sbírce VONS. Věnovala se materiálům, 
které jsou k případu Jazzové sekce 
uloženy ve sbírce Výbor na obranu 
nespravedlivě stíhaných v knihovně 
samizdatové a exilové literatury Libri 
prohibiti. Dopolední program uzavřeli 
Prokop Tomek (Vojenský historický 
ústav) s přednáškou Proces s Jazzovou 
sekcí ve vysílání zahraničních rozhla-
sových stanic a Barbara Day (UPCES 
UK) s tématem Britští filozofové a čeští 
jazzmeni, v němž seznámila poslucha
če s minulostí a současností Vzdělá
vací nadace Jana Husa (VNJH, Jan Hus 
Educational Foundation) a ozřejmila, 
proč se nadace, která se primárně 
zabývala výukou filozofie, vůbec 
o Jazzovou sekci zajímala. Následně 
představila Jessicu DouglasHome, 
členku VNJH, která byla hlavní ini
ciátorkou a řídící silou akce na pod

poru pronásledované Jazzové sekce, 
a konkrétně specifikovala podporu 
samotnou. 

Odpoledne následoval třetí blok 
s tématem Umělecké aktivity Jazzové 
sekce. Jan Blüml (Katedra muzikologie 
FF UP) ho zahájil proslovem Jazzo-
vá sekce a její vliv na rozvoj hudební 
kultury v Československu, v němž na 
základě analýzy hudebně popula
rizační činnosti Jazzové sekce (vy
dávání časopisů a knih, pořádání 
koncertů a festivalů apod.), stejně 
tak s ohledem na klíčové aspekty 
vývoje domácí i zahraniční popu
lární hudby a jazzu v sedmdesátých 
a osmdesátých letech 20. století, 
odpověděl na otázku, do jaké míry 
aktivity i specifické stylověžánrové 
preference Jazzové sekce ovlivnily 
podobu československé populární 
hudby, zejména jejích subsfér, ja
kými jsou jazz a rock. Navázal Aleš 
Opekar (Český rozhlas/PopMuseum) 
s příspěvkem Sekce jazzová a hudba 
rocková. Komentoval význam Jazzové 
sekce pro rozvoj nejazzové, zejména 
české rockové hudby. Přemysl Hou

da (Orální historie – Soudobé dějiny 
FHS UK) pak přednesl příspěvek Dvě 
sekce vně a uvnitř systému. Jazzová 
sekce a Sekce mladé hudby, v němž se 
zaměřil na vymezení Jazzové sekce 
ve vztahu k její „souputnici“, Sekci 
mladé hudby. Marie Klimešová (Ústav 
pro dějiny umění FF UK) hovořila na 
téma Jazzová sekce a výtvarné umění. 
Následoval příspěvek Petry Čáslavové 
(Ústav pro českou literaturu AV ČR, 
v. v. i.) „Čtenářům Jazzové sekce pro 
potěšení“, tj o knihách a Jazzové sekci. 
Kolokvium uzavřela Jitka Kybalová 
s přednáškou Ženy Jazzové sekce. 

Blok přednášek vystřídal diskusní 
panel s tématem „Bílá místa“ ve vý-
zkumu Jazzové sekce. Co ještě nevíme 
o Jazzové sekci? a také představení 
webové stránky ÚSTR věnované 
této organizaci. V rámci kolokvia 
bylo také možné zhlédnout putov
ní výstavu s názvem Jazzová sekce 
1971–1988. Akce byla součástí pro
jektu Veřejné a soukromé jako téma 
multidisciplinárního výzkumu Strategie 
AV21 Akademie věd ČR.
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„Nedejte se – nedáme se – existujeme!“
Interdisciplinární kolokvium o Jazzové sekci

Joska Skalník, klíčový grafik Jazzové sekce, v diskusi s diváky kolokvia 
Foto: Přemysl Fialka
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