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Nová webová stránka o historii Jazzové sekce
Michal Louč
Dne 2. září 1986 byli v Praze zatčeni předseda Jazzové sekce Karel Srp, její
místopředseda Joska Skalník, tajemník Vladimír Kouřil, členové výboru Čestmír
Huňát a Tomáš Křivánek, pokladník Miloš Drda a majitel sekčního sídla Vlastimil
Drda. Represe proti Jazzové sekci a režimní snahy o její likvidaci vyústily v roce 1987
v politický proces s pěti jejími členy. Právě při příležitosti 30. výročí zatýkání vznikla
popularizační stránka Ústavu pro studium totalitních režimů Jazzová sekce 1971–1988
– Historie, vydavatelství a dokumentace (http://jazz.ustrcr.cz/). Hlavním posláním
stránky je veřejnosti zpřístupnit informace o historii a nepřeberných kulturních
aktivitách Jazzové sekce, o její násilné likvidaci i obrovské vlně zájmu a mezinárodní
podpory, které proces s jejím vedením vyvolal. Právě díky němu nejspíše nebyly
výsledné tresty mnohem tvrdší.
Web obsahuje pět hlavních sekcí. Časová osa shrnuje hlavní události
v historii Sekce, z nichž některé jsou v další části komentovány dvojicí narátorů. Pro
tento účel vznikly orálně historické rozhovory s Vladimírem Kouřilem a Tomášem
Křivánkem, kteří patřili mezi odsouzené členy výboru Sekce. Místa paměti Jazzové
sekce jsou na webu vyznačena v interaktivní mapě a opatřena stručným komentářem.
Tato část webu je neustále doplňována, ale už teď poměrně výmluvně ukazuje, že
Sekce po celou dobu své existence vyvíjela skutečně intenzivní činnost v regionech.
Činnost Jazzové sekce by zároveň nebyla možná bez obrovského množství členů
(aktivistů), kteří se na jejím fungování podíleli zdarma a ve volném čase. Alespoň
některé z nich připomíná část webu Tváře Jazzové sekce. Velkým přínosem stránky
přitom je, že návštěvníkům poprvé v digitální podobě zpřístupňuje některé ze Sekcí
vydávaných tiskovin – časopis JAZZ, sekční zpravodaj 43/10/88, nebo publikace Jací
jsme a Rock na levém křídle.327
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Zájemcům o tehdejší hudební tiskoviny lze doporučit také archiv časopisu Jazz Forum, který byl
od roku 1969 oficiálním časopisem Mezinárodní jazzové federace. Viz
http://www.polishjazzarch.com/wersjaangielska.html.
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Slavnostní zahájení provozu webu proběhlo 21. září 2016 na
interdisciplinárním kolokviu o Jazzové sekci „Nedejte se – nedáme se – existujeme!“
Nelze také opomenout, že stránka by nemohla nevzniknout bez spolupráce
s projektem Jazzová sekce 1971–1988 (www.jazzova-sekce.cz) a pomoci celé řady
lidí, například formou poskytnutí informací o regionálních aktivitách Sekce, nebo
poskytnutím dobových materiálů. Všem patří náš dík.
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