
PATRIOT str. 39

 Ne dáv no vzbu dil po -
zor nost váš vý rok, že 
na še spo leč nost po tře-
bu je odbu ra ni zo vat. 
Co je u nás po dle vás 
nej vět ším čes kým bu-
ranstvím?
J. Hut ka: – Čes ká izo lo va-
nost. Če ši ma jí ci zi nu stá le 

Li dé se bo jí di vo ké ho ka pi ta lis mu,
spo leč nost se jim zdá od ci ze ná

Ja ro slav Hut ka spe ciál ně pro PAT RIOT

Ja ro slav Hut ka (59), fol ko vý hu deb ník, 
skla da tel, zpě vák a mo rál ní au to ri ta, pís-
nič kář, kte ré ho se ne poda ři lo uml čet ko-
mu nis tům, ani po listo pa do vým po li ti kům. 
I k nim se Hut ka vždy vy jad řo val vel mi kri-
tic ky a do ká zal své po sto je ob há jit i u sou-
du. Vše stran ný umě lec se s vy so kou po li-
ti kou ni kdy ne chtěl za plést, a to víc pře-
kva pi la předvol ební in for ma ce, že kan di-
du je do po sla nec ké smě novny za Ze le né. 
Mi nu lý mě síc (te dy ješ tě před vol ba mi…) 
za ví tal Ja ro slav Hut ka do J. Hrad ce, kde 
bez na děj ně vypro dal Da da Club Zdeň ka 
Kaspe ra. PAT RIOT journal byl při tom.

za vel mi po de zře lou a ne-
dů vě ry hod nou. Při po mí ná 
mi to tro chu po hled bu ra-
na z jed né ves ni ce na li di 
z ves ni ce dru hé. Bu ra na, 
kte rý si ří ká: Já je ne znám. 
Kdo ví, co jsou zač…
 Ko rup ce se po dle vás 

stá vá na ším ná rod ním ry-

sem. Mys lí te si, že se na 
tom po de psa la předlisto-
pa do vá KSČ?
J. Hut ka: – Ko mu nis tic ká 
stra na to prak tic ky za ved-
la. Pe ní ze teh dy ne mě ly ta-
ko vou hod no tu ja ko dnes, 
a mno ho vě cí se tu díž pe-
ně zi ne pla ti lo. Pla ti lo se 
služ ba mi, pro tislužba mi, 
zná most mi… To by la ko-
rup ce, kte rá k teh dej ší mu 
re ži mu pat ři la.
 Ano, ten krát se uplá-

ce lo fl aška mi, dnes lé ta-
jí mi li o ny. Ne ní to teď ješ-
tě hor ší?
J. Hut ka: – Dnes ma jí li di 
víc pe něz. V tom to vy pa-
dá blbě ji. V prin ci pu je to 
však stej né.
 V ro ce 1978 jste emig-

ro val do Ho land ska. V ja-
kém ka pi ta lis mu se vám 
ži lo líp? Teh dy v tom 
zá pad ním, ne bo dnes 
v tom na šem?
J. Hut ka: – U nás už se to mu 
ho landské mu ka pi ta lis mu 

blí ží me. I k to mu, co se mi 
na něm moc ne lí bi lo. Bo hu-
žel se neblí ží me tamní mu 
po li tic ké mu a úřednické-
mu po řád ku. Pro mě by la 
ra dost jít si ně co vy ří dit na 
rotterdamskou rad ni ci. Ne-
mu sel jsem pře mýš let, jest-
li je ne bo ne ní úřed ní den, 
pro to že úřed ní je tam kaž-
dý den. Na ši úřed ní ci jsou 
po řád ja ko by z mi nu lé ho 
re ži mu a po řád je pro ně 
ob čan až ten dru hý.
 Proč u nás to lik li dí 

po řád vo lí ko mu nis ty?
J. Hut ka: – To je hod ně 
váž ná otáz ka. Od po věď 
na ni ale ne lze hle dat u ko-
mu nis tů, ný brž u ostat ních 
po li tic kých stran. Ke ko-
mu nis tům se li di vždy cky 
při klá ně li z ne jis to ty, ze 
stra chu a kvů li ne do stat ku 
in for ma cí. Li di dnes ma-
jí oba vu z to ho, co udě lá 
ODS, co udě lá ČSSD, bo jí 
se di vo ké ho ka pi ta lis mu, 

(dokončení na str. 40)

Ja ro slav Hut ka
Ja ro slav 
Hut ka se 
Zdeň kem 
Kasperem, 
kte rý 
v mi nu lých 
mě sí cích 
do své ho 
Da da Clu bu 
po zval 
nej lep ší 
čes ké 
pís nič ká ře.



Aktu·lnÌ nabÌdka:
- terasovÈ systÈmy z exotick˝ch d¯evin

(Bankirai, keranji atd.)
- 350 dekor˘ n·bytkov˝ch a pracovnÌch desek
- severskÈ d¯eviny
- palubky - podlahovky pro exteriÈr i interiÈr

Z·vozy po J. Hradci a okolÌ zdarma.

PATRIOT str. 40

spo leč nost se jim zdá od-
ci ze ná a svět jim za čí ná 
být vzdá le ný. Ko mu nis té 
sli bu jí „ná pra vu“ a mno zí li-
dé se k nim pro to při klá ní. 
Ostat ní stra ny by se nad 
tím mě ly váž ně za mys let. 
Když se nám po da ří udě-
lat ten to svět bez peč ný, 
blíz ký a spra ved li věj ší, ko-
mu nis ti zmi zí.
 Jsme svěd ky va še ho 

vstu pu do po li ti ky. Po-
kud v ní uspě je te, ome zí-
te hu deb ní čin nost?
J. Hut ka: – Uvi dí me, jak 
to s tím mým vstu pem do 
po li ti ky do pad ne. Ale hra-
ní ne chat ne chci. Ne chci 
do pad nout ja ko li di, kte ří 
ode šli do po li ti ky ja ko ně-
kam do za hra ni čí. Vo dy se 
za ni mi za vře ly a kon takt 
s nor mál ním ži vo tem se 
jim ně kam ztra til. Já jed-
nou no hou, a to do kon ce 
tou za tí že nější, chci zů stat 
ve svě tě, ve kte rém jsem 
dnes. Po kud mám ovliv ňo-
vat chod ži vo ta, tak s ním 
pře ce mu sím zů stat v kon-
tak tu.
 Do ne dáv na jste pů-

so bil v leh ce re ces ní 
Balbí no vě poe tic ké stra-
ně. Co říkáte na její 
billboardovou kampaň 
proti šéfovi lidovců?
J. Hut ka: – Za Balbí no vu 
poetic kou stra nu jsem 
kan di do val ve se le dvak rát 
a prá vě kvů li zmi ňo va né 
kam pa ni jsem se s ni mi 
roz lou čil. Já to billboardo-
vé hul vát ství ne mám rád. 
O pa nu Ka lousko vi ta ky ne-
mám val né mí ně ní, ale on 
ne ní je di ný. Ne vím proč si 
„balbí novci“ vy bra li prá vě 
je ho. Na víc mi ani ne řek li, 
kdo jim tu kam paň pla til.
 Uve dl jste, že po kud 

pro nikne te do par la men-
tu, ni kdo na vás ni kdy 
ne uvi dí kra va tu. Je to 
pro jev ne hy nou cí re be-
lie ve vás?
J. Hut ka: – Kra va ta je sa-
mo zřej mě je nom před mět, 
ale pro mě je už od pu ber-
ty sym bo lem tu pos ti. Ta-
hle uni form ní ozdo ba je 
mi pros tě od por ná. Re be lií 
bych to ale ne na zval.
 Klí čo vým slo vem kam-

pa ně Ze le ných by la kva li-

(dokončení ze str. 39)

ta. Mys lí te, že lze zkva lit-
nit i čes kou kul tu ru?
J. Hut ka: – Ne po chyb ně. 
Kul tu ra ztra ti la pres tiž a do-
šlo k roz bi tí hra ni ce me zi 
ko merč ní kul tu rou a kul tu-
rou, kte rá vzni ká z vnitř ní 
po tře by a ne dě lá si moc 
hla vu s tím, jak se uži ví. Ta-
dy by to šlo vy čis tit. Proč 
hra je ve řejnoprávní rá dio 
stej ně bl bý pís nič ky ja ko 
rá dio ko merč ní? Ko merč-
ní rá dio si mu sí na svůj 
pro voz vy dě lat, ale rá dio 
ve řejnoprávní? To si pře ce 
pla tí me my!
 Nezavání takové 

zkvalitňování omezová-
ním a cenzurou? Názory 
na kvalitu se jistě různí.
J. Hut ka: – To ne. Ve-
řejnoprávní mé dia je nut-
né zba vit ko merč ních prv-
ků. To ne ní cen zu ra. A pak 
bych zprů hled nil to, jak se 
do těch to mé dií vy bí ra jí 
pís nič ky a fi l my. Když se 
chci po dí vat na ně ja kou 
ame ric kou bl bost, pus tím 
si No vu ne bo Pri mu, sta-
ni ce, kte ré to snad ma jí 
v pra cov ním po pi su. Ne-
vím ale, proč jsou ta ko vé 
fi l my v pro gra mu Čes ké 
te le vi ze. Ve řejnoprávní te-
le vi ze má vy va žo vat vy sí-
lá ní te le vi zí ko merč ních. 
Jak už jsem ře kl, kul tu ra 
ne má pres tiž, tu má ko-
mer ce. Co ne ní ko merč ní, 
to za pa dá ně kam do kout-
ku, a to se mi ne lí bí.

Text a fo to
Sva to pluk Do se děl

J. Hut ka: Na rad ni cích 
v Ho land sku ma jí úřed-
ní dny po řád...

Vy hlá še ní ku chařští mis tři 
M. Ma so pust a J. Ma těj ka 
v re stau ra ci Gent le man (J. 
Hra dec, Ja ro šovská uli ce) 
při pra vu jí vý teč né po kr my – 
z vep řo vé ho, ho vě zí ho a ku-

Skvě lá ku chy ně a kaž dou
stře du opé ká ní ma sí ček!

ře cí ho ma sa po dle re cep tů 
ma ďar ské, ital ské a čín ské 
ku chy ně. V Gentle ma nu se 
na víc kaž dou stře du po dá va-
jí chut ná ma síč ka, opé ka ná 
na ven kov ním kr bu. (fanny)


