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Č.j.: VS- ČVS-0096/7-75           v Hradci Králové dne 11.kv ětna 1976 

 

 

 

Správa vyšet řování StB 

odbor řízení a analytiky 

                     Výtisk č.: 2. 

P r a h a  

 

 

HUTKA Jaroslav – vyhodnocení – p ředložení k posouzení. 

Počet list ů: 3 

 

Dne 8. dubna 1975 byl Odboru vyšet řování StB v Hradci Králové p ředložen svazek 

PO č. 14328 s krycím názvem „Zp ěvák“ na Jaroslava HUTKU, nar. 21.4.1947, bytem 

Praha 2, Neklanova č.p.30 pro podez ření z tr. čin ů hanobení republiky a jejího 

představitele dle § 102 a hanobení národa, rasy a p řesv ědčení dle § 198 písm. b) 

tr.z. Trestná činnost spo čívala v obsahu recitálu, s nímž HUTKA vystoupil 

v loutkové scén ě Domu odbor ů v Chocni dne 7.2.1975. Zde dvousmyslnými výroky 

napadal SSSR a hanobil republiku. Trestná činnost je dokumentována magnetofonovým 

záznamem. 

 S obdobným programem vystoupil Jaroslav HUTKA dne 19.3.1975 na Léka řské fakult ě 

v Hradci Králové. Zde se nepoda řilo magnetofonový záznam po řídit a ze svazku PO 

jednozna čně nevyplývá, koho z tam uvedených osob bude možné vy slechnout jako 

sv ědka. 

 D říve než bylo zahájeno trestní stíhání, byla vyhláše na amnestie presidenta 

republiky ze dne 8.5.1975, která se na HUTKOVO jedn ání vztahovala. Svazek nebyl 

uzav řen ani po amnestii, protože p řicházelo v úvahu profylaktické opat ření. Jeho 

provedení bylo zt ěžováno tím, že ze svazku nebylo patrno, zda Jarosla v HUTKA je 

svobodného povolání a nebo zda je zam ěstnancem n.p. Tesla Strašnice. Sou časn ě bylo 

t řeba zajistit prov ěření osoby HUTKY. V tomto sm ěru byl uložen úkol operativním 

orgán ům. Prov ěření osoby bylo získáno až dne 7. července 1975. Mimo jiné v n ěm bylo 

uvedeno, že HUTKA a spol. se pokládají za odp ůrce sou časného režimu v ČSSR. Toto 

blíže nebylo nijak zd ůvodn ěno. Otázka zam ěstnání HUTKY z ůstala nadále nejasná. 

 Dne 10. července 1975 vystoupil Jaroslav HUTKA ve spole čnosti Ladislava 

FIALY, bližší data nezjišt ěna, v HIFI Klubu Svazarmu Pardubice. Jeho 

vystoupení bylo existencionalistické, nebylo v n ěm 
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nic aktuálního a výchovného. Nezakládalo však skutk ovou podstatu tr. činu. 

  K dalšímu vystoupení došlo dne 29.10. a 30.10.197 5 pro poslucha če Vysoké 

školy zem ědělské v Českých Bud ějovicích. P ři tomto vystoupení se Jaroslav HUTKA 

dopustil celé řady útok ů na státní a spole čenské z řízení v ČSSR, mezinárodní zájmy 

republiky a internacionální pomoc stát ů Varšavské smlouvy v roce 1968. Trestná 

činnost je dokumentována magnetofonovým záznamem. Z tohoto vystoupení je patrné, 

že HUTKA ve své trestné činnosti nadále pokra čuje a bude t řeba jej stíhat i za 

vystoupení v Chocni a v Hradci Králové, které by by ly jinak amnestovány. 

 Vyšet řovatel se v tomto stádiu zam ěřil na další získávání d ůkaz ů o trestné 

činnosti Jaroslava HUTKY. Na Odboru vyšet řování StB v Hradci Králové bylo 

zajišt ěno p řepsání záznam ů z n ěkterých magnetofonových pásk ů. Tím se doba 

realizace akce „ZP ĚVÁK“ protáhla. P řípad byl konzultován na KNV a sou časn ě 

opat řovány další d ůkazy proti HUTKOVI. K urychlenému zahájení trestníh o stíhání 

nebylo p řikro čeno proto, že trestná činnost HUTKY je provád ěna rafinovaným 

jednáním, které si klade zna čné nároky na dokazování. HUTKA p ři svých vystoupeních 

neúto čí otev řeně, ale dvousmysln ě. Poslucha čům však dává návod, jak vystoupení 

interpretovat, když říká: „Takže došlo k tomu, že nejlépe, nejsvobodn ěji a nejmén ě 

problemati čt ějc, to dám najevo, neartikulovanými zvuky, pod kter ými si m ůžu 

představit co chci a nikdo jim nerozumí. Taky se m ůžete p řipojit v refrénech, 

budete v ědět jak.“ Jaroslav HUTKA nevymyslel žádné nové protis ocialistické výroky. 

Všechny již byly v krizových letech r ůznými pravicov ě zam ěřenými osobami v r ůzných 

modifikacích proneseny. To usnad ňuje specificky zam ěřenému okruhu poslucha čů 

chápání pravého významu jeho slov. Z dvousmyslnosti  pak plyne, že HUTKA bude mít 

při výslechu zna čný prostor pro „manevrování“ a vysv ětlování jednotlivých slovních 

významů ve smyslu, který pro n ěj bude výhodný. Protože není k dispozici jiný 

materiál než záznam na magnetofonovém pásku, lze p ředpokládat, že bude velmi 

obtížné HUTKOVI dokazovat zám ěr úto čit na státní a spole čenské z řízení v ČSSR a na 

internacionální vztahy se SSSR. HUTKOVO jednání je t řeba kvalifikovat jako tr. čin 

pobuřování dle § 100 odst. 1 písm.a,c tr.z. K jeho spách ání se vyžaduje u 

pachatele nep řátelství k socialistickému státnímu a spole čenskému z řízení. Toto 

není u Jaroslava HUTKY jednozna čně prokázáno. Ve svazku se sice hovo ří o 

nepřátelském postoji HUTKY, ovšem výjma vyšet řovaného jednání o tom nejsou žádné 

důkazy. Na druhé stran ě je všeobecn ě známo, že se Jaroslav HUTKA zú častnil 

festivalu politické písn ě v Sokolov ě. Jako ukon čení svazku bude z výše uvedených 
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důvod ů spíše p řicházet v úvahu profilaktické opat ření, provedené prost řednictvím 

MŠK. 

  Vzhledem k tomu, že HUTKA provozuje svoji činnosti na celém území ČSSR, nelze 

na úrovni kraje hodnotit ze všech hledisek ú činnost, kteréhokoliv z uvedených 

řešení a proto p ředkládám materiál v akci „ZP ĚVÁK“ ke konzultaci. 

 

 

Náčelník odboru vyšet řování StB: 

(podpis) 

pplk. Antonín HAVLENA 

 

 

 

Rozdělovník 

Výtisk č.1. Správa vyšet řování StB Praha 

Výtisk č.2 Stejnopis vyšet ř.spisu. 

 

 

 

 

(ru čně psané poznámky – ne čitelné)



 

 

 

 

 

----------------------- 

Č.j.: VS- ČVS-96/7-75           v Hradci Králové dne 3.5.1976 

 

 

 

VYHODNOCENÍ AKCE „ZPĚVÁK“ 

 

 

 Vystoupení Jaroslava HUTKY jsou dvousmyslná a jeji ch obsah je zam ěřen proti 

spole čenskému a státnímu z řízení ČSSR a proti mezinárodním zájm ům republiky. 

HUTKA, i když na tyto zájmy neúto čí otev řeně, dává jasný návod, jak je t řeba jeho 

dvousmyslné vystoupení interpretovat, nap říklad p ři vystoupení dne 7.2.1975 

v Chocni uvádí (strana 9 p řepisu z magnetofonového pásku): „Takže se došlo k t omu, 

že nejlépe, nejsvobodn ěji a nejmén ě problemati čt ějc, to dám najevo 

neartikulovanými zvuky, pod kterými si m ůžu p ředstavit co chci a nikdo jim 

nerozumí. Taky se m ůžete p řipojit v refrénech, budete v ědět jak“. Obdobné v ěty 

jsou i v jeho dalších vystoupeních a p řesto, že jsou proneseny v jiné souvislosti, 

jsou jasným upozorn ěním na to, že bude hovo řit dvojsmysln ě a návodem, jak jeho 

hovor interpretovat. P řitom je t řeba vzít v úvahu, že Jaroslav HUTKA nevymyslel 

žádné nové formy ideologicko-diverzní práce a že vš echny jeho výroky byly již 

v minulých letech r ůznými osobami pravicového zam ěření v r ůzných modifikacích 

proneseny. Vyhodnocení je provád ěno dle jednotlivých vystoupení, takže n ěkteré 

výroky se budou v textu vícekráte opakovat. Vyhodno cení je psáno zleva do prava a 

to strana p řepisu magnetofonového pásku, HUTK ŮV text a interpretovaný obsah. 

 

 

Vystoupení v Chocni dne 7.2.1975 

 

 

str.3 …“že dojde k r ůzným pov ěrám, jako t řeba k pov ěře, že 

obsah a forma nebo ta idea a materie, nebo hmota a,  co je 

opak hmoty vlastn ě? (N ěkdo z publika odpovídá, že 

myšlenka). Myšlenka, že jsou v n ějakém tvrdém rozporu, že 

jo i když teprve i tahle otázka, která m ě vždycky trápí, 

k čemu jest materialistovi idea? Že jo, pro č jí hledá? A 

že oni si zpracovali po svým, ale myslím, je to 

zpracování p řesný. 

Útok na 

materialistický 

sv ětový názor 
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Na str.8 a 9 HUTKA uvádí jeho teorii na vznik slova nského soulu, hovo ří, že soul 

vznikl v Americe a to p ři po čítání dolar ů na poh řeb, kdy fará ř uvádí, kdo kolik dal a 

publikum uvádí „yes“. Tuto teorii rozvádí následovn ě: 

 

…“je to po čítaný na ty dolary, že jo a vynalezli tu kliku a vo d 

tý kliky nebylo daleko k elektrifikaci i tím to čením. A potom, 

jako ty kytary zapojili do tý zásuvky a jako vznikl  ten bigbít. U 

nás s tím bigbeatem je to práv ě blbí, že mi nejsme jedinci, 

schopni adaptovat se na tak vysoký nap ětí, jaký máme v t ěch 

sítích a proto t ěch hrá čů je tak málo, že jako nep řežijou tu 

ránu, když tu kytaru do tý zásuvky str čej, nebo je-li zastr čena 

do toho šuplíku, že jo. A tak že došlo, jako to já jenom ud ělám, 

takovej historickej výkladek, jak došlo v ůbec k soulu. Takže už 

tady máme tu elekt řinu a už tady je ten bigbeat, že jo, a už jsou 

tady ti mladí lidé, kte ří prost ě hledají, jakým zp ůsobem projevit 

to, co cejt ěj nahlas. Takže se došlo k tomu, že nejlépe, 

nejsvobodn ěj a nejmén ě problemati čt ějc, to dám najevo 

artikulovanými zvuky, pod kterými si mohu p ředstavit co chci 

představit co chc  a nikdo jim nerozumí. Tady se m ůžete p řipojit 

v refrénech, budete v ědět jak. Následuje píse ň 

v souvislosti 

s následující 

písní útok na 

politické pom ěry 

po r. 1968. 

 

viz… vysoké 

napětí… 

elektrifikace… 

 

a nakonec návod 

k interpretaci 

písn ě. 

 

 

Co Vám to v kout ě tak hloup ě tr čí 

zmazané strašidlo se Vám tam kr čí 

jenom ne říkejte, že tohle kamna jsou, 

že když se setmí, že po byt ě nelezou 

 

A co to žere za černé šutry 

na a ta roura skoro dva metry, 

když je polejete p říšern ě zafi čí, 

jen si dejte pozor a ť po vás nesko čí 

potvora jedna zlov ěstn ě hu čí 

je celá zarudlá, všecky nás zni čí 

sálá a myslí si, však já vám zatopím, 

jenže já hrdina v ůbec se nebojím, 
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Má milá paní bu ďte te ď klidná 

už Vám neublíží ta mrcha bídná 

jen jdete na chodbu tam v klidu 

vy čkejte a ť p ři tom zápasu cosi 

nechytnete, 

Úto čí na 

internacionální 

pomoc v roce 1968 

 

popad jsem pohrabá č do pravé ruky 

ke dve řím jsou to jenom dva skoky 

jako satý Ju říj (moje pozn.zjistit bližší) (zda svatý Ji ří totožn 

sem po draku seknul, 

tu strašnou vobludu na zem jsem p řevrhnul, 

 

to Vám hned bylo náramn ě čmoudu 

z huby vypustila oblaka jedu 

pak n ěkdo sekerou dvé ře vám vylomil 

vet řelec s hadicí hbyt ě se vobjevil 

 

bídná hadice vona to byla 

co ten váš kvartýra p říšern ě zlila, 

necht ěl jsem dopustit byla jich p řesila 

pak ješt ě ke všemu záchranka p řijela 

 

tak tu te ď sedím na sob ě erár 

takovou vd ěčnost, tož to jsem ne čekal 

nikdy brat ře nehas, to co t ě nepálí 

kazajku sv ěrací, tu by ti nandali. 

 

str.10 …“Ta první část knihy pojednává o vysoké škole publika. 

Že to bude založena, vono tam budou brát potom jako  

doktorát. Že jo jako doktor publika. A d ěti budou mít 

prost ě jako ur čité výhody, co se tý če možností chodit na 

představení a budou mít zárove ň své možnosti, protože 

(smích). To znamená na v ěci, jsou v ěci, na které budou 

muset tleskat, (smích a potlesk). 

 

Útok na výb ěrové 

řízení na školách.  
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str.12 …“Chcete už ud ělat p řestávku nebo mám ješt ě hrát? Dob ře, 

děkuju. Ne to je takovej systém, toho p ředávání 

odpov ědnosti. Že to je taková ta štafeta a to Vám m ůžu 

poradit. To lze p ředat tím, že když si člov ěk není jist, 

jestli má ješt ě n ěco ud ělat, tak ve vhodný okamžik, kdy 

ví, že nedostane zápornou odpov ěď. Tak t řeba, jako jsme 

se ptali, kdo je proti. (potlesk) Se otáže na n ějakou v ěc 

a ty lidi jako u nás, už tradi čně jsou slušný lidi. A 

jaksi se vžívají do potíží, toho, kdo jim to jaksi 

přednáší a jak si litujou, že jo. Tak pro č by mu d ělali 

nějakej naschvál, tak řeknou ano. Ale tím už nejednou 

psychicky, jako se p řenáší odpov ědnost, protože už von, 

najednou, von za to nem ůže, chudák. Že t řeba tu 

přestávku, jako von by snad i vodešel, nebo takhle. A le 

když ty lidi ho tolik jako cht ěj a jásají, co se dá d ělat 

a potom jako by vytrval na tom míst ě, na kterém je, že 

jo. 

 

Útok na kádrovou 

politiku, p řípadn ě 

na gen. SVOBODU. 

str.13 Vinu co cítím p řed opušt ěným domem 

byl jsem dohnán p řed její tvá ří 

sedala k hostin ě p řed rozkradeným stolem 

prožitky nocí si nacházela v sná ři 

rozhodila ruce, jak hospodá ř seno 

co k ve čeru bude ptáky sezobáno 

ulicí se hnalo jak v ětrný vír 

ten co špínu žene p řes špinavý papír 

 

 

 Dívala se pohledem v čerejších novin 

bolest p řijímala s nev ědomostí sv ětic 

na hladinu řeky se lepil její stín 

s nad ějí, že poz ůstalým zanechá pak nej- 

víc v kapse tichý pozdrav, nelze tady 

žíti pod tím sluncem tmy, co do našich 

dnů svítí délku procítání odmítla dál 

měřit než žít v nevolnictví, zvolila si nežít 

ozna čení sou časné 

politické situace 

jako doby temna. 

Prohlášení o 

„beznad ějnosti 

dnešních dn ů.“ 

 Na jejím míst ě z ůstal d ěs se svobody činu 

děs p řes který malý poznávali svoji malost 

zamžili zrcadlo a nep řiznali vinu 

konstalací planet sob ě vzdávali milost 

vzájemn ě si dali dvoje rozh řešení 

proseli se sítem, vlastního odpušt ění 

sv ědčili si, že oni nesejí ten prach, 

kde stopu poslední otiskne sebevrah 
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 Nějakou dobu chodili vrávoravým krokem 

mluvili o smrti a o zlém po časí 

ticho po otázce zahán ěli hlukem 

vytá čeli číslo, kde se nikdo nehlásí 

jen blázen vyk řikl, že vinu doby neseme 

my bez tvá ře, co chceme být slabí 

a že skute čnost s bílou holí krá čí 

pro naše rozhodnutí, mít zav řené o či 

„beznad ějnost 

dnešních dn ů“. 

 Před sluncem ukryl se pták letem pod mraky 

narazil na vítr a ucítil zvedání 

zaplet se do slov a do sít ě s bodáky 

v krajin ě sv ědomí ucítil řezání 

jak s oprátkou doby navle čenou na krku 

pokorn ě se ptala, kdo ji zkopnul stoli čku 

její nad ěje jen narazila na ze ď 

a v žijících slabých její čin nepam ěť. 

 

 

str.16 ...“Je to otázka up římnosti tohodle století, kdy my jsme 

zapoměli, co je to etika a máme takovou tu dvojpolovou 

logiku, takový to ano ne. Nikoliv vysoké nízké. Je to ten 

t řetí prvek, ta kvalita v ěcí, jaksi opomíjející nebo 

opomíjená.“ 

 

 

str. 
19. 

...“Hovo ří o darech“ ...“Že jo, to je takže voni ty dary 

můžou bejt širší, voni to m ůžou bejt taky otázky 

budoucnosti. Že je, když m ě n ěkdo obdaruje n ějakým 

sv ětlem perspektivním a takže tudle tu písni čku jsem 

věnoval p řed dvouma rokama ekonomický fakult ě v Praze. 

Ješt ě mi neodepsali, tak jsem se díval do inzerátu, 

jestli nehledají sekretá řku, náhodou, že neodepisují, že 

jo ale.“ 

útok na 

socialistické 

výrobní vztahy 

 Hutka hovo ří i o tom, že dar je svinstvo. 

 

Dále následuje píse ň, která dle p ředchozího textu je 

věnována ekonomické fakult ě v Praze: 

 

„Šet ři a buduj si p ěknou pozici 

dostaneš metál a moskovou mrtvicí 

mosková mrtvice ta má sv ůj b řink 

v té tvoji škatulce ud ělá cink 

 

U dve ří zazvon ěj dva fešní hrobníci 

tak už t ě vezou v té černé dodávce 

máš se jak baron seš samá kytice 

zamlklí lidé škubaj koutkama 

koukejte to je ten, co cht ěl bejt nad náma 

nepřejem mu to, bylo ale práv ě na čase 

 



- 6 - 
 

 Dáme mu bejvák a a ť v n ěm klidn ě spí 

ze nejsme škoti celí mramoroví 

na horu nápis leží tu a hnije 

už nešt řejí a nic nebuduje 

ut to má jistý a ť mu je jak mu je 

 

 

str.20 „...Ten druhej h řbitov se mi líbil, von to je 

evangelickej, že jo, jestli se nemejlím. Nebo takov ej 

nekatolickej. A to jsou takový upravený zahrádky a mě 

zaujal ten urnovej háj nebo co je to za h řbitov ten plnej 

urn. Totiž tam je jedna v ěc a z toho bych cht ěl ud ělat 

písni čku neznámého d ůchodce. Tam totiže je na jednom 

hřbitov ě a to se jd ěte podívat hrob neznámého d ůchodce. 

Tam je totiž takovej mali čkej památní ček, a tam je 

napsáno já se tam budu muset n ěkdy podívat, dneska to už 

nestihnu, p řesn ě tu formulaci, že tam je ale prost ě 

napsáno, zde leží nebo zde jsou schováni členové nebo 

chovanci, nebo jak se to říká ústavu pro p řestárlé n ěkde 

v Chocni. Prost ě žádné jméno neznámí d ůchodci. To je 

strašný. Je to trochu zase zrcadlo a tvrdý a se sek erou, 

jako toho, jak s t ěma důchodcema zacházíme. Vono totiž ta 

idea toho mládí, vono je to takový moderní, ale já mám 

pocit, že to je trošku trapas. Je totiž vono mladé je to, 

co má chu ť měnit v ěci, jako podívat požírat a žít jako a 

nemít odpov ědnost, protože to mládí, nejenže nebuduje 

sv ět, ale za n ěj neodpovídá. Že to až n ěkde po tý 

padesátce, bohužel, no ale co se dá d ělat...“ 

útok proti 

důchodové 

politice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

útok na kádrovou 

politiku státu. 

   

 Na str. 21 a 22 je písni čka zam ěřená k beznad ěji lidského 

života ve m ěst ě, která kon čí slokou: 

 

 ...“Nerozumím lidem, podivná je doba, 

smutná je nálada m ěsta Litvínova, 

lidi čky a brat ři za hodinu vstáváte 

za byt a za stravu (následuje ruská lidová píse ň beze 

slov) 

V Litvínov ě 

festival politické 

písn ě – nutno 

vyjastnit, zda 

proto. 

   

 Na str.24 až 26 je píse ň „Pro č“, pro č pro č“. Zde se 

zpívá: 

 

1. a 2. sloka: 

 

Pro č, pro č, pro č... 

proto, proto, proto... 

Pro č velryba nezaspívá 

tož tato řekni pro č 

ješt ě ju to nenapadlo 

proto proto proto brou noc 
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 A pro č ji to nenapadlo 

no táto řekni pro č 
zatím má zadarmo žrádlo 
proto proto proto brou noc 
 
4. sloka: 
 

 

 Tati pro č mám sbírat kameny 
no táto řekni pro č 
přijedou k nám Plameny 
proto ... brou noc (smích) 
 
6. sloka: 
 
Ale vždy ť to tady páchne 
no táto řekni pro č 
víš synku, pach je zahušt ěná v ůně 
proto ... brou noc 
 
7. sloka: 
 

Plameny jsou 
hudební soubor ÚV 
SSM. 

 A pro č tu v ůni hustili 
no táto řekni pro č 
aby jí pioný ři víc m ěli 
proto ... brou noc 
 
12. a 13. sloka: 
 
Tak pro č ale zamykáš 
no táto řekni pro č 
budem probírat N ěmcovou „V zámku a podzám čí“ 
tak pro č ale zamykáš 
no táto řekni pro č 

Zesměšňování PO. 

 klasici bejvaj pod zámkem 
proto ... brou noc (potlesk) 
 

„Nesvoboda 
kulturní fronty.“ 

 Tati pro č lev tak strašn ě řve 
no táto řekni pro č 
uvid ěl se na korun ě 
proto ... brou noc (potlesk) 
 
21. sloka: 
 
Tati pro č d ědeček kleje 
no táto řekni pro č 
příliš toho pamatuje 
proto ... brou noc.“ 

Útok na hosp. 
politiku státu. 

   
 

Vsystoupení dne 29.10 a 30.10.1975  
v Českých Bud ějovicích  

 
str.2 ...“Ono t řeba jako nejpopulárn ější otázka, že jo, ovšem 

to ud ělal rolník, když se feudální syn panovníka ptá, což  
je tedy více dekamentní, že jo, zda být či nebýt. Tyto 
otázky za nás 

útok na zahrani čně 
politickou 
orientaci ČSSR. 
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 vy řešili jiní.“ (smích) 

 
Dále na str. 2 až 4 následuje písni čka, která je zpívána 
již v Ústí nad Orlicí a ozna čena názvem Pro č pro č pro č, 
oproti vystoupení v Ústí nad Orlicí je dopln ěna o tyto 
dvojsmyslné sloky: 
 
Sloka č. 14 a 15: 
 

 

 Táto pro č ta kráva bu čí 
no táto řekni pro č 
v knize ji d ěsnej hlad mu čí 
proto proto brou noc 
 

„situace na 
kulturní front ě“. 

 A tati pro č je v knize had 
no táto řekni pro č 
volové jí mají v žaludku (smích) 
proto proto brou noc. 
 
Sloka č. 20, 21 a 22: 
 

„  „  „ 

 A pro č má nosorožec roh 
no táto řekni pro č 
inu aby mal tiež svých odborou 
proto proto brou noc (smích-potlesk) 
 

útok na ROH. 

 Klokani tu nemohou žít 
no táto řekni pro č 
nemohou si tu vysko čit 
proto proto brou noc (smích) 
 

„svoboda“ 

 A pro č mravenci maj královnu 
no táto řekni pro č 
neměly ješ čo reformu 
proto proto brou noc (smích-potlesk) 
 
Sloka č. 28: 
 

zesměšnění R.J. 

 Jak to že pravd vít ězí 
no táto řekni pro č 
vždy násiln ějšího sází 
proto proto brou noc (bou řlivý smích-potlesk) 
 
Sloka č. 31: 
 

„svoboda“ 

 Pro č mě taky nedáš napít 
no táto řekni pro č 
sta čí ti do školy chodit 
proto proto brou noc (smích-potlesk) 
 
Sloka č. 33: 
 

„svoboda 
informací“ 

 Pro č kozák jezdí na koni 
no táto řekni pro č 
st ředoevropský čas honí (smích) 
proto proto brou noc. 

„zesm ěšnění SSSR“ 
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Sloka č. 35: 

 

 

 Pro č se lidi bát smáli 

no táto řekni pro č 

nevím jestli se to m ůže (smích) 

proto proto brou noc. 

 

Sloka č. 45: 

 

„svoboda“ 

 A pro č zrovna z m ěsíce 

no táto řekni pro č 

na měsíci je stanice 

říkají jí Levn ěcho ď. 

 

„zesm ěšnění SSSR“.  

 Na str. 6 zpívá HUTKA píse ň, která úto čí na 

internacionální pomoc v r. 1968 a je již opsána na str. 2 

a 3 tohoto vyhodnocení. 

 

   

str.8 ...“Po p ředstavení, že tam m ělo n ějaké divadlo na 

provázku premiéru... Vono d řív m ělo delší název a již asi 

pot řetí se ten název zkráti takže je dneska to divadlo na 

provázku. P ůvodn ě se snad jmenovalo divadlo Jana HUSA na 

provázku. Pak to bylo jenom divadlo HUSA na provázk u. Tam 

byla potíž, toho HUSA, že na t ěch plakátech, že tam lidi 

připisovali všelijaký v ěci. (smích). 

 

 

 

 

 

Narážka na dr. 

HUSÁKA. 

   

str.8 ...“A pak jsem šel na řeckou zábavu a tam jsem narazil na 

Frídla, který se ke mn ě vrhl a objal mn ě, což já tydlety 

jako vztahy, jako a ť si každej d ělá co chce, když se na 

tom dohodnou. Ale když se ty mužský jako p říliš takhle, 

nevím. (smích) Tak jako okázala, že jo. Ale to je i  

systém podmín ěných reflex ů, že to p řipomíná x dalších 

věcí. (smích)...“ 

 

 

 

Narážka na vítání 

státník ů ze s--- 

zemí v ČSSR. 

str.8 A tak jsem jenom cht ěl tím říct, že nev ěřím na 

statistiku, že když v ětšina je n ěkde a menšina tam, není 

to záruka tím, že ta v ětšina je, je to pravé, no. Ale. 

(smích) (nesrozumitelná poznámka z publika). Prosím . 

Jako, ne normáln ě, to já to slovo nemám rád, protože 

zaprvé, ten základ slovní je od slova normál a poto m 

normální, co je normální. To je, normáln ě je n ějak, já 

nevím, jestli to je jako totéž, jako b ěžný, nebo obvyklý. 

To znamená n ěco, co fakticky neexistuje. 

 

„normalizace na 

základ ě p řání 

většiny“. 

- zpochybn ění. 

str.10 „Ten svatej Ji ří to je kovboj, to je.  

On se taky courá s tím koní čkem. Je škoda, 
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 že mi toho patrona máme toho Václava, on, že jo, s e na 

tom vín ě, p řece jenom, jako pak se realizoval. Ale, že 

ten Ju ří, ten p řece jenom vid ěl, kde má ten klacek a kudy 

na to. Že ten Václav, ten byl sranda, že jo. To je,  on 

jako furt si říkal, to ňák ňák se dohodou, že jo a 

takhle. Já vám n ěco, jako n ějaký ty voly a takhle. Von 

jako s tím klackem ne, že jo. A pak ten Boleslav uk rutnej 

ho ho vode četl z d ějin...“ 

 

útok na politickou 

situaci po r. 1968  

str.11 „A že jak bych to řekl, existuje taková pohádka vo tom 

chlapovi, jak šel hledat ten poklad a pak se dov ěděl, že 

ho má dole, že ho má doma pod hruškou. Tam kopal a našel 

ho tam. A to je možná podobenství našeho národa a n aší 

kultury, že jo. Opravdu asi pod tou hruškou to máme , ale 

furt, že jo. Na jednu stranu jako kyneme a z druhé strany 

nám kynou (smích). Takže tím jsme sice t ěsně pod tím 

Gallileiem, ale Galllileovi, p řišel na to, že zem ě je 

kulatá...“ 

 

 

 

 

 

 

 

útok na zahrani ční 

orientaci ČSSR. 

str.12 ...“Že pitomost, kdy ji dob ře nahlídneme se m ůže stát 

zázra čnou. (smích) A to je vlastn ě možná snaha nebo na 

tom by šlo hledat nebo nacházet d ějiny filosofie. Vlastn ě 

jako d ějiny hledání možného aniž se musím vohejbat. Takže 

že jako vycházíme z reality a nazíráme z jisté stra ny, 

vodku ď jako je pravdivou a p řitom únosnou, pro toho, kdo 

na ni nahlíží...“ 

 

útok na politickou 

situaci po r.1968 

(viz realita 

nazíraná z té 

strany odkud je 

pravdivou) 

str.13 ...“Že je to podstatná, nebo d ůležitá v ěc, ktero se mysl 

madých dnešních lidí zabejvá a že jo, že ten to Cou ntry 

existuje. A já nejsem proti, naopak sám skládám cou ntry 

písn ě. A jak nezazlívat slova protože já nevím, jestli 

jste latiníci, tak tam m ůže p ři čtení dojít ke 

komplikacím, ke kterým došlo v Jablonci p řed t řemi lety, 

že tam byl t řetí country festival. A vono se to píše, že 

jo – c – o – a takhle. A jako to bylo normáln ě napsaný, 

jako ne česky, foneticky. A tam n ějaký člov ěk, a bohužel 

na víc místech budou takoví lidi, kterej má st ůl a 

zabejvá se tím, že čte v ěci, které jako jsou pro lidi, a 

říká, jestli jo nebo ne. A tak jako nemá moc práce z a ten 

měsíc, vono se toho tam moc ned ěje. A tak si dává 

záležet, zase. A jednou šel po ulici a četl a byl 

latiník, že jo, stará škola. A tak prost ě p řišel a říká, 

že žádný kontrafestivaly se tam d ělat nebudou (smích 

obecenstva). A tak tam nebyl festival. P říští rok se to 

jmenovalo „Jablonecký dostavník“  

/smích/.  

 

útok na politickou 

situaci po r.1968 

(zesm ěšnění pojmu 

kontrarevoluce) 



- 11 - 
 
 Na str.14 a 15 zpívá westernovou píse ň, která pak kon čí 

slovy... „a až jednou padnem všichni, vstaenm noví 
bojovníci...“ 
 

zesměšnění 
prolet.písn ě. 

str.16 
a 17 

Bylo co cítím p řed opušt ěným domem, 
pil jsem do dna p řed její tvá ří 
usedala k hostin ě p řed rozkradeným stolem, 
prožitky nocí si nacházela v sná ři, 
rozhodila ruce jak hospodá ř zrno, 
co k ve čeru bude ptáky sezobáno, 
ulicí se hnala jak v ětrný vír, 
ten co špínu žene p řes špinavý papír. 
 

 

 Dívala se pohledem v čerejších novin 
bolest p řijímala s nev ědomostí sv ětic, 
na hladinu řeky se lepil její stín, 
s nad ějí, že poz ůstalým zanechává nejvíc, 
v kapse tichý pozdrav „nelze tady žíti“, 
pod tím sluncem tmy co do našich dn ů svítí, 
délku procitání necht ěla dát m ěřit 
než žít v nevolnictví zvolila si nežít. 
 
Na jejím míst ě z ůstal d ěs ze svobody činu, 
děs p řes který poznávali malí svoji malost, 
zamlžili zrcadlo a nep řiznali vinu, 
konstalací planet sob ě rozdávali milost, 
vzájemn ě si dali dvoje rozh řešení, 
proseli se sítem vlastního odpušt ění, 
sv ědčili se že oni nesejí ten prach, 
kde stopu poslední otiskne sebevrah. 
 
Nějakou dobu chodili vrávoravým krokem, 
mluvili o smrti a o zlém po časí, 
ticho po otázce zahán ěli hlukem, 
vytá čeli čísla, kde už se nikdo nehlásí, 
jen blázen vyk řikl, že vinu doby, 
nesem my bez tvá ře, co chceme být slabí, 
a že skute čnost s bílou holí krá čí, 
pro naše rozhodnutí mít zav řené o či. 
 
Před sluncem ukryl se pták letem pod mraky, 
narazil na vítr a ucítil zvedání, 
zapletl se do slov a do sít ě s bodáky, 
v krajin ě sv ědomí ucítil řezání, 
jak s oprátkou doby navle čenou na krku, 
pokorn ě se ptala, kdo mi skopnul stoli čku, 
její nad ěje jen narazila na ze ď 
a žijících slabích její čin v nepam ěť. 
 

 
útok na politickou 
situaci po r.1968 

str.18 
a 19 

Minulost mává nám jazyk po p ředcích, 
vzd ělanou krajinou, kostely na kopcích, 
bílou k ůží a vývojem názor ů, 
tíží d ějin a odvahou k odporu. 
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 Minulost mává nám bolestí Kristovou, 

bolestí klí čení pod cizí podkovou, 
otázkou skrytou za sloví čkem národ, 
snahou o mužnost, zápasem o podvod. 
 
Minulost mává nám památkovou správou, 
holka pro turisty s p řekrásnou postavou, 
rozbité hodiny, kolik je času, 
dočasná časnost promítnutá v spásu. 
 
Má touha vzd ělání nad školní čítankou, 
má touha hledání novinovou stránkou, 
sv ědectvím postupu zmatkem náhody, 
kruh na po čátku, kruhové d ůvody. 
 
Národní obroda jako vtip u stolu, 
a zmatek po Čechách, nechu ť být pospolu, 
neschopnost na rubu, na líci lhostejnost, 
infekce času, zisku, který dá prodejnost. 
 
Strach n ěco pochopit, strach n ěco vysv ětlit, 
strach hledat d ůvody, strach n ěco napravit, 
strach slyšet srdce a strach mluvit vážn ě, 
strach hodit kamenem, strach z vlastní vášn ě. 
 
Opzšt ěni s vírou na mocné zachránce, 
nárok na v ědomí bez boje bez práce, 
životní pojistka v podur čenectví, 
otrok propušt ěný do pokrytectví. 
 
Kultura mihne se v trhlinách násilí, 
mohutná v jedincích, které jsme zabili, 
dušená za dve řmi a nepozvaná, 
smetená se stolu jen rozpoznaná. 
 
Kultura žaludku, kultura žaludu, 
v hledání p říhod co potkaly pobudu, 
vymejšlet vtipy a nehledat nože, 
pokoušet humor, kde páli se k ůže. 
 
Žijeme v oblaku, nevíme o zemi, 
za t řicet st říbrných chceme být prodáni, 
mít jeho osudy, k říž ale nechceme, 
bez škody po cest ě p ůjdem a zhasnem. 
 
Kde jen pálí život, kde jsou k tomu slova, 
na duši složitost, v slovech chu ť olova, 
proradná bledost, smrtelné rušení, 
dotyk k hlubinám (?), propastné poznání. 
 
Minulost mává nám jazykem po p ředcích, 
vzd ělanou krajinou, kostely na kopcích, 
bílou k ůží a vývojem názor ů, 
tíží d ějin a odvahou k odporu. 
 

 
 
 
 
 
útok na politické 
poměry po roce 
1968. 



- 13 - 
 
 Koukám na gruzi ňák, co m ůj tchán na st ůl vytáh 

v tom jsme zaslechl tichý krok 
já chci taky lok, řek jsem tak jen poj ď 
a to vám byl pro m ě šok, 
z plné flašky obsah mizí, na dn ě ani slzy 
zvolna chápu duch sem p řišel 
a ten ze tmy zaškytá 
vrátil jsem se pro sv ůj p říd ěl, co za živa 
jsi mi vzal. 
V temnu ve sklep ě, míval jsem tam flašky dv ě, 
v jedné rum a v druhé jed na krysy. 
 
Jed ach jed. 
 
A měl jsem strach, 
jo d ěd měl strach, 
aby flašku jemu n ěkdo nevyžáh... 
 

 

str.10 ...“Vono se to blb ě říká, vono to je totiže takovej 
šikovnej griv, když jako co ud ělat s tím, který hovo ří, 
jako když ho dáme na hranici to už se profláklo a t o ty 
lidi naštve a eventuáln ě by d ělali husitství... Ale tento 
sv ět byl na n ě krátkej, kv ůli tomu, kdyby a kdyby tomu 
Husovi řekli, t řeba tak dob ře my to uznáváme, ale jako 
kdyby si to napsal jako tak, abychom to mohli vysv ětlit 
jako pochopit, ale víš z toho hlediska, jako co mys líš a 
rozkecali ho, a ty, jako ty říkáš ta pravda, ale co je 
vlastn ě ta pravda? Myslíš jako to, co se mluví, nebo se 
myslí, a on, že jo, mlel si svou, a hele jasn ě, jako 
dobře říkáš to, ale my chápeme tu pravdu, jako tak, na té 
tvé pravd ě je n ěco, rozumíš, n ěco jako nep řesný o jako 
tím, že my to nechápeme. Když by to byla skute čná pravda, 
tak by musela zazá řit, že jo, ta musí oslnit, že a Hus 
jako starý poctivec by se zamyslel a je to pravda, že 
pravda, je jako pravda a to by musela oslnit kdekoh o, to 
znamená i vás, možná že jsem to špatn ě formuloval a za čal 
by se trápit s formulacema, a ti už by si mnuli ruc e, a ť 
se trápí že, došel by nakonec až k tak složitému 
slovníku, že ta jeho pravda, možná by už byla skute čnou 
pravdou, a už by nikdo nemohl rozum ět, a von by byl rád. 
A tím by došlo jako tak, kam co pat ří a sv ět by šel dál 
v pohod ě. Ale, vlastn ě o čim jsem mluvil, to, že jo, byl 
zápas o zesou časňování. 
 
Dále zpívá písni čku, v jejíž 4. sloce se zpívá: 
Tady domov mám. 
 

útok na ideol. 
práci. 

 Ze dne na den bez nad ěje, krá čí sm ěrem nikam, 
nemá co by komu dal, jiným to zazlívá. 
Je jako hora unavený 
je jak potok pok řivený – dom ů. 
 
6.sloka: 
 
Nevím, kde mám zahnat hlad, když doma říkají, 
 

útok na 
vnitropolitickou 
situaci v ČSSR. 
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 nejez, 

nevím kde mám promluvit, když doma říkají 
mlč. 
 

 

 Jaroslav HUTKA ukazuje, jak je nutno jeho vystoupe ní 
interpretovat, říká: 
 

 

 „Abychom to domluvili, co jsem říkal p ředtím, že jo. Není 
nutné vždy tedy domluvit v ěci, člov ěk nesmí bejt že jo 
zase tak skeptický k divák ům, a myslet si, že když to 
nedokecá až do poslední mrt ě, že to nepochopili...“ 
 

interpret.návod. 

str.12 Hovo ří o vzniku n ějakého slovníku a náboženství a potom 
uvádí: 
 
...“Ty katolíci tu drzost nem ěli říci tak dob ře zákon o 
zachování hmoty a te ď jim vrtat do toho. Takže oni spíš 
byli p řekvapeni a pak už to zvorali tím, jako že jo, tak 
se m ějme rádi všichni, to je, to by se...“ 
 
Dále hovo ří o 21.století, kde uvádí: 
 

Útok na ML. 
sv ět.názor 

str.13 ...“Z toho mám takovej blbej pocit, že vono to století 
bude jednou sv ětlý a krásný (pozn. vyš. myšleno 20. 
století) a že ten Einstejn tam bude že jako vo Řecku se 
říká že je Sokratovo a člov ěk už n ějak nevezme v úvahu, 
že to Řecko si to demokraticky odhlasovalo, aby toho 
Sokrata odd ělali. On se jim sice posmíval, ale jich bylo 
víc...“ 

Útok na sou č. 
polit.situaci. 

 
Další p řepis vystoupení z Českých Bud ějovic  

 
str.1 ...“Von ten mikrofon už byl jako mikrofon bud oucnosti, že 

byl obrácen jako k masám (smích)...“ 
 

zesměšnění hesla 
Čelem k masám. 

str.1 ...“Vono t řeba ekonomové vidí, že je t řeba ten pohyb, 
vona ta ekonomika se d ělá jako vlny na mo ři. Furt se to 
musí omejvat, jako to pob řeží a ta špína pak leze sama 
(smích)...“ 
 

útok na hosp. 
situaci. 

str.4 Jaroslav HUTKA zpívá píse ň, v jejímž textu se objevuje 
slovo rudá k ůže. U tohoto slova HUTKA píse ň p řeruší a 
uvádí, že kv ůli tomu, aby se mohlo publikum p řipojit se 
zpěvem, za čne zpívat znovu. 
 

 

str.9 ...“A vono totiž smysl, smysl lidské to má bu doucnost. To 
si m ůžete taky zkusit, že inklinujeme ke st ředu a 
k nezáživnu, že když t řeba budete dlouhou dobu poslouchat 
větrák, tak ho zacvhíli p řestanete slyšet, to je, ale to 
není tak zajímavý, daleko 
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 zajímav ější je, protože tyto p říklady již zažíváme, a ne 

s v ětráky (smích)....“ 
 
Následuje píse ň, která je uvedena na str. 5 tohoto 
vyhodnocení. 
 

 

str.12 Jaroslav HUTKA zde zpívá píse ň, jejíž 5. sloka zní: 
 
„Děti se pou čí dobou feudální, 
silní slabé mu čí, to už dnes 
není.“ 
 

 
 
útok na polit.sit. 
po r.68. 

str.14 ...“Což častokrát nev ěřím, že jo, ti nemají p ředstavu o 
tom, co cht ěj. A že pokud by ji m ěli a za čali podle ní 
žít, vod toho dne za čne být sv ět normální, protože jak se 
říká, ty voni a naho ře a voni nám to. A co nato že jo, a 
dosud hraju, že jo (smích)...“ 
 

Útok na moc. 
prost ředky. 

str.15 Minulost mává nám jazykem po p ředcích 
vzd ělanou krajinou kostel nebo k říž 
bílou k ůží a vývojem názor ů 
tíží d ějin a odvahou k odporu 
bolestí klí čení pod cizí podkovou 
otázkou skrytou za sluní čkem národ 
snahou o mužnost, zápasem o podvod 
minulost mává nám památkovou správou 
holka pro cizince s p řekrásnou postavou...“ 
 
Dále je tato píse ň napsaná na str.11 a 12 tohoto 
vyhodnocení. 
 

útok na polit.sit. 
po r.68 

 Dále zpívá píse ň, jejíž 1. sloka je: 
 
„pro č asi myslíte lidi, že žijete, 
ale takto podivn ě s žitím nakládáte. 
Copak netušíte, čeho se do čkáte, 
v temnot ě žijete, brzo oslepnete. 
Co s tím ud ěláme, to všechno musíme, 
jiní nám porou čej, my jen posloucháme, 
děláme pouze to, co je te ď t řeba, 
abychom náhodou nep řišli k odplat ě...“ 
 

útok na polit.s it. 
po r.68. 

str.17 Ono když se názory formovaly, tak od t ěch 16-ti let, 
tak jsem tamhle narazil a to člov ěku sta čí n ěkdy na 
jenom slovo, aby v duši n ěkterý v ěci se rozsvítili, 
nebo osvítili. Tehdy byla moda aforism ů, to se 
strašn ě vydávalo, a dneska to snad z ůstalo jen v dív čích 
památnících a tehdá jsem tam našel takový aforismus  
a nad tím jsem dlouho p řemýšlel, m ě to však nemohlo 
dojít. A p řitom tam bylo n ějak řečeno, každý 
revolucioná ř je jednoho dne p řijat. A to je krutá v ěc, 
že jo. To je horší, než um řít v botách. A tak jsem 
si říkal pane, já pokud  

Návod jak rozumnět 
jeho myšlenkám. 
 
Interpreta ční 
návod. 
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 mám t řebarád ten progres, to um ění progresivní, d ělat to 

nemusím rád, to m ůžu mít rád, ale jsem si všim, že t řeba 

v takovým Rumunsku on... ješt ě nevznikl. No pro č. 

 

str.18 A život bej k n ěčemu. To je, že každý je originál, že se 

stane origínálem, a nebudou mu ani závid ět, ani vy čítat 

ani prost ě... tento originál (smích). Já jasem letos 

fasoval n ějaký blbý srdce. 

 

„model soc. 

v ČSSR.“ 

str.18 ...“Že jo a voda rozemele kámen a že staré j e 

poznamenáno. Vono n ějak to chytili takovým lepším 

pakti čt ějším zp ůsobem, vono je to tak že z tý Asie ty 

způsoby ovládání pak jsou že člov ěk jako co jsou za č, aby 

jich litoval, ale jsou p řitom naho ře je to zvláštní... Já 

mám pocit, že tím klackem se toho moc neubrání, ale  kdo 

si uchoval kulturu, ten p řežije...“ 

 

útok na polit. 

sit. po r.68. 

str.24 Následuje píse ň, která je na str. 2 a 3 tohoto 

vyhodnocení. 

 

 

Přepis dalšího pásku vystoupení v Českých Bud ějovicích  

 

str.1 ...“A vono časem bycom došli samoz řejm ě k tomu, že bychom 

oponu zrušili. A tím a nevím, jestli bychom došli k  tomu, 

jestli by všichni byli p řed oponou nebo tím všichni 

odstr čeni za oponu...“ 

 

„železná opona.“ 

str.3 M ě kolikrát se te ďko stalo, že Lucerna, to je takový 

slavný sál v Praze, byl vyprodán a bylo tam zhruba 200 

lidí, Což na sál, kde má bejt 3.000 lidí je dost má lo. 

Takže je problém, jak se to d ělá. A voni práv ě vymysleli 

takovouto v ěc. Jako co se spoléhat na diváka, který jako 

přijde a koupí si lístek. A takhle a pro č to d ělat takhle 

složit ě, aby každej zvláš ť. Tak se to d ělá zp ůsobem 

náboru, že se lístky jako rozdají do t ěch fabrik a voni, 

tam jsou ti, kte ří cht ějí tu kulturu vid ět a tam jim to, 

ta fabrika koupí a rozdá do t ěm lidem. A voni zrovna ten 

večer nemají čas, že jo. To je. Takže m ůže pak bejt 

v novinách napsáno: Ve vyprodané Lucern ě, kde bylo 200 

lidí, úsp ěšně exceloval XY, zp ěvák. No doufám, že to 

dojde nakonec k takové dokonalosti, že v ty vyproda ný 

Lucern ě nebude muset bejt ani jeden divák. Tím pádem to 

bude moct být staženo. Jako tak, že už to nebude mu set 

bejt Lucerna, protože pro č ty židle voprašovat takhle. 

Takže se člov ěk dostane pak do takové té holé místnosti a 

aspo ň je nakrmenej, že tam dostane potravu. 

/smích – potlesk/ 

 

útok na kult. 

politiku 

provád ěnou ve 

prosp ěch d ěl. 

t řídy. Narážka na 

Lucernu –  viz r.68 

– S ČSP oslavy 

VŘSR. 
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str.4 ...“Samoz řejm ě ne řeší ten problém, se kterým materie 

pot řebuje ideu a pro č ji hledá...“ 
 
...“Vono je nutno brát jako tím dialektickým zp ůsobem, 
který je tv ůr čí...“ 
 

útok na mater. 
sv ět. názor. 
 
„  „  „ 

str.4 Hovo ří o adaptabilnosti ...“a to tak, že jako když se 
změní zásady prost ředí, že ten člov ěk p řežije, jo, a týká 
se to pak i v ětších celk ů, jako, že jo a takhle...“ 
 

útok na polit. 
sit. po r.68. 

str.5 
a 6 

Následuje píse ň, která je uvedena na str. 6 tohoto 
vyhodnocení (str. 21 a 22 p řepisu z Ústí nad Orlicí) 
 

 

str.7 Hovo ří o řečnických otázkách a říká: 
...“N ěkdy se mi stane, že ud ělám p řestávku v nevhodný 
okamžik, že lidi řeknou ne. A to je zvláš ť a nevím, 
jestli tím d ělám dob ře nebo špatn ě, že si dav uv ědomí, že 
lze říci ne. 
 

návod na řešení 
vnitropol. situace 
dle p ředstav prav. 
opor. 

str.7 Zpívá píse ň, jejíž poslední sloka je: 
 
My jsme ty mrtvoly shnilé, nosíme 
r ůžové brýle, na budoucnost pijeme, 
početn ější budeme. 
 

útok na polit. 
síly v ČSSR. 

str. 8 Hovo ří o škole publika, v které se budou vyu čovat 
potlesky. Říká, že v této škole bude vybrán divák, 
kterému zavážou o či a dle potlesku bude m ět poznat, co se 
promítá na tabuli. Dále říká: 
 
...“T řeba Pražské jaro. A že t řída za čne tleskat. A von 
učitel se zeptá, čemu t řída tleská. On řekne, no 
Pražskému jaru. Výborn ě, žejo. Te ď se tam promítne, 
nevím, no však vy víte. (smích). A zase potlesk. On  říká, 
ano, to je, že jo, a takhle (smích). ...“ 
 

vývoj v r. a po r. 
68 

str.9 ...“Ale nebude to škodit, vono to publikum je  pot řeba 
ovliv ňovat denn ě, protože co kdyby se zvrhlo a za čalo si 
to myslit jako po svým...“ 
 

ideol.práce. – 
útok. 

str.9 „...A takhle k tomu je ta historie dobrý jako  vyu čovat. A 
pak ješt ě n ějaký progresivní metody jako zp ůsoby 
reakce...“ 
 

nev ůle s faktem, 
že pod rouškou 
progresivismu se 
skrývala reakce. 

str.12 Jaroslav HUTKA zde zpívá píse ň, která je uvedena na str.2 
a 3 tohoto vyhodnocení. 
 

 

str.13 ...“A vono te ď se to bude d ělat tak, že ty kytary se 
budou prodávat bez t ěch sk řipc ů a vono zhruba, 
kytara, se tak b ěhem roku rozladí, jinak to bude 
ve fabrice nalad ěný, samoz řejm ě, že se prodá 

útok na vedoucí 
pozici d ěl.t řídy. 
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 umělcovi a ten um ělec za to bude hrát. B ěhem toho roku to 

už za čne bejt rozlad ěný, tak zajede do tý fabriky, tam ti 
výrobci a ti d ělníci já myslím se sejdou a budou 
poslouchat. Když se jim to nebude líbit, říkají, klidn ě 
si hrej a nenalad ěj mu kytaru. Takže vono, že jo, je 
t ěžké být Paganinim a hrát na rozlad ěný housle. To a že 
jo, to není nic platný, tím pádem a takhle tím bude  
udělen takovej ten jako dobrej výb ěř, že ti, kte ří ty 
nástroje vyráb ějí, a ť vo nich rozhodujou...“ (smích) „No 
a neví se ješt ě, kde se tisknou koruny. Že si tam možná 
bude n ějaká vyjimka. 
 

 

str.16
- 18 

Následuje píse ň, Pro č pro č pro č v plném zn ění, jak je již 
uvedeno v tomto vyhodnocení. 
 

 

str.19 ...“To je práv ě ten zp ůsob zlidov ění. ( část hovoru je 
nesrozumitelná). Která za číná výk řikem Pyrr ho, zvít ězil 
jsi. A nevím ješt ě po řádně, komu ji v ěnovali. Když jsem 
se prohrabával i d ějinami, takhle, nejbližšíma, takže 
nevím, (bou řlivý smích). 
 

útok na r.68 (téze 
pravice, že bylo 
t řeba se bránit.).  

str.19 ...“Tak jsem za čal d ělat taky píse ň, Jdi dom ů publikum 
(smích) a ješt ě nevím co m ě čeká, to je ale ale...“ 
 

viz. píse ň „Jdi 
domů Ivane.“ 

str.13 Praha je m ěsto staré 
říká se stov ěžaté 
samá kašna a bán ě 
kostely a domy 
má mnoho p ůvabných míst 
na podzim plno listí 
čisti či denn ě čistí 
špínu z ulice. 
 
V kanálech jsou krysy líné 
občas i potkan se vylíhne 
ve Vltav ě plavou kap ři 
jeden až dva n ěkdy i t ři 
a z podkroví st řech činžovních 
se ozývá zp ěv vlaštov čí, 
než vodtáhnou do teplých míst 
aby m ěly zase co jíst 
 
Na ja ře pu čí stromy 
přestože je ješt ě chladno 
a tak se stane snadno 
že zas omrznou 
sluní čko p ěkně svi ť 
lidé se procházejí. 
 
Hradní stráž stále hlídá 
u vchodu do hradu 
v kanálech jsou krysy líné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Třeba vyjasnit zda 
možno spojovat 
hradní stráž a 
jeho narážky na 
krysy. 
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 vob čas i potkan se vylíhne 

ve Vltav ě plavou kap ři 
jeden až dva n ěkdy i t ři 
a z podkroví st řech činžovních 
se ozývá zp ěv vlaštov čí 
než vodtáhnou do teplých míst 
aby m ěly zase co jíst. 
 
Když léto hlásí p říchod 
jahody jsou p řezrálé 
město se rychle svlíkne 
a jde si zaplavat 
sluní čko p ěkně svítí 
Karl ův most ješt ě stojí. 
 
Hradní stráž stále hlídá 
Prahu zpocenou 
v kanálech jsou krysy líné 
vob čas i potkan se vylíhne 
ve Vlatv ě plavou kap ři 
jeden až dva n ěkdy i t ři 
a z podkroví st řech činžovních 
se ozývá zp ěv vlaštov čí 
než vodtáhnou do teplých míst 
aby m ěly zase co jíst. 
 
Už je tu zase podzim 
čas ten je nejkrásn ější 
Vltava už je prázdná 
a stromy ješt ě nehu čí 
sluní čko p ěkně svítí 
z komín ů už se kou ří. 
 
Hradní stráž stále hlídá 
sle čna jde vyven čit psa 
v kanálech jsou krysy líné 
vob čas i potkan se vylíhne 
ve Vltav ě plavou kap ři 
jeden až dva n ěkdy i t ři 
a z podkroví st řech činžovních 
se ozývá zp ěv vlaštov čí 
než vodtáhnou do teplých míst 
aby m ěly zase co jíst. 
 
(poslední sloku – refrén zpívalo též obecenstvo) 
 
Třeskutá paní zima 
vládne nám dnem i nocí 
tramvaje lín ě vle čou 
náklad zmrzlých t ěl 
za kamnama se kr čím 
sotva nos ven vystr čím. 
 
Však hradní stráž m ě hlídá 
budou Vánoce 
i krysy jsou te ď zamrzlý 
a potkani se nelíhnou 
kap ři už jsou na peká čích 
jeden až dva n ěkdy i t ři 
a z podkroví st řech činžovních 
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 visí st řešné rampouchy 

takže se nic nezm ěnilo 

naja ře za čnem nanovo. 

 

Hradní stráž stále hlídá 

„  „  „  „  „ 

„  „  „  „  „ 

„  „  „  „  „ 

u vchodu do hradu 

hradní stráž stále hlídá 

„  „  „  „  „ 

„  „  „  „  „ 

u vchodu do hradu. 

(poslední sloku zpívá též obecenstvo). 

 

 

Poznámka k str.25  p řepisu č.3 z Českých Bud ějovic. 

 

Nahrávka je zde nekvalitní, p řesto lze však uvést n ěkteré další v ěci, které v p řepise 

nejsou. Pokud pro nekvalitní nahrávku uvést nelze b ude vyte čkováno. 

Tato píse ň je ze stylu slovanského soulu... z Moravy, moravšt ina proti St ředočeskému 

nářečí, která vznikla spisovnou češtinou (z které vznikla spisovná čeština)?? ..takže 

mně se n ěkdy stává, že... 

Píse ň, která vznikla v Ostrav ě, myslím si, že ten Bezru č, kdyby dneska žil, že by 

psal takovéto sociální balady. Následuje hra na kyt aru a pískání, které p řipomíná 

píse ň práce (v jiné tónin ě), dále píse ň „Alon anfa de la patrie.“  Po dopískání 

následuje píse ň: 

Vole, vole krávo.... dej sem žváro.... 

nekecej krávo, skopová hlavo. (dále dle p řepisu na str. 25). 

 

Vystoupení v Pardubicích dne 16.6.1975  

 

 

str.9 spívá píse ň jejíž druhá sloka je : 

„Necitelní jsou mou bolestí 

a v šedé ploše jedna rýha, 

co pro všechno m ěřítkem je. 

Muž s bajonetem ostražit ě hlídá, 

řeknu-li víc, tak mn ě zabije. 

Stahuji rolety, zakrývám sv ětlo, svlékám šaty v toužení 

ucpal jsem škvíry a je tu tak teplo 

a k ránu jsem udušený. 

útok na vnitropol. 

situaci. 

 

Dále neni ze záznamu jasné co zpívá HUTKA a co jist ý Ladislav FAJT nebo FIALA, proto 

neni p řepis dál po řizován. 

                              /podpis/ 



 

 

 

 

----------------- 

 

Č.j.: VS- ČVS-096/6-75           V Hradci Králové dne 20. 1. 1 976 

 

 

 

Správa Státní bezpe čnosti 

II. odbor – 1. odd ělení 

                     Výtisk čís.: 2. 

H r a d e c  K r á l o v é  

 

 

Jaroslav HUTKA – sd ělení. 

K registra čnímu číslu 14328. 

 

  Na základ ě p říkazu k p ředání poznatk ů orgána s. KONE ČNÉHO ze Správy StB – II. 

odbor – 1. odd ělení v Hr. Králové sd ěluji, že veškeré poznatky k Jaroslavu 

HUTKOVI, nar. 21. 4. 1947 v Olomouci, jsou pr ůběžně p ředávány s. KODÝTKOVI z téhož 

oddělení Správy StB. 

 

  Dále sd ěluji, že vyšet řovatelem zdejšího odboru vyšet řování byla vyžádána 

lustrace v evidencích SEO S-VB v Hradci Králové a v  KOER FKÚ Praha, která je nutná 

k posouzení osoby Jaroslava HUTKA pro p řípadné vyšet řování jeho trestné činnosti. 

Z tohoto d ůvodu žádám, aby tato lustrace nebyla blokována. 

 

 

                  Ná čelník odboru vyšet řování StB : 

                   /pplk. H a v l e n a  Antonín/ 

(podpis) 

 

Vyhotoveno ve dvou výtiscích. 

Rozesláno: 

Výtisk čís. 1 – adresát. 

Výtisk čís. 2 – stejnopis s vyš. spisu čj. VS- ČVS:096/6-75 

K r a j s k á   s p r á v a   S N B 
odbor vyšetřování státní bezpečnosti 
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Tajné 
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Č.j.: VS- ČVS-96/6-75           V ...Praze.... dne ..12.11.197 5..... 
Vyhotoveno: 3x 
o    listech. 
 

 

Z Á P I S  O  V Ý P O V Ě D I 

Podle § 158 odst. 3 tr. řádu byl vyslechnut 

 

 
Jaroslav HUTKA, nar. 13  21.4.1947 v Olomouci 

................................................... ........................... 
(jméno, p říjmení, data a místo narození) 

 
dřív ější jméno a p říjmení..... nezměněno....................................... 
 
bydlišt ě...... Praha 2, Neklanova 30/98 – Vyšehrad ............................. 
 
povolání (d řív ější i nyn ější a postavení v n ěm).... původn ě i nyní svobodný .... 
 
.... umělec ................................................... ................. 
 
místo zam ěstnání .... --- ................................................... ... 
 
pr ůkaz totožnosti ... OP 805920 HS-70r č.470421/406 ... stav... ženatý ............ 
 
zapo čato v ... 9,45 ....hod. 

 

Jmenovaný byl pou čen podle § 158 odst. 3 tr. řádu o tom, že vysv ětlení nesmí být 

od n ěho požadováno, jestliže by jím porušil zákonem výsl ovn ě uloženou nebo uznanou 

povinnosti ml čenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zprošt ěn p říslušným orgánem 

nebo tou osobou, v jehož tuto povinnost má. Dále by l pou čen o tom, že vysv ětlení 

může odep řít, jestliže by jím zp ůsobil nebezpe čí trestního stíhání sob ě nebo svému 

příbuznému v pokolení p římém a nebo jiným osobám v pom ěru rodinném, jejichž újmu 

by právem poci ťoval jako újmu vlastní. Sou časn ě byl pou čen o právu upravovat si 

zápis o své výpov ědi tak, aby odpovídal obsahu jeho výpov ědi. 

 

  Vypovídajícímu bylo výše uvedené pou čení p řečteno a vysv ětlená jeho podstata. Po 

poučení uvádí, že tomuto porozum ěl a pokud se týká práva odep řít výpov ěď, výslovn ě 

prohlašuje, že tohto práva se vzdává, nebo ť nemá d ůvod, p řoč by výpov ěď odep řel. 

 Po obeznámení s p ředmětem výpov ědi uvádí: 

 

 Od r. 1967 se profesionáln ě zabývám tvorbou poezie a pís ňových text ů. 

Rovněž od této doby p ůsobím jako zp ěvák. Koncertní činnost 

 

Jaroslav Hutka 
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jsem vykonával v ětšinou sám, ob čas ve dvojici, nap ř. s Vladimírem FAJTEM, Petrem 

KLANDREM, Štěpánem RAKEM a v poslední dob ě ob čas hrávám s Radimem HLADÍKEM. 

Rovněž tak vystupuji se skupinou ŠAFRÁN, což je volné sd ružení písni čkářů. Toto 

sdružení nemá stálou scénu. V r. 1967 jsem složil z pěvácké kvalifika ční zkoušky 

a tehdy jsem byl evidován u Krajského podniku por f ilm, koncerty a estrády 

v Praze. V r. 1969 nebo v r. 1970 jsem byl p řeevidován pod Pražské kulturní 

st ředisko. Pokud se týká kvalifika čních t říd, v poslední dob ě jsem byl v druhé. 

U Pražského kulturního st řediska jsem byl evidován do b řezna 1975, a to jako 

zpěvák a v sou časné dob ě jsem u téhož st řediska evidován jako livový hudebník, 

asi od zá ří letošního roku. 

  V kv ětnu r. 1974 jsem byl pozván k rekvalifika ční zkoušce, na kterou jsem se 

omluvil, nebo ť jsem m ěl osobní problémy a požádal jsem Pražské kulturní 

st ředisko, aby mi byl termín této zkoušky odložen. Ani ž by mi PKS odepsalo na 

můj omluvný dopis, v b řeznu 1975 mi bylo sd ěleno, že jsem byl vyškrtnut 

z evidence jako zp ěvák. 

  Dále bych cht ěl říct, že od r. 1969 jsem členem Ochranného svazu autorského, 

neboť, jak již jsem uvedl, zabývám se též tvorbou poezie . Zde jsem veden jako 

spisovatel zhudebn ěných text ů. Rovn ěž jsem veden jako spolupracovník 

nakladatelství ORBIS, kde mi bude vydána sbírka ver šů pro d ěti. 

 Výslech z d ůvod ů polední p řestávky p řerušen ve 12,00 hod. 

   Ve výslechu pokra čováno ve 13,00 hodin. 

 Jak již jsem uvedl, vystupuji s Volným sdružením p ísni čkářů. – ŠAFRÁN, ale 

pokud jsem pozván mimo Prahu, vystupuji v r ůzných m ěstech. Konkrétn ě ve 

Východo českém kraji jsem vystupoval n ěkdy v únoru 1975 v Chocni, v dubnu 1975 

v klubu vysokoškolských kolejí v Hradci Králové a v  červnu 1975 v Pardubicích. 

Nevzpomínám si, že v letech 1974 a 1975 bych m ěl ve Východo českém kraji další 

koncerty. 

   Pokud se týká mého vystoupení v Chocni, byl jsem  pozván místní organizací 

SSM. Na vystoupení jsem byl pozván písemn ě Je mi známo, že toto vystoupení nebylo 

zprost ředkováno Pražským kulturním st řediskem a musím podotknout, že Pražské 

kulturní st ředisko mi v té dob ě ani necht ělo zprost ředkovat n ějaká vystou-  
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pení, aniž mi byla sd ělena p ří čina, i když jsem byl v té dob ě FKS omluven . 

Nepředpokládám, že by o mém vystoupení v Chocni byla vy rozum ěna koncertní a 

estrádní agentura v Hradci Králové,m ale od MNV  v Chocni souhlas být musel. 

Jelikož jsem byl na koncert ě autem, bylo mi proplaceno cestovné a diety, nevím 

však v jaké výši a rovn ěž nevím, jaký jsem dostal honorá ř za toto vystoupení, 

ale vzpomínám si, že jsem podepisoval stvrzenku. 

 I v tomto p řípad ě jsem byl pozván z řejm ě kolejní radou, ale podrobnosti 

z dalšího zprost ředkování neznám. Domnívám se však, že šlo o interní  kulturní 

akci kolejní rady, která je k tomu oprávn ěná. Bylo mi proplaceno cestovné, ale 

výši honorá ře si již p řesn ě nepamatuji. Obdobným zp ůsobem byl se mnou sjednán 

koncert HIFI-klubem v Pradubicích. V tomto p řípad ě mi nebylo proplaceno nic. 

Domnívám se, že sjednávání a zprost ředkování vystoupení je v ěcí po řadatele, 

který by m ěl znát, kterých p ředpis ů je t řeba k uskute čnění podobných vystoupení. 

  Pokud se týká zdan ění honorá ře, platím da ň ve výši 3% a vypl acení  daní je 

věcí po řadatele. 

 Jelikož se zabývám studiem starých lidových písní a vypl ňuji s nimi část 

svého programu, objevují se tam balady, jejichž tém atika pochází z tradic 

křesťanských. Neza řazuji je do programu proto, abych propagoval k řesťanskou 

tradici, ale spíše ukázal, jak s tímto materiálem a uto ři lidových písní 

zacházeli. Ve starých dobách velkou část v ědomí lidu vypl ňovala k řesťanská 

tematika, a proto není možné podat celistvý obraz o  lidové písni bez p řihlédnutí 

k ní. Tento odstavec jsem si nadiktoval sám. 

 Další část p ředstavení zabírají mé vlastní písn ě. Složil jsem za dobu, co se 

zabývám písn ěmi, kolem 200 text ů, jejichž tematika je velice rozsáhlá. Snažím se 

tak ze svého hlediska zachytit život, který žiji, p roto skládám písn ě 

nejr ůznějších druh ů. Stylov ě od čist ě poetických p řes humorné, vážné, milostné, 

melancholickofilosofické k písním, ve kterých se sn ažím popsat sv ět, ve kterém 

žiji. Má tvorba je motivovaná snahou po kvalit ě a osobní pravdivosti. Zásadn ě 

se snažím o to, aby mé písn ě nebyly komer ční ani poplatné, ale aby vedli 

člov ěka k hlubšímu zamyšlení nad v ěcmi, které vidím. V ěřím, že pro publikum m ůj 
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repertoár, sestavený z nejstarších národních písní až k dnešním mým písním, m ůže 

dát obraz toho, nakolik se pís ňová tvorba m ůže zabývat kvalitami života. V ěřím, 

že v tom je i p řínos celospole čenský. 

 Rovn ěž tuto pasáž jsem doslovn ě nadiktoval. 

 Záv ěrem bych cht ěl říci, že i když zpívám písn ě s náboženskou tematikou, 

upřesňuji, pouze n ěkteré, nemají má vystoupení negativní vliv na dnešn í mládež. 

Dále si myslím, že celková moje tvorba i činnost není v žádném ohledu negativní 

a v celkové ší ři jsem p řesv ědčen o tom, že napl ňuje pot řeby spole čnosti, o čemž 

sv ědčí kladné hodnocení mé činnosti v tisku. Ve své činnosti chci v podstat ě 

navazovat na národní pís ňovou tradici. 

 Zápis o výpov ědi skon čen ve 15,00 hod. 

 Zápis o výpov ědi byl vypovídajícímu p ředložen k p řečtení, ke schválení a 

k podpisu. Po p řečtení zápisu o výpov ědi vypovídající uvádí, že v druhém 

odstavci na str. 3 chce svoji výpov ěď up řesnit v tom, že se jedná o vystoupení 

na vysokoškolských kolejích v Hradci Králové. Jinak  nemá námitek proti obsahu 

protokolu. 

 

 

Vyšet řovatel StB:      Zapsala:          Vypovídající: 

npor. Poživil Ji ří      stržm. Pragerová I.     Jaroslav Hutka 

(podpis)          (podpis)           (podpis) 



 

 

 

 

----------------------- 

 

Č.j.: VS- ČVS-0096/6-75           V Hradci Králové dne 27. 9. 1975 

 

 

                     Výtisk č.: 1.  

                     PRVOPISEM 

 

 

Vyhodnocení akce „ZP ĚVÁK“ 

 

 P řípisem Správy StB-II.odbor-1.odd. v Hradci Králové ze dne 8.4.1975 čj. OS-

00239/II-1/75 byla zdejšímu OV-StB zaslána dokument ace a vyhodnocení poznatk ů o 

závadovém jednání zp ěváka a kytaristy 

 

Jaroslava HUTKY, nar. 21. 4. 1947 v Olomouci, čs. st. p řísl., čes. nár., zp ěváka 

a hudebníka, p ůsobícím v ZK TESLA Praha-Strašnice, bytem 

Praha 2 – Vyšehrad, Neklamova čp. 30, 

pro podez ření ze spáchání tr. čin ů hanobení republiky a jejího p ředstavitele a 

hanobení národa, rasy a p řesv ědčení podle §§ 102 a 198 písm. b) tr. zák. 

 

 Dle vyhodnocení je trestná činnost Jaroslava HUTKY spat řována v tom, že dne 

7.2.1975 vystoupil ve řejn ě p řed po četným publikem v Dom ě odbor ů v Chocni 

s nevhodnými písn ěmi. Vystoupení jmenovaného bylo v 1. části zam ěřeno na písn ě 

s náboženskou tematikou, kdy p řestávky mezi písn ěmi vypl ňoval slovním 

zdůvodn ěním, pro č a na jakém základ ě jednotlivé písn ě složil. Ve 2. části 

vystoupeníbyl obsah písní i slovní doprovod v ětšinou dvojsmyslný s narážkami na 

sou časné socialistické spole čenské a státní z řízení republiky, na pobyt 

sov ětských vojsk na území naší republiky apod. T ěmito politickými jinotaji strhl 

Jaroslav HUTKA ú častníky k aplausu, ke zp ěvu, a obsah jeho písní i slovní 

doprovod lze hodnotit jako politicky nevhodný, mají cí negativní vliv zejména na 

mládež, která se jeho vystoupení p ředevším zú čast ňuje. 

 

 Pr ůběh tohoto vystoupení Jaroslava HUTKY byl legáln ě nahrán na magnetofonový 

pásek, který je, jakož i jeho doslovný p řepis, p řiložen k materiál ům Jaroslava 

HUTKY. 

K r a j s k á   s p r á v a   S N B 
odbor vyšetřování státní bezpečnosti 

Hradec Králové 
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 Dne 16.3.1975 m ěl Jaroslav HUTKA vystoupit se svým recitálem v Doub ravicích, 

okr. Pardubice, a toto akce m ěla být po řádána ZO SSM Pardubice – Slovany. Na 

základ ě zkušeností z vystoupení Jaroslava HUTKY v Chocni s e recitál na zásah 

Odboru pro vnit řní v ěci M ěNV v Pardubicích nekonal. 

 

 Další vystoupení ve Východo českém kraji m ěl Jaroslav HUTKA dne 19.3.1975 ve 

V-klubu LF UK v Hradci Králové. Pr ůběh vystoupení, obsah písní i slovní doprovod 

byl obdobný jako p ři jeho vystoupení v Chocni. 

 

 Dále bylo zjišt ěno, že za vystoupení v Chocni byl Jaroslavu HUTKOVI  proplacen 

honorá ř v částce 500,-- K čs a ve V-klubu LF UK v Hradci Králové v částce 400,-- 

Kčs. Ob ě kulturní vystoupení byla s Jaroslavem HUTKOU sjedn ána p římo po řadateli 

a nikoliv p řes Krajský kulturní svaz v Hradci Králové. Žádost o  povolení 

neobsahovala jmenovité uvedení jednotlivých skladeb , ale bylo pouze uvedeno, že 

se jedná o „moravské lidové písn ě v úprav ě J. HUTKY“. 

 

 Do této doby získaná dokumentace byla vyhodnocena zdejším OV-StB s tím, že 

Jaroslav HUTKA svým jednáním naplnil skutkovou pods tatu trestných čin ů hanobení 

republiky a jejího p ředstavitele a hanobení národa, rasy a p řesv ědčení podle §§ 

102 a 198 písm. b) tr. zák. Dále je ve vyhodnocení uvedeno, že jelikož Jaroslav 

HUTKA nebyl do této doby trestán, tj. p řed spácháním uvedené činnosti, vztahuje 

se na n ěho amnestie prezidenta republiky ze dne 8.5.1975 a věc bude nutné v této 

fázi odložit podle § 159 odst. 2 tr. řádu se z řetelem k ust. § 11 odst. 1 tr. 

řádu. Dále bylo doporu čeno provést prov ěrku Jaroslava HUTKY s tím, aby byla 

získána jeho osobní a politická charakteristika, kd e je zam ěstnán, zda má právo 

provozovat ve řejná vystoupení apod., aby se mohlo rozhodnout p řípadn ě o dalším 

opat ření ve smyslu ust. § 164 odst. 2 tr. řádu nebo navrhnout profylaktické 

opat ření. 

 

 P řípisem Správy StB-II.odb.-1.odd. v Hradci Králové z e dne 11.8.1975 čj. OS-

00682/II-1/75 byla zdejšímu OV-StB zaslána další do kumentace z vystoupení 

Jaroslava HUTKA, které bylo po řádáno dne 16.6.1975 na diskotéce HIFI klubu 

v Pardubicích. 
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I v tomto p řípad ě Jaroslav HUTKA zpíval písn ě s náboženskou tematikou a další 

s textem, v n ěmž jinotajným ironickým zp ůsobem se zam ěřoval na socialistické 

spole čensk-é a státní z řízení naší republiky a na socialistický zp ůsob života. 

Rovněž v tomto p řípad ě bylo vystoupení Jaroslava HUTKA nahráno na magneto fonový 

pásek a byl proveden jeho doslovný p řepis. 

 

 Dle prov ěrky, která byla provedena orgány Správy StB v Praze , bylo zjišt ěno, 

že Jaroslav HUTKA byl do konce roku 1973 evidován u  Pražského kulturního 

st řediska ve 2. kvalifika ční skupin ě v oboru zp ěv – folklór. Z evidence 

Pražského kulturního st řediska byl vy řazen proto, že se p ři vystoupeních nedržel 

scéná ře a n ěkolikráte vystoupil na tzv. „ černé smlouvy“. V letošním roce se 

nedostavil k rekvalifika čním zkouškám a tím se dostal do situace, že od 1.7. 1975 

nemá žádnou um ěleckou kvalifikaci a nem ůže být jako hudebník a zp ěvák nikde 

zaměstnáván. Jeho politickou činnost z let 1968-69 nelze zjistit, nebo ť u tzv. 

„svobodných um ělc ů“ se nikde nevyžadovala žádná kádrová evidence. V m íst ě 

bydlišt ě se politicky ani ve řejn ě neprojevuje. Od minulého roku byl členem klubu 

SSM „ŠAFRÁN“, v Praze II. V tomto klubu se stýká s lidmi, kte ří se pokládají za 

odpůrce sou časného režimu v ČSSR, zpívají kritické písn ě s dvojsmyslnými texty o 

osamělosti člov ěka, ni čení životního prost ředí apod. Tyto písn ě se však svým 

podáním specifickému okruhu poslucha čů dají vztahovat negativn ě na sou časnou 

politickou situaci v naší republice i ve sv ět ě. 

 

 Zadokumentované jednání Jaroslava HUTKY lze bezesp oru hodnotit jako politicky 

nevhodné, nebo ť celkový projev v jinotajích je zam ěřen negativn ě 

k socialistickému z řízení, v jeho beznad ějnou budoucnost, což je mládeží, která 

se p ředevším jeho vystoupení zú čast ňuje, pochopeno, a tudíž takováto „kulturní 

vystoupení“ se neslu čují s naší socialistic-kou angažovanou kulturou, kd y je 

především kladen d ůraz na zvýrazn ění všech kladných výsledk ů budování socialismu 

a v perspektivní kladnou budoucnost socialistické s pole čnosti. 

 

 Jednání Jaroslava HUTKY však není možné kvalifikov at jako trestné činy 

hanobení republiky a jejího p ředstavitele a hanobení národa, rasy 

apřesv ědčení podle §§ 102 a 198 písm. b) tr. zák., 
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neboť základním pojmovým znakem citovaných trestných čin ů je hanobení, což je 

projev sm ěřující k hrubému znevažování chrán ěné instituce urážlivými výroky, 

nebo jiným urážlivým jednáním. K tomuto je nutné do dat, že nep řátelství není 

pojmovým znakem hanobení. Jak je z řejmé z p ředložené dokumentace, ani p ři jednom 

vystoupení Jaroslav HUTKA nepoužil hrubého urážlivé ho výroku. Rovn ěž je nutné 

mít na z řeteli sou časnou politickou koncepci vedení KS Č a vlády naší republiky, 

která v oblasti trestního práva sm ěřuje p ředevším k preventivní činnosti. 

V daném p řípad ě se jeví i tato okolnost jako opodstatn ěná, nebo ť i p řípadné 

trestní stíhání by z řejm ě vyvolalo negativní ohlas mezi mladými lidmi vzhled em 

k popularit ě Jaroslava HUTKY a byl z n ěho vytvo řen tzv. „hrdina“. 

 

 Na základ ě všech uvedených skute čností navrhuji: 

 

1. Provést s Jaroslavem HUTKOU výslech podle § 158 odst. 3 tr. řádu s tím, aby 

objasnil obsah a smysl všech zpívaných písní a upoz ornit ho na možný trestný 

postih v p řípad ě, že by ve svém jednání pokra čoval. 

2. Prost řednictvím Pražského kulturního st řediska neumožnit získání Jaroslavu 

HUTKOVI umělecké kvalifikace a tím zabránit, aby ve řejn ě vystupoval. 

3. Podle § 164 odst. 2 tr. řádu upozornit vedení klubu SSM  „ŠAFRÁN“ v Praze na  

nevhodnost repertoáru Jaroslava HUTKY a dalších člen ů tohoto klubu. 

4. Ve stejném smyslu upozornit klub SSM TESLA Praha  – Strašnice, aby se podobná 

vystoupení Jaroslava HUTKY a jiných zp ěvák ů nekonala, a byl zm ěněn program 

v souladu s angažovanou socialistickou kulturou. 

 

 

 

Vyhodnocení provedl:             Ná čelník odboru vyšet ř. StB: 

Vyšet řovatel StB:                  (podpis) 

npor. Poživil Ji ří               pplk. Havlena Antonín 

(podpis) 



 

 

 

--------------------- 

Č.j.: VS- ČVS-0096/6-75           V Hradci Králové dne 22.10. 1975 

 

 

PLÁN OPATŘENÍ  

 

 Na základ ě vyhodnocení materiál ů v akci „ZP ĚVÁK“ ze dne 27.9.1975 čj. VS- ČVS: 

0096/6-75 a provedené dokladaci dne 21.10.1975 se z ást. ná č. OV-StB pplk. Jar. 

Zelinkou byly stanoveny následující úkony v dalším zpracování akce „ ZP ĚVÁK“: 

 

1. Provést s Jaroslavem HUTKOU výslech podle § 158/ 3 tr. řádu se zam ěřením a s cílem, 

jak je uvedeno v bod ě čís. 1 Vyhodnocení. 

- Dne 22.10.75 předvolán na 30.10.75 – OV-StB Praha – ne – omluvil se 
- Předvolán na 12.11.75 
- vyslechnut 12.11.75 

                       Provede: npor. Poživil Ji ří 

                       Termín: 10. 11. 1975. 

 

2. Prov ěřit u Koncertní a estrádní agentu ře v Hradci Králové jakým zp ůsobem je 

upraveno vystupování um ělc ů, kdo vystoupení zprost ředkovává, jakým zp ůsobem jsou 

propláceny honorá ře, žádat o zaslání p říslušných právních vyhlášek, žádat o 

sdělení kolikrát za uplynulé 2 roky Jaroslav HUTKA vys tupoval ve Východo českém 

kraji. 

 - dožádání odesláno: 27.10.75 – došlo: 30.10.75 
 Uvedené skute čnosti budou požadovány z toho d ůvodu, zda Jaroslav HUTKA nenaplnil 

skutkovou podstatu trestného činu nedovolené podnikání § 118/1 tr. zák., p říp. 

přečinu proti zájm ům socialistického hospodá řství podle § 2 písm. c) zák. čís. 

150/69 Sb. (v tomto bod ě zvažovat i o možnosti výslechu odpov ědných pracovník ů 

z Koncertní a estrádní agentury v Hr. Králové podle  § 158/3 tr. řádu) 

 - proveden opis: Vyhl. č. 90/70 Sb. 
 - proveden opis: Ú. L. č. 89/58 
                       Provede: npor. Poživil Ji ří 

                       Termín: 30. 10. 1975 

 

3. Písemn ě žádat Pražské kulturní st ředisko (ing. ZUBEK), nám. Republiky č. 5, 110 00 

Praha 1 o sd ělení, jakou m ěl Jaroslav HUTKA um ěleckou kvalifikaci, zda ji má i 

v sou časné dob ě (resp. odkdy jí nemá), kde je trvale angažován apo d. 

 - dožádání odesláno 27.10.75 
 - došlo: 7.11.75 
 - druhé dožádání odesláno: 28.11.75 
 - došlo: 3.2.76 
                       Provede: npor. Poživil Ji ří 

                       Termín: 30. 10. 1975 

 

4. Po provedení úkol ů uvedených v bodech 1 až 3 vydat meritorní rozhodnu tí o v ěci. 

 

                      Provede: npor. Poživil Ji ří 

                       Termín: 15. 11. 1975 

K r a j s k á   s p r á v a   S N B 
odbor vyšetřování státní bezpečnosti 

Hradec Králové 
PSČ 501 98 



 

 

 

- 2 - 

 

 

5. Ve smyslu ust. § 164/2 tr. řádu upozornit na nevhodný repertoár a o provedení 

opat ření v tomto smyslu: 

 a) Pražské kulturní st ředisko Praha; 

 b) vedení klubu SSM Tesla-Strašnice; 

                      Provede: npor. Poživil Ji ří 

Termín: po vydání meritorního 

rozhodnutí 

 

6. Prost řednictvím Pražského kulturního st řediska neumožnit Jaroslavu HUTKOVI získání 

umělecké kvalifikace a tím zabránit, aby mohl ve řejn ě vystupovat. 

 

                      Provede: S-StB Hr. Králové 

                       Termín:  

7. Administrativní úkony : 

 - lustrace     : odesláno: .. 23.10.75......došlo:.... 27.10.75; 9.2.76............. 

 - ORT       : odesláno: .. 23.10.75......došlo:.... 10.11.75................... 

 - posudek bydl.   : odesláno: .. 23.10.75......došlo:.... 10.11.75................... 

 - posudek zam ěst.  : odesláno: .. --- .........došlo:.... --- ..................... 

 - p řísl. statistické karty : .......................... .......................... 

 

 

                        Vyšet řovatel StB: 

                        npor. Poživil Ji ří 

                         (podpis) 

 

 

 

 

 

 



Čís.hlavní skupiny: ..................... 
(skupiny, podskupiny) 

 
 
 

Seznam uložených písemností 
 

Věc: 
 
Poř. 
čís. 

J e d n a c í  č í s l a 
uložených písemností – odkazů na rozkazy 

Počet 
listů 

Převzal 

1. seznam uložených písemností 1  
2. eviden ční list výdaj ů 1  
3. p řehled fota a negativ ů akce 1  
4. návrh na sledování 1  
5. plán sledování 1  
6. záznam o zachycení objekta 1  
7. svodka sledování 2  
8. vyhodnocení akce 1  
9. obálka s fotodokumentací 1  

 Úlož   
 S.1993 ná čelník odd ělení:  (podpis)   
 Souhlasím ná čelník odboru:  (podpis)   
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Správa Státní bezpe čnosti 

2.a odbor – 4. odd ělení     S c h v a l u j i: 

............................................................ 

           operativní útvar StB 

           zást.ná č.S-StB plk. Irovský L. 

Č.j.: ..OS-004116/2a-78..................     ...................................................................... 

Přílohy: ..............................................     (Funkce, hodnost a příjmení se vypisuje též 

strojem) 

           Dne .......22. listopadu 1978 ............ 

            

           PŘÍSNĚ TAJNÉ! 

 

 
 

Návrh na sledování 
 

 Žádám o sledování v akci (krycí název) ..........“ZP ĚVÁK“.............................................................................. 

číslo a druh svazku..................signální svazek č. 26272 ........................................................................... 

důvod rozpracování............hanobení sou časného z řízení, nevhodné vystupování ................... 

po dobu...dle dohody ...dnů, počínaje dnem...................................... od ....................................................hodin. 

Jméno...Jaroslav................příjmení............H U T K A ...........narozen ........21.4.1947 ............................................ 

národnost.......česká ..........st. příslušnost .... ČSSR .......................... stav ......... ženatý  ...................................... 

zaměstnán ....svobodné povolání – zp ěvák  ................................................................................................ 

majitel vozidla SPZ ..ABY-54-13 ... typ ... Š-100  .... garážuje ... Praha 2, Neklanova 30  ...................... 

bytem ........Praha 2, Neklanova 30  ............................................................................................................... 

Za akci odpovídá a osobně projedná s. ......Kotál R . .............................................................................................. 

bude k dosažení na telefonní lince .... 2128  .............................................................................................................. 

Zastupuje s. ..................Šimoní ček  .....................................................č. telefonu .......2231  ................................ 

 

Důvod a cíl sledování: Důležité údaje pro přípravu sledování, předcházení, zabránění, odhalování a 

dokumentaci trestné činnosti vzhledem na dosažení cíle sledování, zejména předpokládaná činnost osoby, známé 

nebo předpokládané styky, rod. příslušníci ap. 

.................................................................................................................................................................................... 

......Důvodem sledování je zabránit uskute čnění tzv. „koncertu na ................................. 

......rozlou čenou“,který se má uskute čnit v byt ě zp ěváka Jaroslava .............................. 

.......HUTKY ve ve černích hodinách dne 13. října 1978 ................................................................. 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

Podpis operativního pracovníka.................. Kotál R.  .....(podpis)...................................................................... 

Doporučuji: ..náč.odd.mjr.Šimoníček Jiří. dne .......22.11.1978  ......(podpis)................................................ 

....................zást.náč.2aodb...................... dne ...... (podpis a datum 22/11 78)............................................... 

..................................................................... dne ..................................................................................................... 

(Uvádí se funkce, hodnost, jméno a příjmení) 



Příprava akce projednána dne .... 13. října 1978  ............................................................................................... 

Závěry jednání, konkretizace úkolů, spojení v akci, způsob předání osoby apod. .................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

Podpis náčelníka odboru (oddělení) útvaru sledování: ........ (30.11.1978, podpis)  ....................................... 

Podpis operativního pracovníka ................................................................................................................................. 

Poznatky ke sledované osobě dříve získané útvarem sledování ................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

Vyjádření vedení útvaru sledování ............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

3. odbor 

podpis, 29.11.1978 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha dne 18.12.1978 

 

Plán a organizace sledování nebudou vypracovávány, neboť akce byla 

provád ěna pouze jeden den  za ú čelem zajišt ění sch ůzky. 

2 dny 

 

 

 

                (podpis) 

            ....................... 

 



 

 

 

 

 

MINISTERSTVO VNITRA 

VII. správa 

                PŘÍSNĚ TAJNÉ!  

Odbor....3.odbor .... 

 

Záznam o zachycení a předání objekta ...................ZPĚVÁK..................... 

 

 

Dne 13.10.1978 v 17.00 hod. byl p ředán ZP ĚVÁK k ostrému 

sledování dv ěma OP u budovy OO VB v ul. 

Legerové. 

 Objekta znají: Ureš, Soukup, Halík 

 

               (podpis) 

              -------------- 
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Akce ZP ĚVÁK – otv řené sledování      Praha dne 13.10.78 

 

V 16.45 hodin bylo zapo čato ostré sledování ZP ĚVÁKA v ulici Legerové u 

budovy OO VB Praha 2. 

V 17.00 hod. opustil ZP ĚVÁK uvedenou budovu ve spole čnosti dvou OP. 

ZPĚVÁK byl prostovlasý, oble čen v šedý kabát,modré kalhoty, 

modré plát ěnky. V ruce nesl barevnou nákupní tašku. P řed 

budovou se chvíli byvil s OP a po rozlou čení podáním ruky se 

odebral Wenzigovou do ul.Sokolské kde zašel do domu  čp. 

1882/4. Zde vp řízemí zašel do dve ří s visitkou....  

G r u n t r á d o v á. 

Po 5 minutách opustil uvedený d ům ve spole čnosti 

G r u n t r á d a a spole čně se odebrali ul.Sokolskou 

Horskou do ul.Neklanové, kde v.......... 

17.25 hod. zašli do bydlišt ě ZP ĚVÁKA. Zde G r u n t r á d nebyl do 

bytou vpušt ěn p říslušníky VB a proto ihned d ům opustil. 

V 18.15 hod. opustil ZP ĚVÁK své bydlišt ě ve spole čnosti ..... 

Vladimíra V r b y. P řed bydlišt ěm se asi deset minut bavili 

a po rozlou čení ZP ĚVÁK zašel do svého bydlišt ě. 

V 18.35 hod. opustil op ět ZP ĚVÁK své bydlišt ě ve spole čnosti... 

Vladimíra T ř e š ň á k a  a op ět se 10 minut bavili na 

chodníku.Po rozejití ZP ĚVÁK zašel do svého bydlišt ě. 

V 19.00 hod. opustil ZP ĚVÁK své bydlišt ě ve spole čnosti... 

 Pavla K o h o u t a.Op ět na chodníku se asi 5 minut bavili a 

po rozejití ZP ĚVÁK zašel do svého bydlišt ě, a  K o h o u t  

byl realizován. 

V 19.30 hod. opustil ZP ĚVÁK své bydlišt ě, ve spole čnosti.... 

 Vladimíra  V e i t a nar.13.2.1948, bytem: Praha 7  

Strossmayerovo nám ěstí čp.1297/9. Op ět se na chodníku p řed 

bydlišt ěm asi 10 minut bavili a po rozlou čení ZP ĚVÁK zašel 

do svého bydlišt ě. 

V 20.10 hod. opustil ZP ĚVÁK své bydlišt ě, ve spole čnosti.... 

 Miroslava H á j k a nar. 19.1.1936,bytem: Šepetyly  č. 20 

okr. Litom ěřice a dále.... 

 Ivany H e l e b r a n t o v é nar. 5.4.1956,bytem:  Praha 1, 

ul.Týnská 628/2. Na chodnílku se asi 10 minut bavil i a 

nechali si podepsat gramofonové desky od ZP ĚVÁKA.Po 

rozlou čení p řišel k ZP ĚVÁKOVI .... 

    Václav Havel. S tímto se asi 10 minut bavil a Z PĚVÁK dal 

H a v l o v i malou vykládanou citeru. Po rozejití ZPĚVÁK 

zašel do svého bydlišt ě.,kam v .... 

20.30 hod.  zašel. 

                (podpis) 



V 22.00 hod. bylo ostré sledování pro dnešní den sk ončeno, po dohod ě 

s OP. 

                (podpis) 

 

11. 

 Chování objekta bylo normální.P ři zapo četí ostrého sledování 

byl p řekvapen a dotazoval se kdo k tomu dal p říkaz,že by 

cht ěl s ním mluvit. 

 

Oble čení orgán ů:  

Ureš: prost., tmavý oblek, hn ědé boty 

Soukup: prost., hn ědý oblek, hn ědé boty 

Halík:prost., modrý pláš ť, černé kalhoty, černé boty 

 

AUTO: T černá 603 ABM 1945 s.Soukup 

Kontrola:s.Jane ček a s.Arnolt 3x 

 

            (podpis) 

           ................ 

 

Kdo přicházel do bydliště Kontrolu prováděli příslušníci VB. a dále zde byli 

po celou dobu OP. 



Akce-ZP ĚVÁK – ostré sledování,     Pha dne 14.10.1978. 

 

V 06.00 hod. bylo zapo čato ostré sledování ZP ĚVÁKA u jeho bydlišt ě. 

V 12.00 hod. bylo ostré sledování po dohod ě s OP skon čeno, aniž by ZP ĚVÁK 

opustil své bydlišt ě. 

 Kontrolou bylo zjišt ěno, že se nachází doma. 

                (podpis) 

 

11 

 Bez poznatku. 

 

Oble čení orgán ů: 

Ureš: prost., hn ědý pláš ť, tmavé šaty, hn ědé boty 

Soukup: prost., zelený pláš ť, hn ědé šaty, hn ědé boty 

Halík: prost., hn ědý pláš ť, modrý oblek, černé boty 

AUTO. T 603 černá ABM 1945 s.Soukup 

 

          (podpis) 

         ------------------- 

   



V Praze dne 18.12.1978 

 

Vyhodnocení akce  Z P Ě V Á K  

 

 Akce probíhala po dobu dvou dn ů, za ú čelem zabrá n ění uskute čnění 

„ koncertu na rozlou čenou „ v byt ě zp ěváka Jaroslava Hutky dne 13.10.1978. 

 

Známé styky:  Gruntrád,Vrba,T řešňák,Kohout,Vait,Hájek,Helebrantová, 

    Havel 

 

Adresy: ul.Sokolská č.1888/4 – Gruntrád 

  Strossmayerovo nám. č.1297/9, Pha 7 – Vait 

  Šepetyly č.20, okr. Litom ěřice – Hájek 

  ul. Týnská č.628/2, Pha 1 – Helebrantová 

 

Chování objekta bylo vceku klidné. 

 

 

 

 

Vypracoval:          ná č.1odd.3odb. 

nstržm.Marek Mil.        kpt.Jane ček Ji ří 

 

(podpis)            (podpis) 

................        .................. 



M I N I S T E R S T V O   V N I T R A 
 
 

PŘÍSNĚ TAJNÉ! 
 
 
 
 
 
 

26272 
_________________________________ 

Registrační číslo 
 
 
 

Z P Ě V Á K 
_________________________________ 

Krycí jméno 
 
 

ČÁST SVAZKU čís. ___1____ 
 
 
 

Registrován dne __________________________   Ukončen dne ____________________________ 
 
Obnoven dne ____________________________   Ukončen dne ____________________________ 
 
________________________________________   _______________________________________ 
 
 
 
 
 
     
Archivní číslo ______677997_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

677997 
 



 

HUTKA Jaroslav 
............................................................................................ 

Jméno a příjmení osoby 
 
 
Datum narození ............21.4.1947................................ 
 
Rodné číslo ....................................................................... 
 
 
 
 
 
 

ZPĚVÁK        Praha 2, Neklanova 30 
.............................................................................     ............................................................... 
Název objektu:           Adresa objektu: 
Druh trestného činu:          Místo trestného činu: 
 
 

Registrační číslo Druh svazku – 
spisu 

Útvar, odbor 
oddělení Datum 

(nečitelné) PO 2/1 4.dubna 1975 

26272- SIGNÁLNÍ 2a – 3 4. 21.IX.(nečitelné) 

 
 

   

 
 
Záznamy o kontrole svazku – spisu nebo seznámení se s jeho obsahem 

Datum 
Útvar 
odbor 

oddělení 

Důvod seznámení, nebo 
tj. rozhodnutí o kontrole 

Podpis 
č. služ. průkazu 

 
Datum 

Útvar 
odbor 

oddělení 

Důvod seznámení, nebo 
tj. rozhodnutí o kontrole 

Podpis 
č. služ. průkazu 

3.8.75 IN náč. 
KS SNB HK 

Prověrka KS-107/IN-10-75 ? (parafa) 

29.2. 
75 

OV-StB 
Zde 

vyhodnocení ČVS 0696/6-75 (nečitelné) 
147 773 

30.4. 
76 
5.7.76 

OV StB 
Zde 

Vyšetřování (nečitelné) 
153306 

21.4. 
76 

S-StB Praha 
2a-3 

  

10.6. 
76 

SEO admin. kontrola Kropáček 

    

    

 



Kontrolní list 
 
 

archivního ......................................... svazku, číslo .................................................. 
   (druh svazku) 
 
 

Datum 
Správa, odbor, 

oddělení 
Ke které osobě a za jakým účelem 

byl svazek studován 

Čitelný podpis a číslo 
služ. průkazu pracov- 
níka, který do svazku 

nahlédl 
22.10.
81 

S-StB Praha 
2a/4 

HUTKA  Jar. – výpis (podpis) 
196672 

6.4.82 KIV S – SNB 
OPO 

HUTKA – studium svazku ŠAFRA 
102869 

9/6 
1983 

I-31-1 HUTKA – studium svazku Janák 
196740 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



677997 
Kontrolní list 

 
 

archivního ......................................... svazku, číslo .................................................. 
   (druh svazku) 
 
 

Datum 
Správa, odbor, 

oddělení 
Ke které osobě a za jakým účelem 

byl svazek studován 

Čitelný podpis a číslo 
služ. průkazu pracov- 
níka, který do svazku 

nahlédl 
26.9.
79 

SEO FMV 
1.odd. 

HUTKA OVKR VÚ 5206 Čáslav 
návrh Kazík 

podpis 

15.2 30 XIII S HUTKA OVKR OVS Olomouc 
návrh Šubrt 

podpis 

22.10.
81 

S-StB Praha 
2a/4 

HUTKA - výpis podpis (SKLENÁR) 
176697 

6.4.82 XIV S – SNB 
OPO 

HUTKA – studium svazku ŠAFRA 
102869 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



SEZNAM DOKUMENT Ů 
ve svazku – spisu registrační číslo ........................................................................................................................... 
   (druh svazku) 
 
 

Poř. 
číslo 

Označení písemnosti 
(čj. o čem, o kom, pojednává) 

Písemnost 
zařazena na straně Poznámka 

1 HUTKA Jar. 
   Lustrační list 

1  

2 HUTKA Jar. – Žádost o lustraci – Hradec Králové 2  

3 HUTKA Jar. – Záznam o vystoupení v Hradci 
Králové 

3-4  

4 HUTKA Jar. – Záznam o vystoupení na fakultě 
v Hr. Králové 

5-6  

5 HUTKA Jar. – vystoupení ve východočeském kraji 7-8  

6 HUTKA Jar. – vyhodnocení ve VČK 9-11  

7. HUTKA Jar. – předání dokumentace Hradec Kr. 12  

8. HUTKA Jar. – operativní svazek - vrácení 13  

9. HUTKA Jar. – sdělení Hradec Král. 14-15  

10. HUTKA Jar. – záznam o vystoupení v Pardubicích 16-17  

11. HUTKA Jar. – sdělení Hradec Králové 18-19  

12. HUTKA Jar. – předání dokumentace Hradec K. 20  

13. HUTKA Jar. – Záznam o vystoupení v Čes. 
Budějovicích 

21-23  

14. HUTKA Jar. – vyhodnocení vystoupení v Čes. 
Budějovicích 

24-26  

15. HUTKA Jar. – ohlas na vystoupení, záznam VČK 27-28  
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Zničeno 

Zničeno 



SEZNAM DOKUMENT Ů 
ve svazku – spisu registrační číslo ........................................................................................................................... 
   (druh svazku) 
 
 

Poř. 
číslo 

Označení písemnosti 
(čj. o čem, o kom, pojednává) 

Písemnost 
zařazena na straně Poznámka 

16. HUTKA Jar. – vyhodnocení poznatků ve VČK 29-31  

17. HUTKA Jar – zaslání dokumentace Č. Budějovice 32-33  

18 HUTKA Jar. – postoupení dokumentace Hradec K. 34  

19. HUTKA Jar. – vystoupení ve VČK 35-37  

20. MARSYAS – sdělení poznatků - Pardubice 38  

21. HUTKA Jar. – vrácení operat. spisů Hradec 39  

22. HUTKA Jar. – pořídění (?) svazků Hradec K. 40  

23. HUTKA Jar. – návrh na založení sig. sv. PRAHA 41-44  

24. HUTKA Jar. – postoupení poznatků OLOMOUC 45-46  

25. HUTKA Jar. – záznam z vystoupení v Pardubicích 47-48  

26. HUTKA, MERTA – záznam o vystoupení v Plzni 49  

27. HUTKA Jar. – sdělení kontrarozvědky TÁBOR 50  

28. HUTKA Jar. – vystoupení ve VČK 51-53  

29 HUTKA Jar. – záznam o vystoupení ve Znojmě 54-55  

30 HUTKA Jar. – sdělení Č. Budějovice 56-57  

 

 



Seznam dokumentů 
 

ve svazku číslo ............................. 
 

Poř. 
čís. 

Označení spisu – dokumentu 
(věc – o čem – o kom – spis pojednává) Spis zařazen na straně Poznámka 

31 HUTKA Jar. – poznatky Praha 58-59  

32 HUTKA Jar. – informace o profilakčním opatření 60-61  

33 HUTKA Jar. – „ZPĚVÁK“ - zpráva 62-64  

34 HUTKA Jar. – záznam - informace 65 -  

35 HUTKA Jar. - záznam 66-67  

36 HUTKA Jar. – Záznam o vystoupení v Nerudovce 68-71  

37 HUTKA Jar. – záznam o přípravě vystoupení 72-73  

38 HUTKA Jar. – Záznam o šetření 74-75  

39 HUTKA Jar. – Záznam o chystaném vystoupení 76-77  

40 HUTKA Jar. – dožádání o ustanovení 78-79  

41 HUTKA Jar. – sdělení B. Bystrica 80-81  

42 HUTKA Jar. - informace 82-83  

43 HUTKA Jar. – dožádání na všechny správy StB 84-85  

44 HUTKA Jar. – poznatky Žďár n. Sázavou 86  

45 HUTKA Jar. – Podpora na Charta 77 87  

46 HUTKA Jar. – protokol o předání CPZ 88  

47 HUTKA Jar. – protokol o vypuštění (?) z CPZ 89  

48 HUTKA Jar. – Zápis o výpovědi 90-95  

49 HUTKA Jar. – dodatek k zápisu o výpovědi 96  

50 PELIKÁN – zápis o výpovědi 97-98  

51 ŠERÁ – zápis o výpovědi 99-101  

52 CALTA – zápis o výpovědi 102-104  

53 LONČAR – Zápis o výpovědi 105-109  

54 PODZIMEK – zápis o výpovědi 110-111  

55 MOLAN – zápis o výpovědi 112-113  

56 ČERNÝ – zápis o výpovědi 114-115  

57 HUTKA Jar. – postoupení poznatků 116-120  

58 HUTKA Jar. – Záznam o vystoupení v Liberci 121-122  

59 KOSTŮR – záznam o vystoupení HUTKY 123-124  

60 HUTKA Jar. - informace 125-128  

61 HUTKA Jar. – vytěžení pásku „FJF“ 129-130  

62 HUTKA Jar. – žádost o výjezd do KS 131  

63 HUTKA Jar. – nepovolený výjezd do KS 132-133  

64 HUTKA Jar. – dožádání Plzeň 134-135  

65 HUTKA Jar. – dožádání Olomouc 136-138  

66 HUTKA Jar. – dožádání (nečitelné), dotaz 139-140  

67 HUTKA Jar. – dožádání Uher. Hradiště 141-142  

68 HUTKA Jar. – dožádání Trutnov 143-144  

69 HUTKA Jar. – dožádání Svitavy 145-146  

70 HUTKA Jar. – dožádání spisu O-StB ve Středočes. k. 147-148  
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Poř. 
čís. 

Označení spisu – dokumentu 
(věc – o čem – o kom – spis pojednává) Spis zařazen na straně Poznámka 

71 HUTKA Jar. – zaslání poznatků K. správa FMV 149-150  

72 HUTKA Jar. – záznam o stycích ve VČK na statku 151-155  

73 HUTKA Jar. – informace Bratislava 156-159  

74 HUTKA Jar. – vyhodnocení Hradec Králové 160-162  

75 Záznam ÚD PM JF 163  

76 Záznam Městská knihovna 164  

77 Záznam O-StB Rakovník 165  

78 Záznam o předpokládaném vystoupení 166-168  

79 Postoupení poznatků z S-StB Hradec Králové 169  

80 Záznam - poznatky 170-172  

81 Poznatek – k vystoupení z O – StB Zvolen 173  

82 HUTKA Jar. – poznatky o stycích na signatáře 
Charty 77 

174-176  

83 HUTKA Jar. – vyhodnocení rozpracování 177-181  

84 HUTKA Jar. – postoupení dokumentace 182  

85 HUTKA Jar. – postoupení poznatků ZVOLEN 183-185  

86 HUTKA Jar. – styky signatářů Charty 77 186-188  

87 HUTKA Jar. – návštěva u Kohouta 189  

88 Nedostatky na úseku kultury 190-193  

89 Zpráva pro MV ve SČ 194-202  

90 Zpráva pro Č. Budějovice statku gur (?) 203-204  

91 Českokrumlovský festival (nečitelné) 205-207  

Zničeno 



Seznam dokumentů 
 

ve svazku číslo ............................. 

Poř. 
čís. 

Označení spisu – dokumentu 
(věc – o čem – o kom – spis pojednává) Spis zařazen na straně Poznámka 

92 Vystoupení HUTKY a LUTKY na Rychtě 208-209  

93 HUTKA Jar. - poznatek 210  

94 HUTKA Jar. - poznatek 211-212  

95 HUTKA Jar. – poznatek Zvolen 213-214  

96 Informace texty - Hejdánek 215-219  

97 Skupina Šafrán - poznatky 220-222  

98 Skupina Plastic People 223-224  

99 Šafrán - poznatky 225-226  

100 Usnesení – trestní stíhání 227  

101 HUTKA Jar. – zápis o výpovědi OO-VB 2 228-230  

102 HUTKA Jar. – sdělení Bratislava 231-  

103 Informace pro X. S FMV 232-234  

104 HUTKA Jar. - záznam 235-236  

105 NOVÁK Stanislav – předání poznatku 237-238  

106 Protestní dopisy k podpoře vystupování Jar. HUTKY 239-262  

107 HUTKA Jar. – vystoupení v Pezinoku 263  

108 Organizace podpisové akce - poznatek 264-265  

109 Podpisová akce na podporu HUTKY Jar. 266-268  

110 Zaměření skupiny Šafrán 269-271  

111 Vystoupení HUTKY Jar. 272-274  

Zničeno 

Zničeno 
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Poř. 
čís. 

Označení spisu – dokumentu 
(věc – o čem – o kom – spis pojednává) Spis zařazen na straně Poznámka 

112 Informace o soudním procesu 275  

113 AKCE „ZPĚVÁK“ – založení kontrolního svazku 276-  

114 Poznatky k J. HUTKOVI a edici PETLICE 277-278  

115 Akce „KNIHA – III“ 279-280  

116 HUTKA Jar., Horáková D. - zpráva 281-282  

117 HUTKA Jar. – pořádání nelegál. vystoupení 283-284  

118 HUTKA Jar. – zápis o výpovědi 
   - CPZ protokol 
   - CPZ příkaz k propuštění 

285-288 286 omylem 
vynecháno 
(podpis) 

119 HUTKA Jar. – PÁ 133 (nečitelné) 
vytěžení (nečitelné) 

289-  

120 HUTKA Jar. – styk s pravicovými oportunisty 290-291  

121 Protestní dopisy na MO na podporu HUTKY 292-301  

122 HUTKA Jar. – návrh na obžalobu 302-305  

123 HUTKA Jar. – smlouva o managerství 306-307  

124 LANDOVSKA Lilian – podpora na HUTKU Jar. 308-310  

125 HUTKA Jar – napsání „Proces“ 311-312  

126 KOSÍK, KLIMENT – poznatky ke knize HUTKY 313  

127 HUTKA Jar. – dožádání BRNO 314-315  

128 HUTKA Jar. – názory na skupinu Plastic People 316-317  

129 KROB Andrej 
HUTKA Jaroslav 

318-319  

130 Příprava k Chartě 77 320-321  

131 TOMIN Julian – reakce na zadržení SNB 322-323  

132 Vystoupení skupiny Šafrán 324  

 

Zničeno 

Zničeno 

}  večírek 



Seznam dokumentů 
 

ve svazku číslo ............................. 

Poř. 
čís. 

Označení spisu – dokumentu 
(věc – o čem – o kom – spis pojednává) Spis zařazen na straně Poznámka 

133 FRANĚK Jiří – redaktor LD 325-330  

134 PALLAS Jiří – styk do ČSSR 331-332  

135 Poznatky k osobám P. LANDOVSKÉHO a Jar. 
HUTKY 

333-337  

136 Činnost a záměry M. BENEŠE 338-340  

137 Poznatky k činnosti emigranta J. PALLASE 341-342  

138 HAVEL Jan – rozšiřování písemností 343-345  

139 Akce „ZPĚVÁK“ - sdělení 346-347  

140 HUTKA Jar. – ohlasy na jeho činnost mezi mládeží 348-349  

141 HUTKA Jar. - poznatky 350  

142 AKCE „ZPĚVÁK“ - sdělení 351  

143 Muzikantská Charta 352-354  

144 HUTKA Jar., TŘEŠŇÁK Vlad. – zájem o jejich 
vystoupení 

355-356  

145 Příloha ke svodce 357  

146 HUTKA Jar. – snaha o vycestování 358-359  

147 HUTKA Jar. - poznatky 360-361  

148 HAVEL Václav – styk na J. PALLASE 362  

149 Úřední záznam z 18.4.1978 363-364  

150 Plán MBO v akci „ZPĚVÁK“ ve dnech 17.4.-15.5.78 365  

151 Reakce Jana MORAVCE na opatření u HUTKY 366  

152 Poznatky k vystoupení HUTKA + NOS 367-368  
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Poř. 
čís. 

Označení spisu – dokumentu 
(věc – o čem – o kom – spis pojednává) Spis zařazen na straně Poznámka 

153 Žádost o vystěhování – HUTKOVÁ D. 369  

154 HUTKA Jar. – žádost o vystěhování 370  

155 AKCE „(nečitelné)“ – ustanovení styků HUTKY Jar. 371-372  

156 HUTKA Jar. - záznam 373  

157 HUTKA Jar., HUTKOVÁ Daniela – zaslání 
stanoviska 

374  

158 HUTKA Jar. – zpráva 375-376  

159 HUTKA Jar. – zaslání poznatků I. správě 377-378  

160 TOMINOVÁ  - HUTKA – poznatky o vzájemném 
styku 

379  

161 TOMINOVÁ – poznatky o styku na HUTKU v 
zahraničí 

380-381  

162 HUTKA Jar. – vycestování z ČSSR do Nizozemí 382  

163 HUTKA Jar. – zadržení CPZ 383  

164 VíT Jan – postoupení spisového materiálu 384  

165 AKCE „ZPĚVÁK“ – zpráva o provedeném opatření 385-386  

166 HUTKA Jar. - zpráva 387  

167 HUTKA Jar. - poznatky 388-389  

168 HUTKA Jar. – příprava k vycestování do zahraničí 390-391  

169 HUTKA Jar. – předání poznatků 392  

170 HUTKA Jar. - zpráva 393-394  

171 HUTKA Jar. – dožádání 395-396  

172 HUTKA Jar. – návrh na zařazení do 2/e ZO I. 
kategorie 

397  

173 HUTKA Jar. - sdělení 398  

 

Zničeno 

Zničeno 

Zničeno 

Zničeno 



Seznam dokumentů 
 

ve svazku číslo ............................. 

Poř. 
čís. 

Označení spisu – dokumentu 
(věc – o čem – o kom – spis pojednává) Spis zařazen na straně Poznámka 

174 HUTKA Jar. – postoupení dopisu 399-402  

175 HUTKA Jar. - zpráva 403  

176 HUTKA Jar. - dožádání 404  

177 HUTKA Jar. – předání materiálů 405  

178 HUTKA Jar. – vyhodnocení rozpracování 406-410  

179 VANĚK Jiří – styk se zájmovými osobami v ČSSR 411-412  

180 Schůzka představitelů francouzských odborů v bytě u 
HUTKY Jar. 

413  

181 HUTKA Jar. - informace 414-417  

182 HUTKA Jar. - záznam 418  

183 HLÁŠENÍ CHARTA 77 419-430  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Zničeno 
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S E Z N A M  O S O B 
ve svazku – spisu registrační číslo ........................................................................................................................... 

 
Poř. 
číslo 

jméno a příjmení Data 
narození 

Prochází 
na straně 

Evidován 
blokován 

dne 

Zrušeno 
dne 

1 HUTKA Jaroslav 21.4.46    

2 LIFKA Karel 17.4.51 3,   

3 HEJTMÁNEK Jan  3,   

4 ŠTANGLER Jiří 26.9.41 
(nečitelné) 

4,   

5 HORÁK Jaroslav  4,   

6 MATOUŠKOVÁ  5,   

7 NETTL Alexander  5,   

8 MERTA Vladimír 20.1.46    

9 LUTKA Petr 28.6.52    

10 ŠUSTROVÁ Petra 18.5.47 15,   

11 KORČIŠ Vavřinec 7.2.48 15,   

12 ROTT Arnošt 25.5.48 21,32   

13 VYCHODIL Luděk 29.3.53 45,   

14 SLAVÍK Vladimír 10.1.54 49,   

15 TŘEŠŇÁK Vlastimil 24.1.50    

16 TATARKA Dominik  70,   

17 KOHOUT Pavel 20.7.28    

18 HAVEL Václav 5.10.36    

19 NAVRÁTIL František  70,   

20 ČUTKA Jiří  74   

21 KARÁSEK Svatopluk  87,170,   

22 NEČAS Jaromír  90   

 

Prochází Průběžně 

15,49,69,76,128,185,220,225,285,289, 
372,417 

15,68,69,70,165,220,263,264 

69,70,72,74,76,87,128,185,225,283,289, 
356,372,385,408,417 

70,189,225,371,385,397,404 

70,272,290,379,385,397,414 



S E Z N A M  O S O B 
ve svazku – spisu registrační číslo ........................................................................................................................... 

 
Poř. 
číslo 

jméno a příjmení Data 
narození 

Prochází 
na straně 

Evidován 
blokován 

dne 

Zrušeno 
dne 

23 HAVELKA Jiří  90,   

24 PALLAS Jiří     

25 VÁŇA Vladimír  92,   

26 KUČERA  92,   

27 KONEČNÝ  93,138   

28 PELIKÁN Emil 1.7.55    

29 LONČAR Lajko 14.10.22    

30 PODZIMEK Jaroslav 9.4.55 98,110,187   

31 ŠERÁ Jarmila 10.1.30    

32 CALTA Antonín 7.1.19 102,   

33 NOVÁKOVÁ Eva  104   

34 HOLAN Petr 23.3.58 112,114,115   

35 ČERNÝ Josef 14.11.54    

36 BRABEC Lubomír 8.3.52 116,117,118   

37 BAREŠ Ladislav 22.4.16 121,122   

38 KOSTÚR Jiří 8.9.42 123,124   

39 HUTKOVÁ Daniela 18.5.53 132   

40 KOLAR Čestmír 1.9.53 152,153,267   

41 JELÍNEK Ivan 5.11.55 158,159   

42 CHOLINSKÁ Jarmila  163,   

43 MURDOCH  164,   

44 SVOBODA Adolf  164   

 

92,215,332,342,361,382,390 

97,105,106,109,110,111,127 

98,105,126,127 

99,103,128,408,417 

112,113,114,115 



S E Z N A M  O S O B 
ve svazku – spisu registrační číslo ........................................................................................................................... 

 
Poř. 
číslo 

jméno a příjmení Data 
narození 

Prochází 
na straně 

Evidován 
blokován 

dne 

Zrušeno 
dne 

45 NAVRÁTIL Maxmilian  164,   

46 POKORNÝ  165   

47 CINKL Luděk 22.1.55 166,167,168   

48 ŠAFRÁNEK Jan 9.4.48    

49 FÁROVÁ  170   

50 CHRAMOSTOVÁ Vlasta     

51 MILOTA Jan  174,189   

52 KYSELICA Ľudovít  184,214   

53 KYSELICA Naďa  184,214   

54 PISTORIUS Vladimír  186,277   

55 ŘIHÁČKOVÁ Věra  213,   

56 HEJDÁNEK Ladislav  215,357   

57 PLASTIC PEAPLE  223   

58 LANDOVSKÝ Pavel     

59 JIROUSKOVÁ Věra  225,264   

60 SIDON Karol  225   

61 TOMIN Julius  225,290,322   

62 NOVÁK Stanislav  237,   

63 NĚMEC Jiří  264,   

64 PŘEVRATSKÁ Jana  264,   

65 FRYC Jiří  264,   

66 TOMIN Julius  267,322   
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169,170,171,172 

174,189,274,290 

225,272,279,332,342 



S E Z N A M  O S O B 
ve svazku – spisu registrační číslo ........................................................................................................................... 

 
Poř. 
číslo 

jméno a příjmení Data 
narození 

Prochází 
na straně 

Evidován 
blokován 

dne 

Zrušeno 
dne 

67 HÁJEK Miroslav  269,361   

68 HORÁKOVÁ Daniela  280,366   

69 SMETANOVÁ  284,   

70 KUBIŠOVÁ Marta     

71 PAVLÍČEK František  290,   

72 BENEŠ Milan  305,340,   

73 LANDOVÁ Lilian  308,310,   

74 KOSÍK  313,   

75 KLIMENT  313,   

76 KROB Andrej  318,   

77 DEJMAL Ivan  319,321,   

78 UHL Petr  319,321,204   

79 FRANĚK Jiří  325,   

80 KONŮPEK Michal  325   

81 JIROUS Ivan  332,343   

82 KINČEK Julius  337,   

83 MORÁVEK Milan  337,   

84 HAVEL Ivan  343,   

85 DVOŘÁK František  346,   

86 ZAPLETAL Oldřich  346,   

87 HLADÍK Radim  354,   

88 ČERNÝ Jiří  356,   

 

290,328,345,363,366,371,394,397 



S E Z N A M  O S O B 
ve svazku – spisu registrační číslo ........................................................................................................................... 

 
Poř. 
číslo 

jméno a příjmení Data 
narození 

Prochází 
na straně 

Evidován 
blokován 

dne 

Zrušeno 
dne 

89 HEJDÁNEK Ladislav  357,   

90 MATZNER Antonín  359,   

91 HAVEL Václav  362,371   

92 BĚLÍKOVÁ Jarmila  363,   

93 DIENTOLIER Jiří  363,   

94 HUTKOVÁ Daniela  363,369   

95 HAVLÍČEK Karel  363,350,   

96 MORAVEC Jan  363,   

97 NOS Josef  367,368   

98 ŠTREICHL Josef  367,368   

99 BLAŽEK Petr  367,368   

100 KRATOCHVÍL Martin  372,   

101 TOMINOVÁ Zdena  379,380,381   

102 TOMIN Julius  380,381   

103 VÍT Jan  384,385   

104 GRŮŠA Jiří  393,394,403   

105 BURDA Petr  393,394   

106 KONVALINKA Josef  405,   

107 CALTA Antonín  408,   

108 VANĚK Jiří  411,412   

109 VAŇKOVÁ Helena  411,412   

110 NĚMCOVÁ Markéta  412,   
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S E Z N A M  O S O B 
ve svazku – spisu registrační číslo ........................................................................................................................... 

 
Poř. 
číslo 

jméno a příjmení Data 
narození 

Prochází 
na straně 

Evidován 
blokován 

dne 

Zrušeno 
dne 

111 NĚMCOVÁ Danuše  412,   

112 DIENSTBIER Jiří  413,   

113 JAROŠ Karel  413,   

114 JELÍNEK Ivan  419,421   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



Oddělení státní bezpe čnosti            3 

 

Ú s t í  nad  O r l i c í.          14.2.1975 

SB-089/20-75 

 

 

 

 

 

 

 

Správa státní bezpe čnosti, 

2 odbor, 

 

H r a d e c  K r á l o v é.  

 

 

 

HUTKA Jaroslav – zpráva o jeho vystoupení, magnetof onový pásek p řiložen. 

 

 

 Dne 7.2.1975 byl závodní organizací SSM v ČKD Choce ň uspo řádán 

recitál Jaroslava HUTKY v loutkové scén ě Domu odbor ů v Chocni. 

Uvedený po řad byl s Hutkou sjednáván kultur. ref. ZO-SSM v n.p . ČKD Choce ň, 

Karlem LIFKOU prost řednictvím Jana HEJTMÁNKA, který se s HUTKOU osobn ě zná. 

  Žádost o povolení vystoupení byla s HUTKOU sepsán a a p ředložena 

Měst.NV v Chocni, kopie zaslána na Ochranný autorský svaz do Prahy a t řetí 

výtisk si ponechala ZO-SSM v ČKD Choce ň. 

 Tato žádost nemá všechny náležitosti které jsou vy žadovány a to 

v tom, že nejsou uvedeny jmenovit ě skladby, které bude HUTKA zpívat.Je tam 

jenom napsáno, že se jedná o Moravské lidové písn ě v úprav ě J.HUTKY. Toto 

jeho vystoupení nebylo sjednáváno prost řednictvím Krajské kulturní 

agentury. HUTKA obdobn ě vystupoval v Chocni již p řed rokem a jak bylo nyní 

zjišt ěno již tehdy byl upozorn ěn na n ěkteré nevhodné písn ě. Za vystoupení 

mu bylo zaplaceno 500K čs. 

 Bylo zjišt ěno, že HUTKA v pr ůběhu svého vystoupení zpíval náboženský 

zaměřené písn ě o Kristu a jeho ubodání Židy, dále uvád ěl, že náboženství je 

učení založené na odpušt ění a pod. 

 V dalších písních se zam ěřuje na ubohé v ězně, co provedli, že musí 

dělat za byt, stravu a od ěv, že žijí v nep ěkných d řevěných barácích, 

dýchají zkažený vzduch a jak je smutno kolem m ěsta Litvínova. 

 

Tajné 
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  V písni o cizincích op ěvuje slunce, které zakryl černý mrak a masy 

zaplavily Václavák i když mimo Rubl ů uvádí Marky iDolary a z řečí ruštinu a 

němčinu, jasn ě se ukazuje narážka na rok 1968 i když v záv ěru se snaží 

tento dojem set řít, je píse ň publikem nadšen ě p řijata. Nejen tato píse ň, 

ale i další a to i nábožné jsou v referenech spíván y poslucha či s ním. 

  Slovní doprovod který má místy k uvád ěným písním není vhodný a 

vysv ětlující anebo zd ůvod ňující, ale je možno si jej vyložit dvojsmysln ě. 

  Pr ůběh tohoto ve čera si pro sebe nahrál na magnetofonový pásek Jar. 

HORÁK z Chocn ě. Dále tento program vyslechl v zákulisí vedoucí Do mu odbor ů 

s. Š t a n g l e r , který ihned po skon čení HUDKOVA vystoupení odešel 

hlásit na Obv. odd ěl. VB závadnost tohoto programu. Dále požadoval na 

Horákovi zap ůj čení magnetofonové nahrávky, nejd řív ě mu její zap ůj čení bylo 

odepřeno, ale druhý den byla nahrávka vydána a prost řednictvím SSM p ředana 

na OO-VB v Ústí n/Orl. 

  Z uvedeného záznamu byla po řízena kopie, která bude p ředána pro 

pot řeby OV-KS Č, který provede prost řednictvím Okresního kulturního 

st řediska a OV-SSM opat ření v Chocni a dále toho bude p řeventivn ě využito 

v SSM a kultu ře v rámci celého okresu. 

 

přílohy: cívka magnetofonového záznamu 

   Zápis o výpov ědi s LIFKOU 

   Zápis o výpov ědi se Štenglerem 

   Vyh odnocení vystoupení HUTKY OO-VB 

   Žádost o uspo řádání hudební produkce. 

 

 

 

Vypracoval:          Ná čelník O-Stb : 

kpt. F i š e r  Zd.       npor. S t a r ý  Jaroslav . 

 

 

 



Součást: S-StB Hradec Králové    Výtisk čís.: 1. 
Odbor ...........II ..............odd......1.............................  Počet listů: 
Operat.pracovník: ........... stržm.Kone čný ..........  Přílohy: 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník: 1x OBS 9492 (KULTURA)  
Č.svazku.................kr.jméno...........CHLÁPEK........... 
Číslo jednací................................................................ 
(Pouze při odeslání mimo odbor). 
 

       V ......Hr. Králové ... dne ...28.3.1975 ..19.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 

 H U T K A   Jaroslav, recitál na kolejích LP v Hrad ci Králové 

 
Schůzka konána dne ..26.3.1975 .........................  Popis. událost se stala dne.... 19.3.1975 ............. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1. Vyt ěžení Pramene bylo provedeno v kancelá ři Krajského muzea v Hradci 

Králové. Pramene informovala s. MATOUŠKOVÁ, pracovn ice odboru kultury 

ONV Chrudim o rozhovoru student ů, kte ří cestovali autobusem z Hradce 

Králové do Pardubic. Studenti se bavili a kritizova li vystoupení 

Jaroslava HUTKY na kolejích. Pramen má stížnost ONV  Ústí nad Orlicí na 

vystoupení HUTKY v Dom ě odbor ů v Chocni. V pond ělí 24.3.1975 hovo řil 

telefonicky s prod ěkanem LF doc. Sašou NETTLEM. Domluvili si 

s po řadateli vystoupení – Radou klubu – rozhovor o recit álu na úterý 

25. 3. 1975. 

  K osob ě Hutky Jaroslava Pramen uvedl, že se jedná o 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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„zp ěváka“, vystupujícího ve stylu KRYLA. Tento nemá rek valifika ční 

zkoušky, není v evidenci žádné agentury a tudíž nem á ani právo 

vystupovat. Za svá vystoupení pobírá honorá ře, stravné a cestovné. 

V úvodu svého recitálu HUTKA hovo řil o tom, že bude vystupovat tak, jak 

se jemu líbí a chce a že si nedá nikým porou čet. V místnosti klubu na 

kolejích, kde se vystoupení po řádalo, je na zadní stran ě interiéru 

klubu dekora ční látka v červené barv ě. Z pohnutky, že je mezi 

vysokoškoláky a nastávajícími léka ři uvedl, že z hlediska sv ětelného 

spektra červená barva je pro oko člov ěka dráždivá a tudíž zna čně 

nevhodná. Jemu se zdá, že p řechází do hn ěda. 

 Ve svém programu, rovn ěž tak jako p ři vystoupení v Chocni, uvád ěl 

náboženské písn ě. Sám prohlásil, že se nejedná o písn ě náboženské, ale 

že jde o starší písn ě, které byly v n ěkterých krajích zapomenuty. 

V další části se op ět zam ěřil na kritiku našeho z řízení, spojenectví se 

SSSR, kritiku politické a hospodá řské situace našeho státu. 

 V rozhovoru s Pramenem byli nejaktivn ější z Rady klubu t ři studenti 

– LUKÁŠ, CHVÁLA a RUBÍN. Tito hodnotili HUTKOVO vys toupení kladn ě a 

nevid ěli v n ěm nic závažného. Jaroslav HUTKA na kolejích vystupo val již 

lo ňského roku. Krom ě toho ZK Tesla Strašnice jim zaslal propaga ční 

letá ček, na kterém nabízí Jaroslava HUTKU k vystoupení. Na letá čku jsou 

uvedeny názvy jednotlivých po řadů tohoto zp ěváka, nap ř.: Hora jde 

k Mohamedovi, Od pohlazení k vyhlazení a další. Z t oho d ůvodu se 

rozhodli uspo řádat recitál na 19. 3. 1975. 

Jeden ze t ří uvedených student ů se Pramene ptal, jaký by m ěl názor, 

kdyby uspo řádali koncert v kostele. K vyjád ření, že na vystoupení HUTKY 

nevid ěli nic závažného uvedl, že mu byla vydána gramofono vá deska. 

2. Zpráva navazuje na již získanou zprávu. Pojednáv á o závadném jednání 

zpěváka HUTKY. 

3. Uvedenou zprávu potvrzuje poznatek o jednání HUT KY v Chocni, kde jeho 

recitál byl nahrán na magnetofonovou pásku. 

4. Informovat 2. odb. X. Spr. FMV Praha. Provést vy lustrování a 

prošet ření. 

 

        stržm. Kone čný Mir. 

         (podpis) 

Náčelník 1.odd. II. odb: 

(podpis) 

---------------------- 

por. ing. Matoušek 



 

 

 

 

OS-O /II-1/75          5. dubna 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Správa FMV 

 

II. odbor 

 

P R A H A  

 

 

 

 

 

 

HUTKA Jaroslav – vystoupení ve Východo českém kraji. 

 

 

 

Přílohy: 

 

Počet list ů: 

 

 

V p říloze Vám zasíláme vyhodnocení poznatk ů o závadovém jednání 

zpěváka a kytaristy Jaroslava HUTKY ve Východo českém kraji. Závadová 

činnost J. HUTKY v Chocni a na kolejích Léka řské fakulty v Hradci Králové 

byla zadokumentována. Materiály byly po dohod ě s Krajským prokurátorem 

předány Vyšet řovacímu odboru StB v Hradci Králové k dalšímu opat ření. 

Na 4. odboru X. Správy FMV Praha p ři jednání se s. mjr. Zají čkem 

bylo zjišt ěno, že na vystoupení zp ěváka HUTKY a spol. v Praze na 

Vinohradech (skupina ŠAFRÁN) dochází osoby z řad 
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pravicových exponent ů a trockist ů. Dle jeho poznatk ů byla konkretn ě skupina 

osob z řad trockist ů na vystoupení zp ěvák ů HUTKY, LUTKY a ZYCHA (jedná se o 

pořad Od pohlazení k vyhlazení) dne 19. b řezna 1975. 

Bylo zjišt ěno, že i další členové ze skupiny ŠAFRÁN vystupují po 

okolních m ěstech, nap ř. 6. dubna 1975 má na kolejích VŠCHT v Pardubicích 

vystupovat zp ěvák MERTA. 

 

 

Vypracoval: stržm. Kone čný Miroslav 

 

 

 

 

       Ná čelník II. odboru S-Stb 

 

 

pplk. D a v i d  Fr. 



 

 

KS – SNB Správa Státní bezpe čnosti Hradec Králové 

--------------------------------------------------- ------- 

II. odbor, 1. odd ělení         Dne 1. dubna 1975 

Č. j. : OS – 00239/II-1-75 

 

 

 

Výtisk č.:2 

 

 

 

 

S c h v a l u j i : 

 

(podpis) 

--------------------------- 

Náčelník S-Stb: 

 

 

 

V y h o d n o c e n í  poznatk ů o kulturních vystoupeních zp ěváka a 

kytaristy Jaroslava HUTKY ve V ČK. 

 

Počet list ů: 

Přílohy: 

 

 

H U T K A  Jaroslav, nar. 21. 4. 1947 v Olomouci, n árodnost česká, 

čsl. státní p říslušnost, bytem Praha-Vyšehrad, 

Neklannova ul. 30. 

 

 

Dne 7.2.1975 vystoupil v Dom ě odbor ů v Chocni pražský zp ěvák a člen klubu 

„ŠAFRÁN“ Jaroslav HUTKA. Recitál uspo řádala ZO SSM v ČKD Choce ň. Žádost o 

povolení vystoupení HUTKY nebyla sjednána p řes Krajský kulturní svaz 

v Hradci Králové a neobsahovala jmenovité uvedení j ednotlivých skladeb, 

které m ěl HUTKA zpívat. V žádosti bylo jen uvedeno, že se j edná o Moravské 

lidové písn ě v úprav ě J. HUTKY. Za vystoupení mu bylo zaplaceno 500,- K čs. 

Přísně tajné! 
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 Samotné vystoupení HUTKY bylo v prvé části zam ěřeno na písn ě 

s náboženskou tematikou, kdy p řestávky mezi písn ěmi vypl ňoval slovním 

zdůvodn ěním, pro č a na jakém základ ě jednotlivé písn ě stvo řil. Ve druhé 

části byl obsah písní i slovní doprovod v ětšinou dvojsmyslný, s narážkami 

na naše sou časné politické z řízení, na pobyt sov ětských vojsk u nás apod. 

HUTKA dovedl ú častníky strhnout k aplausu a ke zp ěvu s ním. Obsah písní i 

slovní doprovod lze hodnotit jako velmi nevhodný, k terý ovliv ňuje mládež 

v negativním sm ěru. 

 Pr ůběh tohoto vystoupení byl nahrán na magnetofonový pás ek, jehož 

doslovný p řepis je p řiložen k materiál ům HUTKY. Závadovou činnost HUTKY 

potvrzují též provedené zápisy o výpov ědi ú častník ů tohoto vystoupení. 

 Dne 16.3.1975 m ělo být uspo řádáno ZO SSM Pardubice – Slovany 

vystoupení HUTKY v Doubravicích. Vzhledem k tomu, ž e pracovníci odboru pro 

vnit řní v ěci M ěNV v Pardubicích byli informováni o recitátu v Choc ni, toto 

vystoupení nepovolili. 

 Další vystoupení HUTKA ve V ČK se konalo dne 19.3.1975 ve V-klubu na 

LF KU v Hradci Králové. Pozvání HUTKY bylo proveden o na základ ě 

propaga čního letá čku, který byl zaslán ZK Tesla Strašnice na LF KU v Hradci 

Králové. V letáku byly uvedeny n ěkteré po řady zp ěváka HUTKY. Pr ůběh 

vystoupení, obsah písní i slovní doprovod byl obdob ný jako v Chocni. I zde 

ovlivnil řadu mladých lidí a získal u nich sympatie. 

 Bylo zjišt ěno, že HUTKA vystupoval v Chocni již v roce 1974 a byly 

výhrady na n ěkteré nevhodné písn ě. Též na LF KU v Hradci Králové m ěl již 

před rokem jedno vystoupení. 

 HUTKA nemá mít spln ěny rekvalifika ční zkoušky, není v evidenci žádné 

agentury a z toho d ůvodu nemá proto ani právo vystupovat. Bylo zjišt ěno, že 

nevystupuje pod hlavi čkou žádného um ěleckého souboru, ale vystupuje 

soukrom ě po p ředešlé dohod ě p římo s po řadatelem. 
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  Jeho vystoupení ve V ČK je hodnoceno tak, že vystupuje ve stylu KRYLA 

a negativn ě p ůsobí na myšlení mladých lidí. 

  Na základ ě vyhodnocení získaných materiál ů, které dokumentují 

závadovou činnost Jaroslava HUTKY provád ěnou ve V ČK, p ředkládáme OV Stb 

jeho p řípad k posouzení a provedení záv ěre čných opat ření. 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: 

stržm. Kone čný ( podpis) 

 

 

Náčelník 1. odd., II. odboru: ....( podpis).................dne .. 3.4.1975.. 

 

Náčelník II. odboru: .... v.z. pplk. Tomášek Rad............dne 3.4.1975........ 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 4x 

Výtisk č. 1 -  X. S-FMV 

  č. 2 – OV StB Hradec Králové 

  č. 3 – pro domo 

  č. 4 – SV SEO 



    KS SNB – Správa Státní bezpečnosti 

HRADEC KRÁLOVÉ 

--------------------------------- 

 

II. odbor, 1. odd ělení 

Č.j.: OS-60239/II-1/75 

 

 

Dne 8. dubna 1975 

 

 

 

 

 

 

Správa Stb 

 

Vyšet řovací odbor 

 

HRADEC KRÁLOVÉ 

------------------ 

 

 

 

H U T K A   Jaroslav – p ředání dokumentace. 

 

 

Přílohy: 1 sv. PO 14328 -+ 1 magnetof. záznam 

 

Počet list ů: 1 

 

 

  V p říloze Vám p ředkládáme dokumentaci a vyhodnocení poznatk ů o 

závadovém jednání zp ěváka a kytaristy Jaroslava HUTKY. Materiály jsou po  

dohod ě s Krajským prokurátorem JUDr. Bráblíkem p ředány Vyšet řovacímu odboru 

Stb v Hradci Králové k dalšímu opat ření. 

 

Zpracoval: stržm. Kone čný Mir. 

 

Náčelník II. odboru S-Stb 

 

(podpis) 

  pplk.    D a v i d  Fr. 

Přísně tajné! 



K r a j s k á   s p r á v a   S N B 

Odbor vyšetřování státní bezpečnosti 

         Hradec Králové 

             PSČ 501 98 

----------------- 

Čj. VS-0037/-75       V Hradci Králové dne 30. 6. 19 75 

 

 

Výtisk č. 1  

  PRVOPISEM 

Správa Státní bezpe čnosti 

2. odbor, 1. odd ělení 

 

H r a d e c   K r á l o v é  

 

HUTKA Jaroslav – operativní svazek – vrácení 

Přílohy:  operativní svazek č. 14328 a 2 složky 

 

  V p říloze vracím operativní svazek č. 14328, akce „ZP ĚVÁK“ na jméno 

Jaroslav HUTKA. Dle p ředložených materiál ů je od ůvodn ěno podez ření, že 

jmenovaný svým jednáním naplnil skutkovou podstatu trestných čin ů hanobení 

republiky a jejího p ředstavitele, hanobení národa, rasy a p řesv ědčení podle 

§§ 102, 198 písm. b) tr. zákona. 

  Jelikož Jaroslav HUTKA nebyl dosud trestn ě stíhán, vztahuje se na 

něho amnestie presidenta republiky ze dne 8. 5. 1975 a v ěc bude nutno 

usnesením vyšet řovatele odložit podle § 159/2 tr. řádu se z řetelem 

k ustanovení § 11 odst. 1 tr. řádu. 

  Z p ředložených materiál ů není však jasné, zda Jaroslav HUTKA je 

zaměstnancem n.p. TESLA Strašnice v ZK, nebo svobodného  povolání a není ani 

známa charakteristika jeho osoby, není možno rozhod nout o dalším opat ření 

ve smyslu ustanovení § 164 odst. 2 tr. řádu, p řípadn ě navrhnout 

profilaktické opat ření. 

  K tomu ú čelu je nutné prov ěření osoby Jaroslava HUTKY, jak je 

požadováno ve složce „Korespondence a písemnosti“ s tr. 4. Tento úkon nebyl 

dosud proveden a tudíž není možno rozhodnout, jak v  p ředchozím odstavci 

uvedeno. Po provedení tohoto úkonu v ěc p ředlože OV-StB, aby vyšet řovatel 

vydal usnesení o odložení v ěci podle § 159/2 tr. řádu se z řetelem 

k ustanovení § 11/1 tr. řádu a podle výsledku prov ěření osoby mohlo být 

vzájemn ě rozhodnuto o mimotrestním opat ření. 

 

Vypracoval:        Ná čelník odboru vyšet řování StB: 

Vyšet řovatel StB:      pplk.  H a v l e n a  Antonín 

mjr. Kr ček Antonín        (podpis) 

Přísně tajné 



KRAJSKÁ SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI 
S – StB Praha      PRAHA     2a.odbor – 3. oddělení 

 

Čj.: OS-003669/2a-75        Dne:..........30.6.1975 ........ 

            Po čet list ů: 2 

            PRVOPISN Ě 

 

 

 

 

 

KS-SNB, Správa StB 

2.odbor-1.odd ělení 

 

Hradec Králové  

 

 

 

 

H U T K A  Jaroslav – sd ělení 

 

 

 

  K Vaší žádosti o prošet ření čsl. státního ob čana, hudebníka 

Jaroslava HUTKY, nar. 21.4.1947, bytem Praha 2, Nek lamova 30, rodné číslo 

47-04-21/406, vedené pod č.j. OS-0379/2-1-75, sd ěluji: 

  Jaroslav HUTKA byl do konce roku 1973 evidován u Pražského 

kulturního st řediska ve II. kvalifika ční skupin ě v oboru zp ěv-foklor a 

v estrádním vystoupení „HUTKA-RAK“. Z evidence PKS byl vy řazen z t ěch 

důvod ů, že se p ři svých vystoupeních nedržel scéná ře a n ěkolikráte 

vystupoval na t.zv. „ černé smlouvy“. Jmenovaný se také nedostavil na ja ře 

letošního roku k rekvalifika čním zkouškám, které m ěl skládat podle místa 

svého bydlišt ě na PKS. Tím se dostal do situace, že od 1.7.1975 n emá žádnou 

uměleckou kvalifikaci a nem ůže být jako hudebník a zp ěvák nikde 

zaměstnáván. 

  Jeho politickou činnost v ledech 1968-69 není možné na Pražském 

kulturním st ředisku ov ěřit, protože do konce roku 1974 se u „svobodných 

umělc ů“ nevyžadovala na um ěleckých agenturách žádná kádrová evidence, 

umělci nemuseli vypl ňovat žádné osobní dotazníky a jmenovaný není na PKS  

znám. Touto agenturou byl pouze zprost ředkováván. 

 

1.odd. 

(parafa) 

Přísně tajné ! 



- 2 – 

 

 

 

V míst ě svého bydlišt ě se s nikým nestýká, politicky se 

neprojevuje, žádných brigád po řádaných uli čním výborem, nebo organizací SSM 

se nezú čast ňuje. Je o n ěm známo, že má rád pop-music. 

V minulém roce za čal Jaroslav HUTKA vystupovat v klubu SSM 

„ŠAFRÁN“, v Praze 2, Čáslavská 5. Vystupuje tam v po řadu „Tyátr 

písni čkářů“, který pod patronací ÚV SSM po řádají ZK Tesla Strašnice a ZO 

SSM Technomat Praha n.p. 

Spole čně s ním tam vystupují ješt ě Vladimír MERTA, nar. 20.1.1946, 

bytem Praha 7, Fr.K řížka 21, evidovaný hudebník PKS, dále Petr LUTKA, n ar. 

28.6.1952, bytem Praha 3, Kon ěvova 198, evidovaný hudebník PKS. Tito tzv. 

umělci se v klubu „ŠAFRÁN“ seskupil okolo Petry ŠUSTRO VÉ, nar. 18.5.1947 a 

jejího manžela Vav řince KOR ČIŠE, nar. 7.2.1948, oba bytem Praha 3, Kolínská 

2272/15. Oba jmenovaní pravideln ě do klubu dochází a KOR ČIŠ n ěkdy p ůsobí 

jako výb ěr čí u vchodu. V sou časné dob ě je Jaroslav HUTKA rodinným p řítelem 

ŠUSTROVÉ. 

Hutka a spol. se pokládají za odp ůrce sou časného režimu v ČSSR. 

Zpívají kritické písm ě s dvojsmyslným textem proti osam ělosti člov ěka, 

ni čení životního prost ředí a pod. Tyto písn ě se však svým podáním 

specifickému okruhu poslucha čů dají vztahovat na sou časnou politickou 

situaci u nás i ve sv ět ě. Mezi písn ě vkládají r ůzné slovní h ří čky a vtipy, 

např. „Nevím, který mikrofon je od StB a který od apara tury“, nebo „Nevíte 

zda bude v silvestrovském po řadu vystupovat rozv ědčík MA ŘÁK“ a pod. 

Jiných poznatk ů k osob ě Jaroslava HUTKY na PKS nebylo zjišt ěno. 

 

Vyřizuje: Tampier, 2128 

  (podpis) 

 

Náčelník II.odboru S-StB Praha 

pplk. Dvo řák Ji ří 

(podpis) 



Součást: O-StB Pardubice     Výtisk čís.:  1 
Odbor ............................odd........................................  Počet listů:  2 
Operat. pracovník: ....nstržm.KOLÁ ŘSKÝ..............  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník: Vyhot.3x o 2 listech  
Č.svazku.................kr.jméno........................................  Výt. čís.1: S-Stb, 2.odb., Praha 
Číslo jednací......SB-0685/30-75 ............................  Výt. čís.2-3: analyt.odd. 
(Pouze při odeslání mimo odbor).         S-Stb Hr.Kr.  
 

       V ......Pardubicích ... dne ...10. července ..1975.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 

 H U Ť K A   Jaroslav, svobodný um ělec – zpráva k závadové činnosti 

 
Schůzka konána dne ....9.7.1975 .........................  Popis. událost se stala dne....................................... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1) Dne 16. 6. 1975 vystupoval Jaroslav HU ŤKA v KD ROH v Pardubicích, 

k čemuž nemá povolení. HU ŤKA byl k vystoupení pozván místním HiFi 

klubem. P ři svém vystoupení užíval r ůzných invektiv a dvojsmyslných 

narážek v ůči politice KS Č a písn ě, které uvád ěl m ěly v náplni beznad ěji 

pro mladé lidi a n ěkteré s nich m ěly i náboženské motivy. Ve svých 

písních uvád ěl nap ř. : .... trpká je nad ěje v budoucnost, trpce zní 

píse ň národa, trpce zní slovo naše...... Kristus pán mši  svatou číst 

tam chodí.... atd. 

  Ve svých pr ůpovídkách zesm ěšňoval nápis 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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v Národním divadle v Praze – „Národ sob ě“ – apod. 

 

Celé zam ěření jeho vystoupení bylo existencionalistické, neby lo 

v n ěm v ůbec nic aktuálního, realistického, ani výchovného. 

 

Složení poslucha čů bylo vesm ěs z mladých lidí st ředo a 

vysokoškolského vzd ělání a s jejich chování bylo z řejmé, že fandí 

HUŤKOVÝM projev ům. 

HUŤKA vystupoval v Pardubicích již po druhé i když byl o u čin ěno 

opat ření, aby zde již nemohl p ůsobit. Výše jmenovaný je držitelem 

pr ůkazu svobodného um ělce vydaného v r. 1973 pro uvedený rok, vydaným 

kulturním st řediskem pod č. 263/73. 

Vzhledem k tomu, že HU ŤKA Jaroslav bydlí v Praze a v oblasti kultury 

provádí nepovolenou činnost, zasíláme Vám tuto zprávu k dalšímu 

opat ření. 

 

2) 0 

 

3) 0 

 

4) Celé vystoupení HU ŤKY je k dispozici na magentofonovém pásku. 

 

5) HU ŤKA Jaroslav, nar. 21.4.1947 Olomouc, svobodný um ělec, 

bytem Praha II, Neklanova 98/30, č. OP 

805 920 HS-70. 

 

6) Zprávu hodnotím jako pravdivou. 

 

 

Náčelník O-Stb Pardubice 

 mjr.  S e d l á k Ota 

(podpis) 



s. Konečný 
- dne 28.7.75 projednáno s náč. S. Stb s. pplk. 
...Krejčíkem a stanoveno projednat znovu 
případ s náč. OVŠ s. pplk.  Havlenou s cílem 
.... HUTKY 
- dne 28.7.75 projednáno se s. HAVLENOU a 
dohodnuto, že operativa urychleně soustředí 
materiály z vystoupení HUTKY v Pardubicích 
dne 16.6.75 (magnetofonový pásek musí být 
vyhodnocen) a pošle k posouzení na OVŠ a 
trestní postih je možný. 
David, 29.7.75 

Správa Státní bezpe čnosti      H r a d e c    K r á l o v é 

--------------------------------------------------- --------- 

 

II. odbor, 1. odd ělení        Dne 25. 7. 1975 

Č.j.: OS-O / II-1/75 

 

             Výtisk č.: 1 

 

 

 

 

Náčelník Správy Stb 

 

H r a d e c   K r á l o v é 

--------------------------- 

 

 

 

 

 

 

H U T K A  Jaroslav – sd ělení. 

 

Počet list ů: 2 

Přílohy: 0 

 

 

 

 

  Správou Stb Hradec Králové byla rozpracovávána tr estná činnost 

Jaroslava HUTKY, nar. 21.4.1947 Olomouc, bytem Prah a II – Vyšehrad, 

Neklannova 30. Jako lo ňského roku i letos vystupoval HUTKA na n ěkolika 

místech Východo českého kraje jako zp ěvák a kytarista. P ři svých 

vystoupeních svým jednáním naplnil skutkovou podsta tu trestných čin ů 

hanobení republiky a jejího p ředstavitele, hanobení národa, rasy a 

přesv ědčení podle §§ 102 a 198 písmene b) trestního zákona.  

  Jelikož HUTKA nebyl doposud trestn ě stíhán, vztahuje se na n ěho 

amnestie prezidenta republiky ze dne 8.5.1975. 

  Šet řením bylo zjišt ěno, že HUTKA byl do konce roku 1975 evidován u 

Pražského kulturního st řediska. Z evidence PKS byl vy řazen, jelikož p ři 

svých vystoupeních nedodržel scéná ř a vystupoval na tzv. „ černé smlouvy“. 

Rovněž nevykonal rekvalifika ční zkoušky. Z toho d ůvodu nemá od 1.7.1975 

T a j n é 
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žádnou um ěleckou kvalifikaci a nem ůže být jako hudebník a zp ěvák nikde 

zaměstnáván. 

  Naposledy ve V ČK vystupoval HUTKA dne 16.6.1975 v KD ROH 

v Pardubicích, k čemuž neměl povolení. B ěhem svého vystoupení op ět používal 

dvojsmyslných narážek v ůči politice KS Č a zpíval písn ě, které m ěly v náplni 

beznad ěji života pro mladé lidi a písn ě s náboženskými motivy. 

  Složení poslucha čů bylo vesm ěs z mladých lidí st ředoškolského a 

vysokoškolského vzd ělání a z jejich chování bylo z řejmé, že HUTKOVÝM 

projev ům fandí. 

  HUTKA se ve svém vystoupení v Pardubicích dne 16.  června 1975 op ět 

dopustil trestného jednání a potvrdil, že ve svém j ednání pokra čuje i po 

amnestii. Jeho trestná činnost bude zadokumentovaná a p ředaná Vyšet řovacímu 

odboru Stb Hradec Králové k dalšímu opat ření. 

  Vzhledem k tomu, že HUTKA svými vystoupeními p ůsobí negativn ě na 

mladé lidi, bylo by vhodné, aby jeho další vystupov ání ve V ČK mu nebyla 

povolena. 

 

 

Zpracoval: stržm. Kone čný 

 

 

Náčelník II. odboru-S-Stb: 

 

pplk.   D a v i d   Frant. 

 

 

Rozděl.: 1x ná čelník S - Stb Hradec Králové  

1x svazek PO č. 14328 (HUTKA) 



Správa Státní bezpe čnosti     H r a d e c    K r á l o v é. 

--------------------------------------------------- -------- 

 

II. odbor, 1. odd ělení          Dne 11.8.1975 

Č.j.: OS-OO 682/II-1/75 

 

 

 

 

Výtisk č.: 1 

 

 

 

Správa Stb 

 

Vyšet řovací odbor 

 

H r a d e c   K r á l o v é  

 

 

 

 

HUTKA Jaroslav – p ředání dokumentace 

 

 

Přílohy: 1 svazek PO 14328 + 1 magnetofonový záznam 

Počet list ů: 1 

 

 

  V p říloze Vám p ředkládáme dokumentaci a vyt ěžení magnetofonového 

záznamu z vystoupení Jaroslava HUTKY v Pardubicích dne 16.6.1975. Svým 

jednáním v Pardubicích dokázal, že ve své činnosti pokra čuje i po amnestii 

prezidenta republiky. Proto jsou materiály p ředány Vyšet řovacímu odboru Stb 

Hradec Králové k dalšímu opat ření. 

 

 

Zpracoval: stržm. Kone čný /2137 

 

 

Náčelník II. odboru S-Stb: 

 

(podpis) 

pplk.   D a v i d   František 

Přísně tajné ! 



Krajská správa Sboru národní bezpečnosti 
Správa státní bezpečnosti 
270 74 Čes. Budějovice Součást:          Výtisk čís.:  1 

Odbor ........2....................odd................2...................  Počet listů:  3 
Operat.pracovník: .... mjr.HOLINKA Zden ěk......  Přílohy:  / 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:  
Č.svazku...10015 .........kr.jméno.....ALENA...............  Výtisk č.1:  sv. č. 8681 
Číslo jednací................................................................          č.2: MZ spolupracovníka 
(Pouze při odeslání mimo odbor).         
 

       V ...Č.Bud ějovice ... dne ...7.listopadu ..1975.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo .......7/75.......... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 HUTKA Jaroslav, poznatky z jeho vystoupení na 

 kolejích Vysoké školy zem ědělské v Č. Bud ějovicích 

 
Schůzka konána dne ....6.11.1975.........................   Popis. událost se stala dne....30.10.1975 ........... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 
1) Fakultní výbor SSM Vysoké školy zem ědělské p řipravuje pro své členy 

kulturní programy ve svém klubu „PRVOK“ na kolejích  Vysoké školy 
zemědělské v Č. Bud ějovicích. Jako vedoucí tohoto klubu je student 5. 
ro čníku VŠZ Eko HOTT Arnošt. 

  Na den 29.10.1975 a 30.10.1975 byl tímto vedoucím  pozván ke svému 
vystoupení zp ěvák z Prahy HUTKA Jaroslav do studentského klubu „P RVOK“. 
Tento po řad byl také zve řejn ěn na plakát ě na kolejích VŠZ. Krátce p řed 
zapo četím to bylo ze zdravotních d ůvod ů HUTKY Jaroslava p řeložen na den 
5.11 a 6.11.1975. Pozd ěji toto bylo op ět zrušeno a p ředstavení prob ěhlo 
dle prvního /p ůvodního/ termínu. Pouze bylo zm ěněno místo konání a to 
do klubovny na K-3. Vstupné bylo na vstupenky na to  za 15,- K čs. 

  Dle mého odhadu bylo p řítomno na p ředstavení asi 140-160 student ů. 
Dále jsem zjistila, že zp ěváka HUTKU doprovázela 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 



- 2 - 

 

 

skupina mladých lidí z Prahy a dále byla p řítomna skupina osob, jak jsem 

z jejich rozhovoru zjistila, z obce Dasné. 

 P ředstavení bylo vyprodané a tohoto jsem se zú častnila dne 30.10.1975 

s použitím noviná řské legitimace za ú čelem provést s HUTKOU Jaroslavem o 

přestávce interwiev. 

 Po řad za čal v 19.00 hodin a skon čil v 01.00 hodin s dv ěma krátkými 

přestávkami. 

 P řed zahájením požádal HUTKA p řítomné, aby se p ři p ředstavení chovali 

slušn ě, nek ři čeli a nedupali, nebo ť „páni“ toto nemají rádi a mohlo by se 

stát, že by mu byla zakázána jeho činnost. Toto si prý m ůže dovolit mládež 

na západ ě. Dle mého názoru m ělo celé vystoupení HUTKY Jaroslava 

protistátní, protisocialistický a protisov ětský charakter, a toto využil 

jako  protisocialistické manifestace. Jeho písn ě mají dvojsmyslný charakter 

a mezi písn ěmi jeho p ředmluva je taktéž tohoto zam ěření. 

 Z vystoupení 29.10.1975 p ředávám jednu pásku magnetofonového záznamu 

z prvého vystoupení a dva kotou če z druhého po řadu dne 30.10.1975. 

 O p řestávce jsem požádala zp ěváka HUTKU o krátký rozhovor s tím, že 

bych napsala do deníku Mladá fronta o jeho práci. H ovo řil o své práci v tom 

směru, že vzhledem k tomu, že nebyl ochoten sv ůj zevn ějšek upravit 

/ost říhat/, nebylo mu povoleno v Praze vystupování, tak jak si sám 

představoval. Vystupuje v Praze „Na rycht ě“. Doslova mi řekl :“Je škoda, že 

nemohu vystupovat v Praze tak, jako v Č.Bud ějovicích, nebo ť vidíte, jak se 

moje písni čky student ům líbí“. 

 Vystoupení pražského zp ěváka HUTKY m ělo mezi studenty ohlas, ale v tom 

kladném smyslu, nebo ť jeho protistátní výroky /skryté, dvojsmyslné/ se j im 

líbily. 

 Natá čení celého po řadu provád ěl student 5. ro čníku Bko ROTT Arnošt a o 

tyto nahrávky je mezi studenty velký zájem. 

 HUTKA Jaroslav má další vystoupení v Č.Bud ějovicích dne 19.11.1975 na 

„Malé scén ě“ ROH. 

 

2) Zpráva pojednává o negativním vystoupení pražské ho zp ěváka HUTKY 

Jaroslava na kolejích VŠZ Č.Bud ějovice. 

3) Dokumentace z jeho vystoupení dne 29.10. a 30.10 .1975 je provedena na 

magnetofonovém záznamu, který pro svou pot řebu po řídil student ROTT 

Arnošt. 

4) Zpráva bude ponechána na odd ělení a dle výsledku lustrace bude dle 

dohody s ná č. 2. odboru provedeno operativní opat ření. 
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5) HUTKA Jaroslav, nar. 21.4.1947, bytem Praha 2, N eklanova 30 

  

ROTT Arnošt, nar. 25.5.1948 Cheb, studující 5. ro čníku Eko VŠZ 

Č.Bud ějovice, bytem Plze ň, Slovanská 119. 

 

 

 

Operativní pracovník: 

 

(podpis) 

 

mjr. HOLINKA Zden ěk 



Správa státní bezpe čnosti 

České B u d ě j o v i c e           Dne 10.11.1975 

2.odbor, 1.odd ělení 

 

V Y H O D N O C E N Í 

 

 z vystoupení zp ěváka HUTKY v klubu Vysoké školy zem ědělské dne 

29.10.1975 z magnetofonové pásky. 

 Ve svých písních používá dvojsmyslných slov a v n ěkterých písní je 

používano vulgárních výraz ů, které nepat ří na vystoupení. 

Na jedné stran ě magnetofonového záznamu na žluté a červené stop ě jsou 

nahrávky anglických písní. 

 Na druhé stran ě pásky ozna čené VI červená stopa na za čátku HUTKA hovo ří 

k poslucha čům a rozvádí jeho teotie p ředstavy. Zde uvádí že mu je ur čováno 

co m ůže a co ne.P o rozhovoru následuje píse ň o minulosti,Pro č myslíte lidi 

pro č žijete;v textu písn ě jsou slova d ěláme to co nám poru čí – porou čet si 

nedáme,abychom nep řišli o chleba. Dál následuje rozhovor,že si skládá písn ě 

o svých zpomínkách, d říve u nás let ěly aforismy a jeden si stále 

pamatuje“každý revolucioná ř je jednoho dne p řijat“ 

„Píse ň o Jihlav ě“ 

„Znám já hájí ček zelený“ 

„Stojí hruška v javoru“ 

„Stojí zahrádka trn ěná“ 

Rozhovor o kvalifikaci zp ěvák ů jak byl vyhozen a nemohl potom zpívat. Sám 

čerpá písni čky se sbírky Františka SUŠILA kde je na 3000 písni ček. Zde se 

snaží o zesm ěšnění komise p ři kvalifikaci zp ěvák ů. 

„Ve čtvrtek ve čér šel pan Ježíš na procházku s apoštoly“ 

„Hej pane p řisp ěj k pomoci na sv ět ě vym řela spravedlnost“ 

„Co v kout ě tak tr čí“ – píse ň o kamnech které stojí v kout ě, záv ěr písn ě 

je nikdy brat ře nehas co t ě nepálí. 

Následuje p řirovnání – Kdyby žil Bezru č tak by psal takové sociální balady. 

„Vole, vole krávo so... od Vás,dej sem žváro,nekece j krávo“ 

      - chlastej dej nohy  na st ůl – to čumíš na řízka 

„Hotr či je krej čí a stále k ři čí, čeká na čevab či čí“ 

- v černé dí ře bru čí roz čilený krej čí z čela mu pot 

tr čí, je to čím dál blbší,hlída č chrastí 

klí či,krej čí mu to lí čí, činel si vyp ůj čí, mluví o 

Hančí.Han čí je to k plá či,p řed hlída čem tan čí. 

Hlída či co spu čí,píse ň zlo čin čunčí a jak hlípn ě 

čučí ten muž opi čí. 

„Žížala si klidn ě reje na své zahrádce“ 

       Lidé cvi čte od koule není to t ěžké 

Na konci pásky anglické písn ě. 



Žlutá stopa :  

 

 Na za čátku hovo ří o ekonomice,že se d ělá jako vlny na mo ři, furt se 

musí omývat pob řeží a ta špína potom leze sama 

„Hádá se duše z t ělem,když byla p řed kostelem“ 

„Chodil pán b ůh po sv ět ě“. 

Rozhovor,že složil n ěkolik Western ů a má domluvený s L.Pánkem, že mu ud ělá 

hyeny 

„Chytili jsme v čera v noci špeha,jeho tvá ř byla bledá“ 

„Nevím,kde mám promluvit,když doma říkají ml č“. 

„Tak jako kv ět drala jsem se ke sv ětu, říkaám tomu zrození“ 

- Co všechno m ěřítkem je muž s bajonetem,ostažit ě hlídá řeknu-

li víc tak m ě zabije. 

Následuje rozhovor o návšt ěvnosti na jeho vystoupení. Říká,že má stále 

vyprodáno.Na to uvád ěl,že Hašler byl dobrý skadatel písni ček, uvád ěl jak 

v roce 1938 složil n ěkolik písni ček na n ěmce. Oni za ním došli,aby si 

hled ěl svého a oni,že budou hled ět také svého. Hašler jim na to 

odpov ěděl,že když ho zav řou,že za ním stojí celá Praha a s jeho písni čkami 

nepřestane.Za 3 m ěsce byl zav řený a n ěmci mu říkají kde je jeho celá Praha. 

 Na to Hutka odpov ěděl,že se má brát p říklad z minulosti. 

Čím dál h ůř mi jazyk slouží“ 

   - nech nás být starý blázne,chceme žít 

   - nahrbíme záda 

„Posílám Ti písni čku“ 

Rozhovor o lidských smyslech.Uvádí, že poslech v ětráku po dlouhé dob ě 

nebudeme slyšet. Poznamenal, že také p říklady zažíváme,ale ne s v ětráky. 

„Šet ři a buduj si dobrou posici, dostaneš metál s mozkov ou mrtvicí“ 

Rozhovor o možnostech chození do školy, spolupráce spublikem 

„V kuchyni se řízek smaží“ 

„Ryba po mo ři plula“ 

- krucinál jsem p řece samec,žádnej p ředpotomní blbec,abych na to 

nepřišla. 

„Brn ěnská radnice“ 

   - píse ň o Morav ě. 

Závěr pásky anglické písni čky. 

 

 

 

 

(podpis) 

ppor. Berka Jan 



Vyt ěžení magnetofonového pásku č.1.  – červená páska 

 

1.stopa.  

Nahrávky zahrani čních písni ček 

 

2. stopa.  

0-92  instrumentální skladby 

93-115 vystoupení HU ŤKY – text plný invektiv 

116-191 píse ň o polepšovn ě a krysí revoluci 

215-263 text nezávadový 

265-331 píse ň 

335-363 píse ň o vep řech a bratrech 

374-467 píse ň o snu o kamnech – samá invektiva 

474-526 píse ň co je nejkrásn ější 

529-622 píse ň, velmi nízká úrove ň 

626-695 píse ň o smetišti 

698-709 text o písni kterou napsal a nebyla mu vydá na 

710-762 píse ň zesm ěšňující kulturní pracovníky a kulturní politiku 

763-800 narážky na vydavatelství SUPRAPHON a PANTOM  

801-834 píse ň o zahrádce, kterou vítr vzal 

837-903 píse ň o pravd ěpodobné lásce 

907-953 píse ň o slune čnici 

955-1053 píse ň o sv ět ě 

1056-1108 rozhovor o demokracii a tvorb ě d ějin 

1110-1163 píse ň ze sou časnosti 

1165-1246 text o vstahu mezi katolíky a nev ěřícími a budoucnosti 

3. stopa.  

zahrani ční písni čky 

 

4.stopa.  

0-307 píse ň plná invektiv 

307-357 píse ň co je nejkrásn ější 

397-453 píse ň plná invektiv 

454-480 píse ň nezávadová 

490-528 píse ň o Morav ě 

530-604 text plný invektiv proti s. HUSÁKOVI 

605-740 píse ň o sv. Ji ří – propagace církve 

741-802 text závadový 

803-842 píse ň s náboženskou tématikou 

843-883 text, snaha HU ŤKY o spojení s diváky 

884-935 píse ň s náboženskou tématikou 

936-964 text, napadání cenzury 



965-1013 píse ň o Jáchymovi, konec závadový 

1014-1075 píse ň 

1080-1097 píse ň 

1098-1153 parodie na sou časnost 

1156-1200 kritika nyn ější kultury 

1205-1209 text 

1210-1243 píse ň 



Vyt ěžení magnetofonového pásku č.2  – červená páska 

 

 

1.stopa  

0-71 rozhovor o opon ě a vztahu divadla k divák ům – invektivy 

71-158 píse ň, údajn ě lidová – velmi nízká úrove ň 

160-215 vyzývá obecenstvo k spole čnému zp ěvu,hodnotí úrove ň našich zp ěvák ů 

216-255 píse ň o h říšném t ěle 

257-336 rozhovor na téma idealistické a materialist ické pojetí a vzájemné 

vztahy 

337-400 píse ň „St ůj b řízo zelená“ 

410-501 píse ň o v ězení 

502-539 rozhovor na téma řečník a dav 

540-565 píse ň o h řbitov ě a mrtvolách 

568-619 píse ň „Dárek k svátku“ 

620-674 rozhovor o zp ůsobu potlesku 

675-737 píse ň 

738-865 vypráv ění o vystupování na Morav ě, vysv ětloval podstatu slovanského 

soudu, rozhovor plný invektiv 

866-910 píse ň o snu o kamnech 

913-930 rozhovor 

931-995 píse ň o Praze 

1010-1053 píse ň 

1054-1214 zahrani ční písni čky 

 

2.stopa.  

zahrani ční písni čky 

 

3.stopa.  

0-70 text 

71-292 píse ň „Pro č“ – plná invektiv 

295-425 rozhovor o vydávání desek – samá invektiva 

429-470 píse ň 

470-1240 zahrani ční písni čky 

 

4.stopa.  

zahrani ční písni čky 



Součást: S-StB Hr.Králové     Výtisk čís.:  1 
Odbor .......II ..................odd.....2...............................  Počet listů:  2 
Operat. pracovník: ........... por. Rak ......................  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:  
Č.svazku..12324 .....kr.jméno.........MIREK................  1x SEO HK 
Číslo jednací....OS-01232/II-2-75.............................  1x II.odb.1.odd.s.Kodýtek 
(Pouze při odeslání mimo odbor).      1x OBS 9484- VŠ koleje  
 

       V ......Hr.Králové ... dne ...20.11. ......1975.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 
 HUTKA Jaroslav - ohlas vysokoškolských student ů na jeho vystupování 
      mimo V Č kraj a popularitu,kterou v sou časné dob ě 
      získává 

 
Schůzka konána dne ....12.11.1975 .........................  Popis. událost se stala dne...pr ůběžně 1975 ..... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1)  Pramen m ěl možnost zjistit z ohlasu student ů ubytovaných na VŠ 

kolejích v HK, že zp ěvák HUTKA má zakázáno vystupovat ve východo českém 

kraji. N ěkolik student ů se m ělo zú častnit jeho vystoupení v Byst řici 

v okr. Jind řich ův Hradec, kde sám o tomto zákazu ve dvojsmyslných 

vtipech hovo řil. 

  Jak pramen zjistil, byla v červencovém časopisu „MELODIA“ otišt ěna 

kritika zp ěvácké činnosti HUTKY, ve které byl kladn ě hodnocen. Na 

základ ě t ěchto dvou rozporných skute čností studenti nevidí d ůvod, pro 

který nesmí ve V Č kraji vystupovat. 

 Jsou proto p řesv ědčeni, že tímto postupem se mu narazila formální 

mučednická koruna, čímž jeho popularita op ět stoupla. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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Před tímto řešením totiž jeho vystupování již nebylo dob ře hodnoceno. Své 

názory k p řípadu HU ŤKA dopl ňují studenti i tím, že jeho postih, pokud byl 

nutný, nebyl proveden d ůsledn ě, jsou p řesv ědčeni, že celé opat ření k jeho 

osob ě si odporuje. Spat řují v tom i malou sílu kompetentních orgán ů ve V Č 

kraji. 

 

2. AZ obsahuje poznatky k vystoupení HUTKY v J Č kraji a názory student ů na 

jeho postih. 

 

3. Dokumentace provád ěna nebyla. 

 

4. AZ je postupována p říslušné sou části k dalšímu opat ření. 

 

5. HUTKA Jaroslav - nar. 21.4.1947 Olomouc, zp ěvák, bytem Praha 2, 

Vyšehrad, Neklanova 30. 

 

6. Zjišt ěné poznatky pokládám za seriozní, byly získány od d ůvěryhodného 

pramene. 

 

 

 

por. R a k Zden ěk 

(podpis) 

 

 

 

 

podpis 



KS – STB Správa Státní bezpe čnosti Hradec Králové 

-------------------------------------------------- 

II. odbor, 1. odd ělení         Dne 1. dubna 1975 

Č.j.: OS – 00239/II-1-75 

 

 

 

Výtisk č.: 3 

 

 

 

 

S c h v a l u j i : 

 

      (podpis) 

--------------------------- 

Náčelník S-StB: 

 

 

 

 

V y h o d n o c e n í   poznatk ů o kulturních vystoupeních zp ěváka a 

kytaristy Jaroslava HUTKY ve V ČK. 

 

 

Počet list ů: 

Přílohy: 

 

 

 

H U T K A  Jaroslav, nar. 21.4.1947 v Olomouci, nár odnost česká, čsl. 

státní p říslušnost, bytem Praha-Vyšehrad, Neklannova 

ul. 30. 

 

 Dne 7.2.1975 vystoupil v Dom ě odbor ů v Chocni pražský zp ěvák a člen 

klubu „ŠAFRÁN“ Jaroslav HUTKA. Recitál uspo řádala ZO SSM v ČKD Choce ň. 

Žádost o povolení vystoupení HUTKY nebyla sjednána přes Krajský kulturní 

svaz v Hradci Králové a neobsahovala jmenovité uved ení jednotlivých 

skladeb, které m ěl HUTKA zpívat. V žádosti bylo jen uvedeno, že se j edná o 

Moravské lidové písn ě v úprav ě J. HUTKY. Za vystoupení mu bylo zaplaceno 

500,- K čs. 

Přísně tajné ! 
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 Samotné vystoupení HUTKY bylo v prvé části zam ěřeno na písn ě 

s náboženskou tematikou, kdy p řestávky mezi písn ěmi vypl ňoval slovním 

zdůvodn ěním, pro č a na jakém základ ě jednotlivé písn ě stvo řil. Ve druhé 

části byl obsah písní i slovní doprovod v ětšinou dvojsmyslný, s narážkami 

na naše sou časné politické z řízení, na pobyt sov ětských vojsk u nás apod. 

HUTKA dovedl ú častníky strhnout k aplausu a ke zp ěvu s ním. Obsah písní i 

slovní doprovod lze hodnotit jako velmi nevhodný, k terý ovliv ňuje mládež 

v negativním sm ěru. 

 Pr ůběh tohoto vystoupení byl nahrán na magnetofonový pás ek, jehož 

doslovný p řepis je p řiložen k materiál ům HUTKY. Závadovou činnost HUTKY 

potvrzují též provedené zápisy o výpov ědi ú častník ů tohoto vystoupení. 

 Dne 16.3.1975 m ělo být uspo řádáno ZO SSM Pardubice – Slovany vystoupení 

HUTKY v Doubravicích. Vzhledem k tomu, že pracovníc i odboru pro vnit řní 

věci M ěNV v Pardubicích byli informováni o recitátu v Choc ni, toto 

vystoupení nepovolili. 

 Další vystoupení HUTKA ve V ČK se konalo dne 19.3.1975 ve V-klubu na LF 

KU v Hradci Králové. Pozvání HUTKY bylo provedeno n a základ ě propaga čního 

letá čku, který byl zaslán ZK Tesla Strašnice na LF KU v Hradci Králové. 

V letáku byly uvedeny n ěkteré po řady zp ěváka HUTKY. Pr ůběh vystoupení, 

obsah písní i slovní doprovod byl obdobný jako v Ch ocni. I zde ovlivnil 

řadu mladých lidí a získal u nich sympatie. 

 Bylo zjišt ěno, že HUTKA vystupoval v Chocni již v roce 1974 a byly 

výhrady na n ěkteré nevhodné písn ě. Též na LF KU v Hradci Králové m ěl již 

před rokem jedno vystoupení. 

 HUTKA nemá mít spln ěny rekvalifika ční zkoušky, není v evidenci žádné 

agentury a z toho d ůvodu nemá proto ani právo vystupovat. Bylo zjišt ěno, že 

nevystupuje pod hlavi čkou žádného um ěleckého souboru, ale vystupuje 

soukrom ě po p ředešlé dohod ě p římo s po řadatelem. 
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 Jeho vystoupení ve V ČK je hodnoceno tak, že vystupuje ve stylu KRYLA a 

negativn ě p ůsobí na myšlení mladých lidí. 

 Na základ ě vyhodnocení získaných materiál ů, které ve V ČK, p ředkládáme 

OV Stb jeho p řípad k posouzení a provedení záv ěre čných opat ření. 

 

 

 

Vypracoval: 

(podpis) 

stržm. Kone čný 

 

 

Náčelník 1.odd.,II. odboru:...... (podpis)...........dne... 3.4....1975 

 

Náčelník II. odboru: ... (podpis)....................dne 3.4.....1975 

 

 

 

 

Rozdělovník: 4x 

Výtisk č. 1 – X. S-FMV 

  č. 2 – OV Stb Hradec Králové 

  č. 3 – pro domo 

  č. 4 – SV SEO 



KRAJSKÁ SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI 
SPRÁVA STÁTNÍ BEZPEČNOSTI – České Budějovice 

 

Čj.: ...OS-O 1894 /II-2-75        Dne:..........19.listopadu 1975 ........ 

             

 

 

 

 

            Výtisk č.: 1 

 

Správa Státní bezpe čnosti 

2.odbor, 1. odd ělení 

 

Hradec Králové  

 

 

Ideodiverzní ve řejné vystoupení zp ěváka Jaroslava HUTKY z Prahy v klubu 

Vysoké školy zem ědělské Č.Bud ějovice – zaslání dokumentace a poznatk ů 

Počet list ů : 2 

Přílohy: 7/11, 1 foto + 2 magnet.pásky 

 

 Ve dnech 29.10. a 30.10.1975 v klubu vysokoškolské ho studentstva na 

Vysoké škole zem ědělské České Bud ějovice pro...(text chybí) dv ě vystoupení 

„skladatel, spisovatel a zp ěvák“ Jaroslav HUTKA, nar. 21.4.1947 z Prahy. 

Vystupoval s po řadem pod názvem „Od folkloru k folku“ za honorá ř 400,-- K čs 

za každé vystoupení a náhradu cestovních výloh 300, -- K čs. 

 Uvedené vystoupení zorganizoval vedoucí vysokoškol ského klubu Arnošt 

ROTT, studující 5. ro čníku VŠZ České Bud ějovice, člen fakultního výboru 

SSM. 

 Na vystoupení HUTKY Jaroslava bylo p řítomno vždy kolem 100 student ů, 

kde tento v po řadu mluveného slova a r ůzných pochybných písni ček 

v jinotajích a r ůzných invektivech napadal naše sou časné politické z řízení, 

pracovníky kultury a naši kulturní politiku a neodp ustil si ani invektivy 

směřující k osob ě s. HUSÁKA. P řitom v n ěkterých jeho písni čkách se 

promítají naprosto nevhodné a hrubé vulgarismy, v d alších se promítá idea 

katolismu a náboženství. 

 Uvedený um ělec m ěl mít další vystoupení v Českých Bud ějovicích dne 

19.11.1975 v malé scén ě ROH. Prost řednictvím odboru kultury J čKNV České 

Budějovice bylo toto zakázáno. 

 Agenturní cestou byla zajišt ěna magnetofonová nahrávka z vystoupení 

HUTKY Jaroslava ze dne 29.10.1975 v klubu na Vysoké  škole zem ědělské 

v Českých Bud ějovicích. 

Tajné 
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Lustrací na SEO FMV Praha bylo zjišt ěno, že HUTKA Jaroslav je aktivn ě 

rozpracováván S-StB Hradec Králové, číslo svazku 14328. 

 V p říloze vám zasílám poznatky získané k osob ě HUTKY a magnetofonové 

nahrávky. Po vyt ěžení vra ťte zp ět S-StB České Bud ějovice. 

 

 

Vyřizuje :  

mjr. HOLINKA /517 

 

 

Náčelník 2. odboru : 

(podpis) 

(mjr. PLATL Karel) 

 



KRAJSKÁ SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI 
SPRÁVA STÁTNÍ BEZPEČNOSTI – Hradec Králové 

 

Čj.: ...OS-01230/II-1-75        Dne:..........25.11.1975 ........ 

             

 

 

 

 

            Výtisk č.: 1 

 

 

Odbor vyšet řování Stb 

 

H r a d e c   K r á l o v é 

--------------------------- 

 

 

HUTKA Jaroslav – ideodiverzní činnost – postoupení dokumentace /ke svazku 

PO 14328/ 

 

Počet list ů: 1 

Přílohy: 3/15 + 1 foto + 2 mag. pásky 

 

 

 V p říloze Vám postupujeme dokumentaci provedenou S-Stb v Českých 

Budějovicích k osob ě HUTKA Jaroslav, nar. 21.4.1947 z Prahy. HUTKA 

vystoupil ve dnech 29.10. a 30.10.1975 v Českých Bud ějovicích na Vysoké 

zemědělské škole, kde pokra čoval ve své nep řátelské činnosti, napadal naše 

státní z řízení a presidenta republiky. 

 V Byst řici okres Jind řich ův Hradec dle agenturní zprávy č.j. OS-

01232/II-2-75 zesm ěšňoval v narážkách zákaz vystupování ve Východo českém 

kraji. 

 Zprávu a dokumentaci posíláme k Vašemu dalšímu opa t ření. Magnetofonové 

nahrávky po vyt ěžení vra ťte, neb je žádá S-Stb České Bud ějovice zp ět. 

 

Vyřizuje: 

mjr. KODYTEK /2137/ 

 

 

Náčelník II. odboru S-Stb: 

(podpis) 

pplk.  D a v i d  František 

Tajné 



OS – 0 1225 /II-1-75           20.11.1975 

 

 

 

 

             Výtisk č.: 2 

 

 

 

X. správa FMV          akce „Zpěvák“ 

2.odbor 

 

P r a h a 

--------- 

 

 

 

Vystoupení kytaristy Jaroslava HUTKY ve V čK – zpráva 

 

Počet list ů: 3 

Přílohy: 0 

 

 

 Dne 7.2.1975 závodní organizace SSM v ČKD Choce ň uspo řádala recitál 

Jaroslava HUTKY, nar. 2.4.1947, zp ěváka a hudebníka, svobodné povolání, 

bytem Praha 2, Neklanova 30. 

 HUTKA v žádosti o povolení pro M ěNV v Chocni uvedl, že zpívá lidové 

Moravské písn ě a za toto vystoupení jako honorá ř mu byla vyplacena částka 

500,- K čs. Prov ěrkou bylo zjišt ěno, že jej žádná agentura nezastupuje a že 

neprošel rekvalifika čním řízením estrádních um ělc ů. Je pouze členem 

Ochranného svazu autorského v Praze a členem Volného sdružení písni čkářů 

„ŠAFRÁN“, ve kterém vystupuje. 

 HUTKA v pr ůběhu svého vystoupení v Chocni zpíval závadové písn ě. Byla 

provedena dokumentace nep řátelské činnosti HUTKY a veškeré materiály byly 

předány dne 8.4.1975 k dalšímu opat ření OVŠ Stb v Hradci Králové. Ve zpráv ě 

ze dne 30.6.1975 vyšet řovací odbor konstatuje, že HUTKA naplnil skutkovou 

podstatu tr. čin ů podle § 102 a 198 písm. b, tr. zákona. 

Tajné 
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V d ůsledku amnestie presidenta republiky ze dne 8.5.197 5 bylo usnesením 

vyšet řovatele stíhání odloženo podle § 159/2 tr. řádu se z řetelem 

k ustanovení § 11 tr. řádu. 

 Dne 16.6.1975 vystoupil op ět HUTKA na pozvání HIFI klubu v KD ROH 

v Pardubicích. Složení poslucha čů bylo z mladých lidí. Prokazoval se 

pr ůkazem svobodného um ělce č. 263/73 vydaným Kulturním st řediskem Praha. 

 V Pardubicích p ři svém vystoupení op ět používal r ůzných invektiv a 

dvojsmyslných narážek na politiku KS Č a v náplni svých písní m ěl beznad ěji 

pro mladé lidi. Uvád ěl na p říklad: „....trpká je nad ěje v budoucnost, trpce 

zní píse ň národa, trpce zní slovo naše apod.“ V písních s ná boženskou 

tématikou op ět op ětoval Ježiše Krista apod. V povídce se snažil zesm ěšnit 

nápis z Národního divadla „národ sob ě“. 

 Vystoupení bylo hodnoceno jako existencionalistick é, postrádalo 

aktuelnost a výchovný smysl. Mladí poslucha či vystoupení HUTKY fandí. Svým 

jednáním op ět naplnil podstatu trestního činu a zajišt ěnou dokumentací je 

prokázáno, že v trestném jednání pokra čuje. Po tomto jeho vystoupení bylo 

provedeno opat ření, aby na okrese Pardubice mu nebylo povoleno dal ší 

vystupování. 

 Dne 14.8.1975 byly p ředány zjišt ěné poznatky s provedenou dokumentací 

zpět OVŠ Stb k provedení kone čného opat ření. Vyšet řovací odbor S-Stb 

v Hradci Králové vyžádal posudek u Pražského kultur ního st řediska, kde je 

potvrzeno, že HUTKA byl jako zp ěvák II. t řídy, neprošel povinností 

rekvalifikace a byl vy řazen z evidence Pražského kulturního st řediska. Dne 

12.11.1975 byl s HUTKOU sepsán podle § 158 odst. 3 tr. řádu zápis o 

výpov ědi, kde sám potvrdil, že již v roce 1974 se nedosta vil 

k rekvalifika ční zkoušce, aproto žádná agentura jej nezastupuje. 

Nyní vystupuje s Volným sdružením písni čkářů „ŠAFRÁN“. P řiznal, že 

v jeho vystupování se objevují balady, jejichž téma tika pochází 

z tradic k řesťanských, které však neza řazuje do programu proto, 

aby propagoval k řesťanskou tradici, 
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ale spíše aby ukázal jak s tímto materiálem auto ři lidových písní 

zacházeli. Jinak není ani možné podat o Lidové písn i celistvý obraz. 

Potvrdil, že se snaží ze svého hlediska zachytit ži vot, který žije, a proto 

také sám skládá písn ě nejr ůznějších druh ů a žánr ů s tématikou humoru, 

politiky, vážné i melancholické písn ě. V zásad ě se snaží, aby jeho písn ě 

nebyly komer ční, ale vedly člov ěka k hlubšímu zamyšlení. Uvedl, že se 

domnívá, že jeho tvroba i činnost nemá charakter negativní a je p řesv ědčen, 

že svým jednáním napl ňuje pot řeby spole čnosti, a proto ve své činnosti má 

v úmyslu pokra čovat. 

 Dne 1.4.1975 pod č.j. OS – 00239/II-1-75 Vám bylo zasláno vyhodnocení  

poznatk ů k osob ě HUTKY s tím, že poznatky i s dokumentací p ředáváme OV Stb 

k posouzení a provedení záv ěre čných opat ření. 

 V sou časné dob ě provádí OVŠ dokumentaci. 

 O záv ěre čném výsledku Vám bude podána zpráva. 

 

 

 

 

 

Náčelník II. odboru S-Stb: 

(podpis) 

pplk.  D a v i d   František 



Oddělení Státní bezpe čnosti 

    P a r d u b i c e         Dne 1.  b řezna 1976 

--------------------------- 

Čj.: OS-0228/2-76 

 

 

 

 

Správa Státní bezpe čnosti        Prvopisem  

2. odbor 

 

H r a d e c  K r á l o v é 

--------------------------- 

 

 

Hudební skupina MARSYAS – sd ělení poznatk ů 

 

 Dne 25. 2. 1976 po řádal kulturní klub GALANTA v Pardubicích vystoupení  

pražské hudební skupiny MARCYAS. Po řadatelem bylo kulturní informa ční 

st ředisko M ěNV Pardubice, pod jehož řízení klub pat ří. 

 Dle získaných poznatk ů šlo o po řad, jehož dramaturgie byla postavena na 

starých baladách a písních, v jejichž textu se mnoh okrát opakovalo slovo 

Bůh a víra v Boha na tomto sv ět ě. 

 Podle názoru n ěkterých ú častník ů ve čera byl tento po řad koncipován 

výhradn ě na citové emoce mladých lidí a jeho nápl ň se neslu čuje s posláním 

kulturní politiky KS Č. 

 Soubor MARSYAS byl zajiš ťován p řes agenturu v Hradci Králové. 

 Poznatek zasíláme pro Vaši informaci. 

 

Vyřizuje: kpt. DOUBEK 

 

Náčelník O-Stb Pardubice 

pplk. MLEJNEK Miroslav 

(podpis) 

T A J N É 



1.odd. 
vypracujte předávací 
spis pro S-Stb II/a odbor Praha 

(podpis) 

6.7.76 
magnet.pásky po vytěžení 

vráceny majitelům 
mjr. KODYTEK 

K r a j s k á   s p r á v a   S N B 

Odbor vyšetřování státní bezpečnosti 

         Hradec Králové 

             PSČ 501 98 

----------------- 

Čj. VS- ČVS-96/7-75      V Hradci Králové dne 5. 7. 1976 

 

 

Výtisk č. 1 

 

KS SNB – Správa státní bezpe čnosti 

II. odbor 

 

H r a d e c   K r á l o v é  

HUTKA Jaroslav, nar. 21.4.1947 - vrácení oper. spis u a postoupení dalších 

materiál ů. 

Přílohy:  dle textu 

 
 V p říloze vracím oper.spis ev. č.14328 vedený v akci „Zp ěvák“ na 
Jaroslava HUTKU nar. 21.4.1947, svobodného um ělce, bytem Praha II 
Neklannova 30. Sou časn ě vracím svazek – složku stejného ev. č. 
s korespondencí a pomocnými písemnostmi a složku do kumentace. 
Dále postupuji materiály, které byly získány v pr ůběhu vyšet řování. Jedná 
se celkem o 209 list ů. Do tohoto neni zapo čítán časopis Melodie uložený ve 
spisu. V materiálu jsou dva lustra ční lístky ozna čené jako tajné a dále 
spis S-StB v Českých Bud ějovicích čj. OS-01894/II-2-75 a spis zdejší S-StB 
čj. OS-01230/II-1-75. Dále je k materiálu p řipojeno 3 x vyhodnocení akce 
„Zp ěvák“ ze dne 3.5.1976 a t ři kusy magnetofonového pásku. Z t ěchto t ří 
kus ů je jeden uložen v obálce ve složce „dokumentace.“ Jedná se o 
magnetofonové pásky z vystoupení J.HUTKY v CHocni a  Českých Bud ějovicích. 
 K akci zp ěvák dále uvádím, že celá činnost Jaroslava HUTKY byla zdejším 
odborem vyšet řování StB vyhodnocena (viz p řiložené vyhodnocení z 3.5.1976) 
a dne 14.5.1976 p ředložena Správ ě vyšet řování StB v Praze k zaujetí 
stanoviska. Materiály, které byly p ředloženy Správ ě vyšet řování StB Praha 
k posouzení byly dne 3. června 1976 pod čj.VS-00191/120-76 touto Správou 
zaslány Správ ě SNB Hlavního m ěsta Prahy a St ředočeského kraje, Správ ě 
státní bezpe čnosti IIa.odboru k rukám s.Dvo řáka. Stalo se tak na základ ě 
dohovoru, který dne 3. června 1976 vedl se s. Dvo řákem ná čelník I.odboru 
Správy vyšet řování StB Praha kpt. Pa čikovský. Bylo dohodnuto, že v ěc se 
bude řešit S-StB IIa.odborem a to profylakticky. Sou časn ě prý bude jednáno 
s p říslušnými institucemi. Cílem tohoto jednání bude zj istit kdo mu 
umožňuje vystupovat a zajistit, aby dalšímu vystupování bylo zamezeno. 
 Vzhledem k tomu vracím výše uvedené materiály a do poru čuji je p ředat 
Správ ě SNB Hl.m ěsta Prahy a St ředočeského kraje, Správ ě StB IIa.odboru 
k rukám s.Dvo řáka. 
 

Náčelník odboru vy-šet řování StB: 
(podpis) 

pplk. HAVLENA Antonín 

 

Přísně tajné 



KRAJSKÁ SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI 
SPRÁVA STÁTNÍ BEZPEČNOSTI – Hradec Králové 

 

Čj.: ...OS-00581/II-1-76        Dne:..........8.7.1976 ........ 

             

 

 

            Výtisk č.: 1 

             

            (nečitelné) SS-Stb Pha 

 

Správa Státní bezpe čnosti 

II/a odbor, 

k rukám s.DVO ŘÁKA 

 

P r a h a 

--------- 

cestou SEO zde 

 

 

 

HUTKA Jaroslav – p ředání svazku 

 

Počet list ů: 1 

Přílohy: 4 svazky 

 

 Na základ ě jednání z 3.6.1976 mezi správou vyšet řování a Vaším II/a 

odborem zasíláme PO svazek č. 14328 a materiály vyšet řovacího odboru zdejší 

správy vedeny na Jaroslava HUTKU, nar. 21.4.1947, s vobodného um ělce, bytem 

Praha II, Neklannova 30, k Vašemu dalšímu opat ření. Magnetofonové pásky 

byly vráceny majitel ům. Jiné materiály se na zdejší správ ě nenacházejí. 

 

Vyřizuje: 

mjr. KODYTEK /2137/ 

 

Náčelník II.odboru S-Stb: 

(podpis) 

pplk.  D a v i d  František 

 

 

Vyhotoveno 2x: 

Výt. č. 1 – adresát 

  2 – OBS 9492 

Přísně tajné 



Termín určuji 
do 15/3  77 

s tím, že do 10/10 
1976  bude proveden 

profyl. pohovor a opatř. 
k event. zamezení jeho 
negat. působení v prů- 

běhu voleb 
(podpis) 

Správa StB Praha 

2a odbor – 3. odd ělení 

---------------------- 

 

V Praze dne 13.9.1976 

 

P r v o p i s e m 

Počet list ů: 4 

 

 

 

 

 

Schvaluji: 

(podpis) 

.................. 

Náč. 2a odb. S-StB Praha 

 

 

 

 

N Á V R H 

na založení signálního svazku 

----------------------------- 

 

 

 Po zhodnocení PO svazku č. 14328, vedeného pod heslem „ZP ĚVÁK“, který 

byl založen S-StB Hradec Králové dne 4.4.1975, p ředkládám návrh na založení 

signálního svazku na osobu : 

 

HUTKA Jaroslav nar. 21.4.1947 Olomouc, české národnosti, čsl. st. p řísl., 

rozvedený, svobodný um ělec, bytem Praha 2 – Vyšehrad, 

Neklamova 30. 

Tel.: 294856. 

 

 

D ů v o d : 

----------- 

 

 Jmenovaný vystupuje od roku 1974 jako zp ěvák a kytarista ve volném 

sdružení písni čkářů „ŠAFRÁN“ pod záštitou ZK ROH Tesla Strašnice a ZO SSM 

Technomat n.p. 

ZHODNOCENO 
21.X.1976 
(podpis) 

Zaregistrováno u SEO-S-StB Praha 
pod reg.č. ..........26272............... 
  ..........21. IX. 76........................(podpis) 
   kým (podpis) 

SIGNÁLNÍ  
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 P ři svých vystoupeních v r ůzných krajích ČSSR naplnil svým jednáním 

skutkovou podstatu trestných čin ů hanobení republiky a jejího 

představitele, hanobení národa, rasy a p řesv ědčení, podle §§ 102 a 198/b 

trestního zákona. Z t ěchto d ůvod ů byl PO svazek p ředán vyšet řovacímu odboru 

S-StB v Kradci Králové. 

 Jelikož Jaroslav HUTKA nebyl dosud soudn ě trestán, vztahovala se na 

něho amnestie presidenta republiky ze dne 8.5.1975 a věc byla usnesením 

vyšet řovatele odložena podle § 159/2 tr. řádu se z řetelem k ustanovení § 

11/1 tr. řádu. 

 Dalším šet řením činnosti jmenovaného bylo zjišt ěno, že ve svých 

vystoupeních op ět používá dvojsmyslných narážek v ůči politice KS Č a zpívá 

písn ě, které mají svým obsahem negativní dopad na posluc hače, v ětšinou 

z řad mládeže a studentstva. 

Svým uměleckým „vystupováním“ potvrdil skute čnost, že ve svém jednání 

pokra čuje i po amnestii. 

 

Cíl rozpracování : 

------------------ 

 

 Cílem založení signálního svazku je rozpracování a  zadokumentování 

sou časné činnosti Jaroslava HUTKY a volného sdružení písni čkářů „ŠAFRÁN“. 

Vzhledem k tomu, že HUTKA svým vystupováním p ůsobí negativn ě na mladé lidi, 

bude cílem rozpracování i zamezení jeho dalšího vys tupování v kulturní 

oblasti. 

 

Plán agenturn ě operativního rozpracování : 

------------------------------------------ 

 

a) agenturní opat ření 

1/ na získání poznatk ů o vystupování Jaroslava HUTKY v čsl. rozhlasu a 

televizi bude úkolován TS „VÁCLAV“ s jehož pomoci b ude získán p řehled o 

počtu vystoupeních a finan ční částce, kterou HUTKA za své vystoupení 

dostal. 

 

             Termín : do 17.9.1976 
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2/ TS „JI ŘINA“ a TS „RADA“ budou úkolováni k získání poznatk ů o 

vystoupeních J. HUTKY v Praze a St ředočeském kraji. 

 Pomocí této agentury bude získán p řehled, kolik pen ěz HUTKA za své 

vystoupení dostával a které organizace tyto vystoup ení 

zprost ředkovávají. 

           Termín : 27.9.1976 

 

 

b) Operativní opat ření 

 

1/ provést šet ření na ONV Praha 2, na odboru zdravotnictví a sociá lní 

péče, kde bylo HUTKOVI vydáno potvrzení, že je veden j ako svobodný 

umělec. Cílem šet ření bude zjistit možnost odebrání potvrzení, že je 

jmenovaný svobodný um ělec. 

           Termín : do 17.9.1976 

 

2/ protože Jaroslav HUTKA je veden v podniku ARTIE jako spisovatel, 

zjistit ve všech nakladatelstvích, co se HUTKOVI ti skne za knihy. Na 

základ ě tohoto zjišt ění u jednotlivých ředitel ů zajistit, aby 

jmenovanému nebyly dávány jeho díla do tisku. 

           Termín : do 17.9.1976 

 

3/ p řešet řit, zda HUTKOVI nebyly vydávány v hudebním nakladat elství 

„SUPRAPHON“ a „PANTON“ n ějaké desky a zajistit u ředitel ů t ěchto 

nakladatelství, aby desky HUTKOVI nahrávány v budou cnu nebyly, protože 

nemá žádnou um ěleckou kvalifikaci. 

           Termín : do 24.9.1976 

 

4/ na ZV ROH Tesla Strašnice a na ZO SSM Technomat n.p. zjistit, kdo a 

kolik platí HUTKOVI za jeho vystoupení. 

           Termín : do 27.9.1976 
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5/ na vedení Pražského kulturního domu zjistit, na jakém podklad ě 

zprost ředkovává vystoupení Jar. HUTKY v Malostranské Besed ě. 

 

 

           Termín : do 17.9.1976 

 

6/ provést pohovor se zápisem o výpov ědi podle § 19 zák.40/74 Sb. 

s Jaroslavem HUTKOU. Cílem pohovoru bude zadokument ovat po čet a místa 

HUTKOVÝCH vystoupení v letech 1975-76. 

           Termín : do 29.9.1976 

 

7/ dle výsledku rozpracování provést profylaktické opat ření, nebo p řípadn ě 

získat HUTKU ke spolupráci na základ ě kompromitujících materiál ů. 

 

           Termín : do 29.9.1976 

 

8/ jesli-že bude b ěhem rozpracování jmenovaného získán dokumenta ční 

materiál, potvrzující činnost spo čívající v nedovoleném podnikání, bude 

akce ZP ĚVÁK předána k realisaci VB. 

 

           Termín : do 29.9.1976 

 

 

 

c) Operativn ě technické opat ření 

 

  Technické opat ření nebudou v pr ůběhu rozpracování akce ZP ĚVÁK 

použita. 

 

Vypracoval: ppor. Tampier Vl. (podpis) 

 

Náčelník 3. odd ělení 2a.odboru 

(podpis) 

mjr.Hi řman Jar. 



KS SNB Správa Státní bezpečnosti 

            oddělení Olomouc        V Olomouci 10. října 1974 

--------------------------------- 

SB – 01027/74 

 

 

Výtisk čís. 1 

 

 

Krajská správa SNB 

Správa StB, II.odbor 

 

P r a h a  

cestou II.odboru S StB Ostrava 

 

 

Věc: HUTKA Jaroslav – postoupení poznatk ů. 

 

Počet list ů: 

Přílohy: 0 

 

 

 Zdejším O-StB v pr ůběhu rozpracování bylo zjišt ěno, že HUTKA Jaroslav, 

nar. 1.4.1947 Olomouc, národnosti české, stát.p řísl. ČSSR, zam ěstnán 

v Pražském kulturním st ředisku, bytem Olomouc, Palackého ul. č.8, navštívil 

jako zp ěvák po čátkem roku 1974 Olomouc a vystupoval se svým progra mem 

v Klubu p řírodov ědecké fakulty UP Olomouc a dále ve Václavkov ě sále. Do 

Olomouce HUTKU Jaroslava pozval student p řír.fak.UP VYCHODIL Lud ěk, nar. 

29.3.1953 Olomouc, bytem Lub ěnice čís.115, a to prost řednictvím studenta 

strojní fakulty v Praze Dušana FILA. HUTKA Jaroslav  vystoupil se závadovou 

písní v následujícím zn ění: 

 „Pro č asi myslíte lidi, že žijete a jak tak podivn ě s žitím nakládáte, 

copak netušíte, čeho se do čkáte, v temnot ě žijete, brzo oslepnete, co s tím 

naděláme, to všechno musíme, jiní nám porou čej, my jen posloucháme, d ěláme 

pouze to, co jen bude t řeba, abychom náhodou nep řišli o chleba, člov ěk p řec 

není živ pouze ze chleba, život je v ědomí, život je nálada, život je radost 

a život je toužebný, prohra je pro t ělo, t ělo je k um ření, tohleto všechno 

se moc p ěkně poslouchá, ve skute čnosti je to jen planá út ěcha. 

 K š ťastnému životu je jistoty t řeba, abychom náhodou nep řišli o chleba. 

Jistotu znám jednu a ta je ve smrti a také, že živo t se nikdy nevrátí. 

TAJNÉ 
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Jistotu znám druhou, že o všechno p řijdu, p řišel jsem nevinn ě, tak také 

odejdu. Tyhlety řeči jsou zcela dekadentní, ovládnout p řírodu, jsme lidé 

moderní, jestlipak k životu dávno není t řeba, abychom náhodou nep řišli o 

chleba. Tak vidíte lidi čky, jaké to máme, rozumné se Vám zdá, temnotou 

bloud ění, za zdání iluze duši svou prodáte, o vítr modern í velmi se bojíte, 

po kterém se p řece urážet nedáme, máme svou rodinu k té povinnost máme, 

řeči tvé poslouchat, to nám není t řeba, abychom náhodou nep řišli o chleba.“ 

 

 Vzhledem k tomu, že obsah uvedené písn ě napadá pobyt sov ětských vojsk a 

nabádá poslucha če k pasivní resistenci, proto uvedené poznatky Vám zasíláme 

k dalšímu opat ření. Pokud se týká osob, které zodpovídají za chod klubu 

přírodov ědců v Olomouci, budou tito řešeni vedením University Palackého 

v rámci profylaktického opat ření. 

 

Vypracoval: 

kpt. Zatloukal František 

 

 

Náčelník O-StB Olomouc : 

pplk. Josef  B r o k e š 

(podpis) 

 

 

Vyhotoveno ve 2.výtiscích: 

Výtisk č.1 – S StB Praha 

Výtisk č.2 – spis PO 



Součást: O-StB Pardubice     Výtisk čís.:  1 
Odbor ............................odd........................................  Počet listů:  2 
Operat. pracovník: ....nstržm.KOLÁ ŘSKÝ..............  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník: Vyhot.3x o 2 listech  
Č.svazku.................kr.jméno........................................  Výt. čís.1: S-Stb, 2.odb., Praha 
Číslo jednací......SB-0685/30-75 ............................  Výt. čís.2-3: analyt.odd. 
(Pouze při odeslání mimo odbor).         S-Stb Hr.Kr.  
 

       V ......Pardubicích ... dne ...10. července ..1975.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 

 H U Ť K A   Jaroslav, svobodný um ělec – zpráva k závadové činnosti 

 
Schůzka konána dne ....9.7.1975 .........................  Popis. událost se stala dne....................................... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1) Dne 16. 6. 1975 vystupoval Jaroslav HU ŤKA v KD ROH v Pardubicích, 

k čemuž nemá povolení. HU ŤKA byl k vystoupení pozván místním HiFi 

klubem. P ři svém vystoupení užíval r ůzných invektiv a dvojsmyslných 

narážek v ůči politice KS Č a písn ě, které uvád ěl m ěly v náplni beznad ěji 

pro mladé lidi a n ěkteré s nich m ěly i náboženské motivy. Ve svých 

písních uvád ěl nap ř. : .... trpká je nad ěje v budoucnost, trpce zní 

píse ň národa, trpce zní slovo naše...... Kristus pán mši  svatou číst 

tam chodí.... atd. 

  Ve svých pr ůpovídkách zesm ěšňoval nápis 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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v Národním divadle v Praze – „Národ sob ě“ – apod. 

 

Celé zam ěření jeho vystoupení bylo existencionalistické, neby lo 

v n ěm v ůbec nic aktuálního, realistického, ani výchovného. 

 

Složení poslucha čů bylo vesm ěs z mladých lidí st ředo a 

vysokoškolského vzd ělání a s jejich chování bylo z řejmé, že fandí 

HUŤKOVÝM projev ům. 

HUŤKA vystupoval v Pardubicích již po druhé i když byl o u čin ěno 

opat ření, aby zde již nemohl p ůsobit. Výše jmenovaný je držitelem 

pr ůkazu svobodného um ělce vydaného v r. 1973 pro uvedený rok, vydaným 

kulturním st řediskem pod č. 263/73. 

Vzhledem k tomu, že HU ŤKA Jaroslav bydlí v Praze a v oblasti kultury 

provádí nepovolenou činnost, zasíláme Vám tuto zprávu k dalšímu 

opat ření. 

 

2) 0 

 

3) 0 

 

4) Celé vystoupení HU ŤKY je k dispozici na magentofonovém pásku. 

 

5) HU ŤKA Jaroslav, nar. 21.4.1947 Olomouc, svobodný um ělec, 

bytem Praha II, Neklanova 98/30, č. OP 

805 920 HS-70. 

 

6) Zprávu hodnotím jako pravdivou. 

 

 

Náčelník O-Stb Pardubice 

 mjr.  S e d l á k Ota 

(podpis) 



Součást:          Výtisk čís.:  1. 
Odbor ......VKR 1.A........odd..VKR KVS Plze ň......  Počet listů:  1. 
Operat. pracovník: ..pplk.Jaroslav Sejpka ....  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:Vyhotoveno v 5výtiscích:  
Č.svazku...60074 ..kr.jméno......dův. .........................  Výtisk č.1-3 odbor VKR 1.A. 
Číslo jednací......005007 ...........-203 .........................  Výtisk č.4. obj.sv.1470 
(Pouze při odeslání mimo odbor).      Výtisk č.5. spis  
 

       V ......Plzni, .......... dne ...20.10. .........1975.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo ..SB – 00501  - 227... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Divadlo „Pod lampou“ v Plzeni – negativní projevy i nterpret ů 

       Hu ťky a Merty, informace. 

 
Schůzka konána dne ....17.10.1975 .........................  Popis. událost se stala dne....15.10.1975. ......... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 
1/.- Dne 17.10.1975 p ředal d ůvěrník reg. č.60074 v pr ůběhu vyt ěžení 

poznatky o tom, že v rozhovoru s o.p.Vladimírem SLA VÍKEM mu tento 
sdělil svoje dojmy z návšt ěvy divadla „Pod Lampou“ v Plzni. Z této 
návšt ěvy získal jmenovaný jednozna čný dojem, že tato zábava má 
v podtextu formu ideologické diverze,obsahov ě zam ěřené proti politice 
KSČ a SSSR. 
 Na základ ě tohoto sd ělení bylo d ůvěrníkovi uloženo,aby p ůsobil na 
o.p.Slavíka v tom smyslu, že by bylo vhodné svoje p oznatky sd ělit VKR. 
Slavík s tímto návrhem souhlasil a ješt ě týž den se dostavil na RVKR, 
kde sd ělil v podstat ě následující: 
 Uvedl,že dne 15.10.1975 od 19,00 hod.se zú častnil um ělecké zábavy 
v divadle malých forem „Pod lampou“ v Plzni, Haví řská 11.Ú činkujícími 
interprety byli pražští členi strružení „Šafrán“ jistý Jaroslav HU ŤKA a 
MERTA. Tento druh zábavy je v uvedeném podniku orga nizován 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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jednou až dvakrát do m ěsíce a to zpravidla ve st ředu kolem 19,,00 hod. 
Poslucha či se rekrutují z řad mládeže, zejména student ů ze st ředních 
škol, částe čně i vysokých a nelze vylou čit,že dochází i vojáci.Pokud je 
sdělovateli známo divadlo bylo z řízeno z podn ětu NV a organizace SSM. 

  Jmenovaný sd ělil, že po vyslechnutí celého p ředstavení v n ěm z ůstal 
dojem, že pod rouškou um ělecké zábavy jsou interpretovány písn ě, r ůzné 
recitace i scénky, které v podtextu mají protisocia listické zabarvení a 
mladého diváka emocionáln ě podn ěcují v negativním smyslu. Jako p říklad 
uvedl, že vlastn ě celý program je presentován v jinotajích,jejichž 
smyslem jsou r ůzné skryté narážky. Ú činkující Jaroslav HU ŤKA v textu 
své písn ě s názvem „Kamna v rohu“ zpívá : „kamna až zasy čí,rzpálí se do 
červena“, nakonec m ě p řemohli,protože p řijela záchranka“, což je 
chápáno jako p říchod vojsk VS do ČSSR v r.1968. V textu další písn ě 
HUŤKA vypráví, že... existoval n ějaký císa ř,který m ěl svého 
spisovatele. Onen spisovatel jménem Marciánus, když  odmítl ho op ěvovat, 
tak mu císa ř zakázal činnost. V dalším je zesm ěšňován člov ěk, který 
chodí 5 x denn ě do práce. 

  Každá z uvedených a dalších písní vyvolává u p řítomného publika 
velmi živý ohlas a HU ŤKA tohoto publika velmi obratn ě využívá 
k vytvo řené vhodné kulisy a výraznému aplaudování. Z hledis ka hudebního 
projevu je celý po řad pom ěrn ě hodnotný, čímž se stává p řitažlivým pro 
další návšt ěvníky. Mezi písn ěmi jsou ú činkujícími v p řestávkách 
vyjad řovány r ůzné úvahy jako : že nyní na kulturní front ě vznikla 
mezera na základ ě odstran ění výrazných jedinc ů.Tím jste však ztratili 
nusitele kultury,kte ří národ budovali. Tento projev vyvolal mezi 
přítomnými zna čný ohlas vyjád řený potleskem. 

  Hu ťkův spole čník Merta ve svém vystoupení vyzýval p řítomné aby 
odsuzovali zavedení v ědeckého ateismu na vysokých školách s tím, že 
nesta čí se tomuto jenom smát, to že nikam nevede ale je z apot řebí 
dupat. 

  Vedoucí kulturního st řediska Plze ň-Bory ZATLOUKAL se s tímto druhem 
zábavy z řejm ě ztotož ňuje nebo ť v rozhovoru s o.p.Slavíkem uvedl, že jde 
o propagaci lidových písní ve kterých je nutno pone chat p ůvodnost a 
nelze t ěmto brát smysl,by ť by to bylo v rozporu se sou časností. 

2/.  Ze sd ělení o.p.Slavíka vyplývá,že ú častníci divadla „Pod lampou“ 
jsou zast řenou formou ideov ě ovliv ňováni v negativním smyslu. Tyto 
projevy nejsou ojedin ělé, nebo ť repertoár vystupujících je širší. 

3/.  Není dokumentováno. 
4/.  Navrhuji získané poznatky postoupit k informac i terit.složky StB 

k zavedení oper.dohledu. V dalším bude zjišt ěno,zda po řadů v uvedeném 
podniku se zú čast ňují vojenské osoby a podle výsledku dát na v ědomí 
přísl.složce VKR. 

5/. o.p.SLAVÍK Vladimír, nar.10.1.1954 Ústí nad Orl icí, české národnosti, 
čsl.st.p řísl.,bezpartijní,sam.odb.ref.MVUSS 
Plze ň, bytem Plze ň, Nepomucká 29. 

  HU ŤKA Jaroslav a jeho spole čník MERTA – oba členi sdružení „ŠAFRÁN“ 
v Praze – bližší údaje nejsou k dispozici. 

6/. 0 
St.ref.OVKR KVS Plze ň 

pplk.Jaroslav  S e j p k a 
(podpis) 

 



Stanovisko ná čelníka OVKR : 

___________________________ 

 

I když z pozantk ů a dojm ů sd ělovatele získané z ú časti na popisovaném 

představení nelze jednozna čně a bez dalšího dojít k záv ěru o ideologické 

diverzi, nejsou jeho post řehy bez oper. zajímavosti a závažnosti. 

Definitivní a objektivní záv ěr lze u činit na základ ě více poznatk ů od 

dalších ú častník ů, proto doporu čuji poznatek p ředat terit. složce S-STB 

k p říslušným opat řením. 

 

Náčelník 

pplk. Josef Kvita. 

 

 

Správa vojenské kontrarozv ědky ZVO, 2. odbor – T á b o r .  

 

 P ředkládám k informaci a postoupení poznatku cestou I I. odboru HSVKR a 

to II. odboru X. SFMV a dále S-StB Plze ň. Jde o závažný poznatek, 

signalizující rafinovanou ideologicko-rozkladnou činnost pracovník ů 

v oblasti kultury, namí řenou do prost ředí mládeže. Post řehy sd ělovatele 

nelze dále prov ěřit, nebo ť nebyly ustanoveny žádné další osoby p ředstavení 

přítomné. Jednotlivé, sd ělovatelem uvedené p říklady, však ukazují na 

správnost jeho hodnocení. 

 

Náčelník odboru VKR 1. A 

pplk. JUDr. Bohumil CARDA 

 

 

 

pr ůb.             Hlavní správa VKR 

              2. odbor 

 

              P r a h a  

 

 

Předkládám pro informaci a žádám, aby poznatek Vaší c estou byl 

postoupen X. spr. FMV. N ěkteré post řehy sd ělovatele nasv ědčují provád ění 

ideologicko-rozkladné činnosti a jako takové si zasluhují prov ěření. 

 

Náčelník 

plk. Vladimír NAVRÁTIL 

(podpis) 



(ne čitelné) III. SPRÁVA 

OI 00 4701/12-75 

 

 

 

X. správa FMV 

2.odbor 

Praha 

 

 

  Poznatky postupuji k vašemu využití. 

 

 

Náč.2.odb.HSVKR 

plk.TÚMA Boh. 

 

 

1. XII 1975 

OS 0053032/2a-75 

Přísně tajné  



OS – 0 1225 /II-1-75           20.11.1975 

 

 

 

 

             Výtisk č.: 1 

 

 

 

X. správa FMV           

2.odbor 

 

P r a h a 

--------- 

 

 

 

Vystoupení kytaristy Jaroslava HUTKY ve V čK – zpráva 

 

Počet list ů: 3 

Přílohy: 0 

 

 

 Dne 7.2.1975 závodní organizace SSM v ČKD Choce ň uspo řádala recitál 

Jaroslava HUTKY, nar. 2.4.1947, zp ěváka a hudebníka, svobodné povolání, 

bytem Praha 2, Neklanova 30. 

 HUTKA v žádosti o povolení pro M ěNV v Chocni uvedl, že zpívá lidové 

Moravské písn ě a za toto vystoupení jako honorá ř mu byla vyplacena částka 

500,- K čs. Prov ěrkou bylo zjišt ěno, že jej žádná agentura nezastupuje a že 

neprošel rekvalifika čním řízením estrádních um ělc ů. Je pouze členem 

Ochranného svazu autorského v Praze a členem Volného sdružení písni čkářů 

„ŠAFRÁN“, ve kterém vystupuje. 

 HUTKA v pr ůběhu svého vystoupení v Chocni zpíval závadové písn ě. Byla 

provedena dokumentace nep řátelské činnosti HUTKY a veškeré materiály byly 

předány dne 8.4.1975 k dalšímu opat ření OVŠ Stb v Hradci Králové. Ve zpráv ě 

ze dne 30.6.1975 vyšet řovací odbor konstatuje, že HUTKA naplnil skutkovou 

podstatu tr. čin ů podle § 102 a 198 písm. b, tr. zákona. 

Tajné 
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V d ůsledku amnestie presidenta republiky ze dne 8.5.197 5 bylo usnesením 

vyšet řovatele stíhání odloženo podle § 159/2 tr. řádu se z řetelem 

k ustanovení § 11 tr. řádu. 

 Dne 16.6.1975 vystoupil op ět HUTKA na pozvání HIFI klubu v KD ROH 

v Pardubicích. Složení poslucha čů bylo z mladých lidí. Prokazoval se 

pr ůkazem svobodného um ělce č. 263/73 vydaným Kulturním st řediskem Praha. 

 V Pardubicích p ři svém vystoupení op ět používal r ůzných invektiv a 

dvojsmyslných narážek na politiku KS Č a v náplni svých písní m ěl beznad ěji 

pro mladé lidi. Uvád ěl na p říklad: „....trpká je nad ěje v budoucnost, trpce 

zní píse ň národa, trpce zní slovo naše apod.“ V písních s ná boženskou 

tématikou op ět op ětoval Ježiše Krista apod. V povídce se snažil zesm ěšnit 

nápis z Národního divadla „národ sob ě“. 

 Vystoupení bylo hodnoceno jako existencionalistick é, postrádalo 

aktuelnost a výchovný smysl. Mladí poslucha či vystoupení HUTKY fandí. Svým 

jednáním op ět naplnil podstatu trestního činu a zajišt ěnou dokumentací je 

prokázáno, že v trestném jednání pokra čuje. Po tomto jeho vystoupení bylo 

provedeno opat ření, aby na okrese Pardubice mu nebylo povoleno dal ší 

vystupování. 

 Dne 14.8.1975 byly p ředány zjišt ěné poznatky s provedenou dokumentací 

zpět OVŠ Stb k provedení kone čného opat ření. Vyšet řovací odbor S-Stb 

v Hradci Králové vyžádal posudek u Pražského kultur ního st řediska, kde je 

potvrzeno, že HUTKA byl jako zp ěvák II. t řídy, neprošel povinností 

rekvalifikace a byl vy řazen z evidence Pražského kulturního st řediska. Dne 

12.11.1975 byl s HUTKOU sepsán podle § 158 odst. 3 tr. řádu zápis o 

výpov ědi, kde sám potvrdil, že již v roce 1974 se nedosta vil 

k rekvalifika ční zkoušce, aproto žádná agentura jej nezastupuje. 

Nyní vystupuje s Volným sdružením písni čkářů „ŠAFRÁN“. P řiznal, že 

v jeho vystupování se objevují balady, jejichž téma tika pochází 

z tradic k řesťanských, které však neza řazuje do programu proto, 

aby propagoval k řesťanskou tradici, 
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ale spíše aby ukázal jak s tímto materiálem auto ři lidových písní 

zacházeli. Jinak není ani možné podat o Lidové písn i celistvý obraz. 

Potvrdil, že se snaží ze svého hlediska zachytit ži vot, který žije, a proto 

také sám skládá písn ě nejr ůznějších druh ů a žánr ů s tématikou humoru, 

politiky, vážné i melancholické písn ě. V zásad ě se snaží, aby jeho písn ě 

nebyly komer ční, ale vedly člov ěka k hlubšímu zamyšlení. Uvedl, že se 

domnívá, že jeho tvroba i činnost nemá charakter negativní a je p řesv ědčen, 

že svým jednáním napl ňuje pot řeby spole čnosti, a proto ve své činnosti má 

v úmyslu pokra čovat. 

 Dne 1.4.1975 pod č.j. OS – 00239/II-1-75 Vám bylo zasláno vyhodnocení  

poznatk ů k osob ě HUTKY s tím, že poznatky i s dokumentací p ředáváme OV Stb 

k posouzení a provedení záv ěre čných opat ření. 

 V sou časné dob ě provádí OVŠ dokumentaci. 

 O záv ěre čném výsledku Vám bude podána zpráva. 

 

 

 

 

 

Náčelník II. odboru S-Stb: 

(podpis) 

pplk.  D a v i d   František 



Součást: HSKVR        Výtisk čís.:  1. 
Odbor VKR HSPS a OSH...odd..OVKR 4.bPS FMV   Počet listů:  2. 
Operat. pracovník: ..pplk.SVOBODA Zden ěk .......  Přílohy:  - 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník: 
Č.svazku...................kr.jméno.......................................  č.-1-5 Odbor VKR HSPS a OSH 
Číslo jednací......021/66/76 .......................................  č.4 – OVKR 4.bPS obj.sv.1470 
(Pouze při odeslání mimo odbor).       
 

       V ..e....Znojm ě, .......... dne ...9.4. .........1976.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo ..66/76....... 
 

navazuje na záznam č. ..čj.0470/76 z 31.3.1976  

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 o.o. HU ŤKA Jaroslav, svobodný um ělec –zp ěvák zpívající písn ě 

      závadného obsahu p ři ve řejném vystoupení ve Znojm ě 

 
Schůzka konána dne .................................................  Popis. událost se stala dne....29.3.1976 .............. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 
1. Dne 29.3.1976 ve ve černích hodinách vystupoval v Lidovém dom ě ve 

Znojm ě, jako solový kytarista, zp ěvák a vyprav ěč jistý HU ŤKA Jaroslav 
z Prahy. Vystoupení bylo organisováno Klubem mládež e p ři OV SSM Znojmo. 
HUŤKA zpíval písn ě , které si textov ě upravil dle svého repertoáru. 
Mezi jednotlivými písn ěmi m ěl r ůzné slovní pr ůpovídky jako nap říklad: 
„U nás je dosti velké st řídavé nap ětí, zavin ěno vlivem st řídavého 
proudu a každý podle toho musí šlapat“. Mladí lidé,  kterých bylo na 
představení v ětšina p řijímala jeho výroky s ohlasem a s uspokojením. 

  Dále dle jeho vyjád ření m ěl údajn ě vystupovat ješt ě 4.4.1976 na 
veřejném vystoupení v Krom ěříži. 

2.) Vzhledem k tomu, že dne 27.3.1976 HU ŤKA vystupoval se svými písn ěmi 
v Klubu mladých v Holešov ě a zde rovn ěž zpíval písn ě závadného obsahu ( 
viz naše čj.0470 z 31.3.76 + dokumentace, jeví se jmenovaný p odez řelý 
v tom sm ěru , že obsah textu jeho 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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písní i jeho výrok ů v pr ůběhu programu m ůže negativn ě ovliv ňovat 

mládež. 

3.) Poznatek výrok ů jmenovaného ve Znojm ě nebyl dokumentován. 

4.) - bylo informováno OSTb Znojmo, které p řípad šet řilo, zatím však bez 

výsledk ů 

- vzhledem k d řív ějšímu zjišt ění z vystoupení v Holešov ě navrhuji 

informovat p říslušný odbor FMV o závadném vystupování HU ŤKY 

 

5.) H U Ť K A  Jaroslav, nar.24.1.1947, česká, ČSSR, povolání svobodný 

umělec, trvale bytem Praha II,Vyšehrad,Neklannova 

č.30. Povolení k vystupování mu bylo vydáno dne 

8.8.1973 Organizací ochrany autorských práv p ři 

ČFVU Praha číslo : 11753/73-V/2 

 

6.) Poznatek lze hodnotit jako pravdivý, nebo ť podobná činnost byla 

zadokumentována u jmenovaného již na vystoupení dne  27.3.1976 v Holešov ě. 

 

 

Zást. ná č. OVKR 4.bPS FMV 

pplk. SVOBODA Zden ěk 

(podpis) 

 

 

 

Vyjád ření ná čelníka OVKR :  

 Souhlasím 

  9/4.76     pr ůb. 

   (podpis) 

 

Správa Státní bezpe čnosti 

 

P r a h a  

cestou 2.odboru 3.správy FMV 

 

 Postupuji na v ědomí jako dodatek k našemu čj. 00702/70-76 ze dne 

2.4.1976. 

 

Náčelník odboru VKR HSPS a OSH 

plk. KOVÁ ČIK Pavol 

(podpis) 



KRAJSKÁ SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI 
SPRÁVA STÁTNÍ BEZPEČNOSTI – České Budějovice 

 

Čj.: ...OS-01517/II-2-76       Dne:..........23. července 1976 ........ 

 

 

 

 

PRVOPISEM 

 

Federální ministerstvo vnitra 

X. správa, 3. odbor 

 

P R A H A  

 

 

HUTKA Jaroslav – sd ělení 

Počet list ů : 2 

 

 

 Do programu „ Českokrumlovského folkového festivalu“, který se bud e 

konat ve dnech 1. až 5. zá ří 1976 v Českém Krumlov ě, je za řazeno vystoupení 

zpěváka Jaroslava HUTKY a jeho skupiny „ŠAFRÁN“. 

 

 K zajišt ění uvedeného festivalu provádí opat ření zdejší 2. odbor, 2. 

oddělení S-StB, jehož cílem je zabezpe čit hladký pr ůběh festivalu. 

 

 Na podklad ě poznatk ů, které zdejší S-StB k HUTKOVI získala a podle 

Vašich p řipomínek k celostátní akci „KAPELA“, navrhuji prové st k HUTKOVI 

preventivní opat ření s tím, abychom ve spolupráci se stranickými a 

kulturními pracovníky znemožnili na festivalu jeho vystoupení. Opat ření 

jsou podložena dokumentovanými poznatky, které k os obě HUTKY byly zjišt ěny 

při jeho vystoupení na VŠZ Č. Bud ějovice a na folkovém festivalu v Českém 

Krumlov ě v roce 1975. Ob ě tato jeho vystoupení byla prolnuta dvojsmyslnými 

texty a invektivami proti socialistickému z řízení, SSSR a kulturním 

pracovník ům. V Jiho českém kraji mu bylo znemožn ěno již p řipravené 

vystoupení v listopadu 1975 na Malé scén ě DK ROH. 

Tajné 
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Přes tato opat ření HUTKA dále ve řejn ě vystupuje v Čsl. rozhlasu, tak i 

v Čsl. televizi /viz. jeho vystoupení 16.7.1976 v po řadu Televizní klub 

mladých/. 

 

 Dle našeho názoru by bylo zapot řebí provést urychlen ě opat ření, které 

by řešilo závadovou činnost HUTKY. Díl čí ú činné opat ření, provád ěné S-StB 

Č.Bud ějovice proti jeho osob ě ne řeší jeho činnost v jiných krajích, v Čsl. 

rozhlase a Čsl. televizi. 

 

 Pro pot řebu p řípadných dalších opat ření k HUTKOVI nám sd ělte Vaše 

stanovisko. 

 

 

Vyřizuje: 

nstržm. SAVULA/517         Ná čelník 2. odboru : 

(podpis) 

pplk. PLATL Karel 

 

 

2.oddíl 

- s odkazem na závadové 

poznatky S-StB Hradec Král 

předložte návrh ke (nečitelné) 

do 10.8.76 

(podpis) 

3.8.76 

 



xxxxxxxxxx  

Součást: Správa StB Praha     Výtisk čís.:  1 
Odbor .......2a................odd.....5...................................  Počet listů:  2 
Operat. pracovník: ..pplk.SVOBODA Zden ěk .......  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník: 2x  
Č.svazku...25280 ....kr.jméno....HUDEBNÍK................  č.1 – 3.odd. 2a odboru 
Číslo jednací..................................................................  č.2 – 5.odd. sv. č.25280 
(Pouze při odeslání mimo odbor).       
 

       V ............Praze .............. dne ...22.9. .........1976.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo ............. 
 

navazuje na záznam č. .............. 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Zpěvák Jaroslav HUTKA – poznatky k provedenému opat ření 

 

 
Schůzka konána dne .....22.9.1976 ...........................  Popis. událost se stala dne....září 76 .................. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1. Pramen informoval o tom, že mezi pracovníky r ůzných hudebních sekcí 

Svazu hudebníku ČSR je v sou časné dob ě p ři r ůzných rozhovorech 

soust řeďován zájem k osob ě zp ěváka a kytaristy Jaroslava HU ŤKY. Je 

známa skute čnost, že HU ŤKOVI byla zakázána vedoucím Malostranské besedy 

činnost v tomto kulturním st ředisku z t ěch d ůvod ů, že texty jeho písní 

jsou ideov ě nevyhovující a že vedoucí Mal. besedy se obává p řípadných 

nepříjemností. Není však známa p ůsobnost zákazu HU ŤKOVÝCH vystoupení 

např. v klubech apod. V nejbližší dob ě má prý p řesto vyjít 

v nakladatelství Supraphon HU ŤKOVI jeho druhá LP deska, která dle 

názor ů v ětšiny bude okamžit ě rozebrána. HU ŤKA se nezú častnil ani 

folkového festivalu v Českém Krumlov ě. 
 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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Z titulu své funkce se pramen v r.1976 n ěkolikráte osobn ě s HU ŤKOU 

sešel. V té dob ě HUŤKA pracoval na své první LP desce St ůj, b řízo 

zelená a z r ůzných archivních materiál ů vybíral a upravoval lidové 

písn ě pro tuto desku. M ěl – li pramen v rozhovoru snahu o zjišt ění 

motivace dvojsmyslnosti HU ŤKOVÝCH text ů, dostal vyhýbavou odpov ěď 

s tím, že „ Lucerna bude nabitá a bude tleskat i kd yž budu zpívat 

cokoliv, falešn ě a mít rozlad ěnou kytaru“. K tomu pramen uvedl, že 

HUŤKA si je dob ře v ědom svého prvotního postavení v tom druhu folkové 

protestsongové hudby, kterou produkuje. 

 

2/ Zpráva je informací k osob ě Jaroslava HU ŤKY. 

3/ 0 

4/ Pro informaci 3.odd.2a odboru, kde je HU ŤKA zájmovou osobou. 

5/ HU ŤKA Jaroslav – data známa 

6/ Informace je neprov ěřená, dosavadní p ředané zprávy pramenem však byly 

nezkreslené a pravdivé. 

 

 

 

Vypracoval : nstržm. Maryško J. 

 

 

Náčelník 5. odd ělení 2a odboru 

(podpis) 

/pplk.  S o m m e r   Fr./ 



S p r á v a  StB Praha 

2a odbor – 3. odd ělení 

---------------------- 

 

 

 

V Praze dne 30.9.1976 

 

Výtisk č.: 

Počet list ů: 

 

 

 

Informace o pr ůběhu profylak čního opat ření v akci „ZP ĚVÁK“ 

--------------------------------------------------- -------- 

 

 

 

 

 Dne 28.9.1976 byl v akci „ZP ĚVÁK“ proveden profylaktický pohovor se 

zpěvákem – kytaristou Jaroslavem HUTKOU. 

 

 P ři tomto pohovoru byl HUTKA d ůrazn ě upozorn ěn na skute čnost, že obsah 

jeho písní a mluveného slova není v souladu s kultu rní politikou naší 

strany. Byl dále upozorn ěn na to, že se vystavuje nebezpe čí stíhání pro tr. 

čin pobu řování, protože ve svých textech formou dvojsmyslnýc h narážek 

hanobí sou časnou kulturní a politickou situaci v ČSSR. 

 

 HUTKA v rámci tohoto pohovoru p řiznal, že n ěkteré z jeho text ů mohou 

být publikem chápány jako zost řená kritika proti politickému z řízení 

v ČSSR, což si však p ředem řádně neuv ědomil. P řislíbil, že se toto již 

v jeho vystoupení nebude více opakovat. Na svoji om luvu uvedl pouze to, že 

nebyl doposud žádným z kulturních orgán ů, pro které vystoupení po řádá, 

upozorn ěn na nevhodnou nápl ň svého vystoupení. Zárove ň nebyl dosud žádán 

žádným z t ěchto orgán ů o schválení svého repertoáru a rovn ěž tak nebyl 

požádán o p řehrávky. 

 

 K osob ě HUTKY jsou v sou časné dob ě provád ěna opat ření na MK, 

KV SSM a Kulturních st řediscích St řed. kraje 
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k zabrán ění jeho ve řejného vystupování. 

 

 Ve spolupráci s KS SNB České Bud ějovice bylo zrušeno vystoupení 

jmenovaného na folkovém festivalu v Českém Krumlov ě v m ěsící zá ří t.r. 

 

 V hudebním nakladatelství Supraphon a Panton bylo jednáno, aby J. 

HUTKOVI nebyly vydávány v sou časné dob ě žádné desky, protože jmenovaný nemá 

uměleckou kvalifikaci a nezprost ředkovává jej žádná um ělecká agentura. 

 

 V knižním nakladatelství ORBIS, kde v r. 1975 vyšl a HUTKOVI knižn ě 

pohádka pro d ěti, bylo jednáno s ředitelem nakladatelství, aby do budoucna 

neza řazovali jeho knihy do tisku, protože se jedná o člov ěka, který se 

neztotož ňuje se sou časnou kulturní a politickou situací v ČSSR. 

 

 Konkrétn ě bylo prost řednictvím RaJ Lucerna-Barandov s. P ŘIBYLA zrušeno 

vystoupení HUTKY dne 12.10.1976 ve velkém sále Luce rny. Dále pak p řes 

ředitele Kulturního domu hl.m. Prahy zrušeno vystoup ení J. HUTKY dne 

24.9.1976 v Malostranské besed ě. 

 

 Do akce „ZP ĚVÁK“ je úkolován TS „JI ŘINA“ a TS „VÁCLAV“, s cílem zjistit 

další organizace, se kterými HUTKA soukrom ě vyjednává svá vystoupení, 

popřípad ě na jakém podklad ě je mezi po řadatelem a HUTKOU vypracována 

smlouva. 

 

 

Vypracoval: ppor. Vl. Tampier 

(podpis) 

 

 

 

Náčelník 3. odd ělení 2a odboru 

 

/mjr. Jar. HI ŘMAN/ 



Správa Sboru národní bezpe čnosti 

hl.m. Prahy 

a St ředočeského kraje 

 Správa Státní bezpe čnosti 

   2a odbor – 3. odd ělení 

---------------------------------- 

č.j. OS-003042/2a-3-76 

 

V Praze dne 14.10.1976 

 

Výtisk č.: 

Počet list ů: 

 

 

 

X. Správa FMV 

 

P r a h a 

--------- 

 

 

 

 

Akce „ZP ĚVÁK“ – zpráva 

----------------------- 

 

 

 

 V signálním svazku č. 26272 je pod heslem „ZP ĚVÁK“ rozpracována osoba : 

 

HUTKA Jaroslav nar. 21.4.1947 Olomouc, české národnosti, čsl. st. p řísl., 

rozvedený, svobodný um ělec, zp ěvák – kytarista, bytem 

Praha 2, Neklamova 30. 

 

 Na jmenovaného byl 4.4.1975 založen PO svazek č. 14328 S-StB Hradec 

Králové. Protože HUTKA p ři svých vystoupeních v r ůzných krajích ČSSR 

naplnil svým jednáním skutkovou podstatu tr. čin ů hanobení republiky a 

jejího p ředstavitele, hanobení národa, rasy a p řesv ědčení podle §§ 102 a 

198/b tr. zákona. byl PO svazek p ředán vyšet řovacímu odboru S-StB v Hradci 

Králové. 

 

 Jelikož HUTKA nebyl soudn ě dosud trestán, vztahovala se na n ěj 

amnestie presidenta republiky ze dne 8.5.1975 a v ěc byla usnesením 
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vyšet řovatele odložena podle § 159/I tr. řádu se z řetelem k ustanovení § 

11/1 tr. řádu. 

 

 Šet řením bylo zjišt ěno, že HUTKA byl do dubna 1974 evidován u Pražského  

kulturního st řediska jako zp ěvák – kytarista folkových písní. Z evidence 

PKS byl vy řazen, protože se nedostavil na rekvalifika ční zkoušku. Z toho 

důvodu nemá jmenovaný žádnou um ěleckou kvalifikaci a nem ůže být 

zprost ředkováván žádnou um ěleckou agenturou. HUTKA však vystupuje i nadále, 

nejvíce pod záštitou ZK ROH a SSM. 

 

 Dalším šet řením k činnosti jmenovaného bylo zjišt ěno, že ve svých 

vystoupeních op ět používá dvousmyslných narážek v ůči politice KS Č a zpívá 

písn ě, které mají svým obsahem negativní dopad na posluc hače, v ětšinou 

z řad mládeže a studentstva. Z t ěchto d ůvod ů byl na HUTKA založen sig.sv. č. 

26272 vedený pod heslem „ZP ĚVÁK“. 

 

 Cílem založení sig. svazku je rozpracování a zadok umentování sou časné 

činnosti Jaroslava HUTKY. Vzhledem k tomu, že HUTKA svým vystupováním 

působí negativn ě na mladé lidi, bude cílem rozpracování i zamezení dalšího 

vystupování v kulturní oblasti. 

 

 K osob ě HUTKY jsou v sou časné dob ě provád ěna opat ření na MK, KV SSM a 

kulturních st řediscích St řed. kraje k zabrán ění jeho ve řejného vystupování. 

 

 Ve spolupráci s KS-SNB České Bud ějovice bylo zrušeno vystoupení 

jmenovaného na folkovém festivalu v Českém Krumlov ě v zá ří t.r. 

 

 V knižním nakladatelství ORBIS, kde v r. 1975 vyšl a HUTKOVI knižn ě 

pohádka pro d ěti, bylo jednáno s ředitelem nakladatelství, aby do budoucna 

neza řazovali jeho knihy do tisku. 

 

 V hudebním nakladatelství SUPRAPHON, kde byly vydá ny HUTKOVY nahrávky 

na deskách, bylo projednáno se s. ředitelem KAŠÁKEM, aby jeho další desky 

nebyly vydávány, protože se jedná o „um ělce“ bez um ělecké kvalifikace. 
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 Prost řednictvím ředitele RaJ Lucerna – Barrandov bylo zrušeno 

vystoupení HUTKY dne 12.10.1976 ve velkém sále Luce rny pod záštitou ZO SSM 

Lucerna. Dále pak p řes ředitele kulturního domu hl.m. Prahy bylo zrušeno 

vystoupení HUTKY dne 24.9.1976 v Malostranské Besed ě. 

 

 Na ONV Praha 2 na odboru zdravotnictví a soc. pé če, kde bylo HUTKOVI 

vydáno potvrzení, že je veden jako svobodný um ělec, bylo jednáno, aby mu 

bylo odebráno potvrzení, že se jedná o svobodného u mělce, protože jej 

nezprost ředkovává žádná agentura a nemá um ěleckou kvalifikaci. 

 

 S Jaroslavem HUTKOU byl dne 26.9.1976 proveden pro fylaktický pohovor, 

kde byl d ůrazn ě upozorn ěn na skute čnost, že obsah jeho písní a mluveného 

slova není v souladu s kulturní politikou naší stra ny. Dále byl upozorn ěn 

na to, že se vystavuje nebezpe čí tr. stíhání, protože ve svých textech 

formou dvousmyslných narážek hanobí sou časnou kulturní a politickou situaci 

v ČSSR. 

 

 HUTKA p ři pohovoru p řiznal, že n ěkteré jeho texty mohou být publikem 

chápány jako sou časná kritika proti politickému z řízení v ČSSR, což si však 

předem řádně neuv ědomil. P řislíbil, že se toto v jeho vystoupeních již 

nebude opakovat. 

 

 Na základ ě zjišt ění, že HUTKA si nechává vyplácet honorá ře za 

vystoupení podle vyhlášky MK ze dne 8.8.1973 č. 11/753/73-V/2 o odm ěňování 

občanů – čelných osobností našeho ve řejného, kulturního a v ědeckého života 

při ú činkování v rámci r ůzných kulturních nebo atypických po řadů, na což 

jako estrádní um ělec  nemá nárok, byla tato činnost jmenovaného 

prokonzultována na vyšet řovacím odboru VB. Zde bylo dohodnuto, že bude-li 

během rozpracování akce „ZP ĚVÁK“ získán dokumenta ční materiál, potvrzující 

činnost spo čívající v nedovoleném podnikání, bude celá akce p ředána 

k realizaci VB. 

 

Vypracoval: ppor. Vl. Tampier 

 

Náčelník 3. odd ělení 2a odboru 

 

/ mjr. Jar. HI ŘMAN / 



Součást: X. správa FMV      Výtisk čís.:  2 
Odbor .......3................odd.....2. ...................................  Počet listů:  2 
Operat. pracovník: ..por. Dosko čil Fr. ............  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:  
Č.svazku...3997 ......kr.jméno....SEKRETÁŘ................  1x 2.A odbor S-StB Praha 
Číslo jednací.....VN-0624/3-2/76 ............................  1x prac.sv. TS 
(Pouze při odeslání mimo odbor).       
 

       V ............Praze .............. dne ...7.10. .........1976.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo ....27......... 
 

navazuje na záznam č. .............. 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Zpěvák HUTKA Jaroslav – informace 

 

 
Schůzka konána dne .....6.10.1976 ...........................  Popis. událost se stala dne....................................... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1/ Dne 12.10.1976 se v Malostranské besed ě uskute ční vystoupení zp ěváka 

Jaroslava HUTKY se skupinou „ŠAFRÁN“, který je znám  z napadání 

spole čenského a státního z řízení, v četn ě zesm ěšňování v jinotajích 

stranických a angažovaných kulturních pracovník ů. 

 

V této souvislosti bylo zjišt ěno, že HUTKA se v okruhu svých známých a 

přívrženc ů vyjád řil v tom smyslu, že vystoupení hodlá „zasv ětit volbám“. 

 

Dále bylo zjišt ěno, že uvedený po řad je st ředem zájmu osob, 

především z řad student ů vysokých škol v Praze, kte ří HUTKU obdivují 

pro jeho schopnost v jinotajích a slovních h ří čkách napadat 
 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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padat naše z řízení a populární zp ěváky angažující se pro sou časnou 

politiku. 

 

 2/ Zpráva poukazuje na skute čnost, že HUTKA na svém plánovaném 

vystoupení hodlá svým zp ůsobem v ěnovat pozornost volbám. Na základ ě 

poznatk ů k osob ě HUTKY, kdy v každém svém vystoupení používá slovní ch 

hří ček k napadání státního z řízení, lze p ředpokládat, že i v tomto p řípad ě 

dojde k vystoupení v tomto duchu. 

 Zpráva dále signalizuje zájem student ů VŠ o toto vystoupení. 

 

 3/ Zpráva nebyla dokumentována. 

 

 4/ Informace bude zaslána k opat ření S-StB Praha, 2.A odbor 1. 

oddělení, vzhledem k tomu, že HUTKA je tam ější zájmovou osobou. 

 

 P řestože spolupracovník zachytil poznatek náhodn ě, bude i v budoucnu 

úkolován ke zjiš ťování poznatk ů z okruhu p řátel HUTKY. 

 Poznatek bude za řazen do svodky. 

 

 5/ Data známa 

 

 6/ Zpráva byla získána seriozním, prov ěřeným TS a shoduje se obsahov ě 

s již d říve získanými poznatky k osob ě HUTKY. Zprávu hodnotím jako 

pravdivou. 

 

 

 

Operativní pracovník: 

por. Fr. Dosko čil 

(podpis) 



ZHODNOCENO 
            -1.XI.1976 

Součást: S-StB Praha       Výtisk čís.:  1 
Odbor .......2a................odd.....3...................................  Počet listů:  2 
Operat. pracovník: ..nstržm. Dremsa ...................  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník: Vyhotoveno 2x  
Č.svazku...18210 ....kr.jméno.......................................  Výt. č.1: 2a/3 zde, s.Tampier 
Číslo jednací..................................................................                2: sv. č.18210 
(Pouze při odeslání mimo odbor).       
 

       V ............Praze .............. dne ...29.10. .........1976.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo .......1...... 
 

navazuje na záznam č. .............. 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 HUTKA Jaroslav – osobní návšt ěva na ÚV KS Č 

 

 
Schůzka konána dne .....22.10.1976 ...........................  Popis. událost se stala dne....20.10.1976 ........... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1/ Pramen na sch ůzce dne 22.10.1976 sd ělil, že Jaroslav HUTKA byl osobn ě 

na ÚV KS Č v tiskovém odd ělení. Zde si v p řítomnosti pracovníka a člena 

tiskového odd ělení ÚV SSM s. VRCHOTY Ji řího st ěžoval, že mu pracovníci ÚV 

SSM tiskového odd ělení nepovolují vydávat d ětské povídky a leporela /d ětské 

omalovánky s povídkou/ i p řesto, že tuto činnost má povolenou a je řádným 

členem ochranného svazu autorského. Dále navrhoval z a sebe i za 

nakladatelství ORBIS vytvo ření časopisu pro d ěti pod jménem „KOMIX“. 

Zdali tento časopis bude povolen, není dosud známo, avšak ješt ě v tomto 

roce mu má být v nakladatelství ORBIS vydáno lepore lo pod názvem 

„Rybník-Troník“ v nákladu 10.000 výtisk ů. O HUTKOVI je známo, 
 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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že ve svých vystoupeních používá r ůzných invektiv proti soc. z řízení a 

proti SSSR. 

 

2/  Zpráva je informativní, poukazuje na snahu HUTK Y prosadit se 

k publikování svých prací. 

 

3/ 0 

 

4/  Zpráva bude p ředána s. Tampierovi, 3. odd ělení zde do svazku PO. 

 

5/  HUTKA Jaroslav nar. 21.4.1947 Olomouc, zam. svo bodné povolání, 

      bytem Praha 9 – Kyje, Jahodnice, 

ulice 9. kv ětna č. 37 

 

6/  Zpráva pochází od prov ěřeného pramene a lze ji považovat za 

pravdivou. 

 

 

Vypracoval: nstržm. Dremsa 

 

 

 

Náčelník 3. odd ělení 2a odboru 

(podpis) 

/ mjr. Jar. HI ŘMAN / 



ZHODNOCENO 
            -6.I.1977 Součást: S-StB Praha       Výtisk čís.:  1 

Odbor .......2a................odd.....3...................................  Počet listů:  4 + příloha 
Operat. pracovník: ..por. Vaní ček ........................  Přílohy:  2 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník: 
Č.svazku...22614 ....kr.jméno....KŘÍŽ ..........................  č.1 = akce „ZP ĚVÁK“, sign. 
Číslo jednací..................................................................        sv. č.26272 
(Pouze při odeslání mimo odbor).      č.2 = sv.22614 
 

       V ............Praze .............. dne ...3.1.1977 .....19..... 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo .....19........ 
 

navazuje na záznam č. .............. 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Vystoupení Jaroslava HUTKY a Petra LUTKY dne 27.12. 1976 

 v sále Na Rycht ě v Nerudov ě ulici. 

 
Schůzka konána dne .....29.12.1976 ..........................  Popis. událost se stala dne....27.12.76 ................ 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

Dne 27.12.1976 pramen navštívil produkci Jaroslava HUTKY a Petra LUTKY 

v sále Rychta v Nerudov ě ulici č. 13. Provozovatelem Rychty je Veleobec 

bará čník ů (Rychta je stálou scénou bará čnického souboru Lampa). 

 

  V sále Rychty (400-450 míst) bylo zpo čátku asi 300 lidí 

ve v ěku od 15-20 let, p řevážn ě studenti. Ke konci (v pr ůběhu po řadu 

přicházeli další návšt ěvníci) byl sál zapln ěn. Celé HUTKOVO vystoupení 

mělo evidentn ě protispole čenský podtext a publikum s chutí reagovalo 

na každý z řeteln ější náznak i na každou narážku. HUTKA nap říklad 

ohlásil, že uvede „Hrdinský epos“ 
 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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z Rusi“. K tomu poznamenal, že zatímco se probíral českými a moravskými 

písn ěmi, málokde narazil na n ějaký hrdinský epos, východn ě od našich hranic 

snad nic jiného, než hrdinské eposy neznají. Řekl, že zná podobnou verzi 

z Moravy, ale čím víc se blížíme tam, kde vychází slunce, jsou bal ady 

krut ější. V podstat ě celé HUTKOVO vystoupení bylo touto atmosférou prot estu 

a provokace neseno a publikum si s dojemnou chutí často zpívalo s HUTKOU 

refrény. HUTKA p ři vystoupení zd ůvod ňoval, pro č často zpívá o h řbitovech a 

smrti:“...proto, že h řbitov je vlastn ě místo, kam všichni sp ějeme...“. 

Vedle provokací a narážek se tedy pokoušel také o p seudofilozofický 

existencialismu (žijeme ke smrti). 

 

 Vystoupení Petra LUTKY m ělo charakter drsného, neu česaného recesu, bez 

zbyte čných slov, šlo o jakési parodie (nap říklad na westerny). Nicmén ě 

v druhé polovin ě si neodpustil jakousi slátaninu, tvá řící se jako óda na 

charakter. Textov ě to však byla záležitost tak zamotaná, že ho t ěžko 

srovnávat s HUTKOU. 

 

 Pramen se s LUTKOU zná od roku 1972 a o p řestávce za ním zašel. LUTKA 

pramenu sd ělil, že se oženil do Roudnice n.L., ukon čil studium na VŠE a od 

ledna 1977 nastupuje do Ústavu pro výzkum kultury j ako ekonom. Řekl, že 

před dv ěma a p ůl rokem skupina zp ěvák ů (LUTKA, HUTKA, MERTA, T ŘEŠŇÁK a 

další) neud ělali kvalifika ční zkoušky na PKS a od té doby hrají na černo, 

dali si název „Šafrán“. O jejich p ředstavení je prý takový zájem, že pro 

pořadatele není problém ur čitý po čet vstupenek (pot řebný k uhrazení 

„honorá řů“ ú činkujícím) prodat mimo zú čtovatelnou mazetu. Obzvlášt ě 

v poslední dob ě vzr ůstá zájem o p ředstavení, p ředevším prý zásluhou 

vzr ůstající popularity Jaroslava HUTKY. P ředstavení v Praze se v ětšinou 

konají Na Rycht ě. Neexistuje sice žádná propagace, ale další p ředstavení 

jsou v ětšinou ohlášena p římo na p ředstavení a potom prý všichni v ědí, že 

přehled vystoupeních skupiny „Šafrán“ i jednotlivých člen ů skupiny je 

k dispozici v p ředprodeji v pasáži Hv ězda na Václavském nám ěstí (Svobodné 

slovo?). V prosinci prý už odehráli 12 po řadů. 
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LUTKA bere za jedno p ředstavení 300-400 K čs. Návšt ěvníci jsou p ředevším 

studenti. 

 

 LUTKA dále sd ělil, že v poslední dob ě se objevil ješt ě jiný d ůvod 

přitažlivosti jejich po řadů. Na p ředstavení, kde vystupuje Vlastimil 

TŘEŠŇÁK, chodí prý pravideln ě Dominik TATARKA, Václav HAVEL, Pavel KOHOUT a 

další disidenti, což je jakousi druhou rovinou atra ktivnosti pro studenty. 

TŘEŠŇÁK prý svým vystoupením „jde ješt ě dál“ než HUTKA, který se spíš drží 

jen narážek a metafor. T ŘEŠŇÁK však prý dnes znamená nejvyšší možnou mez 

odvahy ve řejn ě vyslovit nesouhlas s tímto režimem. D ělá to prý navíc tak 

chyt ře, že za to nem ůže být stíhán. 

 

 LUTKA řekl, že všichni členové skupiny „Šafrán“ v ědí, že „po nich 

jdou“, ale zatím díky obratnosti jejich formulací s e mohou nanejvýš 

„š ťourat“ ve finan čních záležitostech. Po řady jsou prý povoleny inspektorem 

pro kulturu na Praze 1 a na NVP nad nimi drží ochra nnou ruku J.Maxmilián 

NAVRÁTIL. Zatím na nich nikdo žádné scéná ře nebo texty nevyžadoval. 

 

 LUTKA prý byl už jednou v Bartolom ějské (HUTKA prý dvakrát), ale má 

svou taktiku – hraje to všechno na naivitu a prosto tu. LUTKA má už nyní 

kvalifikaci a to v agentu ře SEVER, od 1.1.1977 bude moci vystupovat na 

smlouvy této agentury (je to dle trvalého bydlišt ě a to má LUTKA 

v Roudnici). 

 

 Pramen k po řadu dále sd ělil, že vstupenky se prodávají po 10,-K čs, 

orazítkovány jsou červeným razítkem Českého svazu požární ochrany a 

prodávají se ze vstupenkových blok ů, které lze koupit v kterémkoli 

papírnictví (vstupenka p řiložena). 

 

2) Zpráva hovo ří o závadovém vystoupení Jaroslava HUTKY, který je 

rozpracováván v signálním svazku č.26272. Zpráva zárove ň signalizuje 

závadovost vystoupení dalšího zp ěváka skupiny „Šafrán“, Vlastimila 

TŘEŠŇÁKA, který má mít ost ředi zam ěřená vystoupení, než HUTKA. 
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Na vystoupení T ŘEŠŇÁKA mají docházet Václav HAVEL, Pavel KOHOUT, Domin ik 

TATARKA a další disidenti. 

V p říloze zprávy je nastín ěn zp ůsob, jak lze oficielní cestou znemožnit 

vystoupení zp ěvák ů skupiny Šafrán. 

 

3) Dokumentováno není, v p říloze je vstupenka z p ředstavení. 

 

4) Zpráva bude p ředána k opat ření do akce „ZP ĚVÁK“, sign.sv. č.26272. 

 

5) HUTKA Jaroslav - nar. 21.4.1947, svobodné povolá ní, 

      bytem Praha 2, Neklanova 30. 

 LUTKA Petr -   nar. 28.6.1952 Hranice, bytem 

      Roudnice n.L., Fu číkovo nám. 1535. 

 T ŘEŠŇÁK Vlastimil - nar. 26.4.1950 Praha, bytem 

      Praha 1, Dušní 905/8. 

 

6) Zpráva je od prov ěřeného, seriozního spolupracovníka, hodnotím ji jako  

pravdivou. 

 

Vypracoval : por. Vaní ček 

 

 

Náčelník 3. odd ělení : 

(podpis) 

mjr. Hi řman Jaroslav 



Součást: S-StB Praha       Výtisk čís.:  2 
Odbor .......2a................odd.....5...................................  Počet listů:  2 
Operat. pracovník: ..ppor. Havlí ček ...................  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:  Vyhotoveno 2x  
Č.svazku...26445 ....kr.jméno....KOŘEN........................  Výt. č.1 2a/3  s.Vaní ček 
Číslo jednací..................................................................                2 sv. č. 26445 
(Pouze při odeslání mimo odbor).       
 

       V ............Praze .............. dne ...1.4. .....1977.... 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo ................ 
 

navazuje na záznam č. .............. 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Příprava hudebního vystoupení T ŘEŠŇÁKA a Jaroslava HUTKY 

 v hotelu Tranzit. 

 
Schůzka konána dne .....1.4.1977 ..........................  Popis. událost se stala dne....31.3.77 .................. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1/  Pramen sd ělil, že dne 9.4.1977 se bude ve 20.00 hod. v hotelu  

Tranzit konat setkání tzv. „igelitových hudebník ů“ T ŘEŠŇÁKA, HUTKY a spol., 

při kterém má dojít k jejich vystoupení pro pozvané p řátele. Toto 

vystoupení se má konat v p ředem zamluveném salonku, který není sou částí 

restaurace. 

Z rozhovoru pramene vyplynulo, že tento bude uveden ému vystoupení p řítomen. 

 

2/  Poznatek poukazuje na p řípravu konspirativního hudebního vystoupení 

závadových hudebník ů. 

 
 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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3/  0 

 

4/  V sou činnosti s 3. odd ělením 2a odboru S-StB Praha a (ne čitelné)-VB 

Praha bude provedeno opat ření s cílem zamezit tomuto vystoupení. 

 

5/  T ŘEŠŇÁK  data známa 

  HUTKA Jaroslav  -„- 

 

6/  Poznatek nutno prov ěřit ostatní A a D sítí. 

 

 

 

Vypracoval ppor. Havlí ček 

 

 

 

 

Náčelník 5. odd ělení 2a odboru 

(podpis) 

  / pplk. František SOMMER / 



 

 

 

Správa STB Praha 

2a odbor, 3. odd ělení. 

---------------------- 

 

 

V Praze dne 5. dubna 1977 

 

 

 

Z Á Z N A M 

 

ze šet ření, provedeného dnešního dne k p říprav ě hudebního vystoupení 

TŘEŠŇÁKA a Jaroslava HUTKY v hotelu Tranzit, dne 9.4.197 7 ve 20.00 hod. 

  Provedeným šet řením bylo zjišt ěno následující : 

Ředitel hotelu „Tranzit“ v Praze 6, Ruzy ň 25.února 197, soudruh HOUŠKA 

uvedl, že na den 9.4.77 není objednán ani zajišt ěn n ějaký salonek na 

setkání tzv. „igelitových hudebník ů“, které by m ělo být organizováno 

hudebníky a zp ěváky HUTKOU a T ŘEŠŇÁKEM nebo kýmkoliv jiným. V uvedeném 

hotelu „Tranzit“ jsou mimo jiné v sou časné dob ě provád ěny adaptace a tudíž 

nejsou ani p řijímány n ějaké objednávky na obsazení salonku a pod. 

  V minulosti, dle sd ělení s. ředitele, v po čtu asi 5x, byly v rozmezí 

14 dn ů v salonku tohoto hotelu konány vystoupení hudební skupiny 

„Slune čnice“. Tato skupina byla složena ze student ů, návšt ěva byla vždy asi 

50 ti osob. Objednávky na zajiš ťování salonku uskute čňoval vedoucí skupiny 

„Slune čnice“ jistý ČUTKA Ji ří, tel. č. 362301 a na t ěchto vystoupeních 

recitoval jistý TU ČEK. Konzumováno bylo pouze pivo a víno bez tvrdého 

alkoholu. P řesto však, když se tyto akce skupiny „Slune čnice“ po čaly 

v poslední dob ě tzv. „zvrhávat“, byl dán asi p řed 14 dny p říkaz s. ředitele 

tyto akce nep řijímat a salonek nepronajímat. Od této doby jiná ak ce 

podobného druhu v hotelu „Tranzit“ neprob ěhla. 

  V dalším šet ření v hotelu „Tranzit“ – Nové letišt ě Ruzy ň, s. ředitel 

HLINKA Jar. sd ělil, že akce podobného druhu v tomto hotelu nep řichází 

vůbec v úvahu, doslova uvedl, že by s nimi „vyb ěhl“ a že mimo hlášené 

večeře organzované Čedokem na den 9.4.77 nemají na p řípadný salonek 

žádnou další objednávku. Sou časn ě s. ředitel HLINKA se telefonicky 

spojil s hotelem „Tranzit“ – Staré letišt ě Ruzy ň, kde ov ěřil, 
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že ani v tomto hotelu nemají na den 9.4.77 n ějakou akci a dal p říkaz kdyby 

někdo objednávku tohoto druhu na uvedený den zajiš ťoval, tak aby nebyla 

přijata. 

  Záv ěrem jednání s. HLINKA ješt ě upozornil, že další hotel – 

tranzitní hotel se na-chází na Kladn ě, - hotel „Sítná“, který používá i 

název hotel „Tranzit“ kam jsou p řeváženi k tranzitu cizinci z letišt ě 

Ruzyň. 

 

 

 

Vypracoval : mjr. Mrkvi čka (podpis) 



Součást: Správa StB Praha     Výtisk čís.:  2 
Odbor .......2a................odd.....5...................................  Počet listů:  2 
Operat. pracovník: ..Maryško ....................................  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:  2x  
Č.svazku...26445 ....kr.jméno....KOŘEN.........................  č.1 – 3. odd. zde 
Číslo jednací....................................................................  č.2 – sv. č.26445 zde 
(Pouze při odeslání mimo odbor).       
 

       V ............Praze .............. dne ...6.4. .......1977...... 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo ............... 
 

navazuje na záznam č. ..............z 1.4.1977  

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Pramen up řesnil poznatek z 1.4.1977 o chystané produkci 

 Jaroslava HU ŤKY a dalších dne 9.4.1977 v hotelu TRANSIT 

 
Schůzka konána dne .....6.4.1977 ............................  Popis. událost se stala dne....březen 77 .............. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1/  Koncem b řezna 77 se pramen seznámil s jistým studentem 3-4. ro čníku 

Právnické fakulty v Praze, k řestním jménem Vladek. Jmenovaný často 

navšt ěvuje r ůzné restaurace v Praze, dále bar U Jednorožce v Pra ze 1. Sám 

je hudebníkem, hraje na kytaru a zpívá HUTKOVi písn ě, n ěkdy i písn ě Karla 

KRYLA a pod. stylu. 

  Koncem b řezna 77 tento Vladek pozval pramene na 9.4.77 do ho telu 

TRANSIT, kde se má v salonku naproti recepci op ět inkognito a zdarma konat 

vystoupení „slune čnicových zp ěvák ů“, a kde je to prý „správné“, stálý 

přísun piva. 9.4.77 zde má vystupovat HUTKA, VEIT, T ŘEŠŇÁK, KALANDRA, 

MERTA, NOS, MICHNOVÁ. Vstupenky neexistují, p řístup pouze pro zvané. 
 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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  Tito hudebníci prý často vystupují v Nerudov ě ulici, ale nap ř. p řed 

14 dny jim to nevyšlo, tak hráli rovn ěž v TRANSITU. 

 Blíže neztotožn ěný Vladek pramenu p řislíbil, že mu ješt ě do 9.4. 

zatelefonuje s tím, že se to up řesní a že p ůjdou spolu. Vladek se vydává 

nebo je d ůvěrn ějším p řítelem HUTKY a spol. zejména proto, že se zajímá a 

produkuje podobnou hudbu. 

 

2/  Zpráva up řesňuje d říve p ředaný telefonický poznatek d ůvěrníka. 

3/  0 

4/  Bude p ředána 3.odd. zde k informaci. V p řípad ě konání se pramen akce 

zúčastní a bude k ní vyt ěžen. V p řípad ě, že se vystoupení neuskute ční, byl 

zaúkolován ke ztotožn ění a kontrole Vladka. 

5/  HUTKA a spol – folkoví zp ěváci, blíže neztotožn ěni 

6/  Poznatek hodnotím jako pramenem nezkreslený, pr avdivost je závislá 

na vyjád ření Vladka. 

 

Vypracoval : ppor. Maryško 

    (podpis) 

 

Náčelník 5. odd ělení 2a odboru 

(podpis) 

/ pplk. S o m m e r  Fr. / 



KRAJSKÁ SPRÁVA ZBORU NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI 
SPRÁVA ŠTÁTNEJ BEZPEČNOSTI – Banská Bystrica 

 

Čj.: ...OS-00465/2-77         Dne:..........23. marca 1977 ........ 

 

 

 

 

 

 

KS-ZNB, Správa ŠtB        Výtla čok č. : 1 

 

2. odbor 

 

 

 

P R A H A  

 

 

HUTKA Jaroslav – dožiadanie o ustanovenie a previer ku. 

 

Počet listov: 2 

 

 

 

 Operatívnymi prostriedkami bolo zistené, že v d ňoch 19.3. až 

20.3.1977 malo sa vo Zvolene vo Vysokoškolskom klub e Vysokej školy 

lesníckej a drevárskej uskuto čni ť stretnutie časi vysokoškolákov 

z príležitosti vítania sviatku jara. K stretnutiu n edošlo preto, že akcvia 

nebola pojatá do plánu činnosti VŠK a vedenie školy malo pochybnosti o 

niektorých skupinách, které tu mali vystúpi ť. Sú však poznatky, že ur čitá 

skupina vysokoškolákov se s tým nezmierila a plánuj e akciu uskuto čni ť na 

inom mieste, kde a kedy se zatia ľ zis ť nepodarilo. 

 

 Na tejto akcii mal vystúpi ť aj Jaroslav HUTKA z Prahy 2, Neklanova 

30. Bližšie jeho nacionálie se zisti ť nepodarilo a poznatok o tom, že mal 

vystúpi ť cez prame ňa TA-211. Pravdepodobn ě ide o vedúceho nejakej hudobnej 

beatovej skupiny. 

 

 Vzh ľadom k tomu, že ide o organizovanú akciu, kde nepoz náme 

konkrétny program, žiadam Vás o ustanovenie a previ erku 

Přísně tajné 
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HUTKU Jaroslava, ktoré urýchlene zašlite k nášmu číslu. V prípade, že 

v priebehu šetrenia by sa zistil datum budúcej akci i tento nám hne ď 

oznámte. 

 

 

Vybavuje: por. Pfeffer 

 

Náčelník 2. odboru: 

(podpis) 

/ pplk. Varga / 



Správa STB Praha 

2a odbor, 3. odd ělení 

---------------------- 

OS-001119/2a-3-77 

 

V Praze dne 13. dubna 1977 

 

ODESLANÁ ZPRÁVA . 

------------------ 

 

 

KS – SNB, 

Správa Státní bezpe čnosti 

2.odbor 

B a n s k á   B y s t r i c a . 

-------------------------------- 

k čj. 00465/2-77 

 

 

HUTKA Jaroslav – sd ělení.  

 

 

  K Vašemu dožádání o ustanovení a prošet ření osoby jmenovaného 

sdělujeme, že 

 

HUTKA Jaroslav, nar. 21.4.1947 Olomouc, české národnosti, čsl. st. 

příslušnosti, bez polit. p říslušnosti, svobodný 

umělec, bytem Praha 2, Neklanova 30, 

je objektem našeho zájmu. 

  HUTKA Jaroslav, který je námi rozpracováván v akc i „ZP ĚVÁK“ nemá 

v sou časné dob ě potvrzenou um ěleckou kvalifikaci a proto vystupuje 

v r ůzných krajích ČSSR jako kytarista a zp ěvák folkových písní ve volném 

sdružení písni čkářů „Šafrán“ pod záštitou r ůzných ZV – ROH a ZO – SSM. 

Ve svých vystoupeních používá dvojsmyslných narážek  v ůči politice KS Č a 

zpívá písn ě které mají svým obsahem negativní dopad na posluch ače, v ětšinou 

z řad mládeže a studentstva. 

  Z t ěchto d ůvod ů Vás žádáme o zjišt ění, kdo údajn ě zprost ředkovával 

neuskute čněné vystoupení HUTKY, které se m ělo konat ve dnech 19.3. – 

20.3.77 ve vysokoškolském klubu Vysoké školy lesnic ké a d řeva řské ve 

Zvolenu a jakým zp ůsobem mělo být toto vystoupení HUTKOVI proplaceno. 
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Protože hudební vystoupení Jaroslava HUTKY jsou pol iticky závadná a 

mají negativní dopad zejména na mladé lidi, žádáme Vás, aby jste o činnosti 

HUTKY informovali p říslušné orgány s cílem zamezení jeho činnosti ve Vašem 

kraji. V rámci rozpracování akce „ZP ĚVÁK“ zasíláme tento požadavek na 

všechny S – STB. 

 V p řípad ě, že by p řes provedení tohoto opat ření došlo k vystoupení 

HUTKY ve Vašem kraji, prove ďte dokumentaci z jeho vystoupení a poznatky 

zašlete k našemu čj. 

 

 

Vypracoval : mjr. Mrkvi čka 

 

 

 

Náčelník 2a odboru S-STB Praha : 

(podpis) 

pplk. DVO ŘÁK Ji ří. 



s. Mrkvička – dej dohromady všechna opatření, která jsme prováděli 
a přines na doklad 18.4.77 

 

 

X. SPRÁVA FMV 
 

Čj.: ...OS-00304/3-6/77         Dne:..........28. b řezna 1977 ........ 

 

 

 

 

 

 

 

Správa SNB hl. m ěsta 

Prahy a St ředočeského kraje 

2a. odbor 

 

P r a h a  

 

 

 

Jaroslav HUTKA – informace 

 

 

 V sou časné dob ě jsou získávány poznatky o další závadové činnosti 

zpěváka Jaroslava HUTKY a divadelní skupiny ŠAFRÁN. Vá mi provád ěná opat ření 

proti jmenovanému se ukázala jako nedostate čná. HUTKOVI byly op ět vydány 

gramofonní desky, vystupoval v Gottwaldov ě a jeho činnost je p ředmětem 

pozitivních hodnocení v hudebních a kulturních časopisech. 

 

 Vzhledem k uvedenému je nutný urychlený a konkretn í operativní postup 

proti jmenovanému na základ ě již d říve získaných poznatk ů. 

 

 Provedeným pr ůzkumem v celé ČSSR v oblasti činností kulturních 

st ředisek bylo zjišt ěno, že povolovací činnost hudebních skupin je 

PKS zna čně benevolentní a jsou zde povolovány skupiny, kterým  byla 

v jiných krajích činnost odmítnuta nebo zakázána. P říkladem je skupina 

MAHAGON, která po zákaze činnosti v Plzni, vykonala p řehrávky na PKS 

pod názvem KATAPULT a nadále vystupuje v Praze. Tat o jednání se stává 

předmětem kritiky krajských orgán ů. 

PŘÍSNĚ TAJNÉ 
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Je nutné ve spolupráci s PKS p řijmout taková opat ření, aby nadále k t ěmto 

jev ům nedocházelo. O výsledku provedených opat ření zašlete zprávu k našemu 

č.j. 

 

 

Vyřizuje : 

ppor. Medek/387 

 

 

 

Náčelník 3.odboru X. správy FMV 

(podpis) 

mjr. Miroslav DOHNAL 



Správa STB Praha 

2a odbor, 3. odd ělení 

--------------------- 

OS-001268/2a-77         V Praze dne 19. dubna 1977 

 

 

ODESLANÁ ZPRÁVA . 

----------------- 

 

 

 

Všem 

Správám STB – ČSSR /mimo S-STB Ban. Bystrica/. 

linie 2. odboru. 

---------------- 

 

 

 

 

 

Akce „ZP ĚVÁK“ - HUTKA Jaroslav  - dožádání.  

 

 

  Zdejší S-STB Praha, 2a odborem, 3. odd ělením je v akci „ZP ĚVÁK“, 

sig. sv. č. 26272, rozpracováván : 

 

HUTKA Jaroslav, nar. 21.4.1947 Olomouc, české národnosti, čsl. st. 

příslušnosti, bez politické p říslušnosti, svobodný 

umělec, bytem Praha 2, Neklanova 30. 

 

  HUTKA Jaroslav, p řestože nemá v sou časné dob ě od p říslušného 

orgánu / Pražské kulturní st ředisko / ke své činnosti potvrzenou um ěleckou 

kvalifikaci, vystupuje dle zjišt ěných poznatk ů v r ůzných krajích ČSSR jako 

kytarista a zp ěvák folkových písní ve volném sdružení písni čkářů „Šafrán“ 

pod záštitou r ůzných ZV-ROH, ZO-SSM, mládežnických klub ů a pod. 

   Ve svých vystoupeních používá dvojsmyslných nará žek v ůči 

politice KS Č a zpívá písn ě, které mají svým obsahem negativní dopad na 

poslucha če, v ětšinou z řad mládeže a studentstva. 

  Protože hudební vystoupení Jaroslava HUTKY jsou p oliticky 

závadná a mají negativní dopad zejména na mladé lid i, 

Přísně tajné 
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žádáme Vás, aby jste o činnosti HUTKY informovali p říslušné orgány s cílem 

zamezení jeho činnosti ve Vašem kraji. 

   V p řípad ě, že by p řes provedení tohoto opat ření došlo 

k vystoupení HUTKY ve Vašem kraji, prove ďte dokumentaci z jeho vystoupení 

a poznatky zašlete k našemu čj. 

 

 

 

Vypracoval : mjr. Mrkvi čka (podpis) 

 

 

 

 

 

Náčelník 2a odboru S-STB Praha : 

(podpis) 

pplk. DVO ŘÁK Ji ří. 



(nečitelná rukou psaná poznámka) 

 

  Stb Ž ďár n/Sázavou 

 ppor. Hyánek Jaroslav 

--------- 

24669 A PÁTEK         výt. č.1 a 2 domo 

OS-0173/1977         výt. č.3 S-Stb Praha, 2. odbor 

            výt. č.4 SAS, S-Stb Brno 

 

 

          v Ž ďáře n/S. 4. dubna 77 

             xxxxxxxxx 

 

 

 

HUTKA , zp ěvák – poznatky 

 

 

31.3.1977 

 

 

       --     ------------- 

 

 

     ------        ------------ 

 

 

1) V pr ůběhu sch ůzky A PÁTEK sd ělil, že HUTKA, zp ěvák, má vystupovat ve 

Žďáře n/Sázavou p ři čemž požaduje povolení k produkci od Okresního 

kulturního st řediska a honorá ř. Honorá ř není v souladu s obvyklými 

předpisy a žádost o povolení k produkci je také mimo řádná. Pramen mu 

sdělil, že se jedná o choulostivý po řad ve kterém HUTKA hodn ě hovo ří. 

Nebylo prý by vhodné (podle názoru pramene), aby se  vystoupení 

zúčastnily kontrolní orgány. 

2) Poznatek ukazuje na to, že vystupování HUTKY z řejm ě na ve řejnosti, je 

v negativním sm ěru. 

3) Dokumentováno záznamem ze sch ůzky 

4) Poznatek dáváme na v ědomí k dalšímu opat ření – vystoupení bude 

dokumentováno, náv. opatření (nečitelné) 

5) HUTKA, zp ěvák v divadle ŠAFRÁN v Praze 

 

ppor. Hyánek Jaroslav 

(podpis) 

T A J N É 



Součást: S-StB Praha       Výtisk čís.:  1 
Odbor .......2a................odd.....2. oddělení..................  Počet listů:  1 
Operat. pracovník: ..ppor. Havlí ček ...................  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:  Vyhotoveno 2x  
Č.svazku...17452 ....kr.jméno....FOX..............................  Výtisk č.1 = 3. odd. zde 
Číslo jednací....................................................................       2 = sv. 17452 
(Pouze při odeslání mimo odbor).       
 

       V ............Praze .............. dne ...16.5. .......1977...... 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo ............... 
 

navazuje na záznam č. ............... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 TŘEŠŇÁK, HUTKA Jaroslav - p ředpoklad ve řejného vystoupení 

        na podporu CHARTY 77. 

 
Schůzka konána dne .....13.5.1977 ............................  Popis. událost se stala dne....pr ůběžně................ 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1) V rozhovoru pramene s KARÁSKEM Svatoplukem, mu j menovaný sd ělil, že 

HUTKA spole čně s T ŘEŠŇÁKEM jsou jedni z tzv. um ělc ů, kte ří jsou ochotni 

v p řípad ě jakéhokoliv soudního postihu Václava HAVLA, nebo o sob 

sympatizujících s CHARTOU 77, ve řejn ě vystoupit na jejich podporu a podporu 

CHARTY 77. I když se pramen snažil KARÁSKA k tomuto  blíže vyt ěžit, 

jmenovaný více k uvedené skute čnosti nesd ělil. 

 

2) Poznatek poukazuje na možnost ve řejného vystoupení HUTKY a T ŘEŠŇÁKA na 

podporu CHARTY 77. 

 

3) 0 
 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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4) Bude informováno 3. odd ělení zde, kde je o sobu HUTKY operativní zájem. 

 V sou činnosti s 2b odborem bude provedeno opat ření k uvedeným osobám. 

 

5) KARÁSEK Svatopluk, T ŘEŠŇÁK, HUTKA Jaroslav – data známa 

 

6) Poznatek potvrzuje n ěkteré p ředešlé informace o p řípadné podobné 

činnosti jmenovaných. 

 

 

Vypracoval : ppor. Havlí ček 

 

 

Náčelník 5. odd ělení, 2a odboru 

(podpis) 

/ pplk. SOMMER František / 



Správa Státní bezpečnosti 
Praha 

 

 

 

 

PROTOKOL 
o zadržení – vzetí (dodání) do vazby 

V................................................... dne............................................................ o.............................hod. 

byl zadržen podle § 75, § 76 tr. ř.*) – vzat (dodán do vazby) podle rozhodnutí ........................................................ 

.......................................... prokurátoru ............................................. ze dne ............................................................. 

čj. ............................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 
(jméno, příjmení, data a místo narození) 

dřívější jméno a příjmení ............................................................................................................................................ 

bydliště ....................................................................................................................................................................... 

přechodné bydliště ...................................................................................................................................................... 

zaměstnání dřívější – nynější ..................................................................................................................................... 

místo zaměstnání ........................................................................................................................................................ 

státní příslušnost ....................................... národnost .......................................... stav .............................................. 

rodiče a jejich bydliště ................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

d ů v o d y : 
  U jmenovaného je d ůvodné podez ření, že se p ři svých hudebních 

vystoupení dopouští r ůzných invektiv a dvojsmyslných narážek v ůči 
politice KS Č, p ři čemž p ři negativním dopadu na mladé poslucha če 
dochází k výtržnostem a k porušování pravidel ob čanského soužití. 

  Jde o napln ění znaku skutkové podstaty tr. činu podle § 202 tr.zák. 
U jmenovaného jsou i d ůvody vazby podle § 67 tr. řádu, písm. b,c. 

Současně byla ve smyslu § 82 odst. 3 tr. ř. provedena osobní prohlídka, kterou provedl: 

.................................................................... za přítomnosti: ....................................................................................... 

při které bylo nalezeno (popis věcí): 
1 náramkové hodiny zn. MARVIN 
252, 30 K čs /dv ěst ěpadesátdvakorun/30/ 
1 kovová op ěrka ke kyta ře 
3 ks propisovacích tužek 
1 kartá ček na zuby a pasta 
1 ks zápisník 
1 ks kalendá ř 
1 snubní prsten – zlatý /žlutý kov/ 
1 sv. klí čů – 6 kus ů 
1 balí ček kávy 
1 ob čanský pr ůkaz 
 
 

........................................................ ............................................... ............................................................... 
 podezřelý, obviněný      přítomen     orgán provádějící (nečitelné) 

 

*) Nehodící se škrtnout 

a p ředání do CPZ MS-VB Praha 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Praze  12. kv ětna 1977  16.00  

podle § 23 zák. o SNB č. 40/74 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  předán  

do CPZ MS - VB Praha  xxxxxxxx  xxxxxxxx  

HUTKA Jaroslav, nar. 21.4.1947 Olomou c  

/  

Praha 2, Neklanova 30  

/  

svobodný um ělec – zp ěvák a kytarista  

svobodný um ělec – zp ěvák a kytarista  

čsl.  česká  rozvedený  

HUTKA Miloslav, Hildegarda HUTKOVÁ, bytem 
Olomouc, Palackého 8.  

mjr. Mrkvi čka  nstržm. Zíta  

(podpis) (podpis) (podpis) 



     V ........................................................... dne .......................................................... 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH NA VZETÍ DO VAZBY*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(podpis) 

.............................................................................................. 

podpis      

 

 

Nápravně výchovný ústav (věznice) 

v ....................................................... 

Odevzdávám vpředu jmenovaného (jmenovanou) s uvedenými doklady a věcmi. 

Současně činím návrh ................................................................................................................................................. 

prokurátoru v ............................................................................. na vzetí do vazby ................................................... 

Pokyn pro umístění: ................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................... 

podpis    

 

Místo pro záznamy: 

 

 

 

 

 

* Poznámka: Vyplňuje se jen tehdy, navrhuje-li se současně prokurátorovi vzíti zadrženého do vazby. 

Dán do cely předběžného zadržení MS-VB 
P R A H A 

dne ..12.V.1977 ................... o .......1640............hod. 
Převzal: ........(podpis)............................................. 



NOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCENOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCENOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCENOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCE    

    

SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI    
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJEHLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJEHLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJEHLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE    

2a odbor 

    

Čj.Čj.Čj.Čj.                                                    Dne Dne Dne Dne 13. května 1977    

 

 

Výtisk č. : 2  

Počet list ů : 1  

 

 

CZP MěS – VB 

P r a h a . 

----------- 

 

 

 

Příkaz k propušt ění zadrženého z CPZ M ěS – VB Praha. 

___________________________________________________ _ 

 

 

 

 Podle § 76 odst. 4 tr. řádu dávám p říkaz k propušt ění na svobodu HUTKU 

Jaroslava, nar. 21.4.1947 Olomouc. 

 

 Jmenovaný byl zajišt ěn dne 12.5.1977 v 16.00 hod. podle § 23 zák. č. 

40/74 Sb. o SNB Správou STB Praha pro d ůvodné podez ření, že p ři svých 

hudebních vystoupení se dopouští r ůzných invektiv a dvojsmyslných narážek 

vůči politice KS Č, p ři čemž p ři negativním dopadu na mládež dochází 

k výtržnostem a k porušování pravidel ob čanského soužití. 

 

 U HUTKY Jaroslava pominuly d ůvody vazby podle § 67 odst. b, tr. řádu. 

Vzhledem k t ěmto skute čnostem propus ťte jmenovaného na svobodu dne 

14.5.1977 v 16.00 hod. 

 

 Zprávu o propušt ění podejte telefonicky na linku 2710. 

 

 

Náčelník 2a odboru S-STB Praha : 

(podpis) 

mjr. Brábmüller Jaroslav. 

...MĚSTSKÁ SPRÁVA .... PRAHA 
vězeňský eskortní oddíl 

PRAHA 1, Konviktská č. 14 
13. V.1977 
(podpis) 



S-StB Praha, 2a odbor, 3. odd ělení 

................................................................................. 

(označení součásti) 

Čj.: 

 

Zápis o výpovědi 
 

V ............................................ dne ......................................................... o ............................................. hod. 

se na výzvu orgána SNB dostavil – byl předveden*) 

 
..................................................................................................................................................................................... 

(jméno, příjmení, data a místo narození) 

dřívější jméno a příjmení ............................................................................................................................................ 

bydliště........................................................................................................................................................................ 

přechodné bydliště ...................................................................................................................................................... 

zaměstnání (dřívější, nynější a postavení v něm) ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

místo zaměstnání ........................................................................................................................................................ 

průkaz totožnosti ...................................................................... stav .......................................................................... 

 

 Jmenovaný po poučení podle § 19 zákona č. 40/74 Sb. učinil tuto výpověď: 

 

Jsem povoláním svobodný um ělec, mé p říjmy plynou z mé um ělecké 

činnosti. Jednak je to p říjem z desek, v Supraphonu mi byly vydány 

dvě LP desky a dva singly. První LP deska byla vydána koncem roku 

1974, producentem byl externí pracovník Supraphonu Hynek Žal čík, 

který mi vydání této desky v Supraphonu zajistil. D ruhá LP deska 

byla vydána na podzim 1976 producentem byl Jaromír NEČAS, redaktor 

brn ěnského rozhlasu, který nabídl Supraphonu nahrávku m ého ve řejného 

vystoupení v Brn ě. Oba singly byly vydány na podzim roku 1976, 

nahrávky zajiš ťoval redaktor Supraphonu Ji ří HAVELKA. 

 

Loňského roku jsem m ěl dále p říjmy za dv ě ve řejné nahrávky 

koncert ů lidových písní, které byly uvedeny v brn ěnském rozhlase. 

Jednalo se o nahrávku z mého vystoupení /sjednaného  brn ěnským 

rozhlasem/ v sále Reduta v Uherském Hradišti v ledn u 1976 

a o nahrávku z mého vystoupení z února 1976 v Etnog rafickém 

 

 

_________________________ 

*) Nehodící se škrtněte! 

 

četl a souhlasí: Jaroslav Hutka 

Praze  12. kv ětna 1977  11.00  

Jaroslav HUTKA nar. 21. 4. 1947 v Olomouci  

Praha 2, Neklanova 98/30  

-  

svobodné povolání – zp ěvák, kytarista  

spisovatel  

Národní výbor – odbor sociální pé če, Praha 2  

OP č. 084 501 se ř. AY - 74 ženatý  



 

-Druhá strana zápisu o výpov ědi Jaroslava HUTKY – 

-------------------------------------------------- 

 

 

 

ústavu v Brn ě. 

 

  Asi za čátkem lo ňského roku /p řesný termín si nepamatuji/ mi byla 

v brn ěnské televizi p ředána cena „ Čepice slávy“ a p ři té p říležitosti 

byla nato čena píse ň „St ůj b řízo zelená“. 

 

  V lét ě lo ňského roku mi Čs. televize v po řadu Klub mladých nato čila 

dvě písn ě a to „Posílám ti“ a „Tak má milá“. 

K mým vystoupením v brn ěnské televizi bych cht ěl dodat, že jsem byl 

pozván redakcí po řadu „Písni čky pod rentgenem“. K vystoupení v pražské 

televizi jsem byl pozván redakcí Klubu mladých Čs. televize Praha. 

 

 Další mé p říjmy plynuly z Ochranného svazu autorského / dále O SA /, 

kde jsem p řihlášen jako autor od roku 1969. OSA mi proplácí pe níze 

z vydaných desek /za lo ňský rok to činilo 16 000 K čs/ a z ve řejného 

provozování d ěl, které jsem napsal, a to bez ohledu zda je hraji já 

nebo n ěkdo jiný. Prakticky se to provádí tím zp ůsobem, že kopie 

povolova čky, která jde z mého vystoupení na p říslušný národní výbor, je 

posílána po řadatelem zárove ň i na OSU, kde si provedou vlastní 

vy číslení. Za ve řejné provozování d ěl mi bylo vyplaceno za lo ňský rok 

asi 5 000 K čs. Za letošní rok jsem od OSY ješt ě nedostal vyú čtování. 

 

 P říjmy mám také od Ochranného svazu výkonných um ělc ů, což je 

instituce, která sleduje prodej desek a vysílání mý ch písní v rozhlasu 

a v televizi, za což dostávám ur čitá procenta. Za lo ňský rok jsem ješt ě 

žádné peníze nedostal, jelikož tato instituce má v proplácení dvouro ční 

zpožd ění. 

 

 V Orbisu mi vyšly dv ě knihy pro d ěti. V letošním roce to byly tituly 

„Strý ček m ěsí ček, teta hv ězdi čka“, „Rybník trojník“. O napsání prvé 

z t ěchto knih jsem byl požádán redakcí Orbisu /jména si  nepamatuji/, 

druhou knihu jsem Orbisu sám nabídl. 

 

 

 

 

četl a souhlasí: Jaroslav Hutka 



 

 

 

- T řetí strana zápisu o výpov ědi Jaroslava HUTKY – 

 

 

 

  P říležitostn ě vystupuji v r ůzných klubech a sálech, vždy na požádání 

toho kterého po řadatele. Pravideln ě vystu-puji „Na rycht ě“ a 

v divadélku v Nerudovce. V Nerudovce mi proplácí ho norá ř ÚDPM, pod 

které toto divadélko pat ří a to částkou 200,- K čs za p ředstavení. Za 

vystoupení Na rycht ě dostávám honorá ř 400,- K čs. Tyto peníze mi 

proplácí po řadatel p římo z ruky do ruky s tím, že mi ode čte dan ě. Jedná 

se o TJ NOHYB – proplácení provádí člen této jednoty Ji ří PALLAS, který 

je p ři mých vystoupeních jako po řadatel. Ten mi také p ředává peníze. 

PALLASOVI je asi 28 let, vím, že bydlí na Praze 5, ve Zborovské ulici. 

Pokud byl po řadatelem „Na rycht ě“ Sbor požárník ů pro Prahu 2 (nejsem si 

jist), byl jsem ve styku s Vladimírem VÁ ŇOU, který mi osobn ě peníze 

předával (zdan ěné). Pokud jde o VÁ ŇU, jedná se o výtvarníka, je asi 30 

let stár. Myslím si, že informace by mohl podat Ji ří PALLAS. Dodávám, 

že adresy PALLASE a VÁNI jsou uvedeny na povolova čkách, které byly 

zasílány na NV Praha 1. 

 

  V letošním roce jsem vystupoval v klubu ve Vagonu  na Národní t říd ě 

(asi 3x), kde byly po řadatelem ZO SSM RaJ – ředitelství. Na jméno 

pořadatele si nepamatuji, je možno si to však ov ěřit v klubu ve Vagonu, 

který pat ří výše uvedené organizaci SSM. V tomto p řípad ě jsem se 

s po řadatelem nedohodl na výši honorá ře a v tomto sm ěru z ůstala otázka 

otev řena. Do dnešního dne jsem peníze od ZO SSM RaJ nedo stal. 

 

  V první polovin ě r. 1976 jsem asi 4x vystupoval ve Folk and country  

klubu na Malostranském nám ěstí v budov ě Malostranské besedy. Po řady, 

které byly pro Folk and country klub byly zdarma a dva po řady, které 

byly pro HIFI klub v tomtéž klubu, mi byly honorová ny částkou asi 200,- 

Kčs. Peníze mi proplácel člen HIFI klubu KU ČERA, na základ ě smluv HIFI 

klubu. HIFI klub má sídlo naproti kostelu Martin ve  zdi (U Uhelného 

trhu). Povolova čky zaslal HIFI klub z řejm ě na NVP (asi panu 

Navrátilovi). 

 

 

 

 

četl a souhlasí: Jaroslav Hutka 



 

 

 

- Čtvrtá strana zápisu o výpov ědi Jaroslava HUTKY – 

 

 

 

  Pokud se jedná o mé vystupování mimo Prahu, v červenci r. 1976 jsem 

vystupoval na festivalu v Pezinku. Na tomto festiva l mi pozval klub M ěV 

SSM v Pezinku. Vystupoval jsem zdarma, byla mi prop lacena pouze doprava 

autem. 

 

  V říjnu a listopadu 1976 jsem vystupoval v Olomouci v klubu SSM 

Farmakolog na pozvání člen ů tohoto klubu. Jednalo se o po řady tematické 

o lidových písních. První byl Zbojníci a zabijáci, druhý byl Milenci a 

vrazi. Další po řady národní výbor nepovolil. Za každý po řad jsem dostal 

400,- K čs, smlouvu jsem si sám vyhotovil podle vyhlášky MK z r. 1973 o 

atypických p řestaveních a p řednáškách čelných osobností našeho 

kulturního, spole čenského a v ědeckého života. 

 

  Dále jsem vystupoval v Olomouci v zá ří téhož roku v Divadle hudby 

s po řadem Zbojníci a zabijáci. Po řadatelem bylo Divadlo hudby – 

pracovník pan KONE ČNÝ. Honorá ř byl proplacen p řes socialistickou 

akademii. Honorá ř ve výši asi 150 K čs mi poslal pan KONE ČNÝ poštou. Mám 

dojem, že mi bylo proplaceno i částe čné cestovné. 

 

  Na podzim 1976 jsem hrál ve Valašském Mezi ří čí M-klubu. Po řadatelem 

byl M-klub (samostatné za řízení). Honorá ř mi nebyl proplacen, hrál jsem 

pouze za cestovné. 

 

  Na za čátku r. 1976 jsem vystupoval v Brn ě v Klubu na Kohoutových 

kolejích. Tam jsem byl pozván studenty fakulty (zem ědělské). Honorá ř mi 

myslím proplacen nebyl, hrál jsem pouze za cestovné . 

 

  Dále jsem v Brn ě vystupoval na Mánesových kolejích, které pat ří pod 

léka řskou fakultu. Pozvali mi tam studenti, bydlící na k olejích, hrál 

jsem zdarma. 

 

  Dále jsem v Brn ě též za čátkem roku vystupoval na festivalu Folk 76. 

Hrál jsem zdarma. 

 

 

četl a souhlasí: Jaroslav Hutka 



 

 

- 5. strana zápisu o výpov ědi Jaroslava HUTKY – 

 

 

 

 

  Dále jsem vystupoval za čátkem roku ve VŠ klubu na Gorkého ulici, 

v Brn ě. Proplaceno mi bylo cestovné. Po řadatelem byl Krajský podnik 

služeb mládeže. 

 

  Za čátkem r. 1976 jsem vystupoval v Plzni v Divadle pod  lampou. 

Pořadatel – OKS Plze ň 1. Hn onorá ře mi docházeli poštou v částce 400,- 

Kčs, na základ ě smluv, které vyhotovilo OKS. Na podzim 

 

  Na podzim r. 1976 jsem vystupoval ve Valašském Me zi ří čí v M klubu 

jako host na akci DOSTAVNÍK. Bylo mi proplaceno pou ze cestovného. 

Pořadatelem byl M-klub. 

 

  V letošním roce jsem krom ě vystop upeních v Praze (o kterých jsem se 

jist zmi ňoval) jsem o velikonocích vystoupil v Hradci Králov é v Muzeu 

na vodács ké sch ůzi. Pozvala mne TJ T řebechovice. Hrál jsem zdarma. 

 

  V únoru let. roku jsem vystupoval v Trutnov ě v Klubu pracujících. 

Pořadatelem byl Klub pracujících. Honorá ř 400,- K čs jsem dostal poštou 

od vedoucího klubu na základ ě smlouvy, kterou jsem jim p ředložil. 

 

 V b řeznu 1977 jsem vystoupil v Pezinku, v klubu M ěV SSM, který byl 

pořadatelem. Honorá ř činil asi 300,- K čs. Byl mi proplacen na základ ě 

mnou vyhotovené smlouvy. 

 

 Krom ě vystoupení „Na rycht ě“ a v divadélku v Nerudovce jsem v let. 

roce v Praze vystupoval na jaderné fyzikální fakult ě, kam si m ě pozval 

jeden ze svazák ů, který za mnou byl p řed 14ti dny, když jsem vystupoval 

„Na rycht ě“. S tímto svazákem jsem dohodl honorá ř 400,- K čs za 

vystoupení a na této fakult ě jsem vystoupil na základ ě mnou vyhotovené 

smlouvy. 

 

 Pokud se jedná o plánovaná vystoupení – mám 24.5.1 977 uskute čnit 

sv ůj po řad „Na rycht ě“. Po řadatelem tohoto je TJ. NOHYB. P ředběžně má 

být dohodnut honorá ř op ět 400,- K čs. 

 

četl a souhlasí Jaroslav Hutka 

7 

xxxxxxxxxxxxx 

ž 



 

 

- 6. strana zápisu o výpov ědi Jaroslava HUTKY – 

 

 

 

  Za čátkem června bych m ěl vystoupit v divadle v Nerudovce. 

 

  Zápis o výpov ědi ukon čen v 16.00 hod. Po p řečtení souhlasím 

s obsahem a nežádám oprav ani dodatk ů. Dobrovoln ě jsem ochoten 

předložit doklady o honorá řích, které mi byly vyplaceny. 

 

 

 

Vyslechl :      Sv ědek :    Vypov ěděl : 

(podpis)       (podpis)     (podpis) 



 

................................................................................. 

(označení součásti) 

Čj.: 

 

Zápis o výpovědi 
 

V ............................................ dne ......................................................... o ............................................. hod. 

se na výzvu orgána SNB dostavil – byl předveden*) 

 
..................................................................................................................................................................................... 

(jméno, příjmení, data a místo narození) 

dřívější jméno a příjmení ............................................................................................................................................ 

bydliště........................................................................................................................................................................ 

přechodné bydliště ...................................................................................................................................................... 

zaměstnání (dřívější, nynější a postavení v něm) ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

místo zaměstnání ........................................................................................................................................................ 

průkaz totožnosti ...................................................................... stav .......................................................................... 

 

 Jmenovaný po poučení podle § 19 zákona č. 40/74 Sb. učinil tuto výpověď: 

  následující k p ředmětné v ěci: 

 

Jsem majitelem osobního vozu Škoda 100 STPZ ABY-541 3 který jsem 

zakoupil dne 16.3.1976 v prodejn ě TUZEXU v Praze 6. Za tento v ůz jsem 

zaplatil 9.500 TK. Tyto peníze jsem si p ůj čil od osoby kterou v této 

chvíly nejsem ochoten jmenovat. Jednalo se o částku 10.000 TK. Jak bly 

nabyty tyto peníze mn ě není známo. Peníze mn ě byly zap ůj čeny na čestné 

slovo. O zp ůsobu vrácení m ělo být rozhodnuto pozd ěji. Termín do kdy 

měly být peníze vráceny nebyl ur čen. Více nemám co bych k p ředmětné 

věci dodal. 

 

Skončeno v 16.05 hod. 

 

 

 

 Vyslechl :     Sv ědek :    Vypov ěděl : 

 

....................  ....................  ....... ........... 

               (podpis) 

 

_________________________ 

*) Nehodící se škrtněte! 

Praze  13. kv ětna 1977  14.00  

Jaroslav HUTKA nar. 21. 4. 1947 v Olomouci  

Praha 2, Neklanova 30  

svobodný um ělec -  zp ěvák  

a kytarista a spisovatel  

svobodný um ělec – zp ěvák a kyt arista  

OP č. 084501 – AY -  74  ženatý  

xxxxx
x  

/ 

/ 

a sd ělil  



 

................................................................................. 

(označení součásti) 

Čj.: 

 

Zápis o výpovědi 
 

V ............................................ dne ......................................................... o ............................................. hod. 

se na výzvu orgána SNB dostavil – byl předveden*) 

 
..................................................................................................................................................................................... 

(jméno, příjmení, data a místo narození) 

dřívější jméno a příjmení ............................................................................................................................................ 

bydliště........................................................................................................................................................................ 

přechodné bydliště ...................................................................................................................................................... 

zaměstnání (dřívější, nynější a postavení v něm) ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

místo zaměstnání ........................................................................................................................................................ 

průkaz totožnosti ...................................................................... stav .......................................................................... 

 

 Jmenovaný po poučení podle § 19 zákona č. 40/74 Sb. učinil tuto výpověď: 

  věci uvádí následující : 

 

 

 

Někdy v polovin ě měsíce b řezna 1977 se uskute čnilo na matematicko 

fyzikální fakult ě v Praze hudební vystoupení zp ěváka folkových písní 

Jaroslava HUTKY. Na tomto vystoupení kterému jsem b yl já osobn ě 

přítomen jsem spole čně s dalšími kamarády a to s Jaroslavem PAVLEM, - 

můj spolužák, Ji řím PETRÁKEM – také spolužák, a s n ěkolika dalšími 

požádal o p řestávce Jaroslava HUTKU, zda by podobné hudební vys toupení 

mohl uskute čnit také na naší fakult ě. Jaroslav HUTKA toto požadované 

vystoupení p řislíbil s tím, že se pozd ěji domluvíme telefonicky na 

konkretním termínu. 

 K vystoupení HUTKY na naší fakult ě došlo dne 28.4.1977 od  

18.00 hod. do 21.30 hod. Toto hudební vystoupení HU TKY se  

uskute čnilo v posluchárn ě naší fakulty. Uvedenou místnost jsem 

 

_________________________ 

*) Nehodící se škrtněte! 

 

 

četl, souhlasí a podepsal Emil Pelikán 

Praze  11. kv ětna 1977  7.00  

PELIKÁN Emil, nar. 1.7.1955 Mar. Lázn ě 

Mariánské Lázn ě, Husova 280, okr. Cheb  

studující matematického  

inženýrství Fakulta jaderná a fysikáln ě inž enýrská Praha  

- „ -  

OP 507575 – PE - 68 svobodný  

xxxxx
x  

/ 

a k p ředmětné  

Strahov, studentská kolej blok 5.  



 

 

Druhá strana zápisu o výpov ědi s PELIKÁNEM Emilem: 

---------------------------------------------------  

 

 

 

 

já osobn ě zajistil u vedení naší fakulty s tím, že se v posl uchárn ě bude 

konat ve čer lidových písní. Jméno zp ěváka jsem neuvedl. Po stránce 

zajiš ťování ú časti bylo na fakult ě rozprodáno celkem asi 184 vstupenek po 

5.- K čs. P ředtišt ěné vstupenky jsme zakoupili normáln ě v papírnictví. 

Technickou aparaturu, t.j. zvukovou aparaturu jsem zajiš ťoval též já a 

vyp ůj čil jsem si ji od Pionýrské organizace v Petrovicích . 

  Po skon čení hudebního vystoupení HUTKY jsem se za ním dosta vil abych 

s ním projednal otázku vyplacení honorá ře. Dohodl jsem se s ním na částce 

400.- K čs s tím, že pot řebuji potvrzení o p řevzetí t ěchto pen ěz. Jaroslav 

HUTKA vyndal p ředtišt ěný formulá ř smlouvy který na míst ě vyplnil na 

uvedenou částku a podepsal. Tato smlouva podepsaná HUTKOU je u p ředsedy 

fakultního výboru SSM Františka PODZIMKA a to z t ěch d ůvod ů, že bude 

dodate čně potvrzena a schválena fakultním výborem, jako po řadatelem. 

  Celý pr ůběh vystoupení Jaroslava HUTKY byl mnou a spolužákem 

Jaroslavem PAVLEM zaznamenáván na MG pásky. Jeden M G pásek vlastním já a 

druhý Jaroslav PAVEL. Dále uvádím, že v pr ůběhu vystupování HUTKY se 

dostavil – opravuji byl od za čátku prod ěkan fakulty s. LON ČAR který celé 

vystoupení sledoval. Pr ůběhem p řestávky jelikož s. LON ČAR nebyl s ideovou 

náplní písní Jaroslava HUTKY spokojen s tímto hovo řil, telefonicky p řizval 

děkana s. ŠTOLA a na mne to d ělalo dojem, že z řejmn ě HUTKOVI domlouvali, 

aby zbývající část svého vystoupení po ideové stránce upravil. 

  Na záv ěr své výpov ědi bych cht ěl dodat, že první polovina programu 

vystoupení Jaroslava HUTKY po ideov ě politické stránce nebyla pln ě 

v po řádku, protože se snažil ve svém projevu a ve svých písních navodit 

nevhodn ě atmosféru, na což publikum vždy reagovalo kladn ě. 

  K výpov ědi nemám dále co bych dodal a jsem ochoten dobrovol ně 

zap ůj čit orgán ům MV záznam MG z vystoupení HUTKY a jím podepsanou smlouvu 

za vyplacený honorá ř. 

 

Skončeno : v 9.30 hod. 

Vyslechl:      Sv ědek:     Vypov ěděl: 

(podpis)       (podpis)     (podpis) 

...................   ..................  ......... ......... 



 

................................................................................. 

(označení součásti) 

Čj.: 

 

Zápis o výpovědi 
 

V ............................................ dne ......................................................... o ............................................. hod. 

se na výzvu orgána SNB dostavil – byl předveden*) 

 
..................................................................................................................................................................................... 

(jméno, příjmení, data a místo narození) 

dřívější jméno a příjmení ............................................................................................................................................ 

bydliště........................................................................................................................................................................ 

přechodné bydliště ...................................................................................................................................................... 

zaměstnání (dřívější, nynější a postavení v něm) ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

místo zaměstnání ........................................................................................................................................................ 

průkaz totožnosti ...................................................................... stav .......................................................................... 

 

 Jmenovaný po poučení podle § 19 zákona č. 40/74 Sb. učinil tuto výpověď: 

 

Od r. 1975 pracuji jako samostatná pedagogická prac ovnice v divadle 

v Nerudovce. Mojí pracovní náplní je mimo jiné p řipravovat návrhy dohod 

s um ěleckými pracovníky a v ůbec všemi ú činkujícími v tomto divadle. Na 

základ ě této funkce jsem vypracovávala všechny návrhy smlu v o provedení 

kulturn ě výchovného programu s ukázkami vlastní tvorby, jak o tomu bylo 

u Jaroslava HUTKY. 

 

Pro divadlo v Nerudovce vystupoval Jaroslav HUTKA j iž od 

roku 1975, kdy za svá vystoupení nepožadoval honorá ř. P řibližn ě od 

podzimu 1975 se s ním za čaly podepisovat smlouvy o provedení 

kulturn ě výchovného programu s ukázkami vlastní tvorby, na jejichž 

základ ě mu byl od této doby až do sou časnosti proplácen honorá ř. 

Honorá ř činil 200,- K čs za jeden program, který byl p řednesen 

zhruba jednou za m ěsíc. Vzpomínám si, že za poslední čtvrtletí m ěl 

Jaroslav HUTKA v našem divadle t ři programy, za které mu bylo 

vyplaceno 600,- K čs. Celkový po čet ostatních program ů nemohu 

_________________________ 

*) Nehodící se škrtněte! 

 

 

Četla jsem a souhlasím s formulací zápisu. Jarmila Šerá v.r. 

Praze  12. 5. 1977  

Jarmila ŠERÁ, nar. 10.2.1930 v  Českých Bud ějovicích  

Praha 2, U Kanálky 9/1585  

samostatný pedagog. pracovník  

pov ěřený vedením divadla V Nerudovce  

ÚDPM JF Praha 2, Havlí čkovy sady 58  

804774 HS - 70 vdaná  

----  

----  



 

 

 

Druhá strana zápisu o výpov ědi s Jarmilou ŠEROU: 

------------------------------------------------- 

 

 

přesn ě ur čit. Podle toho jak často u nás vystupoval jsem toho názoru, 

že v r. 1975 mu byly proplaceny 2-3 programy, v r. 1976 10 program ů 

a v r. 1977 t ři programy za 1. čtvrtletí. Částka 200,- K čs se v pr ůběhu 

jeho činnosti u nás nikdy nem ěnila. P řesnou kontrolu proplacení 

honorá řů by bylo možno provést na odd ělení PaM, kterému jsem p ředávala 

smlouvy na jejichž základ ě byly honorá ře proplaceny. P ředem upozor ňuji 

na to, že ne všechny smluvy budou podepsány p římo Jaroslavem HUTKOU, 

neboť v řadě p řípad ů jsem je vyhotovovala až po provedeném programu a 

v jeho nep řítomnosti jsem je podepsala sama, což však neovlivn ilo 

proplacení honorá ře, který byl zasílán poštou. Vyhotovení smlouvy a ž  

po provedeném programu nem ělo v podstat ě vliv ani na proplacení 

honorá ře v tom smyslu, že by Jaroslav HUTKA nem ěl na n ěj morální nárok, 

neboť byl vždy srozum ěn s tím, že mu bude honorá ř poskytnut ve výše 

uvedené částce po provedeném vyú čtování. 

 

 Schválení um ělecké stránky programu bylo provád ěno následovn ě: 

Již v r. 1975 Jaroslav HUTKA p ředložil mn ě, jako zástupci divadla 

V Nerudovce seznam písní, které bude do svého progr amu zahrnovat. Na 

základ ě tohoto seznamu mu bylo povolováno vystoupení z toh o d ůvodu, že 

všechny jeho programy obsahovaly v ětší část písní v seznamu uvedených, 

které byly dopln ěny nov ější tvorbou. Mluvené slovo v pr ůběhu programu 

nebylo v p ůvodním scéná ři uvedeno, nebo ť šlo vždy o improvizaci. 

Postupem doby tak byla dána Jaroslavu HUTKOVI d ůvěra na tolik, že výb ěr 

písní a text ů byl ponechán na jeho úvaze. Vzhledem k tomu, že ka ždý 

program podléhá schválení inspektorovi pro kulturu ONV Praha 1, byl za 

tímto ú čelem p ředkládán vždy seznam písní, který Jaroslav HUTKA 

vyhotovil v r. 1975. Z tohoto seznamu byly vynechán y pouze starší 

písn ě, které již nezpíval. O jaké písn ě se jednalo, jsem nemohla 

Jaroslava HUTKU informovat, jelikož seznam pro ONV byl zhotovován 

v jeho nep řítomnosti a vycházela jsem pouze ze znalosti jeho p rogramu. 

 

Četla jsem a souhlasím s formulací zápisu. Jarmila Šerá v.r. 



 

 

Třetí strana zápisu o výpov ědi s Jarmilou ŠEROU: 

------------------------------------------------- 

 

 

 

  Program Jaroslava HUTKY, jakož i jiné programy zn ám velmi dob ře, 

protože se často opakují a mám možnost je sledovat po celou dob u s výjimkou 

krátkodobého zaneprázdn ění. Mohu tak říci, že jsem sama nepozorovala, že by 

v n ěkterém ze svých vystoupení negativn ě p ůsobil na diváky, ale naopak jsem 

toho názoru, že jeho programy jsou v souladu s kult urn ě výchovnou činností 

ÚDPM JF, nebo ť svými písni čkami a mluveným slovem vede diváka k tomu, aby 

přemýšlel a nestával se pouhým konzumentem programu. Mimo to hodnotím 

vystoupení Jaroslava HUTKY jako praný řování malom ěšťáctví a snobismu ve 

spole čnosti a jeho tvorba je siln ě angažovaná za trvalé morální hodnoty. 

Z toho d ůvodu také m ěl Jaroslav HUTKA v našem divadle zajišt ěnou možnost 

pravidelného vystupování. 

 

 Vytišt ění programu pro naše divadlo zajiš ťuje na objednávku n.p. 

St ředočeské tiskárny. Prodej vstupenek je zajišt ěn jednak v pokladn ě 

divadla p řed zahájením p ředstavení, jinak je soust ředěn do p ředprodeje 

Svobodného Slova. Uvedený p ředprodej jsem  zajiš ťovala  osobn ě i v minulosti. 

Na p ředstavení Jaroslava HUTKY byly vždy vstupenky v cen ě 10,- K čs. 

 

 To je vše, co chci k projednávané v ěci uvést a prohlašuji, že jsem 

uvedenou výpov ěď u činila zcela dobrovoln ě. 

 Četla jsem a souhlasím s formulací zápisu. Jarmila Šerá 

 

 

 

 

Vypov ěděla:      Vyslechl:     Zapsala: 

(podpis)      (podpis) 

uji  



 

................................................................................. 

(označení součásti) 

Čj.: 

 

Zápis o výpovědi 
 

V ............................................ dne ......................................................... o ............................................. hod. 

se na výzvu orgána SNB dostavil – byl předveden*) 

 
..................................................................................................................................................................................... 

(jméno, příjmení, data a místo narození) 

dřívější jméno a příjmení ............................................................................................................................................ 

bydliště........................................................................................................................................................................ 

přechodné bydliště ...................................................................................................................................................... 

zaměstnání (dřívější, nynější a postavení v něm) ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

místo zaměstnání ........................................................................................................................................................ 

průkaz totožnosti ...................................................................... stav .......................................................................... 

 

 Jmenovaný po poučení podle § 19 zákona č. 40/74 Sb. učinil tuto výpověď: 

  předmětném seznámení sd ělil následující : 

 

 

 

Povolování jednotlivých p ředstavení na našem ONV Praha 1, je 

provád ěno tak, že divadelní p ředstavení /DILIA/ jsou povolována až po 

přečtení a schválení textu. Hudební a pís ňová p ředstavení jsou n ěkdy 

schvalována podle názv ů písní a n ěkdy jsou vyžadovány úplné texty. Toto 

je d ěláno hlavn ě v t ěch p řípadech, kde jde o šansóny, nové texty na 

staré melodie a nebo u zp ěvák ů kte ří dosud na našem obvodu 

nevystupovali. Také v p řípadech kdy je próza proložená písn ěmi. Pokud 

se pak týká finan ční otázky, t.j. odm ěňování um ělc ů a pod. za toto 

zodpovídá v plné mí ře po řadatel akce. 

Povolování jednotlivých produkcí je schvalováno na tiskopisech, 

které jsou dvojího druhu. Jeden pro divadelní p ředstavení –  

první díl z ůstává Národnímu výboru, druhý díl se posílá agentu ře 

DILIA, t řetí díl dostává po řadatel. Pro hudební produkce 

 

_________________________ 

*) Nehodící se škrtněte! 

 

četl, souhlasí A. Calta 

Praze  12. kv ětna 1977  12.00  

CALTA Antonín, nar. 7.1.1919 Plze ň 

Praha 3, Českobratrská ul. 2.  

Obvodní inspektor kultury  

ONV Praha 1.  

Obvodní národní vý bor Praha 1.  

OP – 077446 – AY -  74  rozvedený  

/ 

a po  

/  
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je toto obdobné, první díl z ůstává na Národním výboru, druhý díle se posílá 

Ochrannému svazu autorskému, t řetí dostává po řadatel. Po řadatel pak po 

vyzvání paltí DILII nebo OSA vym ěřené poplatky které dostanou auto ři. 

 P ři jednotlivých povolova čkách je uvedena pouze kapacita sálu a výše 

vstupného, výkaz o tržb ě a po čtu prodaných vstupenek není vyžadován. P ři 

nových akcích jsou po řadatelé povinni žádat plánovací odbor NVP o schvále ní 

výše vstupného. 

 Dále pak jsou uskute čňovány m ěsí ční sch ůzky inspektor ů na odboru 

kultury NVP, kde jsou ob čas p řítomni ješt ě ředitelé Kulturních dom ů. Zde 

jsou ob čas p řítomní upozor ňováni na nevhodné po řady. Konkretní p říkazy 

dávány nejsou, jednotlivá p řípadná opat ření jsou pak závislá na 

inspektorech kultury. 

 Inspekce a kontrola ur čitých po řadů je plánována dop ředu a d ělá asi 130 

– 140 inspekcí do roka. V roce 1976 jsem jako inspe ktor vyhotovil celkem 

818 povolova ček které p ředstavovaly asi 13.270 akcí. 

 Ke zlepšení práce p ři povolovacích řízeních by jednotlivým inspektor ům 

pomohly seznamy osob – um ělc ů kte ří jsou řádně evidováni u PKS a mají právo 

podle svých um ěleckých kvalifikací ve řejn ě vystupovat. Zatím jsou jen 

k dispizici seznamy diskotéká řů. 

 Pokud se týká povolova ček k p ředstavením zp ěváka a kytaristy Jaroslava 

HUTKY byly m ě posílány povolova čky od vedoucí divadélka v Nerudovce Jarmily 

ŠERÉ a v jednom p řípad ě od TJ NOHYB / Bará čnická rychta/. Tyto povolova čky 

jsem podepsal, aniž bych vid ěl scéná ř na p ředstavení Jaroslava HUTKY. Zda 

znala scéná ř Jarmila ŠERÁ m ě není známo. Pokud se týká proplácení Jaroslava 

HUTKY za jednotlivá p ředstavení není m ě známo jakým zp ůsobem k n ěmu 

docházelo. K povolova čkám na p ředstavení Jaroslava HUTKY bych cht ěl dodat, 

že tyto jsem podepisoval bez p ředložení scéná ře, jelikož jsem nev ěděl, že 

toto je nutné. Na dotaz,zda jsem byl n ěkým upozorn ěn na to, že je nežádoucí 

 

 

 

četl,  souhlasí A. Calta 
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aby HUTKA na Praze 1 vystupoval uvádím, že toto upo zorn ění jsem od nikoho 

nedostal. 

 Na dvou – opravuji na t řech vystoupeních HUTKY byla jako inspekce 

referentka OŠK – ONV s. Eva NOVÁKOVÁ. Jednalo se o vystoupení ve dnech 

16.6.1976, 5.10.1976 a 15.4.1977, vždy v divadélku v Nerudovce. P ři t ěchto 

vystoupeních s. NOVÁKOVÁ nezjistila žádné ideové zá vady. 

 

 Po p řečtení zápisu s tímto souhlasím a nežádám žádných opr av. 

 

 

Skončeno ve 14.00 hod. 

 

 

 

Vyslechl:     Sv ědek:      Vypov ěděl: 

(podpis) 

..................   .....................  ....... .............. 



Správa SNB Praha 

................................................................................. 

(označení součásti) 

Čj.: 

 

Zápis o výpovědi 
 

V ............................................ dne ......................................................... o ............................................. hod. 

se na výzvu orgána SNB dostavil – byl předveden*) 

 
..................................................................................................................................................................................... 

(jméno, příjmení, data a místo narození) 

dřívější jméno a příjmení ............................................................................................................................................ 

bydliště........................................................................................................................................................................ 

přechodné bydliště ...................................................................................................................................................... 

zaměstnání (dřívější, nynější a postavení v něm) ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

místo zaměstnání ........................................................................................................................................................ 

průkaz totožnosti ...................................................................... stav .......................................................................... 

 

 Jmenovaný po poučení podle § 19 zákona č. 40/74 Sb. učinil tuto výpověď: 

 

28.4.1977 uspo řádal ro čníkový výb o r   S S M  kulturní program na 

fakult ě FJKI ČVUT lidových písní a požádal p ředtím o svolení d ěkana a 

tajemníka fakulty. Na dotaz, o jaké písn ě se jedná, odpov ěděl poslucha č 

Emil PELIKAN z 3. ro čníku, že jde o staré lidové písn ě v doprovodu 

s kytarou. P řesný termín nebyl znám zcela p řesn ě, protože uvažovaný 

zpěvák má podobných vystoupeních více a čekalo se na jeho volný termín. 

Uvedeného data se sešli poslucha či jaderné fakulty – asi 60 – a jiných 

fakult (asi 120) ve velké posluchárn ě, kde v 18.00 hod. uvedeného data 

byl zahájen po řádaný kulturní ve čer. Nikdo z vedení fakulty ani 

z fakultního výboru SSM nebyl pozván, aby se zú častnil tohoto 

kulturního podniku. 

 

Protože jsem toho dne z ůstal déle než obvykle na fakult ě, 

všiml jsem si, že kolem 18.00 hod. se vhrnulo velké  množství 

poslucha čů do velké místnosti, kde m ěl být koncert. V ětšinou to 

_________________________ 

*) Nehodící se škrtněte! 

 

 

četl a souhlasí G. Lončar 

Praze  13. kv ětna 1977  

Ing. LON ČAR Gojko, nar. 14.10.1926 Pala ča /Jugoslávie/  

Praha 8, Kobylisy, Pod hv ězdárnou 1589  

prod ěkan Jaderné fakulty ČVUT 

v Praze.  

Praha 1, B řehová 7  

OP 428 397 HS - 64 ženatý  

-  

-  

9,30  
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byly neznámé tvá ře a jelikož jsem o zmín ěném ve čírku nic nev ěděl 

předtím, vyvolalo u m ě podez ření celé toto shromážd ění a proto jsem šel 

se zeptat po řadatel ů, o jaký podnik jde. Na m ůj dotaz, co se d ěje, 

odpov ěděl mi E. PELIKAN, jeden z po řadatel ů, že je to kulturní akce 3. 

ro čník ů a že po řádají ve čer lidových písních a že bude zpívat, pro mn ě 

dosud neznámé jméno, Jaroslav HUTKA. Vzhledem k nez námým tvá řím a 

podivn ě oble čeným mladým lidem, rozhodl jsem se, že se zú častním, i 

přes to, že jsem pozván nebyl, uvedeného ve čírku. Tento ve čírek se 

konal ve velké posluchárn ě č. 103. 

 

 Asi 10 minut po 18.00 hod. p řišel J. HUTKA doprovázen bou řlivým 

potleskem. Omluvil se vtipn ě za malé opožd ění a za čal svým výkladem 

už vytvá řet atmosféru pro vhodn ě zvolené písn ě, které, jak se ukázalo, 

měly politický charakter s ost ře zam ěřeným politickým nábojem. Vhodným 

způsobem pro poslucha čstvo komentoval sebou provozované um ění, které 

lidem n ěco říká, narozdíl od mnohých zp ěvák ů, kte ří hezkým hlasem 

zpívají o ni čem.. V rámci komentá řů, kterým prokládal své zp ěvy, se 

zmínil o shromážd ění v Národním divadle, o Gottovi – jak zástupci 

umělc ů, který p ředčítal poselství na shromážd ění um ělc ů v Divadle 

hudby apod. První zpívaná píse ň dle mého názoru nebyla jednozna čně 

invektivní, pravd ěpodobn ě kv ůli úvodu a vytvo ření vhodné atmosféry. 

Další písn ě, jako nap ř. o Janu Husovi, Sokratovi, Havlí čkovi – Havlovi, 

už m ěly zjevn ě charakter politické satiry, což ješt ě dopl ňoval 

k tomuvhodným, z jeho hlediska, komentá řem. 

Vyvrcholením jeho provoka čního zp ůsobu intepretace starých písní byla 

píse ň o Havlí čku – Havlovi. Slovn ě tak komponované, že bylo evidentní, 

že se jedná o spisovatele HAVLA, jako jednoho z aut or ů CHARTY 77,který 

bojuje za svobodu, což se pán ům nelíbí, a že mu za to dají bezpltn ě 

pobyt a šatsvto atd., což i b ěhem zp ěvu bylo odm ěněno potleskem. 

 

 

 

četl a souhlasí G. Lončar 

 



 

 

3. strana zápisu o výpov ědi ing. LON ČARA Gojka 

------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Jelikož celá atmosféra v auditoriu byla nyní nevhod ně nalad ěna pro 

otev řený zásah o p řerušení ve čírku, rozhodl jsem se, že využiji 

přestávky a že promluvím s J. HUTKOU. Zárove ň jsem se rozhodl, 

zavolat o p řestávce d ěkana fakulty, s. doc. Ivana ŠTOLA, aby se 

inhed na míst ě p řesv ědčil, že organizáto ři ve čírku ne řekli otev řeně, 

o jaké se vystoupení jedná, jelikož by v p řípad ě p řesného udání 

nemohli získat posluchárnu po po řádání podobného ve čírku. S. d ěkan 

se ihned (nejpozd ěji b ěhem 20 minut – ješt ě b ěhem p řestávky) 

dostavil na fakultu. Mezi tím jsem zašel za J. HUTK OU, p ředstavil se 

mu jako prod ěkan fakulty, který nebyl na tento ve čírek pozván, ale 

který má na starosti politicko výchovnou práci a ab y šel se mnou do 

místnosti d ěkana. Tam jsem mu dal najevo, že zneužil d ůvěry d ěkana a 

organizace SSM a že místo lidových písních, které m ěl údajn ě zpívat, 

předvádí tam jednozna čně politickou satiru s aktuáln ě zam ěřeným 

politickým nábojem. Mým tvrzením byl jakoby p řekvapen a že se diví, 

že n ěco podobného shledávám v jeho hudebním projevu a že  p ředtím 

zpíval už na n ěkolika místech, naposled na mat. fysikální fakult ě 

(jmenoval je snad proto, že jsme fakultou podobného  charakteru a že 

očekával stejné uznání). Tam prý mu nebylo nic vytknu to, a že se 

diví, že na naší fakult ě n ěco podobného shledává. Řekl jsem mu, že 

dlouho d ělám v oblasti politické problematiky a že se velmi rychle 

orientuji v politických invektivech „a jelikož jsem  služebním pánu“ 

o kterých se on tak pohrdav ě zmi ňuje o svých písních a komentá řích, 

nechci dovolit, aby se fakulta stala tribunou pro p odobné projevy. 

Zárove ň jsem mu řekl, že se nebojím, že jeho st ředov ěká píse ň 

„povalí socialismus“, ale že nedovolím, aby se o li dech 

diskreditovaných v našem pol. život ě zpívalo jako o politických 

hrdinech a že je urážkou pro Havlí čka, když ho srovnává s Havlem, 

což jsem vyrozum ěl z jeho podání písn ě 

 

 

 

četl a souhlasí G. Lončar 
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o Havlí čku Borovském. Zárove ň jsem mu řekl, že jsem také pro 

angažované um ění a že nemám rád, když se hezkým hlasem zpívá o 

ni čem, ale že vždy kladu otázku, komu to slouží. Nakon ec jsem mu 

řekl, že jsou 2 možnosti – bu ď v druhé části programu bude zpívat 

lidové písn ě bez jakýchkoliv politických invektiv (což se mi zd álo 

za optimální řešení vzhledem k tomu, že v ětšina poslucha čstva byla 

z cizích fakult a že jsem se obával provokací p řed 1. májem, ke 

kterým by eventueln ě mohlo dojít) a nebo, pokud to nechce dodržet, 

přerušit program s vysv ětlením, že n ěco jiného bylo ohlášeno a n ěco 

jiného se zpívá. Protože se živí zp ěvem, bude za eventuelní následky 

zodpovídat. V té dob ě dorazil i d ěkan fakulty, kterému jsem 

vysv ětlil celý pr ůběh odsavadního ve čírku a návrh, který jsem řekl 

HUTKOVI. D ěkan s mým návrhem souhlasil. HUTKA rovn ěž bez námitek 

souhlasil, že se toho bude p řidržovat. Spolu s d ěkanem jsme se 

odebrali na druhou část programu, která prob ěhla podle dohody s tím, 

že v ětšina písních m ěla pesimistický ráz, protože se v ětšinou 

mluvilo o smrti, o krvi, o bezútešnosti apod. Toto bylo v podstat ě 

zast řenější forma stejné filozofické podstaty jeho um ěleckého 

pořadu. Jelikož 3x prodlužoval po ukon čení vlastního programu, zvedl 

jsem se s d ěkanem na odchod, abych tím dal najevo, že už má sko nčit. 

Při našem odchodu byli  jsem „doprovozeni“ bou řlivým potleskem. Nic 

méně program potom skon čil a bez incident ů se rozešlo veškeré 

poslucha čstvo. 

 

 Bylo zajímavé, že b ěhem programu u n ěkterých refren ů byl 

HUTKA doprovázen sborovým zp ěvem, což bylo evidentní, že jde o jeho 

obdivovatele písní, kte ří ho neustále doprovázejí. Další 

pozoruhodností byla skute čnost, že posluchárna byla úpln ě obsazena, 

přestože se ten ve čer hrál zápas SSSR- ČSSR. 

 

 

četl a souhlasí G. Lončar 
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 Na konci programu jsem se všiml, že byly rozestav ěné 4 

magnetofony, u repoduk čního za řízení. Zeptal jsem se E. PELIKÁNA, 

čí jsou to magentofony a jak to, že o podobné v ěci ne řekly p ředem 

děkanovi, že bude zárove ň i nahrávat. Namíst ě se p řiznal, že je 

jeden z magnetofon ů jeho a proto jsem ho požádal, aby mi dal ihned 

magn. záznam, aby si d ěkan mohl poslechnout 1. část programu, o 

kterou p řišel, protože nebyl pozván. Sd ělil mi, že už páska je pry č 

a že je vztal n ěkterý z jeho kamarád ů. Požadoval jsem bezpodmíne čně, 

že p říští den má p řinést pásku na fakultu. Slíbil, že je p řinese 

v pátek 29.4.1977. Údajn ě mě ten den hledal a p řinesl pásku a 

protože mi nenašel, volal ve čer d ěkana, že má pásku a že je chce 

odevzdat. B ěhem prvomájových oslav upozornil jsem p ředsedu FV SSM, 

že jsem od PELIKÁNA nedostal pásku a že trvám na to m, aby mi ji 

přinesl nejpozd ěji v pond ělí 2.5. (s. d ěkan nebyl na oslav ě, protože 

byl s hore čkou, takže jsem nev ěděl, že PELIKAN volal d ěkana ješt ě 

v pátek ve čer). 

 

 V podn ělí 2.5. byli p ředvoláni členové ro čníkového výboru 

s. E. PELIKÁN, s. HOSTINSKÝ a s. GOTVALD, kde s ním  byla projednána 

celá záležitost s vedením fakulty. P ři této p říležitosti s. PELIKÁN 

zárove ň p řinesl pásku. 

 

 P ředsedou FV SSM je František PODZIMEK – student 4. r očníku 

Jaderné fakulty. 

 

 Více nemá, co bych ješt ě dodal. Skon čeno v 10.30 hod. 

 

 

Vyslechl:     P řítomen:    Vypov ěděl: 

(podpis)      (podpis)     (podpis) 



Správa SNB Praha 

................................................................................. 

(označení součásti) 

Čj.: 

 

Zápis o výpovědi 
 

V ............................................ dne ......................................................... o ............................................. hod. 

se na výzvu orgána SNB dostavil – byl předveden*) 

 
..................................................................................................................................................................................... 

(jméno, příjmení, data a místo narození) 

dřívější jméno a příjmení ............................................................................................................................................ 

bydliště........................................................................................................................................................................ 

přechodné bydliště ...................................................................................................................................................... 

zaměstnání (dřívější, nynější a postavení v něm) ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

místo zaměstnání ........................................................................................................................................................ 

průkaz totožnosti ...................................................................... stav .......................................................................... 

 

 Jmenovaný po poučení podle § 19 zákona č. 40/74 Sb. učinil tuto výpověď: 

 

O vystoupení Jaroslava HUTKY dne 28.4.1977 na Jader né fakult ě 

v posluchárn ě č. 103 jsem se dov ěděl až dne 1.5.1977 v ranních hodinách 

při prvomájové manifestaci, kdy mi n ěkterý ze student ů naší fakulty, 

nepamatuji si již který to byl, řekl, abych ihned zašel za prod ěkanem 

naší fakulty doc. LON ČAREM, že prý chce se mnou mluvit o akci ze dne 

28.4.1977. Než jsem vyhledal na Letenské pláni doc.  LONČARA, zašel jsem 

nejd říve za studenty FJVI Emilem PELIKÁNEM a Milanem GOT TVALDEM, kte ří 

mně podrobn ě informovali o pr ůběhu celého vystoupení HUTKY. 

Za doc. LON ČAREM jsme odešli spole čně s Milanem GOTTVALDEM, od 

kterého jsem se dozv ěděl další informace. P ři této p říležitosti jsem 

byl pozván na vedení fakulty, které se konalo v pon dělí 2.5. v 9,00 na 

fakult ě. Ješt ě ve čer 1.5. jsem si nechal p řehrát od PELIKÁNA na 

magnetofonu záznam písni ček z první poloviny vystoupení 

 

 

_________________________ 

*) Nehodící se škrtněte! 

 

 

četl a souhlasí F. Podzimek 

Praze  13. kv ětna 1977  

PODZIMEK František, nar. 4.4.1955 Jilemnice  

Stará Paka, J. Ková ře 363, okr. Ji čín, p řech. Praha 6  

studující Jaderné fakulty  

ČVUT v Praze  

Praha 1, B řehová 7  

OP 501 360 LR - 66 ženatý  

-  

kolej Strahov, blok 5, pokoj 330  

13,00  
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Jaroslava HUTKY ze dne 28.4.1977 na fakult ě. Tento záznam mi p řehrál na 

pokoji na koleji Strahov, číslo 305. 

 

  Na vedení fakulty dne 2.5.1977 jsem se dozv ěděl další podrobnosti a 

hodnocení celé akce od akademických funkcioná řů. Tito ji hodnotili jako 

velmi špatnou, s negativním dopadem na studenty. P ředmětem kritiky bylo 

i to, že na vystoupení HUTKY byla nadpolovi ční v ětšina student ů 

z jiných fakult. 

 Dne 2.5.1977 ve čer se tímto zabýval i fakultní výbor SSM, který 

vyvodil záv ěry z p řestupk ů organizátor ů. 

 Pokud se týká smlouvy o vystoupení, na základ ě které byly Jaroslavu 

HUTKOVI proplaceny 300 K čs, dostal jsem ji dne 4.5.1977 od Emila 

PELIKÁNA. Vyú čtování musí být hotov do pond ělí dne 16.5.1977. Tuto 

smlouvu jsem dne 12.5.1977 p ředal zp ět Emilu PELIKÁNOVI, který si ji 

ode mne vyžádal proto, že ji musí odevzdat pracovní kům Bezpe čnosti 

v Bartolom ějské ulici. 

 

 Více nemám co bych k této skute čnosti dodal. 

Zápis skon čen v 14.15 hodin. 

 

 

Vyslechl:     P řítomen:     Vypov ěděl: 

(podpis)      (podpis)      (podpis) 

..................   ....................  ........ ......... 



S-SNB pro Prahu a St řed. kraj 

2/A odbor – 4. odd ělení 

................................................................................. 

(označení součásti) 

Čj.: 

 

Zápis o výpovědi 
 

V ............................................ dne ......................................................... o ............................................. hod. 

se na výzvu orgána SNB dostavil – byl předveden*) 

 
..................................................................................................................................................................................... 

(jméno, příjmení, data a místo narození) 

dřívější jméno a příjmení ............................................................................................................................................ 

bydliště........................................................................................................................................................................ 

přechodné bydliště ...................................................................................................................................................... 

zaměstnání (dřívější, nynější a postavení v něm) ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

místo zaměstnání ........................................................................................................................................................ 

průkaz totožnosti ...................................................................... stav .......................................................................... 

 

 Jmenovaný po poučení podle § 19 zákona č. 40/74 Sb. učinil tuto výpověď: 

 

Co víte o vystoupení HUTKY na p ůdě MFF UK? 

 

V pr ůběhu měsíce dubna jsem byl navštíven Josefem ČERNÝM, který je 

studentem 4. ro čníku MFF UK a v minulém funk čním období zastával 

funkci referenta pro zájmovou činnost FV SSM MFF UK. Navrhl mi 

uspo řádat ve čer s kytarou s HUTKOU. Toto mi zd ůvodnil tím, že 

za ním p řišli studenti / tyto nejmenoval / z MFF a navrhli m u 

uspo řádat vystoupení. Já jsem s tímto souhlasil a pov ěřil jsem jej 

dohledem nad organiza čním zajišt ěním výše uvedené akce. Kte ří 

další studenti na organizaci vystoupení pracovali n evím. Pr ůběžně 

jsem byl ČERNÝM informován o zajiš ťování této akce. Po vzájemné dohod ě 

jsme stanovili vstupné 5 K čs, kdo p římo vystoupení dojednával s HUTKOU 

mi není známo. Pokud je mi známo, tak tato akce neb yla smluvn ě 

nijak dojednána i otázka výše odm ěny byla z řejm ě dojednána 

s HUTKOU pouze ústn ě. Na vystoupení které prob ěhlo n ěkdy v m ěsíci 

 

_________________________ 

*) Nehodící se škrtněte! 

 

četl jsem a souhlasím Petr Holan 

Praze  23. 5. 1977  

H O L A N  Petr 23 .3.1956  

Hradec Králové, Resslova 933/33  

student II. ro čníku MFF UK v Praze  

Praha  

603061 – LR 68  svobodný  

-  

Praha 6 Pet řiny, kolej V ětrník - jih I/434  

10,00  



 

Druhá strana Zápisu o výpov ědi: 

 

 

březnu, nebo dubnu bylo p řítomno asi 180 návšt ěvník ů, což posuzuji 

podle množství prodaných vstupenek, které vybíral J osef ČERNÝ a n ěkolik 

dalších spolužák ů. Z výt ěžku HUTKA obdržel 250 K čs na které mu nebyl 

vystaven žádný doklad. Zbývající částku pen ěz za vystoupení má u sebe 

ČERNÝ z kterých byly hrazeny, dopláceny 2 akce na kt erých organizace 

prod ělala. Jednalo se konkrétn ě o 2. vystoupení HUTKY / výše doplatku 

mi není známa /, konaného 11. 5. 1977 a vystoupení Ivana VYSKO ČILA a 

Pavla BOŠKA dne 17.5.1977 / kde mi výše doplatku ne ní rovn ěž známa /. 

Po uhrazení t ěchto dvou položek by m ěl mít ČERNÝ u sebe částku 140 K čs. 

Vystoupení HUTKY v 1. p řípad ě prob ěhlo na Malostranském nám ěstí 

v posluchárn ě MFF UK S/3, která byla tém ěř zapln ěna studenty MFF UK. 

Program se skládal z hry na kytaru a mluveného slov a. N ěkteré písni čky 

svým obsahem textu se daly vykládat dvojsmysln ě, o čemž sv ědčila reakce 

některých student ů / smích /. 

 

  Druhé vystoupení s HUTKOU bylo organizováno obdob ně jako první s tím 

rozdílem, že bylo organizováno narychlo, z jakého d ůvodu mi není známo. 

Prob ěhlo rovn ěž v posluchárn ě MFF UK S/3 na Malostranském náv ěstí. 

Vstupné bylo stanoveno ve výši 5 K čs. Na vystoupení se sešlo oproti 1. 

vystoupení málo student ů, ani mi není známo kolik bylo prodáno 

vstupenek, nebo ť tohoto vystoupení jsem se nezú častnil. Za toto 

vystoupení HUTKA obdržel z řejm ě od ČERNÉHO částku ve výši 300 K čs na 

kterou nebylo rovn ěž vystaveno žádné potvrzení. Kdo na této akci 

vybíral vstupné mi není známo. Obsah tohoto druhého  vystoupení mi není 

znám, nebo ť jsem se jej sám nezú častnil, ani jsem se o n ěm s nikým 

z mích spolužák ů nebavil. 

 

 

 

Vyslechl:           Vypov ěděl: 

 

(podpis)            (podpis) 

........................       .................... ..... 

 

 



S-SNB pro Prahu a St řed. kraj 

2/A odbor – 4. odd ělení 

................................................................................. 

(označení součásti) 

Čj.: 

 

Zápis o výpovědi 
 

V ............................................ dne ......................................................... o ............................................. hod. 

se na výzvu orgána SNB dostavil – byl předveden*) 

 
..................................................................................................................................................................................... 

(jméno, příjmení, data a místo narození) 

dřívější jméno a příjmení ............................................................................................................................................ 

bydliště........................................................................................................................................................................ 

přechodné bydliště ...................................................................................................................................................... 

zaměstnání (dřívější, nynější a postavení v něm) ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

místo zaměstnání ........................................................................................................................................................ 

průkaz totožnosti ...................................................................... stav .......................................................................... 

 

 Jmenovaný po poučení podle § 19 zákona č. 40/74 Sb. učinil tuto výpověď: 

 

Co víte o vystoupení HUTKY na p ůdě MFF UK a kdo jej organizoval? 

 

Při sestavování plánu využití posluchárny S/3 umíst ěné na 

Malostranském nám ěstí, které provád ěly členové Zájmové komise ve 

složení HOLAN, ČERNÝ, DVOŘÁK, MALÝ, byl zvažován výb ěr ú činkujících, 

kte ří by p řipadali v úvahu a mohli by být pozváni na fakultu. V této 

souvislosti  student 4. ro čníku DVO ŘÁK Ladislav vystoupil s návrhem, 

že má možnost zajistit vystoupení s Jaroslavem HUTK OU, nebo ť má na 

něho spojení. S Tímto návrhem členové Zájmové komise souhlasili a 

DVOŘÁK výše uvedenou akci za čal zajiš ťovat, zda mu p ři tom n ěkdo ze 

student ů pomáhal mi není známo. DVO ŘÁK vystoupení s HUTKOU sjednal 

na 30. 3. 1977 a ústn ě s ním dohodnul p ředem odměnu ve výši 300 K čs. 

Tato dohoda byla pouze ústní. Program byl stanoven na ve černí 

hodinu. Vstupné bylo stanoveno ve výši 5 K čs a bylo jich prodáno 

zhruba 140. Vystoupení HUTKA provád ěl sám a skládalo se z 

 

_________________________ 

*) Nehodící se škrtněte! 

 

četl jsem a souhlasím Josef Černý 

Praze  24. 5. 1977  

Č E R N Ý  Josef, nar. 14.11.1954 Ho řice  

Nový Bydžov, Gottwaldova 700  

MFF UK v Praze  

Praha  

nečitelné ..98063 – LR 60  svobodný  

Praha 6 Pet řiny, kolej V ětrník - jih I/136  

09,00  



 

 

Druhá strana zápisu o výpov ědi: 

 

 

 Hry na kytaru doprovázené zp ěvem a mluveného slova, kterým uvád ěl 

jednotlivé písni čky. Část písni ček byla lidového rázu a část pocházela 

z jeho vlastní tvorby. N ěkteré z t ěchto písní svým skrytým obsahem 

zpochyb ňovaly naše soc. z řízení. V ětšina p řítomných student ů na toto 

reagovala smíchem. Po ukon čení p ředstavení naopak n ěkte ří studenti 

protisocialistické projevy HUTKY na vystoupení odso udili, jednalo se 

např. o STAFFA, TEGZE, ČERNÝ, HOLAN. 

 

  Druhé vystoupení s HUTKOU zorganizoval op ět DVO ŘÁK. Já jsem mu ovšem 

nazna čil, že p ři svém druhém vystoupení by se m ěl v ěnovat p řednesu 

pouze lidových písní. Zda DVO ŘÁK toto HUTKOVI sd ělil mi není známo. 

Druhé vystoupení prob ěhlo 11.5.1977 op ět v  posluchárn ě S/3 na 

Malostranském nám ěstí. Vstupné bylo stanoveno rovn ěž ve výši 5 K čs, 

ovšem student ů se dostanilo podstatn ě méně, než p ři prvním vystoupení. 

 

  Vstupenky na ob ě vystoupení s HUTKOU jsem prodával sám a výt ěžek 

jsem soust řeďoval u sebe, nebo ť jsem  nich pozd ěji hradil výdaje na 

jiné akce a rovn ěž tak jsem z t ěchto pen ěz p ři prvním vystoupení 

zaplatil HUTKOVI částku 300 K čs a p ři druhém částku 250 K čs, p ři čemž 

nebyl vystaven žádný písemný doklad. 

 

  K výše uvedenému nemám více co bych dodal, údaje jsem uvád ěl 

pravdiv ě a nebyl jsem k nim donucen. 

 

Vypov ěděl:         Vyslechl: 

(podpis)          (podpis) 

.......................     ....................... .. 



Součást: S-StB Hradec Králové    Výtisk čís.:  1 
Odbor .......II ................odd.....2.  ................................  Počet listů:  5 
Operat. pracovník: ..nstržm. TESA Ř Ji ří ..........  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:  3x  
Č.svazku...................kr.jméno.........................................  1x – KAPELA 9731 
Číslo jednací.....OS-00 716/ II-2-77 .....................  1x-X.S-FMV Praha 3.odb. 
(Pouze při odeslání mimo odbor).      1x- SV SEO zde 
 

       V ....Hradci Králové .... dne ...12.5. .......1977...... 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo ............... 
 

navazuje na záznam č. ............... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Vyhodnocení poznatk ů získaných p ři provád ěné dokumentaci 

negativního vystoupení Jaroslava HUTKY 

 
Schůzka konána dne.......................................................  Popis. událost se stala dne....7.4.1977 ............... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 
1.  Dne 7.4.1977 ve řejn ě v negativním duchu vystoupil v Muzeu v Hradci 
Králové kytarista a zp ěvák folklorových písní Jaroslav HUTKA. Jmenovaný 
nemá v sou časné dob ě od p říslušného orgánu PKS, ke své činnosti potvrzenou 
uměleckou kvalifikaci. Toto vystoupení lze považovat z a nelegální a 
destruktivní. 
  Na základ ě získaných poznatk ů bylo p řistoupeno k vyslechnutí osob, 
které vystoupení organizovaly a také se zú častnily. Jednalo se o: Lubomíra 
BRABCE, Pavla HOCHMANA, Dagmar POUROVOU, Vladimíra URBANA, Ji řího 
JANECKÉHO, Hanu PANENKOVOU, Pavla SMUTNÉHO, Vladimí ra ELCNERA a Jind řicha 
VRZÁNĚ. 

 Jejich výslechy byly zadokumentovány a potvrzeny n ásledující 
poznatky : 
 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 



 

 

 

- 2 – 

 

 

 

 Impuls k uskute čnění vystoupení Jaroslava HUTKY dal Lubomír BRABEC, 

nar. 8.3.1952 Hradec Králové, byt. Hr. Králové, Bez ru čova 1435, býv. 

člen kanojistického oddílu TJ T řebechovice p/Orebem. Pro toto 

vystoupení zajistil sál v Muzeu v Hr. Králové na de n 7.4.1977, kde m ěla 

dle objednávky prob ěhnout sch ůze člen ů oddílu kanoistiky z T řebechovic. 

O p řípravované sch ůzi ani o pr ůběhu nikdo z výboru oddílu nic nev ěděl a 

BRABCOVI údajná sch ůze oddílu sloužila pouze jako rouška pro vystoupení  

HUTKY. Objednání sálu zajistil BRABEC tak, že použi l volného listu 

papíru s razítkem oddílu na vypln ění objednávky. Tuto p ředal v Muzeu 

hospodá řce ČÍŽKOVÉ s tím, že zde prob ěhne sch ůze a promítání filmu 

z činnosti oddílu. Volný list papíru s razítkem oddílu  měl z roku 1976, 

kdy používal razítko oddílu k za řízení p řevodu motorového vozidla. 

BRABEC sám byl pouze řadovým členem, nikoliv jak uvedl na objednávce, 

že je jednatel oddílu. 

V totmo p řípad ě BRABEC zneužil T ělovýchovné jednoty, oddílu kanoistiky 

Třebechovice p/O. a rovn ěž neoprávn ěně vystupoval jako jednatel téhož 

oddílu. 

  Po zajišt ění sálu Muzea, BRABEC požádal v polovin ě b řezna Pavla 

HOCHMANA nar. 29.6.1957 Hr. Králové, byt. Hr.Králov é I, Labská kotlina 

987, p řech. Na valech 73 Nový Bydžov, aby HUTKOVI napsal s  tím, zda by 

nemohl p řijet 7.4. 1977 do Hradce Králové. Ú čast HUTKY, HOCHMAN 

zajistil a o vystoupení informoval další spolužáky z gymnázia Nový 

Bydžov. 

 Dne 7.4.77 Jaroslav HUTKA p řijel do Hr.Králové osobním vozidlem SPZ 

ABY 54-13 v doprovodu n ějaké sle čny (údajn ě manželky). Samotné 

vystoupení za čalo asi v 18,30 hod, na kterém jmenovaného p řivítal 

BRABEC a p ředstavil se, že je členem oddílu kanoistiky z T řebechovic 

p/Or. 

  Vystoupení bylo p řítomno asi 140-160 osob, ve v ěkovém složení 

kolem 18 ti let. Mezi p řítomnými se vybíral finan ční p řísp ěvek 

a to ve výši 10,- K čs. Částku 150,- K čs vybral VRZÁ Ň, student 

stavební pr ůmyslovky v Hradci Králové o což jej požádal 



 

 

 

- 3 – 

 

 

 

 

14 dní p ředtím BRABEC a zárove ň jej informoval o vystoupení HUTKY. Tyto 

peníze p ředal VRZÁ Ň ELCNEROVI st. gymnázia H.K:, který je dále p ředal 

BRABCOVI. K jakému ú čelu m ěly peníze sloužit jmenovaným není známo. 

Další osoby, které vybírali se nepoda řilo zjistit. Bylo však zjišt ěno, 

že peníze vybírali ješt ě t ři mladíci a jedna dívka, která m ěla vybrat 

částku asi 200-300 K čs. 

 Pr ůběh vystoupení byl nahráván na magnetofon studentem g ymnázia H.K. 

Petrem NOVÁKEM, který p ředal kazetu s nahrávkou spolužákovi z t řetího 

ro čníku Ji římu PETRÁČKOVI. PETRÁ ČEK nahrávku p řehrál a po zjišt ění, že 

nahrávky jsou nekvalitní a není rozum ět slov ům, tuto vymazal. 

 K samotnému vystoupení Jaroslava HUTKY bylo zjišt ěno, že se 

repertoár skládal z lidových písní a dále z písní, které byly zam ěřeny 

proti politice KS Č a sou časnému z řízení. Konkrétn ě je možno uvést písn ě 

„Sokrates, Církevní tatíci“, dále v písni o Praze z píval, že je zde 

mnoho špíny, Praha je plná krys a potkan ů a toto vše st řeží hradní 

stráž. 

Mezi jednotlivými písni čkami často používal slova jako „svoboda“ a 

„lidská práva“. 

 Vystoupení HUTKY bylo ze strany mladých lidí p řijmuto bou řlivým 

potleskem a n ěkteré refrémy zpívali spole čně s HUTKOU. 

 Jak vyplývá z výše uvedeného nejednalo se ve skute čnosti o žádnou 

sch ůzi, po celou dobu vystupoval se svým žánrem a hrou na kytaru pouze 

HUTKA. Bylo zjišt ěno, že z člen ů oddílu kanoistiky se vystoupení 

zúčastnilo pouze 5 lidí a tudíž se jednalo o ve řejné vystoupení, které 

nebylo nikým povoleno. 

 Záv ěrem je možno konstatovat, že písn ě HUTKY i celkový jeho projev 

negativn ě p ůsobil na myšlení mladých lidí. 

 

2) Informace navazuje na p ředešlé poznatky zjišt ěné k negat. vystoupení 

J.HUTKY. 

 

3) Dokumentováno výslechy dle § 19 zák. č. 40/70 u Lubomíra 
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BRABCE, Jind řicha VRZÁN Ě, Pavla HOCHMANA, Dagmar POUROVÉ, Vladimíra 

URBANA, Jind řicha JANECKÉHO, Hany PANENKOVÉ, Pavla SMUTNÉHO a 

Vladimíra ELCNERA. 

 

4) Písemn ě informovat II.a odbor 3. odd ělení S-Stb Praha, v četn ě 

dokumentace. 

 

 Konzultovat s OV-S-VB Hr.Králové, trestní postih L ubomíra BRABCE dle 

§ 250 odst. 2b, tr.z. – podvod 

 

 P řípisem informovat V Č-KNV odbor školství a kultury o negativním 

vystupování Jar. HUTKY ve V ČK, v četn ě negativního p ůsobení na 

studenty, na provedení jejich vlastních opat ř. 

 

5) PANENKOVÁ Hana,  17.6.1959 Hr.Kr., Hradec Králov é I, Dukelská 789, 

studentka 

 

  SMUTNÝ Pavel  17.10.1959 H.K., Hradec Králové III , 

Myslbekova 457, student 

 

  ELCNER Vladimír  19.11.1959, Hradec Králové, Seve rní 754, 

student 

 

  VRZÁ Ň Jind řich  5.12.1959 Chlumec, byt. Hradec Králové III, 

       Severní 760, student 

 

  BRABEC Lubomír  8.3.1952 Hr.Kr., byt. Hradec Král ové II, 

       Bezru čova 1435, zam. D řevotvar, samost. technolog 

 

  HOCHMAN PAVEL  29.6.1957 Hr.Kr., byt. Labská kotl ina 978 

       Hrad.Králové I, p řech. Na valech 73, Nový Bydžov, 

       student 

 

  POUROVÁ Dagmar  13.8.1959 H.Král., byt. SNP 635, Hrad. Král.III, 

       studentka 

 

  URBAN Vladimír  23.7.1955 Hranice n/Mor., byt. Pa rdubice, 

Leningradská 2250, zam. KM V č. Hr.Králové 
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 JANECKÝ Ji ří, 12.3.1925 Hodkovice okr. Liberec, Hradec Králové  II, 

     Sukovy sady 660, zam ěst. k M.V č. Hr.Králové 

 

 

6) 0 

 

 

 

 

nstržm. T e s a ř  Ji ří 

(podpis) 

 

 

 

Náčelník 2.odd. II.odboru 

(podpis) 

npor. D v o ř á k Jaroslav 



Součást: O-StB Liberec      Výtisk čís.:  3 
Odbor ...........................odd..............................................  Počet listů:  2 
Operat. pracovník: npor. Pet řvaldský Josef ...  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku....16422 ..kr.jméno.....“Aleš“ ......................  1. OstB Liberec s.Paulus 
Číslo jednací.....OS-0449/2-1977 .............................  2-3. VSBO Ústí nad Labem 
(Pouze při odeslání mimo odbor).      4. S-StB Ústí n.L. II.odb. 
           5. O-StB Liberec sv.16422 

       V ....Liberci ..................... dne ...5.4. .......1977...... 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo ............... 
 

navazuje na záznam č. ............... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Vystoupení zp ěváka HUTKY Pavla z Pragokoncertu Praha, 

na vysoké škole strojní a textilní v Liberci p ři koncertu. 

 
Schůzka konána dne.........4.4.1977 .............................  Popis. událost se stala dne....březen 1977 ......... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1. V druhé polovin ě b řezna 1977 se uskute čnil v menze VŠST v Liberci 

koncert Pavla Hutky v Pragokoncertu Praha a po řadatelem byl Park 

kultury a odechu v Liberci. Když se pramen dotazova l nám ěstka 

ředitele PKO Ladislava Bareše jak tento koncert hodn otí, tak jen 

mávnul rukou a řekl z toho m ůže být ješt ě pr ůšvich. Uvedl, že samotný 

zpěvák Hutka zpíval vlastní písn ě, do v dialogu použil mnoho nevhodných 

jmen a slov. Nap říklad n ěco zpíval kolem Havlí čka Havla a mnoho lidí 

si to mohlo r ůzně vysv ětlovat. Podruhé prý bude uvažovat, zda PKO 

takového zp ěváky bude zvát do Liberce, jelikož nem ůže p řipustit, 

aby n ěkdo provokovat a nakonec by to odnesl on s kapelou 
 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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 a mohli by mu d ělat potíže p ři eventuelním letošním zájezdu do NSR. 

 

2. Správa pojednává o nevhodném vystoupení zp ěváka Hutky Pavla 

z Pragokoncertu Praha na VŠST V Liberci p ři koncertu. 

 

3. Nedokumentováno. 

 

4. Zpráva bude využita na O-StB Liberec, bude prove dena informace na VŠST 

v Liberci jak ostatní p řítomní hodnotili koncert Hutky. Na S-StB je zaslána  

pro informaci. 

 

5. H u u t k a  Pavel, bytem Olomouc, zp ěvák Pragokoncertu Praha. 

 B a r e š  Ladislav, nar. 22.4.1916 Hradec Králové , české nár. 

čsl.st.p říslušnosti, zam ěstnán POK Liberec, 

bytem Liberec XV, Sosnova ul. č.467. 

 

6. Zpráva se jeví jako pravdivá. 

 

 

 

Vypracoval:         Ná čelník O-StB : 

(podpis)           (podpis) 

npor.Pet řvaldský Josef       plk. JUDr. Hyka Vít 

 



Součást: S-StB Ústí n.L.      Výtisk čís.:  2 
Odbor .......I ..................odd.....Most .............................  Počet listů:  2 
Operat. pracovník: ..kpt. Rokos Ant. ..................  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:  1x domo sv.9562/8 Rokos  
Č.svazku...12983 ....kr.jméno.....VAVŘINEC...............         1x domo s. Šimek 
Číslo jednací.....OS-0382/ Rs-77...................................         1x II.odbor PETLICE 
(Pouze při odeslání mimo odbor).             1x VSEO Ústí n.L. 
 

       V ....Most ě.................... dne ...14.4. .......1977...... 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo ............... 
 

navazuje na záznam č. ............... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 KOSTÚR Ji ří – odložení p říprav k emigraci a poznatky k vystoupení 

zpěváka HU ŤKY v Litvínov ě, kde m ěl narážky na režim. 

 
Schůzka konána dne.......7.4.1977 ..............................  Popis. událost se stala dne....6.4.1977 ............... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 
KOSTÚR Ji ří se v poslední dob ě po svém návratu z nemocnice, distancuje od 
otev řené snahy zapojit se do oposice ve smyslu CHARTY 77 . 
V nemocnici četl knihu od Feutfangera – „Bláznova moudrost“ v ní  pak 
popisované okolnosti kolem Francouzské revoluce a t o jej vyvedlo v duševní 
chaos. Nechce se v ůbec angažovat, prý neví, čí je. V otázce své zamýšlené 
cesty na západ /p říprava k emigraci/ chce vy čkat výsledk ů B ělehradské 
konference. O čekává, že soc. státy budou nuceni u činit ústupky ve volném 
pohybu osob. Pak se teprve rozhodne jak vycestuje. 
V b ěžné diskusi se p řed Pramenem zmínil o vystoupení zp ěváka HU ŤKY z Prahy 
které m ěl v „Docela malém divadle“ v Litvínov ě dne 6.4.77 a pochvaloval si 
jak zmín ěný zp ěvák šikovn ě v textech i b ěhem mluveného slova, m ěl narážky 
na režim, což uvád ělo diváky do ur čité radosti. 
 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

Emigrace a PETLICE  
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2. K osob ě Kostúra jsou zjiš ťovány poznatky jak o jeho angažovanosti pro 

Chartu 77, tak i k p řípravám k emigraci. V získané zpráv ě se hovo ří o 

tom, že jmenovaný po úraze se snaží vyhnout n ějakým akcím proti našemu 

zřízení a že zaujal i vy čkávací postoj k emigraci, kterou bude chtít 

uskute čnit až po B ělehradské konferenci. 

Zajímavým je poznatek k zp ěvákovi HUTKOVI z Prahy, který v Litvínov ě 

při vystoupení m ěl narážky na soc. z řízení. 

 

3. -- 

 

4. K osob ě Kostúra je i nadále zam ěřován TS VAV ŘINEC s cílem zjistit jeho 

další úmysly k emigraci. 

 Pokud se týká poznatku ke zp ěvákovi HU ŤKOVI z Prahy, tak poznatek bude 

předán prac. 2.odd. k jejich dalšímu opat ření. 

 

5. KOSTÚR Ji ří 8.9.1942 Praha, bývalý básník, nyní zam ěstnán jako lesní 

dělník u Lesního závodu v Litvínov ě 

 rozvedený, bytem trvale Praha 7, P řístavní 428/3 

přechodn ě Lom Vrbenského 425 okr. Most 

 HUŤKA – zp ěvák Pragokoncertu v Praze – neustanoven 

 

6. Zpráva byla získána od prov ěřeného spolupracovníka a dle p ředběžné 

konsultace s prac. 2.odd. co se jedná o seriozní po znatek, neb obdobné 

poznatky se k uvedenému zp ěváku již na zdejším O-Stb nacházejí. 

 

 

18.4.77-(podpis) 

 

vypracoval kpt. Rokos Ant. 

(podpis) 

 



 

 

V Praze dne 25.6.1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUTKA Jaroslav – informace. 

--------------------------- 

 

 

 

HUTKA Jaroslav  nar. 21.4.1947 Olomouc, české národnosti, 

      čsl. st.p řísl., ženatý, bez politické p říslušnosti, 

      zp ěvák a kytarista, bytem Praha 2, Neklanova 30. 

 

 

 

  Jmenovaný p ůsobí jako zp ěvák a kytarista lidových písní v Praze 

i v jiných místech naší republiky s vlastními po řady, které jsou 

v naprostém rozporu s ideovým posláním um ění socialistické spole čnosti. 

Při svých hudebních vystoupeních, které prokládá mluv eným slovem, HUTKA 

používá často r ůzných dvojsmyslných narážek, zam ěřených v ůči KS Č a 

politické situaci v ČSSR. Jeho po řady, p řipravené v ětšinou pro mládež 

jsou interpretovány formou skrytého odporu a nesouh lasu s politickou 

situací v ČSSR. HUTKA r ůznými anachronismi a p řirovnáními zesm ěšňuje 

skrytou formou naše p ředstavitele státní moci, jako je tomu nap ř. 

v písni „Sokrates“, na druhé stran ě se snaží popularizovat pravicové 

exponenty, jako je tomu v p řípad ě písn ě o Karlu Havlí čku Borovském, 

kterého p řirovnává k mluv čímu CHARTY 77 Václavu HAVLOVI. V mluveném 

slov ě potom zesm ěšňuje socialistické um ělce, kte ří odsoudili CHARTU 77 

při shromážd ění v Národním divadle. Podobné provoka ční invektivy 

provází celý po řad Jaroslava HUTKY. 
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HUTKA byl pro svoji ideov ě závadnou činnost vyšet řován již v r. 1975 

KS SNB Hradec Králové pro porušení tr. zákona dle § § 102 a 198. Pro 

amnestii, ud ělenou prezidentem republiky ze dne 8.8.1973 bylo tr . 

řízení proti Jaroslavu HUTKOVI zastaveno. V r. 1976 byla z d ůvod ů 

ideové závadnosti zákázána činnost Jaroslava HUTKY v Jiho českém, 

Západo českém a Východo českém kraji. 

 

 V letošním roce byly zjišt ěny poznatky o závadových vystoupeních 

Hutky ve Zvolenu, v Pezinoku, v Brn ě, ve Svitavech, v Litomyšli, 

Zlechov ě u Uherského Hradišt ě, V Praze potom z vystoupeních v za řízení 

ÚOMP JF Divadélko v Nerudovce a Bará čnické rycht ě, kde vystoupení HUTKY 

organizuje TJ NOHYB. 

 

 Zvláš ť závažné poznatky byly zjišt ěny z vystoupení Jaroslava HUTKY 

na fakult ě jaderné fyziky ČVUT dne 28.4.1977, kde závadnost vystoupení 

HUTKY byla hodnocena akademickými funkcioná ři a následn ě řešena 

fakultním výborem SSM, který vyvodil záv ěry proti organizátor ům této 

akce. P ři námi provád ěné dokumentaci prod ěkan fakulty jaderné fyziky 

ČVUT ing. LON ČAR uvedl : 

.....“HUTKA za čal svým výkladem vytvá řet atmosféru pro vhodn ě zvolené 

písn ě, které jak se ukázalo, m ěly politický charakter s ost ře zam ěřeným 

politickým nábojem .... V rámci komentá řů, kterými prokládal své zp ěvy 

se zmínil o shromážd ění v Národním divadle, o Gottovi – jako zástupci 

umělc ů, který p ředčítal poselství na shromážd ění um ělc ů v Divadle hudby 

apod. ..... Další písn ě, jako nap ř. o Janu Husovi, Sokratovi, 

Havlí čkovi – HAVLOVI už m ěly zjevn ě charakter politické satiry, což 

ješt ě dopl ňoval z jeho hlediska k tomu vhodným komentá řem. 
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Vyvrcholením jeho provoka čního zp ůsobu interpretace starých písní byla 

píse ň o Havlí čkovi – HAVLOVI. Slovn ě tak komponovaná, že bylo 

evidentní, že se jedná o spisovatele HAVLA jako jed noho z autor ů 

CHARTY 77, který bojuje za svobodu, což se „pán ům“ nelíbí a že mu za to 

dají bezplatn ě pobyt a šatstvo apod., což b ěhem zp ěvu bylo odm ěněno 

potleskem .... Bylo zajímavé, že b ěhem programu u n ěkterých refrén ů byl 

HUTKA doprovázen sborovým zp ěvem, což bylo evidentní, že jde o jeho 

obdivovatele písní, kte ří ho neustále doprovází. Další pozoruhodností 

byla skute čnost, že posluchárna byla pln ě obsazena, p řestože se ten 

večer hrál hokejový zápas SSSR- ČSSR. 

 

 Poznatky p ředané ing. LON ČAREM potvrdili i studenti fakulty jaderné 

fyziky Emil PELIKÁN a František PODZIMEK, p ředseda fakultního výboru 

SSM, od kterých byly získány magentofonové pásky z vystoupení HUTKY 

(viz p říloha). 

 

 Jaroslav HUTKA vystupuje za honorá ř do výše 400,- K čs za vystoupení, 

ačkoliv nemá um ěleckou kvalifikaci, potvrzenou Pražským kulturním 

st řediskem. Tím se prakticky dopouští nedovoleného pod nikání, smlouvy 

s jednotlivými po řadateli si vyhotovuje sám s odkazem na rozhodnutí 

ministerstva kultury ČSSR č. 11, 753/73 – V/2 ze dne 8.8.1973 

„Odměňování ob čanů – čelných osobností našeho ve řejného, kulturního, 

vědeckého a sportovního života – p ři ú činkování v rámci kulturn ě 

výchovných po řadů“. Jak bylo na ministerstvu kultury zjišt ěno, toto 

rozhodnutí se na Jaroslava HUTKU nevztahuje a nebyl o mu ministerstvem 

kultury p řiznáno. 

 

 P ři sjednávání t ěchto smluv nejsou dodržovány p ředpisy o provedení 

umělecko výchovného po řadu nejen ze strany HUTKY, 
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ale i ze strany odpov ědných pracovník ů v kultu ře. I když HUTKU nelze 

pokládat za pracovníka v oblasti kultury, je odbore m kultury ONV Praha 

2 veden jako svobodný um ělec a odevzdává da ň z p říjmu za svoji 

uměleckou činnost. P ři vystupování HUTKY v Divadle v Nerudovce dochází 

v mnoha p řípadech k podpisování smluv HUTKY vedoucí tohoto di vadla 

Jarmilou ŠEROU, n ěkdy i se zp ětnou platností, p ři uzavírání smluv 

nejsou p ředkládány um ělecké scéná ře, které nejsou ani vyžadovány ze 

strany pracovník ů ONV Praha 1. HUTKA dle našeho zjišt ění vystupuje 

podle p ředběžného scéná ře z r. 1975, i když od této doby jeho obsah je 

zna čně zm ěněn. 

 

 Vystoupení s ideov ě závadných zam ěřením uskute čňují mimo HUTKY i 

zpěváci Vladimír MERTA, nar. 20.1.1946 a Vlastimil T ŘEŠŇÁK, nar. 

26.4.1950, kte ří vystupují p řevážn ě ve vysokoškolských klubech, klubech 

SSM a v kulturních za řízeních mládeže. Na jejich vystoupeních, které 

mají na mladé lidi siln ě negativní dopad, je vždy mimo řádně velká 

návšt ěvnost. 

 

  Vzhledem k vysoké spole čenské nebezpe čnosti vystupování HUTKY, 

MERTY a TŘEŠŇÁKA mezi mládeží, Vám dáváme výše uvedené poznatky na 

vědomí. 

 

 Po naší linii je v sou časné dob ě provád ěno opat ření k trestnímu 

postihu Jaroslava HUTKY pro porušování zákona dle §  118 odst. 1, tr. 

zák. – nedovolené podnikání. Na zjišt ěné nedostatky na úseku kulturních 

zařízení byl písemn ě upozorn ěn vedoucí odboru kultury NVP s. dr. 

Svoboda. Z naší strany jsou p řijímána další opat ření k zamezení 

činnosti interpret ů, jejichž program je ideov ě závadný. 



 

 

 

Vyt ěžení magnetofonového pásku z vystoupení Jaroslava H UTKY na fakult ě 

jaderné fyziky dne 28.4.1977. 

--------------------------------------------------- -------------------- 

 

 

 

 

 V za čátku svého vystoupení vysv ětluje Jaroslav HUTKA sv ůj repertoár. 

Po první písni, která byla z politického hlediska n ezávadná, však 

následuje HUTK ŮV proslov, ve kterém napadá, ironizuje a zesm ěšňuje 

vystoupení Svazu um ělc ů za odsouzení CHARTY 77 v televizi : 

„Když to Kája četl a on dokonce mluvil, stáli tam ostatní a byli v elmi 

bledí, jakoby z kamene, von je z řejm ě nikdo neprobudil“ (obrovský 

potlesk) a pokra čuje: 

„oni cht ějí pracovat v klidu, ale jak prý to myslejí s tou p ředložkou“ 

(potlesk). 

V následující písni „Galileo“ HUTKA vysloven ě napadá státní instituce, 

jako je prokuratura a bezpe čnost: „Hlavou ze ď neprorazíš, stav ějí 

šibeni čky a sbíraj d řevo na hrani čky“, ..... „moci páni pojídají 

husi čky“ ..... „musíš odvolat, tak se zachráníš, zavíraj í za tvou 

pravdu!“ 

V dalším odstavci písn ě d ělá narážky na inter. pomoc sov ětských vojsk 

v ČSSR „Životní pojistkou je podru čenství!“ – „jdou vlci od hor, 

stahují se mra čna“ apod. (pasáže písn ě prokládány výbuchy smíchu 

poslucha čů). 

 

 V další písni o „Janu Husovi“ napadá soudy a bezpe čnost, op ět 

v narážkách a dvojsmyslných invektivech. Naráží zde  na p ředvolání 

mluv čích CHARTY 77 k výslechu „nikam necho ď mist ře Jene, jsou to vrazi, 

jsou to svin ě“, „jazyk si pr.... pasou, svoji pravdu nenaleznou“ , „máme 

pravdu, máme sílu, proto všichni m ěj se k dílu“ – zde nabádá k odporu 

(obrovský potlesk). 

 

 V písni „Sokrates“ p řirovnává tohoto řeckého filosofa k prof. 

PATOČKOVI : 
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„Sokrate, Sokrate, máš blbý otázky, a špinavou hubu , tohle ti neprojde, 

šťourale š ťouralská, avška ti to ukáže zákonnost aténská, nebu deš 

pomlouvat aténské p ředáky – ur čit ě jsi placen spartskými cizáky“ – zde 

napadá vládu, p ředstavitele státní moci, je z řejmé, že se vysmívá 

oficielním tvrzením, že mluv čí CHARTY byli placeni emigrantskými centry 

(obrovský skandovaný potlesk). Na záv ěr celé písn ě byl dlouhotrvající 

potlesk, n ěkteré refrény této písn ě zpívalo obecenstvo s sebou. V písni 

o Karlu Havlí čku Borovském tohoto ztotož ňuje s Václavem HAVLEM : 

„paragraf, šavle, te ď dumej o právu Havlí čku – HAVLE“ – zpívá zde 

v narážkách i na orgány StB: „potichu, bez hluku p řišli t ě navštívit, 

korektn ě, zdvo řile, nemohl jsi odep řít, hostinské pokoje už čekají“. 

Refrén o Havlí čku – HAVLOVI byl zpíván obecenstvem s obrovským 

porozum ěním. Konec písn ě byl p řehlušen skandovaným potleskem. 

 

 

 Toto je pouze výb ěr n ěkolika skladeb, který v p řepisu nem ůže 

vystihnout celkovou atmosféru a HUTKOVU politickou satiru, která však 

na magnetofonovém pásku je jednozna čně z řejmá z reakcí obecenstva na 

jednotlivé pasáže textu písní i mluveného slova. 



KRAJSKÁ SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI 
SPRÁVA STÁTNÍ BEZPEČNOSTI – Hradec Králové 

 

Čj.: ...OS-00468/II-2-77....       Dne:..........24. kv ětna 1977 ........ 

 

 

 

 

PRVOPISEM! 

Správa Státní bezpe čnosti 

2a odbor, 3. odd ělení 

 

P r a h a 

_________ 

 

 

HUTKA Jaroslav – žádost o výjezd do KS 

 

Počet list ů : 1 

Přílohy : 1/1 

 

 

 

 V p říloze Vám zasíláme oznámenku o žádost výjezdu HUTKY  do KS, která 

byla do KOPV Praha, na základ ě blokace z roku 1975 zaslána na II. odbor KS 

SNB Hradec Králové. 

 

 Odesílání oznámenky na Vaší adresu bylo telefonick y projednáno se s. 

ŘEZNÍČKOVOU z KOPV Praha. 

 

 

Vyřizuje : 

nstržm. Tesa ř J./2149 

 

 

 

Náčelník II. odboru S-Stb 

(podpis) 

pplk. D a v i d  František 

Přísně tajné 

20/5 



Správa STB Praha 

2a odbor, 3. odd ělení. 

---------------------- 

OS-01753/2a-77 

 

V Praze dne 26. kv ětna 1977 

 

Výtisk č. : 2 

Počet list ů : 2 

S ch v a l u j i : 

(podpis) 

.................... 

Náčelník S-STB Praha 

plk. K u p e c  Karel 

 

 

HUTKA Jaroslav - nepovolení výjezdu do zahrani čí a odebrání cestovních 

doklad ů – dožádání KOPaV. 

 

 

 Z operativních d ůvod ů žádáme, aby osob ě : 

 

HUTKA Jaroslav, nar. 21.4.1947 Olomouc, české národnosti, 

      čsl. st. p říslušnosti, ženatý, bez polit. 

      p říslušnosti, zp ěvák a kytarista, bytem 

      Praha 2, Neklanova 30, 

nebyl povolen výjezd do zahrani čí – Francie, Dánska a Norska a provedeno mu 

odebrání cestovních doklad ů. 

 

 V p řípad ě, že se jmenovaným hodlá vyjet i jeho manželka 

 

HUTKOVÁ Daniela, roz. Macíková, nar. 18.5.1953 Loun y, v domácnosti, 

      bytem Praha 2, Neklanova 30, 

žádáme k její osob ě o provedení stejného opat ření. 

 

 

Vypracoval : mjr. Mrkvi čka (podpis) 

 

D o p o r u č u j i :        S o u h l a s í m : 

(podpis)            (podpis) 

.....................        ..................... 

Náčelník 3. odd ělení        Ná čelník 2a odboru S-STB 

pplk. Hi řman Jar.         pplk. Dvo řák Ji ří. 



- 2 – 

 

 

 

  HUTKA Jaroslav, který je rozpracováván v akci „ZP  ĚVÁK“ v sign. sv. 

č. 26272, p ůsobí bez potvrzené um ělecké kvalifikace jako zp ěvák a kytarista 

lidových písní v Praze i v jiných místech naší repu bliky s vlastními 

pořady. 

  P ři svých hudebních vystoupeních, které prokládá mluv eným slovem, 

používá r ůzných dvojsmyslných narážek zam ěřených v ůči KS Č a politické 

situaci v ČSSR. Jeho po řady, p řipravované v ětšinou pro mládež, jsou 

interpretovány formou skrytého odporu a nesouhlasu s politickou situací 

v ČSSR. 

Svá vystoupení HUTKA uskute čňuje nedovoleným zp ůsobem za honorá ře do 400,- 

Kčs pod záštitou r ůzných kulturních za řízení mládeže jako SSM a pod. 

 

 

 

Vypracoval : mjr. Mrkvi čka 

   (podpis) 

 

 

 

 

Rozdělovník : 

Vyhotoveno 2x, Výtisk č. 1. Krajský odbor pas ů a víz 

    Výtisk č. 2. sign. sv. č. 26272. 



Správa StB Praha 

2a odbor – 3. odd ělení 

---------------------- 

OS-001606/2a-3-77 

 

V Praze dne 19.5.1977 

 

 

P r v o p i s e m 

 

ODESLANÁ ZPRÁVA !!! 

 

 

KS SNB, Správa StB 

2, odbor 

P l z e ň 

------ 

 

 

 

Akce „ZP ĚVÁK“ – HUTKA Jaroslav – dožádání. 

------------------------------------------ 

 

 

 

 Zdejší S-StB Praha, 2a odborem, 3. odd ělením je v akci „ZP ĚVÁK“ sig. 

sv. č. 26 272 rozpracováván: 

HUTKA Jaroslav,  nar. 21.4.1947 Olomouc, české národnosti, 

    čsl. st. p řísl., bez politické p říslušnosti, 

    svobodný um ělec, bytem Praha 2, Neklanova 30. 

 

 

 

Jmenovaný, p řestože nemá um ěleckou kvalifikaci, vystupuje za honorá ř 

v r ůzných krajích ČSSR jako kytarista a zp ěvák. Ve svých vystoupeních 

používá dvojsmyslných narážek v ůči politice KS Č a situaci v ČSSR. 

 

Dle našeho zjišt ění vystupoval Jaroslav HUTKA za čátkem r. 1976 

v divadle pod Lampou, za řízení OKS Plze ň 1. Honorá ře mu byly zasílány 

poštou. Jméno zodpov ědného pracovníka neznáme. 

Přísně tajné 

 
 
 
číslo zprávy: 964 
přijato dne: 20. května 1977 
odesláno dne: nečitelné 



 

 

- 2 – 

 

 

 

 Vzhledem k tomu, že v sou časné dob ě provádíme dokumentaci s cílem 

zabránit HUTKOVI v dalším vystupování a postihnout ho dle § 118, žádáme Vás 

o sou činnost a zaslání dokumentace z vystoupení HUTKY v P lzni 

 

1) Provést zápis o výpov ědi s odpov ědnými pracovníky OKS Plze ň 1, divadlo 

pod Lampou o vystoupení HUTKY se zam ěřením na závadové projevy HUTKY 

při p ředstaveních a zp ůsob proplacení honorá ře. 

 

2) V p řípad ě, že p ři p ředstavení byly po řizovány magnetofonové nahrávky, 

zajistit jejich kopie. 

 

3) Zajistit smlouvy nebo jejich fotokopie o vyplace ném honorá ři HUTKOVI. 

 

4) Zaslat veškeré další poznatky, které b ěhem šet ření k vystoupení HUTKY 

budou získány. 

 

 

 Výsledky p řešet ření zašlete k našemu č.j. do 30.5.1977. Zárove ň Vás 

žádáme, abyste v souladu s naším požadavkem, zaslan ém všem správám StB 

učinili opat ření k zamezení dalšího vystupování HUTKY v Plzni. 

 

Vypracoval: mjr. Mrkvi čka 

   (podpis) 

 

 

 

Náčelník 2a odboru S-StB Praha 

(podpis) 

/ pplk. Ji ří D v o ř á k / 



Správa StB Praha 

2a odbor – 3. odd ělení 

---------------------- 

OS-001606/2a-3-77 

 

V Praze dne 19.5.1977 

 

 

P r v o p i s e m 

 

ODESLANÁ ZPRÁVA !!! 

 

 

O - StB 

 

O l o m o u c 

-------------- 

cestou KS SNB Ostrava, 2. odbor 

 

 

 

 

Akce „ZP ĚVÁK“ – HUTKA Jaroslav – dožádání 

------------------------------------------ 

 

 

 

 Zdejší S-StB Praha, 2a odborem, 3. odd ělením je v akci „ZP ĚVÁK“ 

sig. sv. č. 26 272 rozpracováván: 

 

HUTKA Jaroslav,  nar. 21.4.1947 Olomouc, české národnosti, 

    čsl. st. p řísl., bez politické p říslušnosti, 

    svobodný um ělec, bytem Praha 2, Neklanova č. 30. 

 

 

 

Jmenovaný, p řestože nemá um ěleckou kvalifikaci, vystupuje za honorá ř 

v r ůzných krajích ČSSR jako kytarista a zp ěvák. Ve svých vystoupeních 

používá dvojsmyslných narážek v ůči politice KS Č a situaci v ČSSR. 

Přísně tajné 

 
 
 
číslo zprávy: 860 
přijato dne: 20. května 1977 
odesláno dne: nečitelné 



 

 

- 2 – 

 

 

 

 

 Dle našeho zjišt ění vystupoval Jar. HUTKA v zá ří 1976 v Divadle 

hudby v Olomouci s po řadem „Zbojníci a zabijáci“. Po řadatelem bylo 

Divadlo hudby – zodpov ědný pracovník KONE ČNÝ. Honorá ř ve výši 150,- K čs 

byl údajn ě proplacen p řes Socialistickou akademii. 

 

 V říjnu a listopadu 1976 vystupoval HUTKA v Olomouci v  klubu SSM 

FARMAKOLOG na pozvání člen ů tohoto klubu (jména zodpov ědného pracovníka 

neznáme). Jednalo se o po řady „Zbojníci a zabijáci“ a „Milenci a 

vrazi“. Za každý z t ěchto po řadů obdržel HUTKA 400,- K čs na základ ě 

smlouvy, kterou si sám vyhotovil. 

 

 Vzhledem k tomu, že v sou časné dob ě provádíme dokumentaci s cílem 

zabránit HUTKOVI v dalším vystupování a postihnout ho dle § 118, žádáme 

Vás o sou činnost a zaslání dokumentace z vystoupení HUTKY v O lomouci. 

 

1/ Provést zápis o výpov ědi s odpov ědnými pracovníky, respektive 

organizátory vystoupení HUTKY v Divadle hudby a klu bu SSM FARMAKOLOG 

se zam ěřením na závadové projevy HUTKY p ři p ředstaveních a zp ůsob 

proplácení honorá ře. 

 

2/ V p řípad ě, že p ři p ředstaveních byly po řizovány magnetofonové 

nahrávky, zajistit jejich kopie. 

 

3/ Zajistit smlouvy nebo jejich kopie o vyplaceném honorá ři HUTKOVI. 

 

4/ Zaslat veškeré další poznatky, které b ěhem šet ření k vystoupení 

HUTKY budou získány. 



 

 

- 3 – 

 

 

 Výsledky p řešet ření zašlete k našemu čj. do 30.5.1977. 

Zárove ň Vás žádáme, abyste v souladu s naším požadavkem, z aslaném všem 

Správám StB, u činili opat ření k zamezení dalšího vystupování HUTKY 

v Olomouci. 

 

 

 

Vypracoval: mjr. Mrkvi čka 

   (podpis) 

 

 

 

Náčelník 2a odboru S-StB Praha 

(podpis) 

/ pplk. Ji ří D v o ř á k / 



Správa StB Praha 

2a odbor – 3. odd ělení 

---------------------- 

OS-001606/2a-3-77 

 

V Praze dne 19.kv ětna 1977 

 

 

ODESLANÁ ZPRÁVA ! 

 

 

KS SNB 

Správa STB 

2. odbor 

B r a t i s l a v a. 

-------------------- 

 

 

Akce „ZP ĚVÁK“ – HUTKA Jaroslav – dožádání. 

------------------------------------------ 

 

 

 

 Zdejší S-STB Praha, 2a odborem, 3. odd ělením je v akci „ZP ĚVÁK“, 

sign. sv. č. 26272 rozpracováván: 

 

HUTKA Jaroslav,  nar. 21.4.1947 Olomouc, české národnosti, 

    čsl. st. p řísl., ženatý, bez politické p říslušnosti, 

    svobodný um ělec, bytem Praha 2, Neklanova č. 30. 

 

 

 

Jmenovaný, p řestože nemá um ěleckou kvalifikaci, vystupuje za honorá ř 

v r ůzných krajích ČSSR jako kytarista a zp ěvák. Ve svých vystoupeních 

používá dvojsmyslných narážek v ůči politice KS Č a situaci v ČSSR. 

 Dle našeho zjišt ění, vystupoval Jaroslav HUTKA v m ěsíci b řeznu 1977 

v Pezinoku, v za řízení M ěstského výboru SSM. Zodpov ědného pracovníka, ani 

způsob proplacení honorá ře neznáme. 

 Vzhledem k tomu, že v sou časné dob ě provádíme dokumentaci s cílem 

zabránit HUTKOVI v další vystupování a postihnout h o dle § 118 tr. zák., 

žádáme Vás o sou činnost a zaslání dokumentace z vystupování HUTKY 

v Pezinoku. 

 
 
 
číslo zprávy: 959 
přijato dne: 20. května 1977 
odesláno dne: 0715-1130 

Přísně tajné 



 

 

- 2 – 

 

 

 

1/ Provést zápis o výpov ědi s odpov ědnými pracovníky, respektive 

organizátory vystoupení HUTKY v M ěstském za řízení SSM, se zam ěřením 

na závadové projevy HUTKY p ři p ředstavení a zp ůsob proplacení 

honorá ře. 

 

2/ V p řípad ě, že p ři p ředstavení byly po řizovány MG nahrávky zajistit 

jejich kopie. 

 

3/ Zajistit smlouvy nebo jejich fotokopie o vyplace ném honorá ři 

HUTKOVI. 

 

4/ Zaslat veškeré další poznatky, které b ěhem šet ření k vystupování 

HUTKY budou získány. 

 

 Výsledky prošet ření zašlete k našemu č.j. do 30.5.77. 

Zárove ň Vás žádáme, aby jste v souladu s naším požadavkem,  zaslaném 

všem správám STB, u činili opat ření k zamezení dalšího vystupování 

Jaroslava HUTKY ve Vašem kraji. 

 

  

 

 

Vypracoval: mjr. Mrkvi čka 

   (podpis) 

 

 

 

Náčelník 2a odboru S-StB Praha 

(podpis) 

mjr. GRABMÜLLER Jar. 

 

 



Správa StB Praha 

2a odbor – 3. odd ělení 

---------------------- 

OS-001606/2a-3-77 

 

V Praze dne 19.5.1977 

 

 

P r v o p i s e m 

 

ODESLANÁ ZPRÁVA !!! 

 

 

Správa StB Brno 

O-StB Uherské Hradišt ě 

---------------------- 

cestou KS SNB B R N O 

2. odbor 

 

 

 

 

Akce „ZP ĚVÁK“ – HUTKA Jaroslav – dožádání. 

------------------------------------------ 

 

 

 

 Zdejší S-StB Praha, 2a odborem, 3. odd ělením je v akci „ZP ĚVÁK“ 

sig. sv. č. 26272 rozpracováván: 

 

HUTKA Jaroslav,  nar. 21.4.1947 Olomouc, české národnosti, 

    čsl. st. p řísl., bez politické p říslušnosti, 

    svobodný um ělec, bytem Praha 2, Neklanova 30. 

 

 

 

Jmenovaný, p řestože nemá um ěleckou kvalifikaci, vystupuje za honorá ř 

v r ůzných krajích ČSSR jako kytarista a zp ěvák. Ve svých vystoupeních 

používá dvojsmyslných nará řek v ůči politice KS Č a situaci v ČSSR. 

 

 Dle našeho zjišt ění vystupoval HUTKA dne 11.3.1977 ve Zlechov ě okr. 

Uherské Hradišt ě a ve dnech 17.-22.3.1977 v Brn ě. Jména zodpov ědných 

pracovník ů ani za řízení, ve kterých vystupoval neznáme.

Přísně tajné 

 
 
 
číslo zprávy: 963 
přijato dne: 20. května 1977 
odesláno dne:  



 

 

- 2 – 

 

 

 

  Vzhledem k tomu, že v sou časné dob ě provádíme dokumentaci s cílem 

zabránit HUTKOVI další vystupování a postihnout ho dle § 188, žádáme 

Vás o sou činnost a zaslání dokumentace k vystupování HUTKY v Uherském 

Hradišti a v Brn ě. 

 

1) Provést zápis o výpov ědi s odpov ědnými pracovníky t ěchto za řízení, 

ve kterých HUTKA vystupoval se zam ěřením na závadové projekty HUTKY 

při p ředstaveních a zp ůsob proplácení honorá ře. 

 

2) V p řípad ě, že p ři p ředstavení byly po řizovány magnetofonové 

nahrávky, zajistit jejich kopie. 

 

3) Zajistit smlouvy nebo jejich kopie o vyplaceném honorá ři HUTKOVI. 

 

4) Zaslat veškeré další poznatky, které b ěhem šet ření k vystoupení 

HUTKY budou získány. 

 

 Výsledky prošet ření zašlete k našemu č.j. do 30.5.1977. 

Zárove ň Vás žádáme, abyste v souladu s naším požadavkem, z aslaném všem 

správám StB, u činili opat ření k zamezení dalšího vystupování HUTKY 

v Uherském Hradišti a v Brn ě. 

 

 

Zpracoval. mjr. Mrkvi čka (podpis) 

 

 

 

Náčelník 2a odboru Správy StB Praha 

(podpis) 

/ pplk. Ji ří D v o ř á k / 



Správa STB Praha 

2a odbor – 3. odd ělení 

---------------------- 

OS-001606/2a-3-77 

 

V Praze dne 20. kv ětna 1977 

 

 

 

ODESLANÁ ZPRÁVA ! 

 

 

O - StB 

 

T r u t n o v 

-------------- 

cestou KS-SNB Hradec Králové. 

 

 

 

Akce „ZP ĚVÁK“ – HUTKA Jaroslav – dožádání. 

------------------------------------------ 

 

 

 

 Zdejší S-STB Praha, 2a odborem, 3. odd ělením je v akci „ZP ĚVÁK“, 

sign. sv. č. 26272 rozpracováván: 

 

HUTKA Jaroslav,  nar. 21.4.1947 Olomouc, české národnosti, 

    čsl. st. p řísl., ženatý, bez polit. p říslušnosti, 

    svobodný um ělec, bytem Praha 2, Neklanova 30. 

 

 

 

Jmenovaný p řestože nemá um ěleckou kvalifikaci, vystupuje za honorá ř 

v r ůzných krajích ČSSR jako kytarista a zp ěvák. Ve svých vystoupeních 

používá dvojsmyslných narážek v ůči politice KS Č a situaci v ČSSR. 

 Dle našeho zjišt ění, vystupoval HUTKA v m ěsíci únoru 1977 v Klubu 

pracujících v Trutnov ě. Honorá ř mu byl proplacen vedoucím tohoto klubu. 

Jméno zodpov ědného pracovníka neznáme. 

 Vzhledem k tomu, že v sou časné dob ě provádíme dokumentaci s cílem 

zabránit HUTKOVI v dalším vystupování a postihnou h o dle § 118 tr. zák., 

žádáme Vás o sou činnost a zaslání dokumentace z vystupování v Trutno vě. 

Přísně tajné 

 
 
 
číslo zprávy: 962 
přijato dne: 20. května 1977 
odesláno dne: 0915-1055 



 

 

- 2 – 

 

1/ Provést zápisy o výpov ědi s odpov ědnými pracovníky respektive 

organizátory vystoupení HUTKY v Klubu pracujících s e zam ěřením na 

závadové projevy HUTKY p ři p ředstaveních a zp ůsob proplacení 

honorá ře. 

 

2/ V p řípad ě, že p ři p ředstaveních byly po řizovány magnetofonové 

záznamy, zajistit jejich kopie. 

 

3/ Zajistit smlouvy nebo jejich fotokopie o vyplace ném honorá řiHUTKOVI. 

 

4/ Zaslat veškeré další poznatky, které budou b ěhem šet ření 

k vystupování HUTKY zjišt ěny. 

 

 Výsledky prošet ření zašlete k našemu čj. do 30.5.77. 

Zárove ň Vás žádáme, aby jste v souladu s naším požadavkem zaslaném všem 

Správám STB, u činili opat ření k zamezení dalšího vystupování Jaroslava 

HUTKY ve Vašem kraji. 

 

 

Vypracoval : mjr. Mrkvi čka (podpis) 

 

 

Náčelník 2a odboru S-STB Praha : 

(podpis) 

mjr. Grábmüller Jar. 



Správa STB Praha 

2a odbor – 3. odd ělení 

---------------------- 

OS-001606/2a-3-77 

 

V Praze dne 20. kv ětna 1977 

 

ODESLANÁ ZPRÁVA ! 

 

O - StB 

S v i t a v y  

-------------- 

cestou KS-SNB Hradec Králové 

2. odbor 

 

 

Akce „ZP ĚVÁK“ – HUTKA Jaroslav – dožádání. 

------------------------------------------ 

 

 Zdejší S-STB Praha, 2a odborem, 3. odd ělením je v akci „ZP ĚVÁK“, 

sign. sv. č. 26272 rozpracováván: 

 

HUTKA Jaroslav,  nar. 21.4.1947 Olomouc, české národnosti, 

    čsl. st. p řísl., bez polit. p říslušnosti, 

    svobodný um ělec, bytem Praha 2, Neklanova 30. 

 

 

 

Jmenovaný p řestože nemá um ěleckou kvalifikaci, vystupuje za honorá ř 

v r ůzných krajích ČSSR jako kytarista a zp ěvák. Ve svých vystoupeních 

používá dvojsmyslných narážek v ůči politice KS Č a situaci v ČSSR. 

 Dle našeho zjišt ění vystupoval HUTKA v Litomyšli dne 19.2.1977 

v hostinci „U černého orla“. Jméno zodpov ědného pracovníka nebo 

organizátora nám není známo. 

 Vzhledem k tomu, že v sou časné dob ě provádíme dokumentaci s cílem 

zabránit HUTKOVI v dalším vystupování a postihnout ho dle § 118 tr. zák. 

Žádáme Vás o sou činnost a zaslání dokumentace z vystupování HUTKY 

v Litomyšli. 

 

1/ Provést zápis o výpov ědi s odpov ědnými pracovníky, respektive 

organizátory vystoupení HUTKY v hostinci „U černého orla“, 

se zam ěřením na závadové projevy HUTKY p ři p ředstaveních 

Přísně tajné 

 
 
 
číslo zprávy: 961 
přijato dne: 20. května 1977 
odesláno dne: 0915-1055 
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a zp ůsob proplácení honorá ře. 

 

2/ V p řípad ě, že p ři p ředstaveních byly po řizovány MG nahrávky, 

zajistit jejich kopie. 

 

3/ Zajistit smlouvy, nebo jejich fotokopie o vyplac eném honorá ři 

HUTKOVI. 

 

4/ Zaslat veškeré další poznatky, které b ěhem šet ření k vystoupení 

HUTKY budou získány. 

 

  Výsledky prošet ření zašlete k našemu čj. do 30.5.77. Zárove ň Vás 

žádáme, aby jste v souladu s naším požadavkem zasla ném všem správám STB 

učinili opat ření, k zamezení dalšího vystupování HUTKY ve Vašem kraji. 

 

 

 

 

Vypracoval : mjr. Mrkvi čka (podpis) 

 

 

Náčelník 2a odboru S-STB Praha : 

(podpis) 

mjr. Grábmüller Jar. 



Správa StB Praha 

2a odbor – 3. odd ělení 

---------------------- 

OS-001704/2a-3-77 

 

V Praze dne 27.5.1977    

 

 

            P r v o p i s e m 

ODESLANÁ ZPRÁVA !     

 

 

Všem Okresním odd ělením StB 

St ředočeského kraje 

---------------------------- 

cestou KS-SNB Hradec Králové. 

 

 

 

 

Akce „ZP ĚVÁK“ – HUTKA Jaroslav – dožádání 

------------------------------------------ 

 

 

 

 Zdejší S-STB Praha, 2a odborem, 3. odd ělením je v akci „ZP ĚVÁK“, 

sign. sv. č. 26 272 rozpracováván: 

 

 

HUTKA Jaroslav,  nar. 21.4.1947 Olomouc, české národnosti, 

    čsl. st. p řísl., bez politické p říslušnosti, 

    svobodný um ělec, bytem Praha 2, Neklanova 30. 

 

 

HUTKA Jaroslav, p řestože nemá v sou časné dob ě od p říslušného orgánu 

(Pražské kulturní st ředisko) ke své činnosti potvrzenou um ěleckou 

kvalifikaci, vystupuje dle zjišt ěných poznatk ů v r ůzných krajích ČSSR jako 

kytarista a zp ěávák folkových písní ve volném sdružení písni čkářů „ŠAFRÁN“ 

pod záštitou r ůzných ZV ROH, ZO SSM, mládežnických klub ů apod. 

Přísně tajné 

 
 
 
číslo zprávy: 1013-1022 
přijato dne: 27. května 1977 
odesláno dne: 1320-1610 
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 Ve svých vystoupeních používá dvojsmyslných naráže k v ůči politice KS Č a 

zpívá písn ě, které mají svým obsahem negativní dopad na posluc hače, 

většinou z řad mládeže a studentstva. 

 

 Protože hudební vystoupení Jaroslava HUTKY jsou po liticky závadná a 

mají negativní dopad zejména na mladé lidi, žádáme Vás, aby jste o činnosti 

HUTKY informovali p říslušné orgány s cílem zamezení jeho činnosti ve Vašem 

okrese. 

 

 V p řípad ě, že by p řes provedení tohoto opat ření došlo k vystoupení 

HUTKY ve Vašem okrese, prove ďte dokumentaci z jeho vystoupení a poznatky 

zašlete k našemu č.j. 

 

 

 

Vypracoval: nstržm. Zíta (podpis) 

 

 

 

Náčelník 2a odboru S-StB Praha 

(podpis) 

/ pplk. DVO ŘÁK Ji ří / 



nečitelné... vytěžit a vyžádat dokumentaci!  

 

X. SPRÁVA FMV 
 

Čj.: ...vo-0604/3-2-/77        Dne:..........23.kv ětna 1977 ........ 

 

 

 

 

 

 

KS SNB, správa StB           Výtisk č. : 1 

2. a odbor, 3.odd ělení          Po čet list ů : 2 

                P řílohy : 4/14 

P r a h a  

 

 

 

 

 

HUTKA Jaroslav – zaslání poznatk ů 

 

 

 V p říloze Vám zasíláme k dalšímu využití poznatky týkaj ící se 

negativní činnosti zp ěváka HUTKY Jaroslava, nar. 21.4.1947 v Olomouci, 

bytem Praha 2, Neklanova 98/30. 

 Jmenovaný již v letech 1968-69 pat řil k populárním zp ěvák ům, zejména 

mezi závadovou mládeží. Jeho tehdejší činnost byla p ředmětem 

pozitivního hodnocení hudebního časopisu POP MUSIC EXPRES, jehož 

vydávání bylo po roce 1969 zastaveno. 

 HUTKA, který byl do r. 1972 veden na PKS, jako svo bodný um ělec se 

stal propagátorem západního zp ůsobu života. Formou p řepisování lidových 

písní napadal naše státní a spole čenské z řízení. Jeho negativní činnost 

se stala p ředmětem rozpracování na S-StB Hradec Králové, Plze ň, Brno a 

České Bud ějovice, kde bylo HUTKOVI zakázáno vystupovat. Závad ové 

jednání jmenovaného bylo zejména výrazné v divadle Pod lampou v Plzni. 

 HUTKA udržoval styky na osoby do Chomutova do tzv.  MUSIC HAUSU, kde 

vznikla urážlivá magnetofonová nahrávka o SNB. V to mto dom ě HUTKA 

rovn ěž vystupoval. 

 Jako velmi závažné se jevilo, že vystoupení Jarosl ava HUTKY 

jsou navšt ěvována nejen závadovou mládeží, ale i studenty st ředních 

a vysokých škol, kte ří nekriticky p řijímají jeho invektivy 

T A J N É 



 

 

- 2 – 

 

 

proti socialistickému z řízení. Nevhodné je rovn ěž to, že ješt ě 

v sou časné dob ě jsou v prodeji gramodesky s písn ěmi HUTKY a dále to, 

že/jmenovaný v nedávné dob ě vystoupil v televizi v po řadu studia M. 

 

 

Vyřizuje : 

ppor. Medek/387 

 

 

 

 

Náčelník 3.odboru X. správy FMV 

(podpis) 

mjr. Miroslav DOHNAL 



Součást:          Výtisk čís.:  1 
Odbor ...VKR 10.LA ....odd.....OVKR 34.Sbold .......  Počet listů:  4 
Operat. pracovník: ..pplk. Drbak Vladimír .......  Přílohy:  / 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník: 
Č.svazku...12983 ....kr.jméno.....čet.abs.“TEL“............  Výtisk č. 1. HS-VKR 
Číslo jednací.....007-167....14 IV 77.................................    č. 2. odbor 
(Pouze při odeslání mimo odbor).        č. 3. OVKR 
             č. 4. referát    

       V Hradec Králové ....... dne ...13.duben ...1977.... 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo ......37......... 
 

navazuje na záznam č. ............... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Operativn ě zajímavé poznatky z vnit řní problematiky z CPP 

Hradec Králové – návazné poznatky 

 
Schůzka konána dne.......8.dubna 1977 .....................  Popis. událost se stala dne....6.4.1977 ............... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 
1. Obsahem minulé informace byly poznatky k civilní m osobám z CPP Hradec 

Králové, které navázaly styk s d ůvěrníkem čet.abs.“TEL“ a pozvaly jej 
na plánované setkání mladých lidí kterého se má rov něž zú častnit osoba 
z Prahy. Z poznatk ů p ředaných d ůvěrníkem vyplynulo, že se jedná o osoby 
zaměřené nep řátelsky proti sou časnému z řízení. Na základ ě vytý čených 
opat ření byl d ůvěrník veden k uskute čnění dalšího styku s civilní 
osobou známou pod jménem MIREK. P ři navázání styku bylo vycházeno 
z pokyn ů civilní osoby MIREK, který za tím ú čelem dal d ůvěrníku 
telefonní číslo a ur čil mu dobu a čas kdy má volat. Na základ ě 
uvedeného pokynu d ůvěrník dne 7.4.1977 ve stanovenou dobu zatelefonoval 
z kancelá ře VKR. Po zvolení telef. čísla si vyžádal osobu MIRKA se 
kterým si na týž dne domluvil styk p řed restaurací – vinárnou HUBERTUS 
v 17,00 hod.P řed odchodem d ůvěrníka na domluvený styk byla provedena 
jeho podrobná instruktáž. 
Další styk s d ůvěrníkem byl uskute čněn dne 8.4.1977 na kterém p ředal 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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tyto poznatky : 

Po p říchod ě d ůvěrníka ve stanovenou dobu do vinárny HUBERTUS byl zd e 

očekáván p řítelkyní civilní osoby MIREK jistou ILONOU , která ho vyzvala 

aby se posadil a zárove ň mu oznámila že MIREK p řijde o n ěco pozd ěji. 

Jmenovaný se dostavil asi po 15 min., krátce však o dešel s tím, že 

půjde zjistit čas zahájení plánovaného setkání. Po návratu oznámil  

důvěrníkovi,že zahájení setkání je plánováno na 18,30 h od. jedné 

z místností MUZEA . P ři cest ě pou čil MIREK d ůvěrníka, že celé toto 

setkání je organizováno pod hlavi čkou setkání vodák ů – kanoist ů a 

v p řípad ě že by se jej n ěkdo dotazoval, aby z tohoto vycházel. Spolu 

s nimi odešla sou časn ě ILONA a dalších n ěkolik osob které rovn ěž byly 

ve vinárn ě HUBERTUS. Po p říchodu p řed MUZEUM, MIREK spolu s n ěkolika 

dalšími osobami se od n ěho odpoutali a šli se p řivítat s mužem, který 

práv ě p řijel osobním autem SPZ ABY 54-13 , který jak pozd ěji d ůvěrník 

zjistil byl hlavní vystupující  osobou v pr ůběhu celého setkání které 

trvalo do 21,30 hod. 

 Doty čný muž po bou řlivém p řivítání p řítomnými v po čtu asi 120 osob  

/v ětšinou se jednalo o mladé lidi/ zahájil sv ůj program písní „starou 

českou baladou“ o dvou hudebnících která má pocházet  z období roku 900. 

Potom asi 10 min. hovo řil v tom smyslu, že v sou časné dob ě se nem ůže 

stát aby píse ň p řetrvala tisíciro čí. Dále hovo řil o našich zp ěvácích 

konkrétn ě o GOTOVI v tom smyslu, že zp ěváci u nás si nemohou dovolit 

zpívat co zajímá publikum, ale jenom to, co je jim povoleno. Dle jeho 

vypráv ění nevlastní televizor s odd ůvodn ěním že toto nemá žádný význam. 

Zmiňoval se dále o tom, že Čechy byly porobeny od Bílé hory, po českém 

území se prohán ěli Švédové a N ěmci, od Bílé hory se češi se svobodou 

již nesetkali. 

 Potom za čal zpívat výlu čně protestsongy jejichž texty byly zam ěřeny 

proti politice KS Č a proti sou častnému z řízení. K obsahu  uvedených 

písní d ůvěrník uvedl : 

 

- V písni o řeckém filozofovi SOKRATESOVI zpíval o tom, že vynaš el 

novou filozofii pro lid za což byl odsouzen proto, že cht ěl svobodu 

lidu. P ři své poprav ě se SOKRATES vysmíval shromážd ěnému davu s tím 

že jsou blbci, jelikož souhlasí s blbci kte ří ho odsoudili. Text 

této písn ě měl pravd ěpodobn ě vyjad řovat protest proti našemu 

soudnictví. 

- V písni o Praze vzpomínal ro ční období, že je tam v sou časné dob ě 

mnoho špíny, ulice a výklady jsou osv ětleny, neví však pro č, proto 

že i tak si nikdo nedovolí vyjít do ulic, obchody i  p řes reklamy 

jsou prázdné – konkrétn ě se vyjád řil „houby tam mají“. Praha je 

v sou časné dob ě plná krys a potkan ů, které tam b ěhají a hradní stráž 

stráží ve dne v noci – ale koho? 

- V další pop ěvku zpíval o tak zv. „církevních tatíkách“, že mají  

ukřižovaného s tím, že kdo u nás chce v ěřit v boha, že m ůže být sám 

snadno také uk řižován. Církevní hodnostá ři jsou ve styku 

s p ředstaviteli vlády a v sou časné dob ě u nás svoboda vyznání není. 
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- V poslední z písní se snažil vyjád řit o tom, že u nás se t ěžko 

vyd ělává chléb který je sice k dostání, avšak p ři jeho nákupu je 

dotazován, zda to všechno sní. 

 

 Mezi jednotlivými písni čkami m ěl slovní výstupy, ve kterých se pom ěrn ě 

často vyskytovaly slova „svobody a lidských práv “. Vyjád řil názor že 

„po renezanci“ u nás z ůstalo jenom právo souhlasu. Na po četné dotazy 

divák ů zda mu nevadí reflektor který ho osv ětloval odpov ěděl že 

nikoliv, že má s tímto zkušenosti a že je to dobrý trening na to, až se 

dostane p řed prokurátora. 

  V záv ěru vyt ěžení d ůvěrník projevil názor, že uvedený muž svým 

vystoupením zna čně ovliv ňuje myšlení mladých lidí v negativním sm ěru. 

Dále  projevil podiv nad tím,že v ětšina p řítomných obsah písní znala a 

některé z nich zpívala spole čně. V této souvislosti projevil dále 

názor, že tento muž se pravd ěpodobn ě v minulosti t ěchto setkání 

s mladými lidmi v Hradci Králové zú častnil. 

  Dot ěžením d ůvěrníka bylo zjišt ěno, že i p řes provedenou snahu 

v souladu se zadanou instruktáží se od civilní osob y MIRKA jméno 

doty čného muže nedov ěděl. Bylo mu pouze řečeno, že se jedná o pražáka. 

 Po ukon čeném setkání se MIREK d ůvěrníku nev ěnoval a pom ěrn ě v krátké 

době odešel. Po dobu p ředstavení MIREK sed ěl v jedné řadě s d ůvěrníkem 

ob 4 sedadla vlevo. Z celkového chování MIRKA d ůvěrník usuzuje, že 

pravd ěpodobn ě nepat řil k organizátor ům popisované akce. Toto zd ůvodnil 

tím, že mimo pozdravení se s uvedeným mužem z Prahy  choval jako každý 

jiný ú častník tohoto setkání, to znamená, zaujmul své míst o v hledišti 

a po ukon čení odešel. 

 Setkání mladých zahájil sám doty čný muž z Prahy, aniž by byl n ěkým 

oficiáln ě p řivítán. Vstupné na toto setkání bylo 10 K čs. Uvad ěče 

vykonával muž ve stá ří kolem 50 let, siln ější postavy, prošediv ělých 

vlas ů, vysoký asi 175 cm. Sednout si mohl každý kam cht ěl. P ři vlastním 

pr ůběhu setkání bylo MUZEUM uzam čené, o p řestávce se kou řilo pouze na 

chodb ě, ven se nechodilo.¨ 

 Dle sd ělení d ůvěrníka se mu po ukon čení setkání v ěnovala pouze 

ILONA, která se ho dotazovala jak se mu po řad líbil a dala mu své 

telefonní číslo s tím, aby jí p říležitostn ě zavolal. 

 Ustanovením civilní osoby MIRKA bylo zjišt ěno že se jedná o KOCARA 

Čestmíra nar. 1.9.1953 Čes. Bud ějovice, který je v sou časné dob ě 

zaměstnán jako číšník v JEDNOT Ě Nový Bydžov . Jmenovaný je blokovanou 

osobou S-Stb Hradec Králové  z toho d ůvodu že udržoval osobní styky se 

ŠAFRÁNKEM Janem který byl rozpracováván v oper. sva zku ve vnit řní 

problematice. Jednalo se seskupení více osob a p řípad byl ukon čen 

rozkladným opat řením. K osob ě KOCARA Čestmíra v sou časné dob ě 

operativn ě zajímav ější poznatky nevlastní. 
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Majitel vozidla SPZ ABY 54-13 byl ustanoven HUTKA J aroslav nar. 

21.4.1947 Praha 2, Neklanova 3098 . 

2. Operativní zajímavost zjišt ěných poznatk ů je zejména v tom, že 

organizované setkání mladých lidí v MUZEU v Hradci Královém bylo 

zaměřené proti sou časnému státnímu z řízení a vedeno v podtextu 

CHARTY 77. 

3. Poznatky jsou dokumentovány vlastnoru čně napsaným záznamem 

důvěrníkem čet.abs. „T.“ 

4. Na základ ě dosud zjišt ěných poznatk ů budou provedena tato agent. 

oper. opat ření : 

- Prost řednictvím d ův. „T.“ který bude p řeveden na agenta zjistit 

kdo toto setkání mladých zorganizoval a v souvislos ti s tím 

ujasnit zda existuje organiza ční uskupení ur čitých osob, složení 

tohoto uskupení a cíle ; 

- p řes jmenovaného dále zjistit zda napojení civilní os oby MIRKA a 

dalších jeho p řátel na jeho osobu bylo náhodné a nebo se 

zámyslem zapojit do této negativní polit. činnosti mladé 

příslušníky z povolání za ú čelem pronikání do ČSLA ; 

- prov ěřit, zda podobná setkání a vystoupení byla již v min ulosti 

organizována a zda se t ěchto setkání zú častnily osoby se vztahy 

k ČSLA – konkretizovat. 

- provést základní prov ěrku ustanoveného majitele osobního vozidla 

SPZ ABY 54-13 HUTKY Jaroslava. 

- prost řednictvím vedení odboru s dosavadními poznatky sezn ámit 

přísl. funkcioná ře na S-Stb Hradec Králové a dojednat 

sou činnostní opat ření. 

5. KOCAR Čestmír nar. 1.9.1953 Čes. Bud ějovice, české národnosti, 

čsl. stát. p řísl., povoláním číšník, zam ěstnán v JEDNOT Ě Nový 

Bydžov, bytem Hradec Králové 1, Okružní 1108 

 HUTKA Jaroslav nar. 21.4.1947 bytem Praha 2, Nekla nova 3098. 

6. Činnost d ůvěrníka „T“ až do vstupu do vinárny HUBERTUS a MUZEA byla 

kontrolována OP. 

 Z vyt ěžení d ův. vyplynulo, že mimo n ěho nikdo jiný v uniform ě ČSLA 

setkání mladých p řítomen nebyl. Z p řítomných osob znal d ův. jen 

osobu MIRKA a jeho p řítelkyni ILONU. 

 

Náčelník OVKR 34. Sbold 

pplk. N e u m a n  Jan. 

(podpis) 
 

Zpracoval : 

pplk. Drbal Vladimír. 



HSVKR 2. odbor P r a h a  

 

 Jde o závažné zpravodajsky zajímavé poznatky. Zvýš enou spole čenskou 

nebezpe čnost daného p řípadu spat řuji v negativním politickém ovliv ňování 

zna čného po čtu osob z řad mládeže, v četn ě nelegální činnosti provád ěné pod 

přikrytím setkání vodák ů – kanoist ů. Z t ěchto d ůvod ů postupuji poznatky 

k informaci s tím, aby v p říslušném rozsahu byla sou časn ě informována XI. 

správa FMV. Sou činnostní jednání s S StB Hradec Králové uskute čním ve 

vlastní kompetenci. Ná čelníku OVKR 34. sbold jsem uložil konkrétní úkoly 

orientované k dalšímu využití d ův. čet.abs. „T“, který v následné dob ě bude 

převeden do kategorie agent ů. O výsledcích dalších zpravodajských opat ření 

podám návaznou informaci. 

 

 

Náčelník odboru VKR 

plk. Old řich S e d l á ř 

(podpis) 

 



 

 

Č.j.: OS-00633/20-VN-77 

Dňa 20.5.1977 

 

 

 

 

S p r á v a   Š t B  

II./a odbor 

 

P R A H A  

 

 

H U T K A  Jaroslav – informácia. 

K č.j.: OS-001268/2a-77 

Počet listov:  1 

Prílohy:   1/3 

 

 

 

 V zmysle Vášho dožiadania zasielam v prílohe infor máciu k osobe 

Jaroslav HUTKA z Prahy. 

 

 

 

 

Náčelník II. odboru : 

(podpis) 

   pplk. B I E L I K Ján 

Správa ZNB hl. mesta Bratislavy a Zs kraje 
Správa Štátnej bezpečnosti nečitelné..... 

nepovoleno působení na Slovensku! 

PRÍSNE TAJNÉ 
Výtlačok čís.: 1 



Součást:          Výtlačok čís.:  1.  
Odbor ...II. ...................odd.....Tren čín. ...................  Počet listov: 3. 
Operat. pracovník: ..kpt. L o b o t k a . .......  Prílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, dôverník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cudzinec      Rozdeľovník:  Vyhotovené 4x a to:  
Č.svazku...19620 ....kr.jméno.....“LACO“ ......................  1x S-ŠtB Praha,sig.zv.“SPEVÁK“,26272  
Číslo jednací.....OS-00153/1977. ..............................  2x S-ŠtB,II.odbor Blava, k č.j.:  
(Len pri odoslaní mimo odboru).      OS-00633/20-VN-77. 
           1x O-ŠtB Tren čín,zv.PO“TURISTA“, 

č.zv.20109 
       V Tren číne ....... dne ...4. mája ...1977. .... 
 
        PRÍSNE TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo ......37......... 
 

naväzuje na záznam č. ......./. ......... 

 
  Stručne podstatu poznatku: 

 H U T K A  Jaroslav, slobodný umelec – spevák z Pra hy a spol.- 

poznatky. 

 
Schôdzka konaná dňa.......14.4.1977 ...........................  Popis. udalosť sa stala dňa...I.štvr ťrok 1977 . 
Miesto schôdzky:        Spoluprac. správu získal: 
KB, PB, služob. miestnosť, verej. miestnosť, terén   po úkolovaní, z vlastnej iniciativy, náhodne 
Serióznosť spolupracovníka:      Správa sa vzťahuje: 
preverený, je preverovaný, nepreverený, podozrivý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematike, mimo 
serióznosti          problem, k ohlasom 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) prečítaním dokumentu 
a) rozhovorom s osobou, ktorá      c) bol u popisovanej udalosti 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. udalosti sa aktivne zúčastnil 
 - sa o události dopočula      e) náhodne vypočul 
 
1. Text 2. Operativný význam 3. Dokumentované 4. Opatrenia 5. Dáta osôb uvedených v zázname 
6. Názor operat. pracovníka na zistený poznatok 

 
1/ Od TS „LACO“ byli získané poznatky k osobe Jaros lava HUTKU, slobodný 

umelec – spevák folklórnych piesni vo volnom združe ní pesni čkárov „ŠAFRÁN“ 
z Prahy. 

V d ňoch 22.a 23.1.1977 sa TS „LACO“ zú častnil spolo čne s Annou 
PALUSKOVOU z Tren čína podtlachu v Jilešoviciach pri Ostrave, ktorý po dtlach 
poriadala trampská osada „SLABOŠI“ Hlu čín. Pozvanie na tento podtlach TS 
„LACO“ dostal od trampskej osady „SLABOŠI“ Hlu čín, prostredníctvom Ivana 
JELÍNKA z Tren čína, ktorý je členom trampskej osady „MANITOBA“ v Tren číne. 
Podtlach se za čal 22.1.1977 o 18,00 hod. v miestnom hostinci, vo v olnej 
bočnej miestnosti. Ú čelom celej akcie údajne bolo, zoznámi ť mladých ľudí so 
staromoravskou pies ňou a poéziou. Vystupoval a hovoril na túto tému HUT KA 
 
Poznámka: Každý poznatok (událosť, jev) piš na samostat. záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--tiež podtrhni ak sa týka v predu uvedená kategória cudzieho štát. príslušníka 
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Jaroslav, profesionálny spevák z Prahy, ktorý tam b ol prítomný. 

 Podtlachu v Jilešoviciach sa zú častnilo asi 50 ľudí, prevážne z Ostavy 

a okolia. Podtlach sa ukon čil d ňa 23.1.1977 asi o 22,00 hod. 

 

 Ďalej TS „LACO“ vo svojej správe č. 4 zo d ňa 14.4.1977 uvádza, že Ivan 

JELÍNEK z Tren čína sa pred ním zmienil, že za čiatkom roku 1977, presnejší 

dátum neuviedol, sa dohodol s Jaroslavom HUTKOM z P rahy, organizovaný 

v skupine „ŠAFRÁN“ v Prahe, že mu tento pošle opis „charty 77“. Opis tejto 

„charty 77“ mal by ť odoslaný cez nejakého sprostredkovate ľa z Ostravy, 

ktorého JELÍNEK nepozná, z dôvodu zamaskovania vých odiskového bodu. 

Nakoniec ju Jaroslav HUTKA odoslal Ivanovi JELÍNKOV I do Tren čína sám poštou 

bez akéhoko ľvek dopisu. Za odplatu mu mal Ivan JELÍNEK zadováži ť stroj, 

alebo podnik, ktorý by mu bol ochotný vytisknu ť /vytla či ť/ notové záznamy 

na moravské ľudové piesne. Navyše mu JELÍNEK poslal slovenské ľudové piesne 

/platne/. 

 Pod ľa poznatkov O-ŠtB Tren čín, Ivan JELÍNEK z Tren čína obdržal d ňa 

31.1.1977 dopis z Prahy, ktorého obsahom bol opis „ charty 77“. 

 Ako sa Ivan JELÍNEK pred TS „LACO“ zmienil, po obd ržaní dopisu z Prahy, 

opis „charty 77“ mu údajne bez jeho vedomia zobrala  jeho snúbenka Alica 

KŘÍŽKOVÁ z Tren čína, ktorá ju dávala číta ť spolupracovní čkam a spolužia čkam 

v škole /ve černé štúdium na Strednej ekonomickej škole v Tren číne/, kde 

„charta 77“ obdržala údajne polovi čný súhlas, ako sa Ivan JELÍNEK sám 

vyjadril. Po zapoži čaní „Charty 77“ Ivanom JELÍNKOM, Jánovi CHOCHLÍKOVI  

z Tren čína, študent 4. ro čníka na Gymnáziu v Tren číne a člen trampskej 

osady „MANITOBA“ v Tren číne, bola „charta 77“ zadržaná pracovníkmi O-ŠtB 

Tren čín na upozornenie CHOCHLÍKOVEJ spolužia čky ZAPLETALOVEJ. Ivan JELÍNEK 

opis „charty 77“ na vyzvanie orgánov O-ŠtB d ňa 11.2.1977 odovzdal na O-ŠtB 

Tren čín. 

 Opis „charty 77“ spolu s legaliza čným listom bol d ňa 18.2.1977 

odstúpený v týždennej informácii na II.odbor S-ŠtB Bratislava. 

 Pod ľa nepreverených poznatkov získaných od TS „LACO“, s pevák Jaroslav 

HUTKA z Prahy plánuje v letných mesiacoch t.r. navš tivi ť okres Tren čín, čo 

mu má sprostredkova ť Ivan JELÍNEK z Tren čína s ktorým Jaroslav HUTKA 

udržuje osobný i písomný styk. 

 2/ Jedná sa o prvopo čiato čné poznatky o stykoch Jaroslava HUTKU z Prahy 

a Ivanom JELÍNKOM z Tren čína a o ich nedovolenej činnosti. 

 3/ Vyššieuvedená činnos ť je dokumentovaná čiasto čne a to odovzdaním 

opisu „charty 77“ ako i legaliza čný list Ivanom JELÍNKOM O-ŠtB Tren čín. 
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4/ Opatrenia: - Za pomoci TS „LACO“ bude i na ďalej preverovaná 

 ----------  činnos ť Ivana JELÍNKA z Tren čína, najmä jeho čin- 

     nos ť v trampskej osade „MANITOBA“, ktorej je členom 

     a tiež budú preverované ďalšie jeho styky a vz ťahy 

     s Jaroslavom HUTKOM, spevákom z Prahy. 

 

5/ Dáta osôb: 

 ---------- 

H U T K A Jaroslav, nar. 21.4.1947 v Olomouci, českej národnosti, 

čsl.štátnej príslušnosti, bez politickej príslušnost i, 

slobodný umelec – spevák, bytom Praha 2, Neklanová 30, ktorý 

je rozpracovávaný S-ŠtB Praha v akcii „SPEVÁK“, 

sig.zv. č.26272. 

 

 J E L Í N E K Ivan, nar. 5.11.1955 v Tren č.Tepliciach, okr. Tren čín, 

 slobodný, slovenskej národnosti, čsl. štátnej príslušnosti, 

bez politickej príslušnosti, povolaním čiašnik, t. č. 

zamestnaný u PR RAJ Tren čín, reštaurácia PERLA Tren čín ako 

čiašnik, bytom Tren čín, ul. 28.októbra 1895, ktorý je 

preverovaný O-ŠtB Tren čín vo zväzku PO „TURISTA“, 

čís.zv.20109. 

 

6/ Získané poznatky možno považova ť za pravdivé. Boli získané od 

prevereného tajného spolupracovníka. 

 

 

S obsahom a opatrenia-    Operatívny pracovník : 

mi súhlasím :       (podpis) 

          kpt. Lobotka 

Náčelník O – ŠtB : 

(podpis) 

pplk. J a r i a b k a . 



KRAJSKÁ SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI 
SPRÁVA STÁTNÍ BEZPEČNOSTI – Hradec Králové 

 

Čj.: ...OS-00370/II-2-77 ....       Dne:..........13. kv ětna 1977 ........ 

 

 

 

 

Výtisk č. : 1 

 

 

KS-SNB 

správa Státní bezpe čnosti 

2a odbor, 3. odd ělení 

 

P r a h a 

--------- 

 

 

Akce „ZP ĚVÁK“ – HUTKA Jaroslav – vyhodnocení 

 

k č.j.: OS-001268/2a-77 

 

 

Počet list ů : 3 

Přílohy : 0 

 

 

 

 K vašemu dožádání uvedeného č.j. zasíláme vyhodnocení negativního 

vystoupení Jaroslava HUTKY. 

  Dne 7.4.1977 negativn ě ve řejn ě vystoupil v Muzeu v Hradci Králové 

kytarista a zp ěvák folklorových písní Jaroslav HUTKA. 

Toto vystoupení prob ěhlo bez povolení p říslušných orgán ů a lze ho 

považovat za nelegální a destruktivní. 

  Dne 7.4.1977 HUTKA p řijel osobním vozem SPZ ABY 54-13 do Hradce 

Králové. Samotné vystoupení za čalo asi v 18,30 hodin, na kterém bylo 

přítomno asi 140-160 osob ve v ěkovém složení kolem 18ti let. 

HUTKA byl bou řliv ě p řivítán a sv ůj program zahájil písní „starou 

českou baladou“ o dvou hudebnících, která má pocháze t z období 

roku 1900. Potom asi 10 minut hovo řil v tom smyslu, 

Přísně tajné 
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 že v sou časné dob ě se nem ůže stát, aby píse ň p řetrvala tisíciro čí a 

dále mluvil o našich zp ěvácích konkrétn ě o GOTTOVI, že si nemohou 

dovolit zpívat to, co zajímá publikum, ale jen to, co je jim povoleno. 

Dle jeho vypravování prý nevlastní televizor, proto že to nemá žádný 

smysl. Dále se zmi ňoval o tom, že Čechy byly od Bílé Hory porobeny a od 

té doby se také Čechové se svobodou již nesetkali. 

  Potom za čal zpívat výlu čně „protest songy“, jejichž texty byly 

zaměřeny proti politice KS Č a sou časnému z řízení. K obsahu uvedených 

písní sd ělujem: 

 

- v písni o řeckém filozofovi Sokratesovi zpíval, že Sokrates vy nášel 

novou filozofii pro lid, byl však odsouzen, protože  cht ěl svobodu 

lidu. P ři poprav ě se Sokrates vysmíval lidem, že jsou blbci, když 

souhlasí s t ěmi blbci, kte ří jej odsoudili. 

 

- v písni o Praze vzpomínal, že je tam v sou časné dob ě mnoho špíny, 

ulice a výklady jsou osv ětleny, avšak on neví pro č, obchody jsou 

prázdné a nikdo si nedovolí vyjít do ulic. Praha je  v sou časné dob ě 

plná krys a potkan ů, které tam b ěhají a hradní stráž st řeží ve dne 

v noci – ale koho ? 

 

- v dalším pop ěvku zpíval o „církevních tatících“, že mají 

ukřižovaného, ale že kdo u nás chce v ěřit v Boha, m ůže být sám také 

snadno uk řižován. Církevní hodnostá ři jsou ve styku s p ředstaviteli 

vlády a v sou časné dob ě u nás svoboda vyznání není. 

 

- v poslední písni se snažil vyjád řit, že u nás se na chléb vyd ělává 

t ěžce, chléb je sice k dostání, avšak p ři jeho nákupu je dotazován, 

zda to všechno sní. 

 

  Mezi jednotlivými písni čkami m ěl slovní výstupy, ve kterých se 

často vyskytovala slova „svoboda“ a „lidská práva“. Na četné dotazy 

divák ů, zda mu nevadí reflektor, který ho osv ětloval, 
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odpov ěděl, že nikoliv, že má s tím zkušenosti a že je to do brý trenink 

na to, až se dostane p řed prokurátora. 

 Na záv ěr je možno konstatovat, že písn ě HUTKY mají negativní dopad 

na myšlení mladých lidí. Z t ěchto d ůvod ů byla p řijata pat ři čná 

opat ření, p ředcházet dalšímu negativnímu vystupování Jaroslava HUTKY ve 

VČK. 

 Pro vaši informaci dále uvádíme, že nepovolené vys tupování Jar. 

HUTKY bylo zdejším II. odborem zadokumentováno výsl echy dle § 19 zák. č. 

40/74 u 9 ú častník ů, student ů st ředních škol. Protože hlavní 

organizátor Lubomír BRABEC, m.j. spáchal trestný čin dle § 250 – 

podvod, bude p ředán k dalšímu opat ření odboru vyšet řování S-VB Hradec 

Králové. 

 Získané poznatky negativních text ů písní byly p ůvodn ě získány od 

našeho TS a d ůvěrníka VKR, který texty podchytil, jak je výše uvede no. 

Texty byly HUTKOU formulovány tak, že n ěkte ří ú častníci nespat řovali 

v jejich podání dvojsmyslnost. V n ěkterých výpov ědích je sice 

dvojsmyslnost zadokumentována, avšak bez uvedení ko nkrétního obsahu. 

 

 

 

Náčelník II.odboru S-Stb 

(podpis) 

pplk. D a v i d  František 



Správa STB Praha 

2a odbor, 3. odd ělení 

---------------------- 

 

 

 

V Praze dne 1.6.1977 

 

 

 

Z Á Z N A M 

___________ 

 

 

  Dne 1.6.1977 uskute čnili orgánové S-STB Praha s. mjr. Mrkvi čka a 

nstržm. Zíta návšt ěvu u s. ředitelky Jarmily CHOLINSKÉ ( ředitelka ÚDPMJF) 

za ú čelem zamezení dalšího vystupování Jaroslava HUTKY n ar. 21.4.1947 

v za řízení ÚDPMJF v divadélku „v Nerudovce“, tak i další ch člen ů skupiny 

„Šafrán“ Vladimíra MERTY, Vlastimila T ŘEŠŇÁKA a Petra LUDKY. 

  P ři jednání se s. COLINSKOU, bylo z jeí strany p řislíbeno, že celou 

věc projedná s p říslušnými orgány ÚDPMJF, a že vystupování skupiny „ ŠAFRÁN“ 

již v za řízení ÚDPMJF nebudou realizována. 

 

Tento záznam bude využit k dalšímu rozpracování Jar oslava HUTKY. 

 

 

 

Vypracoval : nstržm. Zíta (podpis) 



Správa STB Praha 

2a odbor, 3. odd ělení 

--------------------- 

 

 

 

V Praze dne 1.6.1977 

 

 

 

Z Á Z N A M 

___________ 

 

  Dne 31.5.1977 uskute čnili orgánové s. nstržm. Dremsa a s. nstržm. 

Zíta návšt ěvu u s. MURDOCHA, zastupujícího s. ČELEDOVOU, ředitelku M ěstké 

knihovny v Praze. 

  Ú čelem jednání bylo zamezení vystupování volného sdru žení písni čkářů 

skupiny „ŠAFRÁN“, Jaroslava HUTKY, Vladimíra MERTY,  Vlastimila T ŘEŠŇÁKA a 

Petra LUDKY v M ěstské knihovn ě v Praze. 

  Bylo zde dohodnuto, že celou v ěc projedná s p říslušnými orgány 

Městké knihovny, jakož i vedoucím odboru kult ůra NVP Praha s. SVOBODOU, 

který o celé v ěci vyrozumí s p říslušnými pokyny S: NAVRÁTILA kult ůrního 

inspektora pro NVP prahy 1. Bylo zde dohodnuto, že vystupování skupiny 

„ŠAFRÁN“ v M ěstské knihovn ě ani v obvodu Prahy 1 nebudou již povolována. 

Tento záznam bude využit k dalšímu rozpracování Jar oslava HUTKY. 

 

 

 

 

Vypracoval : nstržm. Zíta (podpis) 



Správa STB Praha 

2a odbor, 3. odd ělení. 

---------------------- 

 

 

V Praze dne 2. června 1977 

 

 

 

Z Á Z N A M 

___________ 

 

 

  Dnešního dne uskute čnili orgánové S-STB Praha mjr. Mrkvi čka a 

nstržm. Zíta jednání na O-STB Rakovník za ú čelem provedení dokumentace a 

zamezení dalšího vystupování zp ěváka a kytaristy Jaroslava HUTKY, nar. 

21.4.1947 v okrese Rakovník. 

  Po p ředběžném projednání p ředmětné v ěci s ná čelníkem O-STB Rakovník 

s. Vyšehradským, byla s org. O-STB s. Hartmanem doh odnuta otázka provedení 

dokumentace z vystupování HUTKY v okrese Rakovník v  měsíci červnu a zá ří 

1976 a z vystoupení dne 21.5.1977 v obci Lužné. 

  Vzhledem k tomu, že HUTKA který v okr. Rakovník v ystupoval pod 

záštitou ZO-SSM, a m ěl v Lužné vystoupit op ět dne 4.6.77, bylo 

prost řednictvím OV-SSM provedeno opat ření k zamezení tohoto vystoupení. Za 

tímto ú čelem bylo jednáno s p ředsedou OV-SSM Rakovník s. Pokorným, který 

dal telefonicky p říkaz p ředsedovi ZO-SSM Lužná s. Šnajdrovi, aby vystoupení 

HUTKY na den 4.6.77 bylo okamžit ě zrušeno s tím, že toto je rozhodnutí 

předsednictva OV-SSM. /Toto rozhodnutí bude projednán o a dodate čně 

schváleno na sch ůzi p ředsednictva OV-SSM v pond ělí dne 6.6.1977./ Sou časn ě 

bylo dohodnuto, že p ředsednictvo OV-SSM vypracuje pro všechny ZO-SSM 

v okrese Rakovník dopis, aby v budoucnu nebyli jak Jaroslav HUTKA, tak i 

další členové pražského sdružení písni čkářů „Šafrán“ Vladimír MERTA, Petr 

LUTKA a Vlastimil T ŘEŠŇÁK zadáváni na jakékoliv hudební vystoupení. 

Kopii tohoto dopisu p ředseda OV-SSM s. Pokorný p ředá org. s. Hartmanovi 

který nám dopis postoupí sou časn ě s provedenou dokumentací. 

 

Vypracoval : mjr. Mrkvi čka (podpis) 



Součást: S-StB Praha       Výtisk čís.:  1 
Odbor ...2a.............................odd.....5. ..........................  Počet listů:  3 
Operat. pracovník: ..ppor. Maryško ........................  Přílohy:   
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:  Vyhotoveno 1x  
Č.svazku...26445 ....kr.jméno.....KOŘEN........................  Výt. č. 1. - 2a/3  z d e 
Číslo jednací....................................................................   
(Pouze při odeslání mimo odbor).         
              

       V................. Praze ....... dne ...1.6. ...1977.... 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo ......17......... 
 

navazuje na záznam č. ...13 a 14 ............ 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Styk pramene s p říznivcem písni čkářů HUTKY, T ŘEŠŇÁKA 

a spol. – poznatky. 

 
Schůzka konána dne.......26.4.1977 .....................  Popis. událost se stala dne....duben 1977 ........... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1/ P řed velikonocemi t.r. se pramen ve výstavní síni u J ednorožce 

v Praze 1 seznámil s jistým VADIMEM, který ho mezi hovorem pozval na 

soukromé vystoupení pražských písni čkářů a setkání hudebník ů. M ěl to 

být jakýsi uzav řený po řad pro zvané. V programu m ěly být písn ě a n ějaká 

jevištní vystoupení, p ředpokládaná návšt ěva asi 80 osob. Toto setkání 

se m ělo uskute čnit v hotelu TRANZIT v Praze 6. Pramen dal jmenovan ému 

své tel. č. s tím, že mu minimáln ě den p ředem má VADIM zatelefonovat 

ohledn ě tohoto vystoupení, které se m ělo konat 9.4.1977. 

 

 Do 8.4.1977 se VADIM neozval, z čehož pramen usoudil, že 
 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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 vystoupení, jak bylo dohodnuto, odpadá. Pozd ěji VADIM pramenu sd ělil, 

že m ěli ur čité potíže se zajišt ěním místnosti a celého ve čera. Dále se 

vyjád řil, že nem ělo cenu cokoliv po řádat, nebo ť byly obavy z „n ějakých“ 

kontrol (opat ření v hotelu TRANZIT, AZ č. 13 – pozn. ŘO). 

 

 Mělo se jednat o vystoupení HUTKY, VEITA, KALANDRY, T ŘEŠŇÁKA, NOSE, 

MICHNOVÉ, MERTY aj. Podle VADIMA také hudebník ů z řad jazz-rockových 

skupin, prý i skupiny PLASTIC PEOPLE. 

 

  P ři pozd ějších setkáních ve výstavní síni MV SSM v Karlové u l. č. 4 

VADIM pramene neustále ubezpe čoval o realizaci ve čera v jiném termínu. 

Prý ješt ě není jisté místo konání, on prý tyto akce p římo nezajiš ťuje. 

 

 V hovorech na politické téma b ěhem n ěkolika setkání se VADIM 

vyjad řoval, že souhlasí s „CHARTOU 77“ a odsoudil „zbyte čně nadsazený“ 

ohromný humbuk proti ní. Dále mu řekl, že „CHARTU 77“ četl, prý n ějakou 

verzi pro zahrani čí a 3 dodatky k „CHART Ě“. Mimo jiné se chlubil, že za 

ním byl kdosi z NSR, s nímž o t ěchto v ěcech diskutoval a dokazoval 

objektivnost hlavních bod ů „CHARTY“. Dále zcela nezakryt ě p řed pramenem 

vychvaloval politický a ekonomický systém v USA a N SR. Prý systém 

dobrovolného politického nátlaku u nás je mu odporn ý a proto se drží od 

všeho stranou, vyhýbá se vstupu do SSM a ROH. Vyjad řoval obdiv 

k západní ekonomice, systému vedení západních stát ů více politickými 

stranami, demokracii, vyšší životní úrove ň a akademické svobod ě v KS. 

 

  Údajn ě prý hraje ve folkových skupinách a studuje právnic kou fakultu 

UK v Praze. 
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 2/ Informace navazuje na poznatky z AZ č. 13 a 14. 

 

 3/ Písemnou zprávou D. 

 

4/ AZ bude postoupen 3. odd ělení 2a odboru k dalšímu využití. P ři 

použití jeho obsahu p ředem konzultujte s ŘO D KOŘEN. 

 

5/ v osob ě VADIMA byl ustanoven : 

 CINKL Vlad ěk nar. 22.1.1955, bytem Praha 10, 

     Bajkalská 6/1161, tel. č. 736478 D. 

 

6/ Pramen je seriozní. 

 

 

 

Vypracoval: ppor. Maryško 

 

 

 

Náčelník 5. odd ělení 2a odboru 

(podpis) 

/pplk. SOMMER František/ 

 



X. SPRÁVA FMV 
 

Čj.: ...VN-01055/4-2/77         Dne:..........5. června 1977 ........ 

 

 

PRVOPISEM ! 

 

KS SNB 

S-StB – 2/a. odbor 

 

P r a h a  

 

 

ŠAFRÁNEK Jan – postoupení AZ získaného S-StB Hr. Kr álové 

 

Přílohy : 1/3 

 

 V p říloze postupuji AZ získaný S-StB Hradec Králové 2. odb. 1. odd ělení 

k osobám Vašeho zájmu. Sou časn ě žádám o prov ěrku. 

 

 

Náčelník 4. odboru X. správy FMV 

(podpis) 

pplk. M E Z L  Old řich 

 



Součást:          Výtisk čís.:  1 
Odbor ...II .............................odd.....1. ..........................  Počet listů:  3 
Operat. pracovník: ..por. BRÁT Jan ........................  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:  3 x  
Č.svazku...10781 ....kr.jméno.....MATAL........................     1 x X. správa FMV 
Číslo jednací....OS-0814/II-1-77....................................      Praha 4. odbor  
(Pouze při odeslání mimo odbor).         1 x signál č. 16312 
              1 x SEO Hradec Král. 

       V...Hradci Králové .... dne ..25.kv ětna ....1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo ................. 
 

navazuje na záznam č. ................. 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 ŠAFRÁNEK Jan, malí ř – poznatky k osob ě 

 

 
Schůzka konána dne.......23.5.1977 .....................  Popis. událost se stala dne....kv ěten 1977 ......... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1) Pramen zjistil k osob ě Jana ŠAFRÁNKA, signatá ře charty 77 následující : 

 ŠAFRÁNEK se stýká v sou časné dob ě s jistým KARÁSKEM, bývalým duchovním, 

v sou časné dob ě pracuje jako čisti č oken, texta ř skupiny PLASTIC PEAPL, 

dále s n ějakým WILLSONEM, kanadským st. p říslušníkem, který v ČSSR 

působí 10 let jako u čitel angli čtiny a p řekladatel, s Dr. FÁROVOU, 

signatá řkou charty 77, bývalé pracovnice UMPRUM. ŠAFRÁNEK s e zmi ňuje 

o dalších, které nazývá k řestním jménem. Dále se zmi ňuje o LANDOVSKÉM 

a HAVLOVI, jako o svých p řátelích. Se svými známými z Hradce Králové 

se ŠAFRÁNEK často stýká s Pavlem VACKEM, který často jezdí do Prahy 

za svou matkou, která pracuje na pošt ě, dále se stýká 
 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

KS SNB – Správa Státní bezpečnosti 
HRADEC KRÁLOVÉ 



 

 

- 2 – 

 

 

 

 s P řemyslem ŠMÍDEM a LANGREM. Ob čas i do Hradce Králové jezdí nap ř. 

20.5.1977 v sobotu, kdy jel na vernisáž LANGROVY vý stavy na kolejích 

LFKU Hradec Králové. ŠAFRÁNEK svým známým rád vyprá ví, co je v Praze 

nového a p ředává historky o bezpe čnosti. Nap ř., že všem signatá řům 

charty /tedy i jemu/ byl odebrán ŘP, technický pr ůkaz od vozidla a pod. 

Dává svým známým číst seznam signatá řů charty 77, vysv ětluje kdo je 

kdo, vypráví kdo má z toho potíže a jakého druhu. Z mínil se o tom, 

kolik lidí v Národní galerii podepsalo chartu 77, k do byl zadržen a 

pro č a pod. Vypráví o tom, že mluv čí charty 77 cht ěli, aby chartu 

podepsal i gen. SVOBODA, ale to prý prof. PATO ČKA odmítl. Dále se 

zmínil o PATO ČKOVI, z kterého ud ělali dokonalého mu čedníka, že jeho 

smrt zavinil výslech a pod. Vypráví o situaci, kdy PATOČKA navštívil 

holandského ministra zahrani čních v ěcí a s. CH ŇOUPEK musel čekat až 

spolu domluví a pod. Každému se snaží dokázat, že s e vrací 50. léta, 

což dokumentuje na protestní akci-rezoluce proti si gnatá řům a obsahu 

charty nebo otiscích ze článku dr. HUSÁKA z Kulturní tvorby z roku 

1968. Vypráví o tom, jak mají signatá ři charty 77 úctu svých 

spoluob čanů nap ř. dr. FÁROVÁ u automechanik ů, kte ří ji opravovali auto 

před TP, KO ČIŠ u svých soused ů, nebo ŠAFRÁNEK u svého bývalého tchána 

apod. Rád vypráví o tom, jak byl vyslýchán na bezpe čnosti, jak jsou ti 

estébáci pitomí a k smíchu. Mluví o tom, kdo byl p řed 1. májem 

zajišt ěn, jak LANDOVSKÝ utekl z bytu své sestry, když ho t am hledali, 

jak v druhém „tajném“ byt ě LANDOVSKÉHO na Vinohradech našli KOHOUTA a 

nechali ho být, p řesto, že m ěl být zajišt ěn. S úctou hovo ří o zp ěváku 

HUTKOVI, o textech jeho písní, o n ěm se vyjad řuje velmi p řízniv ě, 

hlavn ě o jeho odvaze apod. ŠAFRÁNEK má nyní dohodnutou vý stavu 

v Čs.spisovateli v Brn ě, asi tak na červenec. ŠAFRÁNKA navštívil 

redaktor Mladé fronty se žádostí, zda-li by mohli o tisknout jeho obraz 

v M.F. Ten vyšel/asi p řed 2 m ěsíci pravd ěpodobn ě v sobotním vydání/, 

potom prý p řišel znovu se žádostí o článek, ŠAFRÁNEK údajn ě odmítl aby 

prý onen redaktor nem ěl potíže, že zve řej ňuje článek o signatá ři charty 

77. ŠAFRÁNEK byl také na poh řbu prof. PATO ČKY, což barvit ě lí čí – bylo 

tam prý plno estébák ů, vrtulník, kamery bezpe čnosti které každého 

snímali, zahrani ční noviná ři ale prý kamery nesm ěli mít. 
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 ŠAFRÁNEK prý na poh řbu hovo řil se svými známými ze západon ěmecké 

televize /ti, kte ří s ním d ělali p řed n ěkolika lety šot/, na poh řbu 

bylo asi 2.000 lidí /dle ŠAFRÁNKA/, vp ředu šli mluv čí charty a jeho 

rodina. ŠAFRÁNEK tvrdí, že celou aféru kolem charty  nafoukla 

bezpe čnost, prý by charta jinak zapadla a nikdo o ní nev ěděl, kdyby 

nedošlo ke sledování ur čitých lidí, k vyšet řování a zavírání. Dále 

tvrdí, že charta 77 nabyla již takových mezinárodní ch rozm ěr ů a bude 

mít za následek rozbití konference v B ělehrad ě /alespo ň k tomu 

přisp ěje/, to prý také tv ůrci charty m ěli na mysli, když ji dávali 

dohromady. Také rád vypráví o vým ěně CORVALÁNA za BUKOVSKÉHO, o tom, že 

CORVALÁN je pouze loutka v rukou Brežn ěva, že se tím zkompromitoval, 

prý se ješt ě po čítá s další vým ěnou asi 20-ti lidí z Chile a pod. 

ŠAFRÁNEK v sou časné dob ě nepracuje, má nyní n ějaké obrazy v NSR 

/za řídila FÁROVÁ/ a čeká za n ě peníze. ŠAFRÁNEK má p řátele, kte ří dále 

jezdí na Západ, vozí mu knihy o um ění a pod. Čili má možnost cokoliv 

přivézt a nebo odvézt. 

 

2) Operativní význam je v tom, že AZ charakterizuje  signatá ře Jana 

ŠAFRÁNKA v sou časné dob ě. 

 

3) Dokumentace nebyla provád ěna. 

 

4) AZ vyhotoven pro X.správu FMV Praha, kde o jmeno vaného mají operativní 

zájem, dále pro s. TROJANA II.odbor,1.odd. S-StB Hr adec Králové do 

signálu LYŽA ŘKA č.sv.16312 a pro SEO Hradec Králové. 

 

5)  ŠAFRÁNEK Jan, nar. 9.dubna 1948, české národnosti, čsl. státní 

příslušnosti, svobodné povolání – malí ř, bytem 

Kate řinská 12, Praha 2. 

 

6) AZ hodnotím jako pravdivý, nebo je od prov ěřeného, dlouholetého a 

seriozního TS. 

 

por. BRÁT Jan 

  (podpis) 

S o u h l a s í m : 

(podpis) 

......................... 

Náčelník 1.odd.II.odboru S-StB 

npor.ing. MATOUŠEK Bohuslav 



Součást:Správa STB Praha      Výtisk čís.:  1 
Odbor ...2a.............................odd.....3. ..........................  Počet listů:  3 
Operat. pracovník: ..por. Vaní ček ..........................  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:  Vyhotoveno 3x  
Č.svazku...22614 ....kr.jméno.....“K ŘÍŽ“ .......................  Výt. č.1.- sig.sv. č.26272 
Číslo jednací......................................................................  č.2.- obj.sv. č.19486  
(Pouze při odeslání mimo odbor).       č.3.- sv. č.22614 
            

       V...Praze ................ dne .........7. června .........1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo .....54. ............ 
 

navazuje na záznam č. ................. 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 HUTKA Jaroslav - poznatky o stycích se signatá ři 

      Charty 77 – zpráva.  

 
Schůzka konána dne.......6.6.1977 ...............................  Popis. událost se stala dne....26.5.1977 .............. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1/.  Dne 26.5.1977 navštívil Pramene Vladimír PISTO RIUS, syn režiséra 

Realistického divadla v Praze. V rozhovoru se zmíni l o Jaroslavu HUTKOVI, 

o kterém m ěl velmi dobré informace. Řekl, že HUTKA byl vyšet řován pro 

protistátní a protisocialistické písni čky a texty, kterými provokuje p ři 

veřejných vystoupeních. V den, kdy prý m ěl mít vystoupení v „Nerudovce“, 

tam na n ěj čekali „policisté“. On však byl na chat ě Vlasty CHRAMOSTOVÉ 

a jejího manžela, kameramana MILOTY a tam se prý ne cítil dob ře 

a p ředstavení odvolal. Prý mu v „Nerudovce“ zakázali vy stupovat. 

  HUTKA byl také údajn ě na sch ůzce u Pavla KOHOUTA /na Sázav ě/, 
 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

Z H O D N O C E N O 
-8 VI 1977 
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která se konala u p říležitosti návratu Václava HAVLA z vyšet řovací 

vazby. Zde HUTKA vypráv ěl „zážitky“ ze svého pobytu v Bartolom ějské. 

Hovořil o tom, že ho vyslýchali za protistátní charakter  jeho písní a 

text ů, konkretn ě za písni čku „Havlí čku – HAVLE“. HUTKA prý dokazoval, 

že se jedná prokazateln ě o Havlí čka Borovského a nikoliv o Václava 

HAVLA. 

  PISTORIUS Dále vypráv ěl o HUTKOVI, že je u n ěho typické, že 

provokuje publikum k aktivní spoluú časti. V tom je prý odlišný na 

příklad od MERTY, který prý mluví a zpívá v podstat ě o sob ě a svých 

problémech. Pramen se ptal, jestli členové skupiny „Šafrán“ podepsali 

také CHARTU 77. 

PISTORIUS řekl, že cht ěli podepsat všichni /jsou se signatá ři Charty 77 

ve styku/, ale „hoši z CHARTY“ jim to rozmluvili a řekli, že je 

v sou časné situaci d ůležit ější, aby si udrželi možnost vystupovat a 

působit na publikum. CHARTU prý podepsal pouze manaže r „Šafránu“, 

jakýsi PALLAS. 

 

 

2/.  Operativní význam zprávy spo čívá ve skute čnosti, že členové 

skupiny Šafrán jsou ve styku se signatá ři CHARTY 77 a p ři svých 

vystoupeních p ůsobí na publikum v intencích pravicových exponent ů. 

 

 

3/.  Dokumentováno MG nahrávkami z vystoupení zp ěváka Jaroslava 

HUTKY. 

 

 

4/.  Zpráva bude využita v rámci provád ěných opat ření v akci 

„ZP ĚVÁK“. 

 

 

5/. Vladimír PISTORIUS, nar. 10.1.1951, absolvent m atematicko fyzik. 

fakulty, bytem Praha 7, Skalecká 17. 

 

 Jaroslav HUTKA, nar. 21.4.1947, zp ěvák a kytarista, bez 

pracovního pom ěru, bytem Praha 2, Neklanova 30. 
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Vladimír MERTA, nar. 20.1.1946, zp ěvák a kytarista, bytem Praha 7, 

Fr. K řižíka 21. 

 

Ji ří PALLAS, nar. 30.8.1949, signatá ř Charty 77 a manažer skupiny 

„Šafrán“, bytem Praha 4, Mikoláše z Husi 16. 

 

 

6/.  Zpráva je od seriozního prov ěřeného Pramene a potvrzuje dosud 

neprov ěřené poznatky o napojení vedoucích p ředstavitel ů „CHARTY 77“ na 

členy skupiny „Šafrán“. 

 

 

 

 

 

 

 Vypracoval : por. Vaní ček (podpis) 

 

 

 

Náčelník 2a odboru S-STB Praha : 

(podpis) 

mjr. Grabmüller Jar. 



Správa StB Praha 

2a odbor – 3. odd ělení 

----------------------- 

 

 

 

 

V Praze dne 13.6.1977 

 

 

Výtisk č.: 2 

Počet list ů: 5 

 

 

 

 

HUTKA Jaroslav – vyhodnocení rozpracování. 

------------------------------------------ 

 

 

  Správou StB Hradec Králové bylo v dubnu 1975 zave deno rozpracování 

zpěváka a kytaristy : 

 

HUTKY Jaroslava nar. 21.4.1947 v Olomouci, české národnosti, čsl. 

st. p řísl., bez politické p říslušnosti, dosud 

netrestaného, bytem Praha 2, Neklanova 30. 

 

  Ke jmenovanému byly získány poznatky, že jako kyt arista a zp ěvák 

lidových písní vystupuje na území ČSSR, zejména ve Východo českém kraji. 

V té dob ě měl řádnou um ěleckou kvalifikaci v Pražském kulturním 

st ředisku (PKS). D ůvodem rozpracování byly stále vzr ůstající stížnosti 

na um ěleckou a ideovou nápl ň HUTKOVÝCH představení. 

 

  P ři svých hudebních vystoupeních, která prokládá mluv eným slovem, 

používá HUTKA často r ůzných dvojsmyslných narážek, zam ěřených v ůči KS Č 

a politické situaci v ČSSR. Mimo to se v jeho písních projevují 

nevhodné nám ěty s náboženskými motivy, vyjad řujícími beznad ěj a 

pesimistický p řístup k životu. Jeho vystoupení jsou hodnocena jako  

existencionalistická, postrádající aktuelnost a výc hovný smysl. 
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 Zárove ň svými dvojsmyslnými narážkami a invektivami v ůči politice KS Č 

jsou v p římém rozporu s požadavky na socialistickou kulturu a 

s platnými zákonnými p ředpisy. 

 

  V pr ůběhu rozpracování bylo zjišt ěno, že HUTKA zneužívá svého 

programu k interpretování skrytého odporu a nesouhl asu s politickou 

situací v ČSSR a r ůznými anachronismy a p řirovnáními zesm ěšňuje 

politické a státní funkcioná ře. 

 

  Z tohoto d ůvodu byly získané poznatky dne 8.4.1975 p ředání Odboru 

vyšet řování StB Hradec Králové k stíhání Jaroslava HUTKY pro d ůvodné 

podez ření z tr. čin ů hanobení republikya jejího p ředstavitele, hanobení 

národa, rasy a p řesv ědčení podle §§ 102, 198 odst. b, tr. zákona. Dle 

přiložených materiál ů bylo podez ření z napln ění skutkové podstaty 

uvedených tr. čin ů ozna čeno za odd ůvodn ěné, ale vzhledem k tomu, že 

HUTKA nebyl dosud trestn ě stíhán, vztahovala se na n ěho amnestie 

presidenta republiky ze dne 8.5.1975 a v ěc bylo nutno usnesením 

vyšet řovatele odložit podle § 159/2 tr. řádu se z řetelem k ustanovení 

§ 11, odst. 1, tr. řádu. 

 

  Jelikož HUTKA nezm ěnil formu svého projevu p ři ve řejných 

vystoupeních ani po uvedené amnestii, bylo v jeho r ozpracování 

pokra čováno na Správ ě StB Praha, vzhledem k jeho trvalému bydlišti 

v Praze. 

 

  Zde bylo zjišt ěno, že se HUTKA nedostavil k rekvalifika čním 

zkouškám, nedodržel p ředem schválený scéná ř a uzavíral smlouvy 

v rozporu s p ředpisy o provozování um ělecké činnosti. Z t ěchto d ůvod ů 

mu byla k 1.7.1975 Pražským kulturním st řediskem odebrána um ělecká 

kvalifikace. 



 

 

 

- 3 – 

 

 

 

  P řestože HUTKA po ztrát ě umělecké kvalifikace není oprávn ěn 

k provozování um ělecké činnosti za honorá ř, sjednává si nadále 

jednotlivá vystoupení a to bu ď jako host n ěkteré hudební skupiny nebo 

individueln ě. Nej čast ěji vystupuje s tzv. volným sdružením písni čkářů 

„ŠAFRÁN“, kam se řadí též Vladimír MERTA, nar. 20.1.1946, Vlastimil 

TŘEŠŇÁK, nar. 26.4.1950 a další. 

 

  Jaroslav HUTKA vystupuje za honorá ř do výše 400,- K čs za vystoupení 

na základ ě smluv, které si vyhotovuje sám s odkazem na rozhod nutí 

ministerstva kultury ČSSR č. 11, 753/73 – V/2, ze dne 8.8.1973 – 

„Odměňování ob čanů – čelných osobností našeho ve řejného, kulturního, 

vědeckého a sportovního života – p ři ú činkování v rámci kulturn ě 

výchovných po řadů“. 

 

  Dotazem na ministerstvu kultury bylo zjišt ěno, že toto rozhodnutí se 

na činnost Jaroslava HUTKY nevztahuje a vzhledem k tomu , že nemá žádné 

oprávn ění k provozování um ělecké činnosti, lze jeho jednání považovat 

za nedovolené podnikání ve smyslu § 118 odst. 1, tr . zákona, i když 

odvádí na ONV Praha 2 da ň z m ěsí čního p říjmu 1.700 K čs. 

 

  P ři sjednávání smluv o provedení kulturn ě výchovného programu 

s ukázkami vlastní tvorby, nejsou dodržovány p ředpisy o provedení 

umělecko výchovného po řadu nejen ze strany HUTKY, ale i ze strany 

odpov ědných funkcioná řů v kultu ře. Nap ř. ONV Praha 2 je nadále veden 

jako svobodný um ělec, p řestože toto oprávn ění ztratil odebráním 

kvalifikace na PKS v r. 1975 (viz zápisy o výpov ědi Jaroslava HUTKY, 

Jarmily ŠERÉ, Antonína CALTY a opis spis ů na PKS). 

 

  Ve své činnosti se HUTKA zam ěřuje na r ůzné spole čenské organizace, 

pro které provádí pravidelná vystoupení. Nap ř. v Divadélku v Nerudovce 

měl od r. 1975 vystoupení 1x za m ěsíc, za která obdržel cca 3.000 K čs. 

Obdobně tomu bylo v Malostranské besed ě, Bará čnické rycht ě a řadě vysoko- 
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 školských klub ů (viz zápisy o výpov ědi ing. G. LON ČARA, F. PODZIMKA, 

P. HOLANA a J. ČERNÉHO). Do sou časné doby se tak poda řilo 

zadokumentovat vystoupení, za která obdržel celkem 11.000 K čs. 

Dokumentace o proplacení dalších neoprávn ěných honorá řů je nadále 

shromaž ďována. Mimo to byla provedena řada p řehrávek, za které dostal 

HUTKA honorá ř p římo od po řadatele, bez řádného písemného potvrzení 

a smlouvy, čímž je znemožn ěna jejich dokumentace (viz zápis o výpov ědi 

Jaroslava HUTKY). 

 

  Vzhledem k tomu, že J. HUTKA m ěl až do 1.7.1975 řádnou um ěleckou 

kvalifikaci, je obeznámen s p ředpisy a zásadami o provozování um ělecké 

činnosti. Tím, že po ztrát ě kvalifikace provozuje nadále um ěleckou 

činnost za honorá ř, lze jeho jednání pokládat za výd ěle čené podnikání 

ve smyslu § 118, odst. 1, tr. zákona. 

 

  Mimo to ve řejná vystoupení J. HUTKY mají nadále provoka ční a 

antisocialistický charakter, o čemž byly získány poznatky ze Zvolena, 

Pezinoku, Brna, Svitav, Litomyšle, Českých Bud ějovic, Zlechova u 

Uherského Hradišt ě a Prahy, kde vystupoval pro ÚDPM JF, Divadélko 

v Nerudovce a Bará čnickou rychtu. Po zkušenostech z vyšet řování 

v Hradci Králové však HUTKA používá více jinotaj ů a dvojsmyslných 

narážek tak, aby nebylo snadné vytknout jeho projev u otev řeně 

nepřátelské a protizákonné zam ěření. V p řiložené dokumentaci lze toto 

potvrdit magnetofonovým záznamem z vystoupení pro v ysokoškolský klub 

fakulty jaderné fyziky ČVUT. 

 

  Na základ ě t ěchto skute čností i p řes to, že HUTKA projevuje sympatie 

se signatá ři a organizátory „Prohlášení CHARTA 77“, se kterými  udržuje 

pravidelné kontakty, pokládáme jeho stíhání podle § § 102, 198 tr. 

zákona z d ůvodu dokazování za nereálné, ale vzhledem k jeho 

nedovolenému podnikání v oblasti kultury doporu čujeme stíhat 
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 Jaroslava HUTKU pro porušení § 118 odst. 1, tr. zá kona, po linii VB. 

 

  K této skute čnosti jsou v sou časné dob ě shromaž ďovány dostupné 

materiály o výši proplácených honorá řů, které HUTKA požadoval na 

základ ě smluv, uzavíraných v rozporu s p ředpisy o provád ění um ělecko 

výchovných po řadů, takže částku 11.000 K čs nelze pokládat za kone čnou. 

 

 

 

Vypracoval. mjr. Mrkvi čka Dalibor (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náčelník 2a odboru S-StB Praha 

 

 / mjr. Jaroslav GRABMÜLLER / 



NOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCENOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCENOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCENOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCE    

    

SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI    
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJEHLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJEHLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJEHLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE    

2a odbor, 3. odd ělení 

    

Čj.Čj.Čj.Čj.......OS003084/2a-3-77                                     Dne Dne Dne Dne 30.6. 1977     

 

Výtisk č. : 2 

 

 

Oddělení vyšet řování VB 

 

P r a h a     2 

--------------- 

cestou MS VB 

 

 

 

HUTKA Jaroslav – postoupení materiál ů dokumentace. 

-------------------------------------------------- 

 

Počet list ů : 248 

Přílohy  : 1 sv. dokumentace 

 

 

 

 V p říloze postupujeme dokumenta ční materiál k osob ě : 

 

HUTKA Jaroslav  nar. 21.4.1947 Olomouc, české národnosti, 

     čsl. st. p řísl., bez politické p říslušnosti, 

     ženatý, zp ěvák a kytarista, bytem Praha 2, 

     Neklanova 30. 

 

 Jmenovaný je d ůvodn ě podez řelý pro porušování zákona dle § 118 odst. 1, 

tr. zákona. 

 

Náčelník 2a odboru S-StB Praha 

(podpis) 

 / mjr. Jaroslav GRABMÜLLER / 

Vyhotoveno: 2x 

Výt. č.1: adresát 

   2: sv. č. 26272 



X. SPRÁVA FMV 
 

Čj.: ...VN-nečit./3-2/77        Dne:..........22. kv ětna 1977 ........ 

 

 

Prvopisn ě ! 

Počet list ů: 1 

Přílohy : 1/2 

 

KS SNB, správa StB 

2.a odbor 

 

P r a h a  

 

 

HUTKA Jaroslav – postoupení materiál ů 

 

 V p říloze postupuji poznatky k osob ě HUTKA Jaroslav, nar. 21.4.1947, 

který je objektem Vašeho zájmu. 

 

Vyřizuje : 

por. Janovský/387       Ná čelník 3.odboru X.správy FMV 

              (podpis) 

             mjr. Miroslav DOHNAL 

PŘÍSNĚ TAJNÉ 



M I N I S T E R S T V O   V N I T R A 
 
 

PŘÍSNĚ TAJNÉ! 
 
 
 
 
 
 

26272 
_________________________________ 

Registrační číslo 
 
 
 

Z P Ě V Á K 
_________________________________ 

Krycí jméno 
 
 

ČÁST SVAZKU čís. ___1/2____ 
 
 
 

Registrován dne ______________________   Ukončen dne ____________________________ 
 
Obnoven dne _________________________   Ukončen dne ____________________________ 
 
____________________________________   _______________________________________ 
 
 
 
 
 
     
Archivní číslo ______677997_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

677997 
 



 

 

 

 

--------------------- 

Č.j.: OS – 00371/1977        D ňa 25. mája 1977 

 

 

 

 

 

X. správa FM 

2. odbor 

P r a h a   /cez 2.odbor S-ŠtB B.B./ 

---------- 

 

 

 

H U T K A Jaroslav – odstúpenie poznatkov k jeho os obe 

 

Počet listov: 

Prílohy: 0 

 

K číslu: OS – 001189/2a-3-77 

 

 Objektom Vášho záujmu v akcii „SPEVÁK“ je osoba HU TKA Pavel, nar. 

21.4.1947 v Olomouci, českej národnosti, čsl. štátny príslušník, povolaním 

slobodný umelec, bytom Praha Neklanova ul. 30, ktor ý v sú časnej dobe nemá 

potvrdenú umeleckú kvalifikáciu a preto nemá oprávn enie vystupova ť ako 

gitarista a spevák folklórnych piesní. Hutka však i  napriek tomu, že jeho 

vystúpenia sú politicky závadové a majú negatívny d opad hlavne na mladých 

ľudí sa snaží prostredníctvom iných ľudí uskuto čňova ť svoje vystúpenia. 

Orientuje sa na Závodné kluby ROH, organizácie SZM a v poslednom čase i na 

vysokoškolské kluby. 

Svoje vystúpenie vo Vysokoškolskom klube pri Vysoke j škole lesníckej 

a drevárskej vo Zvolene d ňa 19-21.marca 1977 mienil Hutka uskuto čni ť 

prostredníctvom MUDr. KYSELICOVEJ Nadeždy a jej man žela KYSELICU 

Lubomíra Ing.. 

KS-ZNB-Správa Štátnej bezpečnosti 
Banská Bystrica 

oddelenie ZVOLEN 

Prísne tajné! 
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Ing. KYSELICA Ľubomír, nar. 14.4.1950 v Nová Ba ňa, Okr. Žiar n/Hronom, 

čsl.štát.prísl., slov.národnosti, 

pôvodným povolaním študent, toho času zamestnaný v Elektromontážnych 

závodoch v Bratislave, trvale bytom Bratislava ul. Duklianska č. 11, 

prechodne Zvolen Bernolákova ul. T 20 spolo čne s manželkou 

 

MUDr. KYSELICOVÁ Nadežda, rod. MAYEROVÁ, nar. 1.7.1 953 v Bratislave, 

čsl.štát.prísl., slov. národnosti, pôvodne študentka  

v UK Bratislava, 

toho času zamestnaná v OUNZ Zvolen na stomatologickom odd elení, je členkou 

SZM, organizovaná v ROH, Z ČSSP, ČSČK. 

 

 Ing. Kyselica Lubomír nosí plný fúz a preto v rodi ne ho prezývají FÚZO. 

S Hutkom Jaroslavom sa zrejme zoznámili ako býval. vysokoškoláci UK 

v Bratislave a v sú časnej dobe s ním udržujú písomné styky. 

Tunajším O-ŠtB boli vykonané opatrenia, ktoré smeru jú k v časnej 

signalizácii a k zabráneniu prípadného vystúpenia H utku Jaroslava v našom 

okrese. 

 

 

 

 

Náčelník O-ŠtB : 

(podpis) 

kpt.  A d a m k o 

 



Součást: Správa STB Praha     Výtisk čís.:  2 
Odbor .......2a..................odd.....3...............................  Počet listů:  3 
Operat. pracovník: ........... por. Vaní ček ............  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník: Vyhotoveno 3x  
Č.svazku..22614 .....kr.jméno.........“K ŘÍŽ“ ...............  Výt. č.1.- sig.sv. č.26272 
Číslo jednací..................................................................   č.2.- obj.sv. č.19426 
(Pouze při odeslání mimo odbor).       č.3.- sv. č.22614  
 

       V ......Praze ................... dne ...7. června ......1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo ......54. .............. 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 
 HUTKA Jaroslav - poznatky o stycích se signatá ři Charty 77 – zpráva. 
 
     

 
Schůzka konána dne ....6.6.1977 .........................  Popis. událost se stala dne...26.5.1977 ..... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1/.  Dne 26.5.1977 navštívil Pramene Vladimír PISTO RIUS, syn režiséra 

Realistického divadla v Praze. V rozhovoru se zmíni l o Jaroslavu 

HUTKOVI, o kterém m ěl velmi dobré informace. Řekl, že HUTKA byl 

vyšet řován pro protistátní a protisocialistické písni čky a texty, 

kterými provokuje p ři ve řejných vystoupeních. V den, kdy prý m ěl mít 

vystoupení v „Nerudovce“, tam na n ěj čekali „policisté“. On však byl na 

chat ě Vlasty CHRAMOSTOVÉ a jejího manžela, kameramana MI LOTY a tam se 

prý necítil dob ře a p ředstavení odvolal. Prý mu v „Nerudovce“ zakázali 

vystupovat. 

  HUTKA byl také údajn ě na sch ůzce u Pavla KOHOUTA /na Sázav ě/, 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

Z H O D N O C E N O 
28.VI.1977 
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 která se konala u p říležitosti návratu Václava HAVLA z vyšet řovací 

vazby. Zde HUTKA vypráv ěl „zážitky“ ze svého pobytu v Bartolom ějské. 

Hovořil o tom, že ho vyslýchali za protistátní charakter  jeho písní a 

text ů, konkrétn ě za písni čku „Havlí čku – HAVLE“. HUTKA prý dokazoval, 

že se jedná prokazateln ě o Havlí čka Borovského a nikoliv o Václava 

HAVLA. 

 PISTORIUS Dále vypráv ěl o HUTKOVI, že je u n ěho typické, že 

provokuje publikum k aktivní spoluú časti. V tom je prý odlišný na 

příklad od MERTY, který prý mluví a zpívá v podstat ě o sob ě a svých 

problémech. Pramen se ptal, jestli členové skupiny „Šafrán“ podepsali 

také CHARTU 77. 

PISTORIUS řekl, že cht ěli podepsat všichni /jsou se signatá ři Charty 77 

ve styku/, ale „hoši z CHARTY“ jim to rozmluvili a řekli, že je 

v sou časné situaci d ůležit ější, aby si udrželi možnost vystupovat a 

působit na publikum. CHARTU prý podepsal pouze manažé r „Šafránu“, 

jakýsi PALLAS. 

 

2/. Operativní význam zprávy spo čívá ve skute čnosti, že členové skupiny 

Šafrán jsou ve styku se signatá ři CHARTY 77 a p ři svých vystoupeních 

působí na publikum v intencích pravicových exponent ů. 

 

3/. Dokumentováno MG nahrávkami z vystoupení zp ěváka Jaroslava HUTKY. 

 

4/. Zpráva bude využita v rámci provád ěných opat ření v akci „ZP ĚVÁK“. 

 

5/. Vladimír PISTORIUS, nar. 10.1.1951, absolvent m atematicko fyzik. 

fakulty, bytem Praha 7, Skalická 17. 

 

 Jaroslav HUTKA, nar. 21.4.1947, zp ěvák a kytarista, bez pracovního 

     pom ěru, bytem Praha 2, Neklanova 30. 
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 Vladimír MERTA, nar. 20.1.1946, zp ěvák a kytarista, 

     bytem Praha 7, Fr. K řižíka 21. 

 

 Ji ří PALLAS, nar. 30.8.1949, signatá ř Charty 77 a manažer 

     skupiny „Šafrán“, bytem Praha 4, Mikoláše z Hu si 16. 

 

 

6/. Zpráva je od seriozního prov ěřeného Pramene a potvrzuje dosud 

neprov ěřené poznatky o napojení vedoucích p ředstavitel ů „CHARTY 77“ 

na členy skupiny „Šafrán“. 

 

 

 

 Vypracoval : por. Vaní ček (podpis) 

 

 

 

 

Náčelník 2a odboru S-STB Praha : 

(podpis) 

mjr. Grabmüller Jar. 



Součást: O-StB Kutná Hora     Výtisk čís.:  1 
Odbor .......II ..................odd.....2...............................  Počet listů:  1 
Operat. pracovník: ..... por. Procházka .............  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník: Vyhotoveno 1x  
Č.svazku.……….....kr.jméno......................................  Výt. č.1: 2/a odb., 3. odd., 
Číslo jednací....OS-0181/Pa-2-77.............................       S-StB Praha 
(Pouze při odeslání mimo odbor).       
 

       V ...Kutné Ho ře... dne ...20. června ......1977...... 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění)* 

 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 HUTKA Jaroslav a spol. – návšt ěva u spisovatele KOHOUTA Pavla, 

 na chat ě v Sázav ě - informace 
 
Schůzka konána dne .................................................  Popis. událost se stala dne....................................... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

 

1) Dne 15.6.1977 kolem 20.00 hod., navštívil spisov atele KOHOUTA Pavla, na 

jeho chat ě v Sázav ě jmenovaný HUTKA Jaroslav, spole čně s dalšími 

osobami a to: HUTKOVOU Danielou, CHRAMOSTOVOU Vlast ou a MILOTOU 

Stanislavem. 

 

2) Zpráva sv ědčí o styku osob StB zájmu z Prahy, na zdejším okrese . 

 

3) Jako dokument. materiál byly získány perlustra ční lístky od orgán ů VB. 

 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 



 

 

 

 

4) Zprávu zaslat na 2/a odb., 3.odd., S-STB Praha k  využití do akce 

„ZP ĚVÁK“. 

 Dále byla odeslána zpráva na X. spr. FMV – akce „D IALOG“. 

 

5) HUTKA Jaroslav, nar. 21.4.1947, bytem Praha 2, N eklanova č. 98/70. 

 

 HUTKOVÁ Daniela, nar. 18.5.1953, bytem Praha 2, Ne klanova č. 98/70. 

 

CHRAMOSTOVÁ Vlasta, nar. 17.11.1926, bytem Praha 2,  Čelakovského 

sady 10/433 

 

 MILOTA Stanislav, nar. 9.3.1933, bytem Praha 2, Čelakovského 

sady 10/433. 

 

6) Zprávu možno považovat za pravdivou, byla získán a p římým zjišt ěním 

orgán ů VB. 

 

 

 Vypracoval 

(podpis) 

por. Procházka         Ná čelník O-StB Kutná Hora 

               (podpis) 

             mjr.  M i ř i j o v s k ý 



NOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCE 

SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI 
HLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE  

 

Č.j.:...............................................        Dne....................................................... 

 

 

  Národ í výbor 

  hl. m.  P r a h y 

  _________________ 

  k rukám ved. odboru kultury s. dr. Svobody 

 

 

  V p říloze Vám zasíláme informaci o nedostatcích, zjišt ěných na 

úseku kulturních za řízení. 

 

 

Náčelník : 

(podpis) 

OS – 2276/2a-77 7.7.1977  



 

 

 

 

 

 

Nedostatky na úseku kulturních za řízení – informace. 

--------------------------------------------------- -- 

 

 

 

 

Dle našeho zjišt ění dochází v poslední dob ě na úseku kulturních 

zařízení k nedodržování p ředpis ů a na řízení (zejména vyhlášky č. 

90/72 o povinném zprost ředkování um ělc ů). V ětšina t ěchto p řípad ů 

porušování p ředpis ů a na řízení se stává v kulturních za řízeních 

obvodu Prahy 1 a to jak ze strany interpret ů, tak i ze strany 

jednotlivých pracovník ů odboru kultury a po řadatel ů. 

 

 

Při sjednávání smluv o provád ění tzv. atypického kulturn ě 

výchovného programu se odpov ědní pracovníci kultury nezajímají o to, 

zda má ú činkující interpret řádné kvalifika ční za řazení u PKS a zda 

je zprost ředkováván p říslušnou um ěleckou agenturou. Tím dochází 

k tomu, že sice po řadatel strhne ú činkujícímu da ň ze mzdy (3 %), ale 

umělecká da ň (kterou v p řípad ě řádného zprost ředkování strhuje 

interpretovi PKS) uniká státu. V mnoha p řípadech p ři tzv. 

povolova čkách nejsou ze strany odpov ědných pracovník ů odboru kultury 

ONV vyžadovány um ělecké scéná ře, které nejsou p ředkládány ani 

samotnými interprety po řadatel ům. Kontrolní orgány se mnohdy 

spokojují se scéná ři, které jsou staré i n ěkolik let a neodpovídají 

sou časnému repertoáru. Tím dochází k tomu, že obsah vys toupení je 

často ideov ě závadný. 
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 Jako p říklad možno uvést vystupování zp ěváka a kytaristy 

Jaroslava HUTKY, který nemá žádnou um ěleckou kvalifikaci, není 

sjednán p řes p říslušnou um ěleckou agenturu a p řesto vystupuje na 

smlouvy za honorá ře v rozmezí 250,- až 400,- K čs. Jaroslav HUTKA 

vystupuje p řevážn ě v Divadélku v Nerudovce, v Malostranské besed ě, 

v Bará čnické rycht ě a v M ěstské knihovn ě. V Divadélku v Nerudovce 

v mnoha p řípadech dochází k podpisování smluv HUTKY vedoucí t ohoto 

divadélka Jarmilou ŠEROU n ěkdy i se zp ětnou platností po již 

uskute čněném vystoupení. P ři uzavírání smluv nejsou p ředkládány 

umělecké scéná ře, které nejsou ani vyžadovány ze strany pracovník ů 

odboru kultury, v tomto p řípad ě konkrétn ě inspektorem odboru kultury 

ONV Praha 1 s. CALTOU. 

 

 Další závažnou skute čností je vystupování r ůzných interpret ů, 

kte ří ú činkují v r ůzných hudebních po řadech jako hosté pod 

hlavi čkou řádně ohlášených hudebních skupin. Jak je zjiš ťováno, tito 

tzv. hosté nejsou v mnoha p řípadech uvád ěni na řádných 

povolova čkách, i když jsou inzerováni na programech t ěchto 

vystoupení. Jedná se hlavn ě o členy tzv. volného sdružení písni čkářů 

– skupinu „ŠAFRÁN“ a to Jaroslava HUTKU, Vladimíra MERTU, Vlastimila 

TŘEŠŇÁKA a Petra LUTKU, kte ří se ve svých vystoupeních dopoušt ějí 

invektiv a r ůzných dvojsmyslností proti politice KS Č a proti 

socialistickému z řízení v ČSSR. Jejich vystoupení s ideov ě závadným 

zaměřením má siln ě negativní dopad zejména na mladou generaci, 

převážn ě z řad studentstva. O politickém podtextu vystoupeních 
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člen ů skupiny „ŠAFRÁN“, sv ědčí mj. i ta skute čnost, že manažerem 

této skupiny je Ji ří PALLAS, signatá ř „CHARTY 77“. 

 

 Vzhledem k tomu, že na úseku kulturních za řízení v Praze dochází 

k nedostatk ům, které ve svém d ůsledku mají i politicky negativní 

dopad, dáváme Vám uvedené skute čnosti nav ědomí k provedení vlastních 

opat ření. 



 
 

NOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCE 

SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI 
HLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE  

 

Č.j.:...............................................        Dne....................................................... 

 

 

 

Výtisk č.: 2 

Přílohy:  2/9 jen u výt.č.1 

 

 

Tajemník MV KS Č 

s. Karel BERÁNEK 

 

P r a h a  

 

 

 

 Vážený soudruhu, 

 

  v p říloze zasílám zprávu o činnosti Jaroslava H u t k a , 

nar. 21.4.1947 Olomouc, bytem Praha 2, Neklanova č. 30. 

 

 

 

 

Náčelník: 

(podpis) 

 

 

 

Rozdělovník:  

Výtisk č. 1 – adresát 

Výtisk č. 2 – domo 

OS – 0173/---77 18. července 1977  

PRŮPIS 

TAJNÉ 



 

 

 

 

 

 

   HUTKA Jaroslav  nar. 21.4.1947 Olomouc, české 

        národnosti, čsl. st. p řísl., 

        ženatý, bez politické p říslušnosti, 

        zp ěvák a kytarista, bytem 

        Praha 2, Neklanova 30. 

 

 

 

   Jmenovaný p ůsobí jako zp ěvák a kytarista lidových písní 

v Praze i v jiných místech naší republiky s vlastní mi po řady, 

které jsou v naprostém rozporu s ideovým posláním u mělce 

socialistické spole čnosti. P ři svých hudebních vystoupeních, 

které prokládá mluveným slovem, HUTKA používá často r ůzných 

dvojsmyslných narážek, zam ěřených v ůči KS Č a politické situaci 

v ČSSR. Jeho po řady, p řipravené v ětšinou pro mládež, jsou 

interpretovány formou skrytého odporu a nesouhlasu s politickou 

situací v ČSSR. HUTKA r ůznými anachronismi a p řirovnáními 

zesměšňuje skrytou formou naše p ředstavitele státní moci, jako 

je tomu nap ř. v písni „Sokrates“, na druhé stran ě se snaží 

popularizovat pravicové exponenty, jako je tomu v p řípad ě písn ě 

o Karlu Havlí čku Borovském, kterého p řirovnává k mluv čímu CHARTY 

77 Václavu HAVLOVI. V mluveném slov ě potom zesm ěšňuje 

socialistické um ělce, kte ří odsoudili CHARTU 77 p ři shromážd ění 

v Národním divadle. Podobné provoka ční invektivy provází celý 

pořad Jaroslava HUTKY. 
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   HUTKA byl pro svojí ideov ě závadnou činnost vyšet řován 

již v r. 1975 KS SNB Hradec Králové pro porušení tr . zákona dle 

§§ 102 a 198. Pro amnestii, ud ělenou prezidentem republiky ze 

dne 8.8.1975 bylo tr. řízení proti Jaroslavu HUTKOVI zastaveno. 

V r. 1976 byla z d ůvod ů ideové závadnosti zakázána činnost 

Jaroslava HUTKY v Jiho českém, Západo českém a Východo českém 

kraji. 

 

   V letošním roce byly zjišt ěny poznatky o závadových 

vystoupeních HUTKY ve Zvolenu, v Pezinoku, Brn ě, ve Svitavech, 

Litomyšli, Zlechov ě u Uherského Hradišt ě, v Praze potom 

z vystoupeních v za řízení ÚDMP JF Divadélko v Nerudovce a 

Bará čnické rycht ě, kde vystoupení HUTKY organizuje TJ NOHYB. 

 

   Zvláš ť závažné poznatky byly zjišt ěny z vystoupení 

Jaroslava HUTKY na fakult ě jaderné fyziky ČVUT dne 28.4.1977. 

Při námi provád ěné dokumentaci prod ěkan fakulty jaderné fyziky 

ČVUT ing. LON ČAR uvedl: 

 ....... HUTKA za čal svým výkladem vytvá řet atmosféru pro vhodn ě 

zvolené písn ě, které jak se ukázalo, m ěly politický charakter 

s ost ře zam ěřeným politickým nábojem ......... V rámci 

komentá řů, kterými prokládal své zp ěvy se zmínil o shromážd ění 

v Národním divadle, o GOTTOVI – jako zástupci um ělc ů, který 

předčítal poselství na shromážd ění um ělc ů v Divadle hudby apod. 

..... Další písn ě, jako nap ř. o Janu Husovi, Sokratovi, 

Havlí čkovi – HAVLOVI už m ěly zjevn ě charakter politické satiry, 

což ješt ě dopl ňoval z jeho hlediska k tomu vhodným komentá řem. 
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 Vyvrcholením jeho provoka čního zp ůsobu interpretace starých 

písní byla píse ň o Havlí čkovi – HAVLOVI. Slovn ě tak komponovaná, 

že bylo evidentní, že se jedná o spisovatele HAVLA,  jako jednoho 

z autor ů CHARTY 77, který bojuje za svobodu, což se „pán ům“ 

nelíbí a že mu za to dají bezplatn ě pobyt a šatstvo a pod., což 

během zp ěvu bylo odm ěněno potleskem ......... Bylo zajímavé, že 

během programu u n ěkterých refrén ů byl HUTKA doprovázen sborovým 

zpěvem, což bylo evidentní, že jde o jeho obdivovatele  písní, 

kte ří ho neustále doprovází. Další pozoruhodností byla 

skute čnost, že posluchárna byla pln ě obsazena, p řestože se ten 

večer hrál hokejový zápas SSSR- ČSSR“. 

 

  Závadnost vystoupení HUTKY byla hodnocena akademi ckými 

funkcioná ři a následn ě řešena fakultním výborem SSM, který 

vyvodil záv ěry proti organizátor ům této akce. 

 

  Jaroslav HUTKA vystupuje za honorá ř do výše 400,- K čs za 

vystoupení, a čkoliv nemá um ěleckou kvalifikaci, potvrzenou 

Pražským kulturním st řediskem. Tím se prakticky dopouští 

nedovoleného podnikání, smlouvy s jednotlivými po řadateli si 

vyhotovuje sám s odkazem na rozhodnutí ministerstva  kultury ČSSR 

č. 11, 753/73 – V/2 ze dne 8.8.1973 „Odm ěňování ob čanů – čelných 

osobností našeho ve řejného, kulturního, v ědeckého a sportovního 

života – p ři ú činkování v rámci kulturn ě výchovných po řadů“. 
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Jak bylo na ministerstvu kultury zjišt ěno, toto rozhodnutí se na 

Jaroslava HUTKU nevztahuje a nebylo mu ministerstve m kultury 

přiznáno. 

 

 P ři sjednávání t ěchto smluv nejsou dodržovány p ředpisy o 

provedení um ělecko výchovného po řadu nejen ze strany HUTKY, ale 

i ze strany odpov ědných pracovník ů v kultu ře. I když HUTKU nelze 

pokládat za pracovníka v oblasti kultury, je odbore m kultury ONV 

Praha 2 veden jako svobodný um ělec a odevzdává da ň z p říjmu za 

svojí um ěleckou činnost. P ři vystupování HUTKY v divadle 

v Nerudovce dochází v mnoha p řípadech k podpisování smluv HUTKY 

vedoucí tohoto divadla Jarmilou ŠEROU, n ěkdy i se zp ětnou 

platností, p ři uzavírání smluv nejsou p ředkládány um ělecké 

scéná ře, které nejsou ani vyžadovány ze strany pracovník ů ONV 

Praha 1. HUTKA dle našeho zjišt ění vystupuje podle p ředloženého 

scéná ře z roku 1975, i když od této doby jeho obsah je zn ačně 

změněn. 

 

 Vystoupení s ideov ě závadným zam ěřením uskute čňují mimo 

HUTKY i zp ěváci Vladimír MERTA, nar. 20.1.1946 a Vlastimil 

TŘEŠŇÁK, nar. 26.4.1950, kte ří vystupují p řevážn ě ve 

vysokoškolských klubech, klubech SSM a v kulturních  za řízeních 

mládeže. Na jejich vystoupeních, která mají na mlad é lidi siln ě 

negativní dopad je vždy mimo řádně velká návšt ěvnost. 

 

 V sou časné dob ě je provád ěno opat ření k trestnímu postihu 

Jaroslava HUTKY pro porušování zákona dle § 118 ods t. 1. tr. 

zákona – nedovolené podnikání. 
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Na zjišt ěné nedostatky na úseku kulturních za řízení byl písemn ě 

upozorn ěn vedoucí odboru kultury NVP s. dr. Svoboda. Z naší  

strany jsou p řijímána další opat ření k zamezení činnosti 

interpret ů, jejichž program je ideov ě závadný. 

 



 

 

Vyt ěžení magnetofonového pásku z vystoupení Jaroslava 

HUTKY na fakult ě jaderné fyziky dne 18.4.1977. 

--------------------------------------------------- --- 

 

 

 

 

 

 V za čátku svého vystoupení vysv ětluje Jaroslav HUTKA sv ůj 

repertoár. Po první písni, který byla z politického  hlediska 

nezávadná, však následuje HUTK ŮV proslov, ve kterém napadá, 

ironizuje a zesm ěšňuje vystoupení Svazu um ělc ů za odsouzení 

„CHARTY 77“ v televizi : 

 

„Když to Kája četl a on dokonce mluvil, stáli tam ostatní a byli 

velmi bledí, jakoby z kamene, von je z řejm ě nikdo neprobudil“ 

(obrovský potlesk) a pokra čuje: 

„oni cht ějí pracovat v klidu, ale jak prý to myslejí s tou 

předložkou“ (potlesk). 

V následující písni „Galileo“ HUTKA vysloven ě napadá státní 

instituce, jako je prokuratura a bezpe čnost : „Hlavou ze ď 

neprorazíš, stav ějí šibeni čky a sbíraj d řevo na hrani čky“, 

......... „moci páni pojídají husi čky“, ........... „musíš 

odvolat, tak se zachráníš, zavírají za tvou pravdu! “ 

V dalším odstavci písn ě d ělá narážky na inter. pomoc sov ětských 

vojsk v ČSSR: „Životní pojistkou je podru čenství!“ – „jdou vlci 

od hor, stahují se mra čna“ apod. (pasáže písn ě jsou prokládány 

výbuchy smíchu poslucha čů.) 

 

 V další písni o „Janu Husovi“ napadá soudy a bezpe čnost, 

opět v narážkách a dvojsmyslných invektivech. Naráží z de na 

předvolání mluv čích „CHARTY 77“ k výslechu – „nikam necho ď 

mist ře Jane, jsou to vrazi, jsou to svin ě“, jazykem si pr.... 

pasou, svoji pravdu nenaleznou“, „máme pravdu, máme  sílu, proto 

všichni m ěj se k dílu“ – zde nabádá k odporu (obrovský potles k). 

 

 V písni „Sokrates“ p řirovnává tohoto řeckého filozofa 

k prof. PATO ČKOVI : 
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„Sokrate, Sokrate, máš blbý otázky, a špinavou hubu , tohle ti 

neprojde, š ťourale š ťouralská, avšak ti to ukáže zákonnost 

aténská, nebudeš pomlouvat aténské p ředáky – ur čit ě jsi placen 

spartskými cizáky“ – zde napadá vládu, p ředstavitele státní 

moci, je z řejmé, že se vysmívá oficielním tvrzením, že mluv čí 

„CHARTY 77“ byli placení emigrantskými centry (obro vský 

skandovaný potlesk). Na záv ěr celé písn ě byl dlouhotrvající 

potlesk, n ěkteré refrény této písn ě zpívalo obecenstvo s sebou. ů 

V písni o Karlu Havlí čkovi BOROVSKÉM tohoto ztotož ňuje 

s Václavem HAVLEM : 

 

Mají t ě v ohrádce, za m říž t ě vsadili, 

andělé z Brixenu, co vzývaj násilí. 

Pohádka pro d ěti, loutkové divadlo 

tahají za nitky, nevyjdou na sv ětlo. 

 

REFRÉN : 

 

A podle litery paragraf, šavle 

te ď dumej o právu Havlí čku HAVLE. 

A podle litery paragraf, šavle 

te ď dumej o právu Havlí čku HAVLE. 

 

Trochu’s je popletl, řídil ses zákonem 

co platí nad lidmi, a také nad pánem. 

Pán se však urazil, jaké pak zákony 

on p řece dob ře ví, kdo má být poslušný. 

 

Refrén : ........... 

 

Co t ě to napadlo, foukat jim do kaše 

nejezdils na koni, cválal jsi na bleše. 

Pan Bach má státníky ve velké vážnosti 

jak rád t ě v erárních kom ůrkách pohostí. 

 

Refrén : ................. 
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Vždyť je to nerozum, zkusit se s mocným p řít 

mohl ses dob ře mít, šlo by to za řídit. 

A p ři tvých schopnostech, pán by t ě zam ěstnal 

sta čilo pochopit, stranou bys nez ůstal. 

 

Refrén : ................. 

 

Potichu bez hluku, p řišli t ě navštívit 

korektn ě, zdvo řile, nemoh jsi odep řít. 

Hostinské pokoje, mist ře, už čekají, 

oblek si neberte, lepší tam dávají. 

 

Refrén : .................... 

 

V Brixenu na rynku holky si šeptají 

zav řeli Havlí čka, lidi ho nedají. 

Vždyť uměl hezky říct, na č my jen mysleli 

že p ěknej mužskej byl, proto ho zav řeli. 

 

Refrén : ...................... 

 

 

 

 Refrén o Havlí čku – HAVLOVI byl zpíván obecenstvem 

s obrovským porozum ěním. Konec písn ě byl p řehlušen skandovaným 

potleskem. 

 

 Toto je pouze výb ěr n ěkolika skladeb, který v p řepisu nem ůže 

vystihnout celkovou atmosféru a HUTKOVU politickou satiru, která 

však na magnetofonovém pásku je jednozna čně z řejmá z reakcí 

obecenstva na jednotlivé pasáže textu písní i mluve ného slova. 



Správa Sboru národní bezpe čnosti 

hl.m. Prahy a St ředočeského kraje 

 Správa Státní bezpe čnosti 

 2a odbor – 5. odd ělení. 

---------------------------------- 

OS-002544/2a-5-76 

 

Praha, dne 27.8.1976 

 

 

ODESLANÁ ZPRÁVA 

 

 

Správa StB 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

----------------- 

/ k rukám ná čelníka správy/ 

 

 

 

 Agenturní cestou byly získány tyto poznatky : 

 

 V sou časné dob ě vyvíjí činnost n ěkolik beatových skupin, které jsou 

ideologicky blízké skupin ě Plastic Peoples, která má být souzena pro 

výtržnictví. Jednou z t ěchto skupin je i skupina Country Folk beat 

„ŠAFRÁN“. Skupina je oficiáln ě registrována a má povolena vystoupení i když 

v poslední dob ě omezen ě, nebo ť na n ěkterém z posledních vystoupení agita čně 

vystoupili na podporu Plastik ů. 

 

 Skupina „ŠAFRÁN“ má dosti velký ohlas mezi mladými  lidmi. V ned ěli /asi 

29.8.1976/ má být uspo řádán festival beatových skupin Folk musik v Českém 

Krumlov ě. Tato skupina má vyhraženo celoodpolední vystoupen í se kterým jsou 

ovšem nyní potíže. Již byly vydány plakáty a mnoho lístk ů je mladými lidmi 

vykoupeno. Po čítá se s velkou ú častí mládeže na festivalu Folk písní 

v Českém Krumlov ě. Nyní bylo skupin ě sd ěleno po řadatelem, kterým je 

Kulturní d ům Český Krumlov, že vstupné bylo stanoveno na jejich v ystoupení 

30 K čs, proti čemuž skupina protestovala, nebo ť vstupné na vystoupení 

jiných soubor ů se pohybuje kolem 10 K čs. Krom ě toho po řadatelé necht ějí 

připustit k vystoupení dva sólisty skupiny. 

Přísně tajné 
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Skupina prohlásila, že požaduje snížení vstupného n a 20 K čs a povolení 

vystoupení všech svých sólist ů, jinak že nevystoupí, což by mezi t ěmi, 

kte ří specieln ě p řijedou na vystoupení vyvolalo jist ě bou ři odporu a daly 

by se čekat výtržnosti. Skupina „ŠAFRÁN“ po čítá s návšt ěvou n ěkolika tisíc 

příznivc ů. 

 

 Uvedené poznatky sd ělil pramenu trockista ing. Petr UHL. Jejich 

prov ěřením bylo zjišt ěno, že festival beatových skupin v Českém Krumlov ě 

bude uspo řádán 4.9.1976. 

 

 Zprávu Vám zasíláme pro Vaši informaci a k provede ní vlastních 

opat ření. 

 

Vypracoval : pplk. Sommer 

 

Zástupce ná čelníka StB Praha : 

(podpis) 

/ plk. IROVSKÝ Lad. / 



KRAJSKÁ SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI 
SPRÁVA STÁTNÍ BEZPEČNOSTI – České Budějovice 

 

Čj.: ...OS-O 1832 /II-2-76 .................      Dne:..........21.zá ří 1976 ............... 

             

 

 

            Výtisk č.: 1 

Federální ministerstvo vnitra 

X, správa, 3. odbor 

 

P R A H A  

 

„ Českokrumlovský folkový festival“ – zpráva 

Počet list ů: 3 

 

 Ve dnech 1. – 5.9.1976 se v Českém Krumlov ě měl uskute čnit 4. ro čník 

„ Českokrumlovského folkového festivalu“ za ú časti n ěkolika folkových 

soubor ů z ČSR. Po řadatelem byl M ěstský d ům kultury Český Krumlov ve 

spolupráci s Okresním kulturním st řediskem, Krajským kulturním st řediskem 

České Bud ějovice a Folk a country klubem Praha. Agenturní ces tou bylo 

zjišt ěno, že na festivalu má vystupovat zp ěvák Jaroslav HUTKA, který je 

členem pražského souboru „ŠAFRÁN“. 

 

 Vzhledem k našim zkušenostem z vystoupení tohoto z pěváka v Jiho českém 

kraji, která byla ideologicky závadná, byly vypraco vány informa ční zprávy 

pro J čKNV, JKV KS Č a OV KS Č Č. Krumlov o zp ěváku HUTKOVI, s návrhem 

odvolání jeho ú časti na festivalu. Rozhodnutím státních a stranický ch 

orgán ů nebyla jeho ú čast na festivalu v Č. Krumlov ě povolena. Osoba HUTKY 

byla zahrnuta do preventivních opat ření, provád ěných v rámci celostátní 

akce „KAPELA“. V rámci t ěchto opat ření jsme vyžádali od p říslušných S-StB 

prov ěrky skupin, které se m ěly festivalu zú častnit za ú čelem zjišt ění, zda 

všechny skupiny mají povolené vystupování, nebo zda  jejich členy nejsou 

osoby, které by vyžadovaly StB pozornost. 

 

 Provedenými prov ěrkami bylo zjišt ěno, že skupina „VERUMKA“ z Kadan ě, 

která se m ěla festivalu zú častnit, zpívala p ři trampských potlaších v roce 

1974 pobu řující písn ě, parodizující dílo Karla MARXE „Kapitál“. U dalšíc h 8 

hudebních skupin nebly zjišt ěny žádné závadové poznatky. 

Tajné 
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 Po řadatel folkového festivalu byl informován o rozhodn utí stranických a 

státních orgán ů, které vylu čovalo ú čast Jaroslava HUTKY. Na základ ě této 

informace byly v programu u čin ěny zm ěny a jako náhradník za HUTKU byl ur čen 

další člen skupiny „ŠAFRÁN“ Petr LUTKA. Dále bylo zjišt ěno, že na základ ě 

zákazu vystupování Jaroslava HUTKY, ze solidarity s  ním odmítají 

vystupování další zp ěváci, jako LUTKA Petr, MERTA Václav, HOMOLOVÁ Zuzan a 

z Bratislavy a další. V té dob ě byly cestou S-StB Praha zjišt ěny poznatky, 

že ze strany divák ů má p ři vystupování skupiny „ŠAFRÁN“ dojít k provokaci. 

Jelikož v programu folkového festivalu došlo k n ěkolika zásadním zm ěnám, 

byly ze strany zájemc ů hromadn ě vraceny vstupenky, zejména na vystoupení 

HUTKY a skupiny „ŠAFRÁN“. 

 

 Vzhledem k tomu, že ve dnech 4.-5.9.1976 se v Č. Bud ějovicích m ěly 

konat Národní dožínky, jevilo se uskute čnění festivalu za dané situace jako 

nežádoucí. Z rozhodnutí JKV KS Č byl folkový festival odvolán. Z tohoto 

důvod ů bylo po řadateli provedeno cestou tisku, televize a rozhlasu  odvolání 

festivalu z technických a programových d ůvod ů. P řesto však i zde došlo 

k nesrovnalostem, nebo ť deník Svobodné slovo dne 2.9.1976 uve řejnil mylnou 

informaci o zahájení festivalu. To zp ůsobilo, že do Č.Krumlova se za čali 

sjížd ět ú častníci, kte ří m ěli zakoupeny vstupenky a nev ěděli o odvolání 

festivalu. 

 

 Z t ěchto d ůvod ů byla provád ěna zesílená bezpe čnostní opat ření ze strany 

VB i StB, s cílem zabránit v ětší koncentraci mládeže, pop řípad ě vzniku 

protispole čenských vystoupení. Ve dnech, kdy se m ěl folkový festival konat, 

bylo v Č.Krumlov ě podchyceno a zjišt ěno p řes 200 osob, které se na tuto 

akci dostavily. P řevážn ě se jednalo o pracující mládež a studenty. P ři 

provád ěných opat řeních nedošlo k žádným provokacím ani výtržnostem. Ve 

dnech 4. a 5.9.1976 byl již v Č.Krumlov ě naprostý klid a po řádek. 

 

 Osoby, které p řijížd ěly v ětšinou v ěděly o odvolání festivalu a po 

navrácení vstupného a prohlídce m ěsta odjížd ěly zp ět do svých domov ů. 

 

 Na základ ě odvolání folkového festivalu byly M ěstskému domu kultury 

v Č.Krumlov ě hromadn ě vráceny vstupenky. Ve v ětšin ě p řípadech pisatelé ve 

svých dopisech litují, že bylo zrušeno vystupování volného sdružení 

„ŠAFRÁN“ a Jaroslava HUTKY a vyslovují podiv nad tí m, že akce 
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podobného charakteru se v poslední dob ě dost často odkládají z „technicko-

programových d ůvod ů“. 

 

 Rovn ěž ze strany kulturních pracovník ů z okresu Č.Krumlov, V ěry a 

Mikuláše MALHOCKÝCH, byla námi provedená opat ření ironizována výrokem .. 

„Bezpe čnost je neschopná a politické orgány se bojí, aby p ár student ů 

neprovedlo v Č.Krumlov ě státní p řevrat...“ 

 

 Z opat ření provád ěných v souvislosti s folkovýmn festivalem 

v Č.Krumlov ě vyplývá, že folková tvorba se stává jedním z hlavn ích zájm ů 

jak organizované, tak neorganizované mládeže. Potvr dilo se, že v ětšina 

osob, které o ú čast na festivalu projevily zájem, je ve v ěku p řibližn ě 

17-25 let. Z toho vyplývá, že folkovým zp ěvák ům i skupinám v jižních 

Čechách musíme v ěnovat zvýšenou operativní pozornost, nebo ť by v budoucnu 

mohlo dojít k vytvo ření nežádoucí vrstvy mládeže, která by byla ideolog icky 

ovliv ňována „dvojsmyslnou“ tvorbou folkových autor ů typu HUTKY a pod. 

Problematice folkových skupin a zp ěvák ů bude v ěnována pozornost p ři tvrob ě 

provád ěcího plánu na rok 1977. 

 

 Pro stranický orgán bude vypracována podrobná zprá va, s vyhodnocením 

všech negativních jev ů, které se v souvislosti s festivalem vyskytly. 

Zárove ň bude doporu čeno, aby se podobné akce v budoucnu v Č.Krumlov ě 

nepořádaly. 

 

 

 

Vyřizuje :  

ppor. HAVEL/517        Ná čelník 2. odboru : 

             (podpis) 

  pplk. PLATL Karel 



Příloha ke zpráv ě TS „K ŘÍŽ“ č. 49  

 

 

 

 

Vstupenka z p ředstavení J.HUTKY a P.LUTKY ze dne 

27.12.1976 „Na Rycht ě“ : 

 

 

 

 

 

 

Podmínky, za kterých mohou tzv. „svobodní um ělci“ vystupovat : 

--------------------------------------------------- ----------- 

 

 

1) Každé ve řejné vystoupení musí být povoleno p říslušným odborem kultury 

v míst ě konání (v tomto p řípad ě Praha 1) 

 Toto povolení m ůže být vydáno pouze na základ ě schváleného scéná ře. 

 

2) Ú činkující mohou být odm ěňováni pouze podle kvalifikace u agentury, u 

které jsou v evidenci. V žádném p řípad ě nesmí dostávat peníze p římo od 

pořadatele „z ruky do ruky“. Po řadatel musí mít smlouvu s p říslušnou 

agenturou. Teprve agentura vyplatí um ělci peníze po stržení zákonných 

daní. 

 

3) Je možné, že po řadatel uzav ře s ú činkujícím smlouvu o dílo (v podstat ě 

nelegální postup). I v tom p řípad ě však musí mít po řadatel takové 

smlouvy v kopiích a na smlouv ě musí být výše odm ěny zd ůvodn ěna n ějakou 

kvalifikací. 

 

4) Po řadatel musí používat p ři prodeji vstupenek zákonem p ředepsané a 

ozna čené vstupenkové mazety, za jejichž nezneužitelnost odpovídá 

ekonomický odbor po řadatele, hospodá ř a pod. 

 

5) O každém konaném p ředstavení má být u čin ěn zápis s údaji o po čtu 

prodaných vstupenek, tržb ě, hodnot ě a úrovni vystoupení. 

 

6) V p řípad ě, že se jedná o hudební či p ěveckou produkci, musí být 

každý po řad p řihlášen na OSA (provádí po řadatel s uvedením 

 



- str.2 p řílohy – 

 

 

 

povolovacího čísla p říslušného odboru kultury. 

 

 

Jelikož vystoupení člen ů skupiny „Šafrán“ nespl ňují výše uvedená a b ěžně 

dodržovaná na řízení, je možno provést : 

--------------------------------------------------- ---------------------- 

Na odboru kultury ONV Praha 1 zjistit, jakým zp ůsobem vlastn ě tato 

představení povolují, na základ ě čeho, co o nich v ědí, zda povolili scéná ř 

či libreto, kdo, zda byl po řad schválen na p ředvád ěčce, zda n ěkdo provedl 

kontrolu, zda je scéná ř dodržován, zda je od po řadatele vyžadován zápis o 

počtu vstupenek, tržb ě a pod. Po řadatel musí používat řádně ozna čené a 

kontrolovatelné mazety. D ůsledná kontrola prodeje a vyú čtování prodaných 

vstupenek musí nutn ě znamenat, že nikdo z ú činkujících nedostane peníze „z 

ruky do ruky“, tedy na černo. 

 

 Tímto postupem lze naprosto oficieln ě docílit zamezení dalšího 

vystupování skupiny „Šafrán“. 



Součást:          Výtisk čís.:  1 
Odbor ...............odd.....Stb Ž ďár n/Sázavou .......  Počet listů:  1 
Operat. pracovník: .. por.Hyánek Jaroslav .......  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:  
Č.svazku..24669 .....kr.jméno........A PÁTEK................  výt. č.1: 2.odb., S-Stb Praha 
Číslo jednací....OS-0376/1977 ................................  výt. č.2 domo 
(Pouze při odeslání mimo odbor).      výt. č.3 SAS S, Stb Brno  
 

       V ...e Ž ďáře n/S. ... dne ...20. června ....1977...... 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění)* 

 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 H U T K A , zp ěvák v divadle ŠAFRÁN v Praze - poznatek 

 
 
Schůzka konána dne ...16.6.1977 ...............................  Popis. událost se stala dne...zjišt ěno pr ůb..... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 
 
1) Koncert HUTKY, který byl plánovaný na 13 kv ětna 1977 se neuskute čnil na 

základ ě toho, že téhož dne v 16.00 hod. HUTKA zaslal teleg ram v n ěmž se 
omlouvá, že vzhledem k nemoci se nedostaví. Jeho vy stoupení bylo odloženo 
o t ři týdny. 
 
 Ze strany HUTKY se spíše jedná o únik, nebo ť p řed 13.5.1977 byl písemn ě 
vyrozum ěn, aby zaslal potvrzení o povolení k vystupování. V  pr ůběhu t řetího 
termínu jeho vystoupení ve Ž ďáře n/Sázavou, odmítl op ět zaslat doklad 
o povolení. Tím vystoupení HUTKY se již neuskute ční. 
 
 Podle zjišt ění, uvedené vystoupení s HUTKOU zprost ředkoval PECKA 
Svatoslav ze Ž ďáru n/Sázavou, studující v Praze, který má mít se j menovaným 
dobré styky. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

xxxxxxxxxxxxxxx 
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2) Jedná se o zájmovou osobu S-Stb Praha 

 

3) Dokumentováno záznamy ze sch ůzek 

 

4) Poznatek dáváme na v ědomí a k dalšímu opat ření 

 

5) HUTKA, zp ěvák v Divadle ŠAFRÁN v Praze. 

 

 PECKA Svatoslav, nar. 3.10.1956, národnosti české, čsl. st. 

   p řísl., bezpartijní, svobodný, studující st řední 

   um ělecko pr ůmyslové školy Praha, bytem Ž ďár n/Sáz. 

IV. 7/5. 

 

 

(podpis) 

por. Hyánek Jaroslav 



Součást: S-StB Praha       Výtisk čís.:  1 
Odbor .......2a..................odd.....5. ...............................  Počet listů:  2 
Operat. pracovník: ..... Šimák J. ...............................  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník: vyhotoveno 2x  
Č.svazku..25280 .....kr.jméno...D „HUDEBNÍK“ .........  v. č. 1 : 2a - 3. zde 
Číslo jednací....................................................................  v. č. 2 : sv. 25 280 „HUDEBNÍK“ 
(Pouze při odeslání mimo odbor).       
 

       V ...Praze ................ dne ............30. 6. ......1977...... 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění)* 

 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 HUTKA Jaroslav – poznatky. 

  
 
Schůzka konána dne .................................................  Popis. událost se stala dne....................................... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1/  Pramen sd ělil, že proti HUTKOVI jsou v poslední dob ě podnikána z 

„n ějakých na řízení“ stejná opat ření jako proti ČERNÉMU. V Pantonu se o tom 

běžně hovo ří, nebo ť druhá část LP desky HUTKY je již vytla čena a leží ve 

skladech „u ledu“. Z r ůzných řečí, které kolem tohoto p řípadu kolují po 

Pantonu a v okruhu pramenovi p ůsobnosti, není toto opat ření posuzováno 

kladn ě. 

  Dle mín ění pramene je negativní postoj všech osob k opat ření vyvolán 

tím, že HUTKA je p říliš oblíben a uznáván mezi širokou ve řejností. 

 

2/  Poznatek poukazuje na skute čnost, že mezi ctiteli HUTKY 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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jsou známa fakta o postupu proti jeho osob ě. 

 

3/  0 

 

4/  Poznatek bude p ředán 3. odd. 2a odb. zde k dalšímu využití. 

 

5/  HUTKA Jaroslav, nar. 21. 4. 1947 

 

6/  Pramen je prov ěřený, poznatek blíže nekonkretizoval. 

 

 

 

 

Vypracoval : nstržm. Šimák J. 

 

 

Náčelník 5. odd ělení 2a odboru 

(podpis) 

/ pplk. S o m m e r  Fr. / 



 

 

 

--------------------- 

Č.j.: OS – 00371/1977        Vo Zvolene 4.7.1977. 

 

 

 

 

Vytla čok č. 1. 

 

 

Správa ZNB hl.mesta Prahy 

a Stredo českého kraja, 

 

Správa Štátnej bezpe čnosti, 

2a odbor, 3.oddelenie, 

 

P r a h a , cez 2.odb.S-ŠtB B.Bystrica. 

----------- 

 

ŘIHÁČKOVÁ Věra a spol, styky na Vášho objekta „SPEVÁK“ – odstúp enie 

poznatkov. 

Počet listov:2. 

K č.j. OS-001189/2a-3-77. 

Prílohy: 0. 

 

 Na Drevárskej fakulte /DF/ Vysokej školy lesníckej  a drevárskej /VŠLD/ 

vo Zvolene je v IV. ro čníku posluchá čka ŘIHÁČKOVÁ Věra, nar.17.3.1954 

v Brne, trvale bytom Brno, Rybková 7, prechodne Vys okoškolský študentský 

domov Ľ.Štúra vo Zvolene, Gottwaldová ulica. 

 ŘIHÁČKOVÁ do výro čnej konferencie Soc.zväzu mládeže /SZM/ pri VŠLD 

v marci 1977 zastávala funkciu predsedu Vysokoškols kého klubu /V-klubu/. 

Aj ke ď oficiálne túto funkciu nezastáva, na ďalej ovliv ňuje činnos ť V-klubu. 

Konkrétne na 27.6.1977 pozvala na verejné vystúpeni e do V-klubu vo Zvolene 

Vášho objekta HU ŤKU Jaroslava, nar. 21.4.1947 v Olomouci, bytom Prah a, 

Neklanová 30, ktorý pod ľa Vášho oznámenia nemá potvrdenú umeleckú 

kvalifikáciu a jeho vystúpenia sú politicky závadné . V uvedenú dobu 

prebiehalo vo Zvolene celoštátne kolo Študentskej v edeckej odbornej 

činnosti /ŠVO Č/, pri ktorej príležitosti sa ŘIHÁČKOVÁ podujala 

zabezpe či ť kultúrny program. V zmysle Vaších pokynov boli pro vedené 

KS-ZNB-Správa Štátnej bezpečnosti 
Banská Bystrica 

oddelenie ZVOLEN 

Prísne tajné! 
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opatrenia, aby nebolo umožnené HU ŤKOVI vo Zvolene vystúpi ť. Prvý pokus o 

vystúpenie HU ŤKU vo Zvolene sme zaznamenali ešt ě 21.3.1977, ktoré bolo 

odvolané, pretože na tento de ň bolo stanovené konanie konferencie SZM na 

VŠLD a ŘIHÁČKOVÁ sa bala tejto akcie, nako ľko o vystúpenie HU ŤKU sa za čali 

zujíma ť „podozrivé živly“ a chceli, aby HU ŤKA vystúpil pro bližšie 

nemenovanú skupinu mladých ľudí vo Zvolene /po vystúpení vo V-klube/. 

 V pozadí oboch akcií, to znamená vystúpenia HU ŤKU vo Zvolene sú ďalšie 

dve osoby a to: 

 Ing. KYSELICA Ľubomír, nar. 14.4.1950 v Novej Bani, narodnosti 

slovenskej, čsl. štátnej príslušnosti, ženatý, povolaním elektro technický 

inžinier, zamestnaný v Ústave systemového inžiniers tva pri n.p.Bu čina 

Zvolen /v tieto dní dal výpove ď zo zamestnania/, trvale bytom Bratislava, 

Duklianská 11,, kde bol tiež predtým zamestnaný u E lektromontážnych závodov 

a kde sa pravdepodobn ě opä ť vráti, prechodne bytom Zvolen, Bernoláková 

ul. č. 20. Jeho manželka MUDr. KYSELICOVÁ Nadežda, rod. Mayerová, nar. 

1.7.1953 v Bratislave, zamestnaná v OUNZ vo Zvolene  na stomatologickom 

oddelení, bez politickej príslušnosti. 

 Ing. KYSELICA i jeho manželka sa dôverne zoznámili  s posluchá čkou 

ŘIHÁČKOVOU v čase, ke ď bola ešt ě vo funkcii predsedu V-klubu a nahovorili 

ŘIHÁČKOVÚ, aby umožnila  vystúpi ť vo V-klube HU ŤKOVI. Pri pohovore sa 

bránila tým, že HU ŤKA verejne vystupuje v skupine „ŠAFRÁN“, že mu nedá vno 

vyšli gramoplatne a že nevidela dôvody, pre ktoré b y nemohol vystúpi ť vo 

Zvolene. Ďalší dôvod uviedla, že majú nedostatok pe ňazí a HU ŤKA bol ochotný 

vystúpi ť za honorár 400.- K čs. ŘIHÁČKOVÁ navštevuje Ing. KYSELICU a jeho 

manželku na slobodárni OUNZ, kde prechodne bývajú a  je medzi nimi naprostá 

dôvera. Pretože KYSELICA s manželkou nemajú nádej n a skore získanie 

rodinného bytu vo Zvolene, majú odís ť spä ť do Bratislavy, pri čom KYSELICA 

už zažiadal o rozviazanie pracovného pomeru s teraj ším zamestnavate ľom. 

Poznatky zasielam k Vášmu užitiu do akcie „SPEVÁK“.  

 

Vybavuje: kpt. Širanec 

 

Náčelník O-StB: 

(podpis) 

kpt. A d a m k o. 



 

Správa StB – PRAHA        Výtisk č.: 2 

2/b    4.        Po čet list ů: 2 

pprap. ZAMYKAL         P řílohy: 1/3 

              Vyhotoveno 3 x: 

1705   TA – 111      Výt. č.1: sv. č.16788 – zde 

            Výt. č.2: 2/a odbor, č.s.26272 

            Výt. č.3: 5.odbor, X.S-FMV 

 

OS-002221/2a-77 

           V Praze dne 7.7.1977 

 

 

 

 

Z Á Z N A M  číslo .......... 

 

 

 

HEJDÁNEK Ladislav – návšt ěva neznámým mužem, informace o 

      zp ěvákovi HUTKOVI a p řehrávání jeho písní 

 

Scůz.konána 4.7.1977 Popis.událost se stala 20.6.1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dne 20.6.1977 navštívil Pramen Ladislava HEJDÁNK A v jeho byt ě. Po 

chvíli družné zábavy navštívil HEJDÁNKA neznámý muž , který se Pramenu 

nepředstavil. 

 P ři rozhovoru hodnotil HEJDÁNEK, jako velmi zajímavou , hru „SKOKANI“, 

jejíž hlavní postavou je profesor morální filosofie . Jak vyplynulo 

z hovoru, má k této h ře n ějaký vztah PhDr.KOSÍK. HEJDÁNEK se nevyjád řil, 

kde a kdy by m ěla být hra uvedena, nebo co s ní bude podniknuto. D ále o 

obsahu hry nehovo řil. 

 Potom HEJDÁNKOVÁ informovala muže o HUTKOVI. Je to  zp ěvák, který 

začínal s kramá řskými písn ěmi. Tyto písn ě zpívá dále, ale na jiné texty. 

Nové texty hodnotí HEJDÁNKOVÁ jako velice ostré. 
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 Jako výrazn ě ostré ozna čila písn ě: „Havlí čku, Havle“ a „Sokrates“. 

Potom HEJDÁNKOVÁ přehrála čty ři HUTKOVY písn ě z magnetofonového záznamu 

z jeho p ředstavení. 

 Po skon čení p řehrávky se Pramen a muž rozlou čili a odešli. 

 

2. Zpráva informuje o vytvo ření jakési nové hry s názvem „SKOKANI“ a dále 

o ve řejném vystupování HUTKY se závadovými texty písní. Tyto písn ě jsou 

pomocí magnetofonových nahrávek rozši řovány mezi další osoby. 

 

3. Opis text ů čty ř písní („Sokrates“, „Havlí čku, Havle“ a další dv ě, u 

kterých nebyl zjišt ěn název), jsou uvedeny v p říloze. 

 

4. Zpráva bude vyhotovena ve t řech výtiscích. 

Výtisk č.1 bude založen do sv. č.16788 na zdejší sou části. 

Výtisk č.2 bude postoupen 2/a odboru, č.sv.26272, nebo ť HUTKA je objekt 

jejich zájmu. 

Výtisk č.3 bude zaslán 5.odboru X.S-FMV k informaci. 

 

5. HEJDÁNEK Ladislav, nar. 10.5.1927, bytem Praha 2 , Slovenská 

      č.11 – akce IDEOLOG. 

 HEJDÁNKOVÁ Hedvika, nar. 27.6.1932, bytem Praha 2,  Slovenská 11. 

 PhDr. KOSÍK Karel, nar. 26.6.1926, bytem Praha 1, Hrad čanské 

      nám ěstí 1x. 

 HUTKA Jaroslav, nar. 21.4.1947, bytem Praha 2-Vyše hrad, Neklanova 30. 

 

6. Zprávu hodnotím jako pravdivou. 

 

 

 

Vypracoval: pprap. Zamykal Jan (podpis) 

 

 

 

Náčelník 4.odd ělení 2/b odboru: 

(podpis) 

/ mjr. Hájek Miloslav / 
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S O K R A T E S  

 

1. Sokrate, Sokrate, 
 dostaneš do zub ů, 
 máš blbý otázky 
 a otravnou hubu. 
 
2. Tohle ti neprojde, 
 š ťourale, š ťouralská, 
 však ti to ukáže 
 zákonnost athénská. 
 
3. Odejdi pry č z Athén, 
 nikdo t ě nemá rád, 
 náš pokrok athénský 
 nebudeš pomlouvat. 
 
4. Nebudeš pomlouvat 
 athénské p ředáky, 
 ur čit ě jsi placen 
 spartskými cizáky. 
 
5. Zradil jsi bohy 
 a zradil jsi Athény, 
 kazíš nám mládež 
 a obracíš zákony. 
 
6. Ne říkej, že k tomu 
 nutí t ě sv ědomí, 
 p řece žádné nemáš, 
 ty chlape darebný. 
 
7. My jsme lid athénský, 
 budem t ě souditi, 
 zbyte čně snažíš se 
 čini své hájiti. 
 
8. My do t ě vidíme, 
 jseš hnusný slaboman, 
 odpadlík, prosp ěchá ř, 
 mluv, když jsi p ředvolán. 
 
9. Ano, jsem Sokrates, 
 filozof chudobný, 
 pro vaše sv ědomí 
 velice pot řebný. 
 
10. A vy jste hlupáci, 
 v ěříte pomluvám, 
 pro vaši zbab ělost 
 jsem k soudu p ředvolán. 

 

11. Stojím tu p řed vámi, 
 stojím p řed svou obcí, 
 však jak se rozhlížím, 
 soudí m ě pitomci. 
 
12. A otroci pomluv, 
 otroci prosp ěchu, 
 nevím, jakou bych mohl 
 vám dát út ěchu. 
 
13. Mluvíte o škod ě 
 a m ě z ní viníte, 
 skute čná škoda je, 
 že chybn ě vidíte. 
 
14. Soudíte Sokrata 
 a co tím získáte, 
 cht ěl jsem jen svobodu 
 a vy ji ztratíte. 
 
15. Máte strach p řed mocným, 
 proto m ě soudíte, 
 v ěříte, že sebe 
 takhle ochráníte. 
 
16. Čerta ochráníte, 
 ty vaše výhody, 
 jak je vám vzdálený 
 požitek svobody. 
 
17. Cht ěl jsem být jedním z vás, 
 vy jste m ě odmítli, 
 poctivost prodali 
 za trochu pohodlí. 
 
18. Z ůstávám svobodným 
 i p řed vaším soudem, 
 nebudu jako vy 
 nikomu otrokem. 
 
19. Athénským tržišt ěm 
 jásot se rozhléhá, 
 naše spravedlnost 
 po horách neb ěhá. 
 
20. Dosti hlav Sokrata 
 a bude popraven, 
 p ůjdem se podívat, 
 pojedem do Athén. 
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HAVLÍČKU, HAVLE  
 
1. Mají t ě v ohrádce, 

za m říž t ě vsadili, 
andělé z Brixenu, 
co vzývaj násilí. 
 

2. Pohádka pro d ěti, 
 loutkové divadlo, 
 tahají za nitky, 
 nevyjdou na sv ětlo. 
 
3. A podle litery, 
 paragraf, šavle, 
 te ď dumej o právu, 
 Havlí čku, Havle. 
 
4. Trochu jsi je popletl, 
 řídil ses zákonem, 
 co platí nad lidmi 
 a také nad pánem. 
 
5. Pán se však urazil, 
 jaképak zákony. 
 on p řece nejlíp ví, 
 kdo má být poslušný. 
 
6. A podle litery, 
 paragraf, šavle, 
 te ď dumej o právu, 
 Havlí čku, Havle. 
 
7. Co t ě to napadlo, 
 foukat jim do kaše, 
 nejezdils na koni, 
 cválal jsi na bleše. 
 
8. Pan Bach má básníky 
 ve velké vážnosti, 
 jak nám je v erárních 
 kom ůrkách pohostí. 
 
9. A podle litery, 
 paragraf, šavle, 
 te ď dumej o právu, 
 Havlí čku, Havle. 

10. Vždy ť je to nerozum, 
 zkusit se s mocným p řít, 
 mohl ses dob ře mít, 
 šlo by to za řídit pochopit. 
 
11. A p ři tvých schopnostech, 
 by jsi se zam ěstnal, 
 sta čilo pochopit, 
 stranou bys nez ůstal. 
 
12. A podle litery, 
 paragraf šavle, 
 te ď dumej o právu, 
 Havlí čku, Havle. 
 
13. Potichu, bez hluku, 
 p řišli t ě navštívit, 
 korektn ě, zdvo řile, 
 nemoh si je odep řít. 
 
14. Hostinské pokoje 
 mist ře už čekají, 
 oblek si neberte, 
 lepší tam dávají. 
 
15. A podle litery, 
 paragraf, šavle, 
 te ď dumej o právu, 
 Havlí čku, Havle. 
 
16. V Brixenu na rynku, 
 holky si šeptají, 
 zav řeli Havlí čka, 
 mluvit mu nedají. 
 
17. Vždy ť on to vyslovil, 
 na č my jen myslely, 
 že divný mužský byl, 
 proto ho zav řeli. 
 
18. A podle litery, 
 paragraf, šavle, 
 te ď dumej o právu, 
 Havlí čku, Havle. 

____ 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
1. Kvetla r ůže i lilie, 
 nezdravá je milá moje. 
 Velice nezdravá, nezdravá, 
 že Janka v temnici má. 
 
2. Ach, vy páni, co myslíte, 
 pro č vy mi ho nepustíte, 
 Pus ťte mi milého, 
 pro Boha živého. 
 
 
 

3. A my ti ho nepustíme, 
 my ho na smrt odsoudíme. 
 Ach bože m ůj p řemilý, p řemilý, 
 vždy ť Janko je bez viny. 
 
4. Řekni, Janko, žes nevinný, 
 že jsou sv ědci ješt ě živý. 
 Až dosv ědčí popravd ě, po pravd ě 
 že se poddáš pokorn ě. 
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5. Za čali mu desky řezat, 

že mu budou truhlu stloukat. 

Ješt ě truhlu stloukali, stloukali, 

a už ho do ní dávali. 

6. Kvetla r ůže i lilie, 

 nezdravá je milá moje. 

 Velice je nezdravá, nezdravá, 

 že Janka v temnici má. 

 

--------------------------------------------------- ------------------------ 

 

(ne čitelné) 

 

1. Možnosti člov ěčí, 

 kudy jen chodíte, 

je vás tu pot řeba, 

vy kdesi bloudíte. 

2. Bloudíte po výškách, 

 kdo si vás neváží, 

 my máme chomouty 

 s železnou ot ěží. 

3. Možnosti člov ěčí, 

 je vás tu pot řeba, 

 co se to za zm ěnu 

 živote 

4. Chci ješt ě milovat, 

 svobodn ě promluvit, 

 vybrat si domov, 

 kde m ůžeme po svém žít. 

5. Mít možnost bez strachu 

 vyjít si krajinou, 

 otev řít závoru, 

 razítkem zav řenou. 

6. Mít možnost vyk řiknout, 

 když do nás ude ří, 

 nestát jak žebráci 

 u zav řených dve ří. 

7. Mít možnost volby 

 a mít volbu možností, 

 vybrat si život 

 a žít ho pak s radostí. 

8. Vždy ť je to p řežitek, 

 d ěsit se násilí, 

 spoléhat na právo, 

 co vzniká od síly. 

9. Spoléhat na št ěstí, 

 kde má jen zákon být, 

 na právo svobody 

 muset se ponížit. 

10. Máme už století, 

 v po řadí dvacáté, 

 tak už se proboha 

 lidi čky probu ďte. 

11. Možností člov ěčí, 

 v člov ěku vidíte, 

 v člov ěku vidíte, 

 sv ětem nechodíte. 

12. Poj ďte, už vyjd ěte, 

 chci vás tu potkávat 

 a jestli nesmíte, 

 budeme bojovat. 

--------------------------------------------------- ------------------------ 

 

 



Součást: S-StB Praha       Výtisk čís.: 1 
Odbor ...........2a….............odd......3.............................  Počet listů: 3 
Operat.pracovník: ........... Dolanský ………….........  Přílohy: 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník 
Č.svazku....22614........kr.jméno.….“K ŘÍŽ“ …..........  Výtisk č.1.= 3.odd. s. Mrkvi čka 
Číslo jednací......................................................…........  -„-    č. 2.= sv. č. 22614  
(Pouze při odeslání mimo odbor). 
 

       V ......Praze …………... dne ...15.7………1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 

 Skupina „Šafrán“ (HUTKA, MERTA, LUTKA, T ŘEŠŇÁK, NOS) – poznatky. 

 
Schůzka konána dne ..13.7.1977 .........................  Popis. událost se stala dne.... 1977 .………............ 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

Pramen se dne 11.7.1977 sešel s Petrem LUTKOU, s kt erým dosti podrobn ě 

rozebírali situaci mezi členy tzv. skupiny Šafrán, hlavn ě pokud jde o 

vzájemné vztahy a pak zam ěření jednotlivých člen ů. LUTKA, který se dle 

pramene zdá jako jeden z nejumírn ěnějších z výše jmenovaných, inklinuje 

k žánru folku, kde se zam ěřuje p ředevším na vyhledávání prostých a všedních 

situací a problém ů. V tomto sm ěru se necítí být žádným „moralistou nebo 

kazatelem“ o tom, co je dobré a nebo špatné. Touto cestou, cestou 

křesťanského p řístupu, jde Jaroslav HUTKA a pak Vladimír MERTA, kt erý 

ironicky a provokativn ě demonstruje své pohrdání tzv. konsumní spole čností 

a měšťáctvím. LUTKA řekl pramenovi, že p říslušnost ke skupin ě 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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Šafrán je už p ůl roku passé, protože už p řed p ůl rokem se všichni dohodli, 

že ze strategických d ůvod ů se pojem skupina „Šafrán“ zlikviduje a každý 

„pojede na svou vlastní p ěst“. Podle bližšího vyjád ření LUTKY to nebyly 

pouze strategické d ůvody, ale i jiné zám ěry jednotlivých člen ů. Z dosavadní 

praxe však ví, že p řesto dochází n ěkdy k tomu, že se p ředstavují v jednom 

večeru, jako nap ř. na festivalu v Pezinoku na Slovesnku dne 9.7.1977 . 

 Pramen se dále ptal na problémy, které prý nyní ma jí HUTKA a MERTA. 

LUTKA, který v tomto sm ěru hovo řil dost neur čit ě, řekl, že n ěco o tom ví a 

že to je všeobecn ě známé. Podle n ěj jsou to však jenom díl čí opat ření, 

protože nap ř. MERTA nato čil LP desku pro Supraphon /p řed 3 týdny/, 

fotografuje, p řipravuje film apod. Totéž je i s HUTKOU, kterému vy šly dv ě 

LP desky, knížku v Albatrosu. Jinak i když je situa ce kolem t ěchto dvou 

v sou časné dob ě trochu složit ější, vždycky se najde n ějaký ten po řadatel, 

který je ochoten se domluvit. 

 V dalším rozhovoru se LUTKA zmínil o tom, že ředitel PKS Zvolský se m ěl 

zcela jednozna čně o HUTKOVI a MERTOVI vyjád řit, že pod PKS nikdy tito lidé 

hrát nebudou. Tento fakt, který zabra ňuje HUTKOVI, MERTOVI a i jemu obhájit 

svou hudební a p ěveckou úrove ň, vede nakonec k tomu, že hrají všichni 

načerno, protože nemají p řehrávky. Pramen z rozhovoru s LUTKOU vycítil, že 

by rád získal ur čitou nezávislost na ostatních členech a zcela se 

osamostatnil. Proto mu pramen v tomto sm ěru nabídl pomoc, na kterou LUTKA 

velmi rád p řistoupil. 

 

2/ Zpráva pojednává o situaci a vzájemných vztazích  mezi členy skupiny 

„Šafrán“. Dále ukazuje a charakterizuje zp ěváka Petra LUTKU, který má 

zájem se od této skupiny zcela odtrhnout z d ůvod ů odlišných názor ů 

apod. 

 

3/ Zprávou spolupracovníka. 

 

4/ Zpráva bude poskytnuta k informaci 3.odd. zde /s .Mrkvi čka/, kde je 

Jaroslav HUTKA rozpracováván. 

 

5/ Jaroslav HUTKA, nar. 21.4.1947 bytem Pha 2, Nekl anova 30 

 Vlastimil T ŘEŠŇÁK, nar. 24.6.1950 bytem Pha 1, Dušní 2 
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 Vladimír MERTA, nar. 20.1.1946 bytem Pha 7, Fr.K řižíka 21 

 Petr LUTKA, nar. 28.6.1952 bytem Roudnice n.L., Fu číkovo nám.1535. 

 

6/ Zpráva byla získání ze seriozního pramene. 

 

 

 

 Vypracoval: por. Dolanský 

    (podpis) 

 

 

 

 

 

 

Náčelník 3.odd.2a odboru 

 

  pplk. Hi řman Jaroslav 

(podpis) 

 

Doporučuji stáhnout materiály 

k LUTKOVI a prověřit možnost 

jeho využití. 



Součást: S-StB Praha       Výtisk čís.: 2 
Odbor ...........2a….............odd......5..........................….  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: ..ppor.Maryško,Havlí ček….  Přílohy: 0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník 
Č.svazku....27383 ........kr.jméno.….MIX………..........   
Číslo jednací......................................................…........   
(Pouze při odeslání mimo odbor). 
 

       V ......Praze …………... dne ...7.7………1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 

 Skupina PLASTIC PEOPLE se hodlá zú častnit p řehrávek u PKS v zá ří 1977 

 
Schůzka konána dne ..5.7.1977..........…………..............  Popis. událost se stala dne.... průběžně.………..... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1/ Pramen sd ělil, že se skupina PLASTIC PEOPLE hodlá zú častnit 

kvalifika čních p řehrávek u PKS v zá ří 1977. Skupina prý již má z řizovatele. 

K oklamání PKS si hodlá skupina zm ěnit název. K p řehrávkám cht ějí PLASTIC 

PEOPLE využít Jaroslava HUTKY, jakou formou to zatí m není pramenu známo. 

 

2/ Poznatek signalizuje zám ěry zájmových osob ve hnutí undergroundu. 

 

3/ 0 

 

4/ Pramen byl úkolován k up řesn ění poznatku. Informace bude 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 

**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

20 VII. 1977 

Vyhotoveno 4x 
Výt. č. 1 – X. S-FMV, 3. odbor 
    č. 2 – 2a/3 
    č. 3 – sv. č. 23860 z d e 
 č. 4 – sv. č. 27 383  
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postoupena 3. odd. zde k osob ě HUTKY Jaroslava. 

 

5/ HUTKA Jaroslav nar. 21.4.1947 

 

6/ Informaci považuji za hodnov ěrnou. 

 

 

Vypracoval: ppor. Maryško 

 

 

 

Náčelník 5. odd ělení 2a odboru 

(podpis) 

/ pplk. SOMMER František / 



Součást: S-StB Praha       Výtisk čís.: 1 
Odbor ...........2a….............odd......3.......................….....  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: ......nstžs. Zíta ………….....….. Přílohy: 0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník: Vyhotoveno 3x  
Č.svazku....22614........kr.jméno.….TA-133 ……..........  č.1-sv. č. 26272 
Číslo jednací......................................................…….......  č.2-sv. č. 27757  
(Pouze při odeslání mimo odbor).      č.3-sv. č. 27758  
 

       V ......Praze …………... dne ...1.8………1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 HUTKA Jaroslav – poznatky o napojení člen ů skupiny „ŠAFRÁN“ 

na signatá ře CHARTY 77. 

 
Schůzka konána dne ...…………………......................  Popis. událost se stala dne.... .……………............. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1) Pramen TA-133 p ředal poznatek, že Jaroslav HUTKA a členové skupiny 

„ŠAFRÁN“ Vladimír MERTA a Vlastimil T ŘEŠŇÁK se pravideln ě stýkají se 

signatá ři CHARTY 77: Ji řím PALLASEM, manažérem skupiny „ŠAFRÁN“, Pavlem 

LANDOVSKÝM, Karolem SIDONEM, Juliusem TOMINEM a V ěrou JIROUSOVOU. Jaroslav 

HUTKA a další shora uvedené osoby tém ěř pravideln ě každou st ředu dojížd ějí 

za spisovatelem Pavlem KOHOUTEM do jeho chaty na Sá zav ě, kde se zú čast ňují 

sch ůzek, organizovaných mluv čími „CHARTY 77“. 

 

2) Zpráva poukazuje na spojení a styky člen ů skupiny „ŠAFRÁN“ se signatá ři 

CHARTY 77. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 

**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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3) Dokumentováno pramenem TA-133. 

 

4) AZ bude využita k dalšímu rozpracování člen ů skupiny „ŠAFRÁN“. 

 

5) V ěra JIROUSOVÁ,  nar. 25.2.1944, bývalá histori čka um ění 

      nyní uklíze čka, bytme P-1, Je čná 2. 

 Jaroslav HUTKA,  nar. 21.4.1947, zp ěvák a kytarista, bytem 

     P-2, Neklanova 30. 

Vladimír MERTA,  nar. 20.1.1946, zp ěvák a kytarista, 

     bytem Praha 7, Fr. K řižíka 21 

Vlastimil T ŘEŠŇÁK, nar. 24.6.1950, zp ěvák a kytarista, 

     bytem Praha 1, Dušní 906/8 

Ji ří PALLAS   nar. 30.8.1949, manažér skupiny „ŠAFRÁN“ , 

     bytem Praha 4, Mikoláše z Husi 6 

Pavel KOHOUT  nar. 20.7.1928, spisovatel 

Pavel LANDOVSKÝ, nar. 11.9.1936, herec, bytem Praha  5, 

     M ělnická 10. 

Karol SIDON   nar. 9.8.1942, spisovatel, bytem Prah a 6, 

     Kyjovská 5 

dr. Julius TOMIN, nar. 2.12.1938, filosof, bytem Pr aha 7, 

     Keramická 3. 

 

6) Zpráva signalizuje spojení skupiny „ŠAFRÁN“ s pr avicovými živly z řad 

signatá řů CHARTY 77. Poznatek je od spolehlivého pramene. 

 

 

Vypracoval: nstržm. Zíta (podpis) 

 

 

Náčelnník 3. odd ělení 2a odboru 

       

pplk. Hi řman Jaroslav 

(podpis) 



 

................................................................................. 

(označení součásti) 

Čj.: 

 

Zápis o výpovědi 
 

V ............................................ dne ......................................................... o ............................................. hod. 

se na výzvu orgána SNB dostavil – byl předveden*) 

 
..................................................................................................................................................................................... 

(jméno, příjmení, data a místo narození) 

dřívější jméno a příjmení ............................................................................................................................................ 

bydliště........................................................................................................................................................................ 

přechodné bydliště ...................................................................................................................................................... 

zaměstnání (dřívější, nynější a postavení v něm) ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

místo zaměstnání ........................................................................................................................................................ 

průkaz totožnosti ...................................................................... stav .......................................................................... 

 

 Jmenovaný po poučení podle § 19 zákona č. 40/74 Sb. učinil tuto výpověď: 
  Po seznámení s p ředmětem v ěci a po pou čení, kteérmu jsem rozum ěl 
učiním následující výpov ěď : 
 Co se týká p ředmětu v ěci a to konkrétn ě mého svobodného povolání, které 
provozuji od roku 1967 se zam ěřením jak jsem již shora uvedl, tak k tomuto 
bych uvedl následující : 
 Od roku 1967 mám, konkrétn ě měl jsem do roku 1974 kvalifikaci jako 
zpěvák. Tuto kvalifikaci jsem získal na Krajském podni ku pro film, kulturu 
a estrády. Pozd ěji jsem absolvoval ješt ě n ěkolik zkoušek a toto již bylo na 
Pražském kultúrním st ředisku. Zde bych up řesnil, že tato kvalifikace mi 
umožňovala, že mám práv ě mít honorá ř za p ěvecký výkon. 
 V roce 1974 byly vypsané rekvalifika ční zkoušky a na ja ře téhož roku 
jsem byl i já na n ě pozván a napsal jsem na ředitelství Pražského 
kulturního st řediska že se nemohu na daný termín dostavit a žádal  jsem 
zárove ň zda mi nem ůže býti p řid ělen jiný termín zkoušky a zárove ň jsem 
žádal aby mi oznámili do kdy mi platí kvalifikace. Na tento dopis jsem do 
dnešního dne nedostal odpov ěď a Pražské kulturní st ředisko mi odmítlo dále 
zprost ředkovávat mé vystupování a o tomto jsem rovn ěž nebyl Pražským 
kulturním st řediskem informován i když moje stará kvalifikace m ěla platit 
až do ukon čení celých rekvalifikací, co bylo p řesn ě v lét ě roku 1975, 
konkrétn ě bych uvedl do m ěsíce července, ale toto si již pro časový odstup 
nepamatuji. Od roku 1974 jsem v ústním a tel. styku  a písemném styku 
s agenturou PKS a dá se říci že jsem s nimi v rozporu co se týká p ředmětu 
mé nové kvalifikace. 

Četl a souhlasí: 

Jaroslav Hutka 
_________________________ 

*) Nehodící se škrtněte! 

Praze  3. 8.1977  12,20  

HUTKA Jaroslav nar. 21. 4. 1947 v Olomouci  

Praha 2, Neklanova 30 / 98  

umělec /autor interpret/  

 

svobodné zam ěstnání /povolání/  

OP č. 084501 – AY -  74  ženatý  

xxxxxxxxxxxxxxx  

n emá  

nemá 

Obvodní oddělení veřejné bezpečnosti 
Praha 2 



Otázka : Kdy vám byla odebrána kvalifikace ? 
Odpověď : V b řeznu roku 1975 jsem dostal dopis od PKS, kde mi ozn amují, že 

mají dojem, že já nestojím o kvalifikaci u jejich a gentury a že 
tedy mou kvalifikaci ruší. K tomu bych ovšem p ředeslal, že mi od roku 1974 
od června odmítali vystavovat smlouvy. Konkrétn ě pan Meluzín /vedoucí 
agenturního odd ělení/. K tomu bych dále uvedl, že tento dopis mám d oma a já 
sám mám dojem, že v dopise stojí, že ukon čení mojí kvalifikace platí od 
doru čení jejich dopisu do moji rukou. To znamená, že ted y od b řezna 1975. 
Otázka: Pane HUTKA odpov ězte mi prosím, na otázku z čeho vyplývala vaše 

umělecká činnost od 1.7.1975 a to formou zp ěvu a další vaší 
činnosti v oblasti kultury. 

Odpověď: Od této doby jsem pracoval již jen jako autor svý ch po řadů o 
které projevovali r ůzní po řadatele zájem. P ři t ěchto po řadech, 

které jsem si sám sepsal jsem i vystupoval jako oso ba a zpíval jsem. 
Dále jsem v této dob ě zpíval a vytvo řil desku pro Suprafon „ST ŮJ B ŘÍZO 
ZELENÁ“, zde se jedná o dlouho hrající desku sestav enou v lidových písních 
které jsem upravil a v tu dobu mi vyšly ješt ě dv ě malé desky, které jsou 
rovn ěž vytvo ři a nazpíval. Dále jsem v b řeznu 1976 v Supravonu se podílel 
na nahrátí desky, která se jmenuje Šafrán a v této době by m ěla vyjít na 
„trh“. 
 Dále bych uvedl, že jsem v této dob ě pracoval v Brn ě ve spolupráci 
s Brn ěnským rozhlasem, kde mi bylo odvysílano n ěkolik po řadu s lidovými 
písn ěmi, které jsem já sám upravil. Dále v tu dobu jsem vystupoval na 
r ůzných scénách, s mojimi po řady a to tam, kde si po řadatel, který o m ě 
provil zájem p řál. K tomu bych uvedl, že tyto po řady byly vždy schváleny 
místním, p řesn ěji termín Nár.výborem. 
 Ješt ě bych uvedl, že jsem v této dob ě ud ělal,napsal dv ě knížky pro 
nakladatelství Orbis a jednalo se o d ětské knížky. Jedna se jmenovala 
„Strý ček m ěsí ček, teta hv ězdi čka“ a druhá se jmenovala „Rybník Teojník“. 
Jednalo se o kníhy, ve kterých byly d ětské verše. Za jednu knížku jsem 
dostal kolem 3.000,- K čs a za druho jsem teprve obdržel zálohu v částce 
1.500,- K čs. 
 K této odpov ědi bych ješt ě dodal, že p řibližne od 1.7.1975 jsem do 
dnešního dne obdržel následující částky : 
1/ Od OSA /ochraný svaz autorský/ 16.000,-K čs za prodej desky a dále 2 x 

po 5.000,-K čs za ve řejné provozování d ěl. Celkem je to 26.000,-K čs. 
2/ Orbis – 4.500,-K čs za dv ě knížky 
3/ Rozhlas Brno – Celkov ě je to 3.500,- K čs 
4/ Suprafon – 6.000,- K čs 
5/ Ochraný svaz výkonných um ělc ů /OSVA/ celkem 4.500,-K čs 
6/ Televize Praha i Brno – celkem 1.000,-K čs. 
7/ v divadle v Nerudovce za dva roky asi tak celkem  4.000,- K čs 
8/ Za po řady po ČSSR a to u r ůzných po řadatel ů jak jsem již shora uvád ěl 

jsem celkov ě dostal p řibližn ě částku 8.000,-K čsaž 10.000,-K čs. 
 Dále bych uvedl že ješt ě mám dostat za své díla částku 30.000,-K čs a 
možná i více od OSA a dále od OSVA částku 8.000,-K čs. 
 K tomu bych uvedl, že částky nemusí být p řesné a to pro čásový odstup, 
který uplynul od 1.7.1975. Ovšem bych uvedl, že dom a ve svém bydlišti mám 
doklady k t ěmto částkám a že mužu kdykoli p řiložit, ke svoji výpov ědi abych 
tak stvrdil její pravdivost. 
 Co se týká mojich vystupování a mojimi po řady u r ůzných po řadatelu, tak 
k tomu bych uvedl,bu ť jsem byl p římo kontaktován p ři svém po řadu jim 
pořadatelem, který byl p řítomen a projevil o m ůj po řad zájem a v tomto 
případ ě jsem mu dal svoji adresu, protože jsem cht ěl míti od nich dopis, ve 
kterém m ě písemn ě žádají sami. A nebo druhá možnost, jsem v telefoní m 
seznamu a moje jméno je známé mezi po řadateli,takže mi sami zavolají. 
K tomu jsem po řadateli sd ělil, že mám podmínku zaplacení dopravy a to bu ť 
svojim autem a nebo vlakem a autobusem a jiné vzláš tní p řání a nebo 
podmínku jsem si nekladl. Co se týká samotného hono rá ře tak k tomu bych 
uvedl, že výši jsem nikdy nekladl a v ůbec jsem jej ani nevynucoval. Jen 
jsem sd ělil,že honorá ř za m ůj po řad chci zaplatit formou smlouvy o dílo a 
to rozhodnutí MK ČSR pod čj. 11 753/73 – V/2 ze dne 8.8.1973 o odm ěňování 
občanů, čelných osobností našeho ve řejného, kulturního, v ědeckého a 
sportovního života – p ři ú činkování. 
 
 

četl a souhlasí : 
Jaroslav Hutka 
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Druhý list zápisu o výpov ědi ze dne 3.8.1977s panem HUTKOU Jaroslavem 
nar. 21.4.1947 – sepsany v 14.00 hodin 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 K této vyhlášce bych uvedl, že jí znám, mám jí dom a, a jsem s ní pln ě 
srozum ěn a dále bych uvedl, že já jsem pln ě p řesv ědčen, že jsem postupoval 
podle ní. 
 Co se týká smluv – formulá ře,podle kterých se mi m ěl honorá ř vyplácet 
tak tyto jsem si psal na stroji doma sám a p ředkládal jsem je po řadateli. 
K dohod ě o výši honorá ře, který činil částku 400,-K čs, jsem se dohodl 
s po řadatelem, který byl v ětšinou z organizase SSM,- a tato mi také 
proplácela. 
 Mé po řady,v ětšinou moje po řady ve kterých jsem vystupoval trvaly asi 
tak 3 hodiny s p řestavkou asi tak od 10 do 20 minut byly na bázi lid ových 
písní, které jsem si upravil a které prorustají myš lenkov ě s tématy mých 
vlastních písní a ustního vyjád ření. Zde jsem vystupoval sám a doprovázel 
jsem se hrou na kytaru. 
Otázka: Je vám známo, že rozhodnutí MK ČSR č.11 757/73 V/2 z roku 1973 

se na vás nevztahuje? 
Odpověď: Ne toto mi známo není, nebo ť jsem vždy na tuto smlouvu byl 

proplácen i oficiální organizací, nap říklad u UD PH na 
Hrad čanech. A až do poslední doby m ě na tyto smlouvy propláceli. 
Otázka: Jste si v ědom, že jste vystupoval devakto tímto zp ůsobem 

nezákon ě jako soukromá osoba, která není vedena v žádném 
uměleckém svazu, a dále že jste nem ěl na tuto činnost žádné 
povolení ? 

Odpověď: To mi rovn ěž známo není. Když jsem si tuto vyhlášku p řečetl 
pochopil jsem jí tak, podle jejího textu, že osobno sti nejsou 

vymezeny žádným seznamem ani p říslušností v n ějakém svazu a nebo organizací 
a že se jedná pouze o zjednodušení v nejasných p řípadech v um ělecké 
činnosti. Rovn ěž jsem i pochopil z vyhlášky, že žádné povolení se nevydává. 
Já sám jsem se po p řečtení vyhlášky domníval, že jsem osobnost, na kteoru  
se tato vyhláška vztahuje. 
Otázka: Byly vaše po řady komponované /mám na mysli ty po řady, kdy jste 

vystupoval na jevištích v r ůzných m ěstech a obcích ČSSR? 
Odpověď: Ano tyto po řady byly komponované, nebo ť já jsem je tvo řil 
s ur čitým zám ěrem a ur čitou konkrétní ideou podle mých um ěleckých p ředstav 
a zkušeností. 
 
Otázka: Pokud se týká dan ě z honorá ře za moji um ěleckou činnost a 

přednes kým byla tato da ň strhávana a kolik činila ? 
Odpověď: Da ň si strhával vždy po řadatel a činila 3% z částky 400,-K čs a 

dále bych up řesnil že to nebyl honorá ř za p řednees ale za 
vytvo ření díla. 
Otázka: Pro č jste pane Hutka žádal ředitele PKS o ud ělení mimo řádné 

umělecké kvalifikace a to v roce 1976. 
Odpověď: Toto jse žádal proto, že n ěkte ří po řadatelé mimo jiné, Okresní 

kulturní st ředisko Plze ň, Brno a další mn ě žádali jestli by mne 
nemohla jako zp ěváka zprost ředkovávat agentura nebo ť mne cht ěli 
zvát na kratší zp ěvácké výstupy a honorá ře měli povinnost 
fakturovat a to bu ť p řes agenturu nebo p řez n ějakou instituci, 
která jest oprávn ěna zprost ředkování vystoupení jednotlivce, 
hudebníka. 

 
 To by bylo vše, co mohu k uvedené v ěci říci. Protokol jsem četl a 
s jeho zn ěním souhlasím. Skon čeno, p řečteno a jako správné podepsáno 
dnešního dne v 15.15 hod. 
 
 
vyslechl :     P řítomen :    vypov ěděl : 
 
nstržm. Jane ček    por. Brebta    Hutka Jaroslav 
(podpis)      (podpis)     (podpis) 
 
       por. Svoboda 
       (podpis) 



Správa StB Praha 

2a odbor – 3. odd ělení 

----------------------- 

OS-002244/2a-77 

 

V Praze dne 15.7.1977 

 

 

              P r v o p i s e m 

              ODESLANÁ ZPRÁVA !!! 

 

 

KS – SNB 

Správa StB 

2. odbor 

 

B r a t i s l a v a 

------------------- 

 

 

HUTKA Jaroslav – sd ělení 

------------------------ 

 

 

 

 Dne 19.5.1977 jsme Vám pod č.j. OS-001606/2a-3-77 zaslali dožádání 

k osob ě Jaroslav HUTKA (nar. 21.4.1947, bytem Praha 2, Nek lanova 30) 

v souvislosti s jeho vystoupením v b řeznu 1977 v Pezinoku. Vzhledem 

k politicky závadnému programu HUTKY jsme Vás zárov eň žádali o zamezení 

jeho vystupování ve Vašem kraji. Agenturn ě operativní cestou jsme zjistili, 

že Jaroslav HUTKA vystupoval dne 9.7.1977 na folkov ém festivalu v Pezinoku. 

 

 Protože v sou časné dob ě je porti Jaroslavu HUTKOVI zavedeno trestní 

stíhání podle § 118, odst. 1 tr. zákona, žádáme Vás  o urychlené provedení a 

zaslání dokumentace z jeho vystupování v Pezinoku d ne 9.7.1977. Dokumentaci 

prove ďte podle bod ů, uvedených v dožádání ze dne 19.5.1977. 

 

Vypracoval: nstržm. Zíta (podpis) 

 

Náčelník 2a odboru S-StB Praha 

/ mjr. GRABMÜLLER Jaroslav / 

(podpis) 

PŘÍSNĚ TAJNÉ 



OBVODNÍ ODDĚLENÍ VEŘEJNÉ BEZPEČNOSTI 
PRAHA 

 

Čj.: ...VB-0 2228/HK-77        Dne:..........8. srpna 1977 ........ 

             

 

 

 

Krajská správa StB 

 

2a odbor, 3.odd ělení 

 

P r a h a 

--------- 

Jaroslav H u t k a, nar. 21.4.1947 – postoupení poz natku 

 

 

 

 

 Na základ ě p ředaných materiál ů byla zdejší skupinou HK provedena 

realizace Jaroslava  H u t k y, nar. 21.4.1947, trv ale bytem Praha 2, 

         Neklanova č. 30, údajn ě zam ěstnán svo- 

         bodným povoláním-um ělec 

pro trestnou činnost nedovoleného podnikání dle § 118 odst. 1 tr.  zákona 

s tím, že písemné materiály budou p ředány na odd ělení vyšet řování OO-VB 

Praha 2, k dalšímu opat ření. 

Při provedeném výslechu na zápis o výpov ědi byl Hutka dotazován k zp ůsobu 

získání tuzexových poukázek na nákup svého auta. Hu tka sd ělil, že 10.000.-

TK na nákup auta obdržel od Pavla  K o h o u t a. Z da peníze již 

jmenovanému vrátil necht ěl uvésti, nebo ť prý se jedná o soukromou v ěc. 

 Vzhledem k tomu, že Jaroslav H u t k a necht ěl tuto závažnou okolnost 

uvésti do protokolu p ředkládám tento poznatek k dalšímu Vašemu operativní mu 

využití. 

Jan. 

 

 

Náčelník OO-VB Praha 2 : 

(podpis) 

pplk. Z e l e n k a   Zden ěk 

Tajné 

2, Legerova 11  



 

 

 

 

 

HUTKA Jaroslav – informace. 

--------------------------- 

 

 

 

 

 

HUTKA Jaroslav, nar. 21.4.1947 Olomouc, české národnosti, 

čsl.st.p řísl., ženatý, bez politické p říslušnosti, zp ěvák a kytarista, 

bytem Praha 2, Neklanova 30. 

 

Jmenovaný p ůsobil jako zp ěvák a kytarista lidových písní v Praze i 

v jiných místech naší republiky s vlastními po řady, které jsou 

v naprostém rozporu s ideovým posláním um ělce soc. spole čnosti. P ři 

svých hudebních vystoupeních používal HUTKA r ůzných dvojsmyslných 

narážek a invektiv, zam ěřených v ůči KS Č a politické situaci v ČSSR. 

Jeho po řady byly p řipravovány v ětšinou pro mládež a skrytou formou 

v nich byl interpretován nesouhlas s politickou sit uací v ČSSR. HUTKA 

r ůznými anachronismi a p řirovnáním zesm ěšňoval p ředstavitele státní 

moci nap ř. v písni „SOKRATES“. V dalších písních popularizov al 

pravicové exponenty jako je tomu o skladb ě Karla Havlí čka Borovském, 

kterého p řirovnává k mluv čímu CHARTY 77 Václavu HAVLOVI. V mluveném 

slov ě zesm ěšňoval soc. um ělce, kte ří odsoudili CHARTU 77 p ři 

shromážd ění v Národním divadle. 

 

 HUTKA byl pro svoji záavadovou činnost vyšet řován KS SNB Hradec 

Králové v r. 1973 pro porušení § 102 a 198 tr. záko na. Vzhledem 

k amenstii prezidenta republiky ze dne 8.8.1973 byl o tr. stíhání proti 

jmenovanému zastaveno. V r. 1976 byla zastavena HUT KOVI činnost 

v Jiho českém, Západo českém a Východo českém kraji pro nevhodné p ůsobení, 

zejména na mladou generaci. 



 

 

 

 

- 2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 V r. 1977 byly zjišt ěny poznatky o závadových vystoupeních ve 

Zvolenu, Pezinoku, Svitavách, Litomyšli, Brn ě, Zlechov ě u Uherského 

Hradišt ě a zejména v Praze v za řízeních ÚDPMHJF divadélko v Nerudovce, 

Bará čnické rycht ě, M ěstské knihovn ě a r ůzných vysokoškolských 

fakultách. Nap ř. na faklut ě jaderné fyziky ČVUT, kde ost ře kritizoval 

politické z řízení v písních o „Sokratovi“, „Husovi“, „Havlí čkovi“ apod. 

Rovněž i zde napadl protichartiskácké vystoupení našich předních 

umělc ů, zejména Karla Gotta. 

 

 Závadovost vystoupení HUTKY na fakult ě jaderné fyziky ČVUT byla 

hodnocena akademickými funkcioná ři a následn ě řešena fakultním výborem 

SSM, který vyvodil záv ěry proti organizátor ům akce. 

 

 Jaroslav HUTKA vystupoval za honorá ř do výše 400,- K čs, a čkoliv 

neměl um ěleckou kvalifikaci, která mu byla PKS zrušena ke dn i 1.7.1975, 

poté co se nedostavil na ja řo 1975 k rekvalifika čním zkouškám. Tím se 

dopoušt ěl prakticky nedovoleného podnikání, smlouvy s jedno tlivými 

pořadateli si vyhotovoval sám s odkazem na rozhodnutí min. kultury ČSSR 

č. 11753/73-V/2 ze dne 8.8.1973 „Odm ěňování ob čanů – čelných osobností 

našeho ve řejného, kulturního, v ědeckého a sportovního života – p ři 

účinkování v rámci kulturn ě-výchovných po řadů“. Podle vyjád ření MK se 

toto rozhodnutí na Jar. HUTKU nevztahuje. 

 

 Agenturn ě operativní cestou bylo prokázáno, že se Jar. HUTKA  

úzce stýká s celou řadou pravicov ě exponovaných osob a signatá ři 

„CHARTY 77“ nap ř. Pavlem KOHOUTEM, od kterého obdržel částku 10 000 TK 

na zakoupení osobního vozu, Vlastou CHRAMOSTOVOU, J uliusem TOMINEM, 

Svatoplukem KARÁSKEM a dalšími. 
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Při rozpracování Jaroslava HUTKY po linii StB byly ro vněž zjišt ěny 

poznatky, týkající se závadové kriminální činnosti jmenovaného, 

konkrétn ě porušování § 118, odst. 1 tr. z. a z tohoto d ůvodu celý 

případ byl p ředán na OO VB Praha 2, kde bylo dne 28. 7. 1977 pro ti 

jmenovanému zahájeno tr. stíhání, které se v sou časné dob ě realizuje. 

 

Informace o závadovém vystupování Jaroslava HUTKY b yla již 

postoupena na NVP Praha a MV KS Č. 

 

 

 Vypracoval: nstržm. Zíta 

 

 

 

Náčelník 2a odboru S-StB Praha 

(podpis) 

/ mjr. GRABMÜLLER Jaroslav / 



 

Součást: S-StB Praha        Výtisk č.: 2 

Odb.: 2a   Odd. 5.         Po čet list ů: 2 

Oper.prac.: nstržm. Šimák       P řílohy: 0 

Č.sv. 25280, kr.jm.: HUDEBNÍK      Vyhotoveno: 2x 

             Výt. č.1: sv. č. 25280 

                2: 2a/3 

 

 

 

 

V Praze dne 6.9.1977 

 

 

ZÁZNAM ČÍSLO .......... 

 

 

 

HUTKA Jaroslav – ohlasy na provád ěné opat ření. 

--------------------------------------------------- -- 

Schůzka dne: 5.9.1977   Událost: pr ůběžně 

 

 

 

 

 

1/  Pramen sd ělil, že mezi oblastí jazzových hudebník ů, pracovník ů a 

fand ů je velký zájem o sou časné d ění okolo Jaroslava HUTKY. 

 

  Mezi touto vrstvou pramenových p řátel se zcela otev řeně hovo ří o 

další „perzekuci“ jednoho z um ělc ů. HUTKA má být souzen pro nedovolené 

podnikání. M ěl si údajn ě sám vypl ňovat smlouvy, na které nem ěl mít nárok. 

Sám HUTKA a jeho p řátelé jsou p řesv ědčeni o tom, že celá záležitost kolem 

„neplatných“ smluv je v ěcí po řadatel ů, kte ří vlastn ě vystoupení umožnili. 

Jelikož HUTKA vystupoval p řevážn ě v klubech SSM a na podobných akcích, 

předpokládá, že t ěmto organizacím nebude nikdo činit potíže. Proto celá v ěc 

opět vyzní do prázdna. Jak o u skupiny PLASTIC PEOPLE.  

28 



 

 

 

 

- 2 – 

 

 

 

 

 

 Všichni HUTKOVI p říznivci nesouhlasí s plánovaným postupem ú řadů 

proti jeho osob ě. Proto na adresu ministerstva kultury a na další i nstituce 

jsou od n ěkterých zasílány dopisy s „protestním“ obsahem. 

 

2/  Zpráva poukazuje na snahu p říznivc ů Jaroslava HUTKY o zastavení 

opat ření, provád ěného proti jeho osob ě. 

 

3/  0 

 

4/  Zpráva bude p ředána 3. odd ělení 2a odboru pro informaci. 

 

5/  Jaroslav HUTKA  data známa 

 

6/  Informaci považuji za pravdivou, nebo ť je ov ěřena u dalších pramen ů. 

 

 

Vypracoval: nstržm. Šimák Ji ří 

 

 

 

Náčelník 5. odd ělení 2a odboru 

(podpis) 

   / pplk. František SOMMER / 



Součást:          Výtisk čís.: 1 
Odbor ...........……...............odd....…..............................  Počet listů: 3 
Operat.pracovník: ........... ppor.S ůra ………….........  Přílohy: 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:  Výt. č.1–cestou VSEO pro 2B  
Č.svazku....17462 ........kr.jméno.….JOSKA……...........        odb.S-STB Praha 
Číslo jednací....OS-0329/01-77.......................…….......  -„-      č.2-pro O-StB Ml.Boleslav  
(Pouze při odeslání mimo odbor).           č.3-sv. č.17462  
 

       V ...Ml.Boleslavi …... dne ...19.srpna …...1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 

 NOVÁK Stanislav – p ředání poznatk ů 

 
Schůzka konána dne ..18.8.1977 .........................  Popis. událost se stala dne....…………...…............ 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 
1. Pramen na sch ůzce sd ělil, že za ním p řišel jeho spolupracovník NOVÁK 

Stanislav a b ěhem hovoru mu sd ělil, že v Praze je n ějaký zp ěvák a 
skladatel HUDEK nebo HUDEC, který skládá a vystupuj e s písn ěmi 
/ protestsongy /, které jsem zam ěřeny proti soc.z řízení. Novák pramenu 
řekl, že on sám tyto písn ě slyšel nahrané na magnetofonový pásek a že 
takový pásek bude v nejbližší dob ě vlastnint. 

 
2. Poznatek poukazuje na nový zp ůsob vystupování pravice a rozši řování 

myšlenek proti soc.z řízení. 
 
3. 0 
 
4. spolupracovník byl úkolován ke styku na Nováka s  možností zjišt ění 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

29 srpna 1977 

xxxxxxxxxx  
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SNB-Oddělení Státní bezpečnosti Mladá Boleslav 

patří 2/a odboru 
sv. 26272 

41 

HUTKA 
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 od koho získá novák nahranou magnetofonovou pásku a pop řípad ě zap ůj čení 

pásky pod legendou, že si sám chce uvedené písn ě sám doma p řehrát. 

 

5. NOVÁK Stanislav, nar. 2.6.1933, české národnosti, čsl.st.p řísl. 

      zam ěstnán jako řidi č ČSAD Ml.Boleslav, byt.Mladá 

      Boleslav, Jirásková 274. 

 

6. Vzhledem k osob ě pramene lze p oznatky považovat za hodnov ěrné. 

 

 

 

 

Vypracoval : ppor. S ůra 

 

 

Náčelník odd ělení Stb 

(podpis) 

/ pplk. KLIKA Zden ěk / 

 



SEKRETARIÁT MINISTRA KULTURY ČSR 

 

 

V Praze dne 2. zá ří 1977 

 

 

 

 

 

Vážený soudruhu, 

 

 podle pokynu Ti v p říloze zasílám pro informaci s. ministra 

J. Obziny fotokopie dopis ů adresovaných ministru kultury ČSR 

s. M. Klusákovi, týkajících se zp ěváka Jaroslava Hutky. Činím tak 

v návaznosti na rozhovor obous s. ministr ů o jmenovaném J. Hutkovi 

a s upozorn ěním, že texty n ěkterých dopis ů jsou velmi podobné až 

identické a že mezi pisateli jsou m.j. Václav Havel  a Pavel Landovský. 

 Sou časn ě upozor ňuji na dopis Michaela Kon ůpka, který krom ě 

zmínky o Hutkovi obsahuje kritiku zamítavého stanov iska k jeho žádosti 

o vyst ěhovalecký pas a kritiku MV ČSSR pro nevy řízení jeho odvolání. 

 

 

Se soudružským pozdravem 

 

 

(podpis) 

Lumír  P o l í v k a 

 

 

 

 

 P říloha  

 

 

 

Vážený soudruh 

ing. Jaroslav  V e r n e r 

náčelník sekretariátu ministra 

 

Federální ministerstvo vnitra ČSSR 

P r a h a  

 



Pan Dr Milan Klusák 

ministr kultury ČSR 

 

 

 

 

   Vážený pane minist ře, 

 

   obracím se na Vás s žádostí, abyste využil svého  vlivu a podnikl 

kroky k zastavení nesmyslného stíhání zp ěváka Jaroslava Hutky, obvin ěného 

z nezákonného sebeobohacování. Toto stíhání, spolu s častými zásahy 

Bezpečnosti /a to nejen na jeho koncertech/, vzbuzuje doj em, že se kdosi 

pokouší bezd ůvodn ě a pod r ůznými záminkami uml čet Jaroslava Hutku a 

sou časn ě od n ěho odvrátit jeho poslucha če. Nev ěřím, že se to d ěje s Vaším 

vědomím a souhlasem a proto se na Vás obracím nejen j ako poslucha č 

Hutkových písní, ale také jako člov ěk, který m ěl možnost poznat Hutku 

osobn ě a p řesv ědčit se o nezištnosti a opravdovosti tohoto zp ěváka, 

majícího dnes už nikoliv zanedbatelný po čet p říznivc ů. Domnívám se, že 

spole čnost, která dokáže zaujímat naprosto správná stanov iska k bezprávím, 

kterých na sv ět ě není málo, by nem ěla zleh čovat tento sv ůj postoj zp ůsobem, 

jaký se v sou časné dob ě uplat ňuje v p řípad ě Jaroslava Hutky. 

 

 

 

            S d ůvěrou 

 

 

Andrej Krob, 

dělník, 

Hviezdoslavova 31, 

Praha 10 

1.9.1977 



Pan 

Dr Milan Klusák 

ministr kultury ČSR 

 

 

 

 Vážený pane minist ře, 

 

 nevím, zda máte možnost soustavn ěji sledovat českou populární 

hudbu. Já sám ji p říliš pe čliv ě nesleduji, ale p řesto jsem si nemohl 

nepovšimnout, jak její úrove ň v posledních letech klesla. Texty 

písni ček, které je možno slyšet v rozhlase a které tvo ří p řevážnou část 

gramofonové produkce, jsou vesm ěs bezzubé, banální, ne-li p římo hloupé, 

a n ěkteré z nich je možno považovat za p římo exemplární ukázky przn ění 

českého jazyka. Pokud se ve sd ělovacích prost ředcích objevují tak zvané 

„angažované“ písn ě, jde vesm ěs o produkty, na nichž je až p říliš dob ře 

patrno, že jejich skute čnou inspirací není niterný zájem o to či ono 

spole čenské téma, ale pouze snaha vyhov ět požadavk ům úředních činitel ů. 

Ale i po hudební stránce se člov ěk v celé oblasti oficiáln ě podporované 

produkce málokdy setká s n ěčím neot řelým či progresívním. Drtivou 

většinu této tvorby lze považovat prost ě za komer ční. 

 Nehodlám tu rozebírat všechny d ůvody, pro č je situace v této 

oblasti kultury tak deprimující; ostatn ě i kdybych se o to pokusil, 

mohl bych z ůstat jen u úvah všeobecného rázu, protože neznám p řirozen ě 

všechna konkrétní fakta. 

 O svém pochmurném dojmu z populární hudby, která j e dnes 

oficiáln ě podporována, jsem se zmínil z jiného d ůvodu: abych Vás 

upozornil, že navzdory celkovému trendu i dnes p ůsobí – by ť s obtížemi 

a mimo pozornost oficiálních míst – v oblasti popul ární hudby 

osobnosti, kterým jde o vlastní výraz vlastního poh ledu na sv ět, 

osobnosti, které se nenechaly strhnout p řevládající tendencí ke 

komer čnosti a pro které jsou pravda, mravní d ůslednost a autentické 

lidství d ůležit ější, než ú řady zajišt ěný úsp ěch. 

 K osobnostem, které tu mám na mysli, pat ří zp ěvák a básník 

Jaroslav Hutka. 

 Nevím, zda ho znáte, ale pokud nikoliv, doporu čuji Vám, abyste 

si nechal p řehrát dv ě dlouhohrající desky, které mu byly vydány. Tyto 

desky Vám sice nemohou podat ucelený obraz o jeho t vorb ě, protože Hutka 

na nich nezpívá své p ůvodní písn ě, které tvo ří hlavní část jeho 
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 repertoáru, ale pouze lidové písni čky – nicmén ě i ony by Vám nepochybn ě 

napov ěděly, jak silnou a originální osobností Hutka je: svo u 

interpretací starých lidových písní dokáže zp ůsobem blízkým dnešnímu 

člov ěku zp řítomnit jejich filosofickou hloubku i vyjád řit jejich skrytý 

poetický náboj. 

   Mladí lidé v celé republice Hutku dob ře znají p řesto, že 

nevystupuje v televizi a není ho možno slyšet ani v  rozhlase. Znají ho, 

jezdí často mnoho desítek kilometr ů na jeho koncerty, nahrávají si je 

na magnetofony a mnozí dovedou všechny jeho znám ější písn ě zpívat 

s ním. Je to d ůležitý a dobrý jev: prozrazuje, že dnešní mládež se  

nechce spokojit s oficiální komer ční tvorbou, že touží po n ěčem 

hlubším, pravdiv ějším, opravdov ějším, po n ěčem, co by ji skute čně 

oslovovalo a co by se dotýkalo skute čných otázek jejího života. 

   Pro č Vám ale o tom všem píši: Hutkovi má být znemožn ěno zpívání. 

I ten malý prostor, který mu dosud zbýval, mu má bý t od ňat – a to 

dokonce za pomoci policie, která proti n ěmu zkonstruovala absurdní 

obvin ění, že zpívá neoprávn ěně, protože není prý dostate čně známou 

osobností. 

   Ú ředníci, kterým se poda řilo sterilizovat tém ěř celou oblast 

populární hudby, nejsou stále ješt ě spokojeni a vadí jim i tento 

zpěvák, který nechce nic jiného, než aby mohl zpívat t ěm, kte ří ho 

cht ějí poslouchat. Všechno, co se vymyká z pr ůměru a banality, je 

zřejm ě dráždí; všechno, co je jen trochu jiné, než plytká  hudba, která 

zaznívá od rána do ve čera z rozhlasu po drát ě, je z řejm ě provokuje 

k zásahu. Jako by jejich hlavním cílem bylo vzít ml ádeži vše, co by ji 

mohlo vybízet k p řemýšlení – v četn ě lidových písní, jsou-li pojaty 

jinak, než jak je pojímají oficiální folklorní soub ory. 

   Neznám p řirozen ě p řesný rozsah Vašich úkol ů a kompetencí jakožto 

ministra kultury. M ůj rozum mi však říká, že jedním z Vaších prvo řadých 

úkol ů by m ělo být zasáhnout všude tam, kde je kultura ni čena ve jménu 

ký če a braku – a kde je tudíž ni čen i duch a vkus národa. Proto Vás 

upozor ňuji na Hutk ův p řípad a žádám Vás, abyste se zasadil vahou svého 

úřadu o to, aby Jaroslav Hutka mohl zpívat. 

   Nejde tu pouze o Hutku, mladého zp ěváka, kterému má být – kdoví, 

na jak dlouho – znemožn ěno d ělat to, co má rád, ale jde tu p ředevším o 

tisíce lidí, pro n ěž je Hutka jedním z mála sou časných zp ěvák ů, kte ří 

jim mají co říct. 

 

Václav  H a v e l, 

spisovatel, 

23.8.1977          Vl čice u Trutnova 



Součást: S-StB Hradec Králové    Výtisk čís.: 1 
Odbor ...........…II …...........odd....…...2. ......................  Počet listů: 1 
Operat.pracovník: ........... ppor.TESA Ř Ji ří ….......  Přílohy: 0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:  3x  
Č.svazku....15888 ........kr.jméno.….TS HORÁČEK.......  1x-S-Stb Praha 2a odbor 
Číslo jednací....OS-01267/II-2-77 .............…….......  1x-OBS 9731  
(Pouze při odeslání mimo odbor).      1x-SV SEO zde  
 

       V ...Hradci Králové ….. dne ...6.9. …...1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 

 Veřejné vystoupení Jaroslava HUTKY v Pezinoku. 

 
Schůzka konána dne ..24.8.1977..........………..............  Popis. událost se stala dne....…červenec……........ 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1. V první polovin ě července se pramen zú častnil koncertu p řátelství a míru 

v Pezinoku. Vystoupení se zú častnilo asi 3 000 osob a to z celé republiky. 

Na festivalu ú činkovaly skupiny ETC, BOHEMIE, ENERGIT a zp ěváci DAŠEK, NOS, 

LUTKA, MERTA a HUTKA, kte ří vystupovali jako písni čkáři pod sdružením 

„ŠAFRÁN“. 

HUTKA vystoupil za doprovodu kytary se čty řmi skladbami z toho byly dv ě 

lidové a dv ě vlastní produkce. 

Reprodukované skladby HUTKY nebyly protisocialistic ky zam ěřeny a ani se 

v nich nedala spat řovat politická nápl ň. Celkové vystoupení bylo publikem 

bouřliv ě p řijato. i když na žádost publika odmítl zpívat n ěkteré skladby. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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2. AZ podává informaci o další činnosti Jaroslava HUTKY 

 

3. Dokumentace provád ěna nebyla 

 

4. TS byl dále úkolován k zjiš ťování signálu organizování vystoupení 

zpěváka HUTKY 

 

5. HUTKA Jaroslav, 21.4.1947, bytem Praha 2, Neklan ova 98/30, 

     svobodné povolání 

 

 

(podpis) 

ppor. T e s a ř  Ji ří 

 

 

 

Náčelník 2.odd. II.odboru 

(podpis) 

npor.  D v o ř á k  Jaroslav 



Součást: S-StB Praha       Výtisk čís.: 4 
Odbor ..........2a.…..............odd....…......5.......................  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: ........... ppor.Maryško …….........  Přílohy: 0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku....27383 ........kr.jméno.….MIX………............   
Číslo jednací....OS-002770/2a-77..................…….......   
(Pouze při odeslání mimo odbor).       
 

       V ...Praze ……………... dne ...8.9. ……….....1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Organizace podpisové akce k žádosti o povolení demo nstrace 

- poznatky 

 
Schůzka konána dne ..8.9.1977 ....……....................  Popis. událost se stala dne....…pr ůběžně............ 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1/ Pramen hovo řil s Ji řím FRYCEM, který signoval žádost o povolení 

demonstrace. FRYC uvedl, že tuto žádost signoval as i p řed 14 dny a to 

v restauraci Na nové pošt ě. Zde mu byl Janou P ŘEVRATSKOU předložen 

podpisový arch na podporu Jana PRINCE. Spole čně s P ŘEVRATSKOU akci prý 

organiza čně zajiš ťoval i Ond řej N ĚMEC, syn.Dr. Ji řího N ĚMCE. V uvedené 

restauraci se sešli po zkoušce skupiny UM ĚLÁ HMOTA, kde m ěli žádost 

signovat i ostatní členové skupiny. 

 

 V pond ělí 5.9.1977 navštívila pramene v byt ě V ěra JIROUSOVÁ 

a Svatopluk KARÁSEK. Pramen projevil zájem o signov ání žádosti. 

PŘEVRATSKÁ sdělila pramenu, že arch s podpisy je v Je čné ulici 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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 Vyhotoveno 6x 
Výt. č. 1 – X.S-FMV, 3.odbor  
  č. 2 – 2b odbor  z d e 
  č. 3 – sv. č. 23860 
  č. 4 – 2a/3  z d e 
  č. 5 – sv. č. 27 383 
  č. 6 – sv. č. 26 749 
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v byt ě N ĚMCE. Dále zde JIROUSOVÁ hovo řila o tom, že žádost o povolení 

demonstrace a eventueln ě záporná odpov ěď od ONV mají být rozmnoženy a 

rozhozeny mezi lidmi p řed ministerstvem spravedlnosti. 

 

 Ze styku pramene se zájmovými osobami je z řejmé, že k podpisování 

rezoluce na podporu PRINCE došlo již na srazu v CZE NSTOCHOWE, kde toto 

organizovala P ŘEVRATSKÁ a Markéta N ĚMCOVÁ. Rovněž se zde m ěla podepisovat 

rezoluce na podporu zp ěváka HUTKY. 

 

2/ Poznatky k organiizaci podpisových akcí. 

 

3/ 0 

 

4/ Pramen byl úkolován ke zjišt ění dalších podrobností a k návšt ěvě bytu 

dr. N ĚMCE. 

 

5/ FRYC Ji ří   nar. 

 P ŘEVRATSKÁ Jana  nar. 5.7.1945 

 JIROUSOVÁ V ěra  nar. 25.2.1944 

 N ĚMEC Ji ří   nar. 18.10.1932 

 HUTKA Jaroslav  zájmová osoba 3. odd ělení 2a odboru 

 

6/ Pramen je prov ěřován, dosud p ředává pravdivé poznatky. 

 

 

Vypracoval: ppor. Maryško 

 

 

Náčelník 2a odboru S-StB Praha 

(podpis) 

/ mjr. GRABMÜLLER Jaroslav / 



Součást:          Výtisk čís.: 2 
Odbor ......II .....…...............odd....…......1......................  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: ....nstržm. Trojan Boh. .........  Přílohy: 1/1 - Dopis 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:  Výt. č.1 – SEO  
Č.svazku....- ……..........kr.jméno.….………….…..........         Výt. č.2 – S –StB Praha 
Číslo jednací....OS-01328/II-1-77...................…….......        II.odbor  
(Pouze při odeslání mimo odbor).            Výt. č.3 – OBS 9492  
 

       V ….Hradci Králové …... dne ...22.9. …...1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 

 Jaroslav HUTKA – podpisová akce na podporu jeho ve řejného vystupování 

 
Schůzka konána dne ....–..............…………………......  Popis. událost se stala dne....…srpen 1977............ 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1.  Dne 31.8.1977 se dostavil na OO-VB Pardubice Čestmír 

KOCAR z Hradce Králové. Vyt ěžením jmenovaného bylo zjišt ěno, že obdržel 

přiložený dopis, jehož obsahem je výzva k podpisové a kci za povolení 

vystupování zp ěvákovi Jaroslavu HUTKOVI. Dopis obdržel poštou dne 

30.8.1977 a odesílatele – Juliuse TOMINA sám nezná.  S Jaroslavem HUTKOU 

se KOCAR zná velmi dob ře, vzájemn ě si p ůj čují knihy a je zván na jeho 

vystoupení. 

 

2.  Závažnost poznatku je p ředevším v tom, že se jedná o akci na podporu 

protisocialisticky zam ěřené osoby. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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3.  Poznatek potvrzuje p řiložený dopis. 

 

4.  Opat ření bude provedeno ve sm ěru podrobného vyt ěžení informátora 

Čestmíra KOCARA k osob ě Jaroslava HUTKY. AZ postoupit na S-StB Praha 

k provedení jejich vlastního opat řen í k osob ě organizátora akce 

Juliuse TOMINA. 

 

5.  Jaroslav HUTKA, nar. 21.4.1947, bytem Praha II,  Neklanova 98/30, 

      svobodné povolání 

  Julius TOMIN, bytem Praha 7, Keramická 3 

  Čestmír KOCAR, nar. 1.9.1953, bytem Hradec Králové, 

      Okružní 1108 

 

 

6.  0 

 

 

(podpis) 

nstržm Trojan Bohuslav 

 

 

 

Náč.1.odd.,II.odbor: 

(podpis) 

-------------------- 

 



Praha 27.8.1977 

 

 

 Vážený p říteli ! 

 

 Jaroslava Hutku jsem slyšel poprvé zpívat na podzi m minulého roku. Bylo 

to, jako bych vstoupil do nového sv ěta. Celou cestu dom ů jsem si říkal: Kdo 

neslyšel Hutku, neví, v jaké zemi žije. V jeho zp ěvu zn ěla svoboda. 

Hledišt ě zpívalo spolu s ním a všichni p řítomní tak svým zp ěvem říkali, že 

jsou svobodní, že mají odvahu a chu ť žít svobodn ě. A tu si n ěkdo na 

Ministerstvu kultury usmyslel, že svobodný zp ěv do naší spole čnosti 

nepat ří. A protože to tak nemohou říci nahlas, vymysleli si, že Hutka není 

dostate čně známou osobností, že se tedy na n ěho nevztahuje vyhláška, na 

základ ě které dosud zpíval. Na rozdíl od pracovník ů Ministerstva kultury 

ČSR se domnívám, že do naší spole čnosti svobodný zp ěv pat ří. A kdo jiný 

může pracovník ům Ministerstva kultury říci, že je Hutka osobností známou, 

než ti, kdo Hutk ův zp ěv mají rádi? Samoz řejm ě, říci dnes u nás, že máte 

rádi zp ěváka, který upadl v nemilost, to vyžaduje jistou mí ru ob čanské 

state čnosti. Ale já si zase říkám, že žít život tak plný strachu, abych 

nedokázal říci, že si p řeji, aby mohl zpívat zp ěvák, který mi dal prožít 

mnoho p ěkných chvil, to by snad ani nem ělo cenu. A tak se obrátím na 

Ministerstvo kultury ČSR s prostou žádostí: „Žádáme, aby Jaroslav Hutka 

mohl ve řejn ě vystupovat.“ Tu žádost p ředkládám k podpisu t ěm, kdo by Hutku 

znovu rádi vid ěli na jevišti. Arch s podpisu zašlu Ministerstvu ku ltury ČSR 

s pr ůvodním dopisem – nebo jej tam zanesu osobn ě, to ješt ě nevím. 

Myslíte, že byste m ěl odvahu podobnou žádost také napsat a dát ji podep sat 

t ěm, kdo mají odvahu hájit své právo na zp ěváka lidových písní, kterého 

mají rádi? Žádost, aby mohl Hutka znovu zpívat, poš lete bu ď mně, nebo p římo 

Ministerstvu kultury ČSR. V p řípad ě, že budete podpisy zasílat p římo, byl 

bych Vám vd ěčen, kdybyste mi sd ělil, kolik lidí žádost podepsalo, aby se 

ukázalo, kolik nás je, pro koho Hutka n ěco znamená – tolik, že vezmeme pero 

do ruky a napíšeme sv ůj podpis. 

 

        Váš 

 

 

(podpis) 
 

Julius Tomin 

170 00 Praha 7 

Keramická 3 

 

 

 

P.s. Adresa Ministerstva kultury ČSR 

110 00 Praha 1 

Valdštejnská 10 

 



Součást: S-Stb Praha       Výtisk čís.: 1 
Odbor ..........2a.…...............odd....…...........3.................  Počet listů: 3 
Operat.pracovník: ....…...... Dolanský ………….........  Přílohy: 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku....22614..…...kr.jméno.….KŘÍŽ ………..........  Výtisk č.1= 3.odd.zde s. Zíta 
Číslo jednací.………………….........................…….......         „   č.2= sv. č,22614  
(Pouze při odeslání mimo odbor).   
 

       V ...Praze …………..... dne …….....22.9. …...1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Zaměření skupiny „ŠAFRÁN“ (MERTA,T ŘEŠŇÁK,NOS,HUTKA) a styky 

 zpěváka HUTKY na p ředstavitele pravice. 

 
Schůzka konána dne ..15.9.1977 .........................  Popis. událost se stala dne....…14.9.1977 ........ 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

 Dne 14.9.1977 navštívil pramen malí ře Miroslava HÁJKA s tím, že spolu 

dohodnou výstavu jeho prací v divadélku Rubín. P ři této p říležitosti se 

pramen zeptal na skupinu ŠAFRÁN s kterou HÁJEK udrž uje velmi úzké 

kontakty. HÁJEK mu k tomu sd ělil, že HUTKA má mít v nejbližší dob ě 

soud. Je obžalován z nezákonných p říjm ů, které činí cca 11 000 K čs. 

HUTKA prý po čítá s tím, že mu na základ ě toho znemožní jeho „koncertní“ 

činnost. Z t ěchto d ůvod ů se p řeorientuje na malování a v ěří, že jeho 

popularita mu umožní slušné výd ělky. 

  HUTKA je však toho mín ění, že s jeho odsouzením to nebude tak 

lehké, protože zcela zákonným zp ůsobem vyd ělal peníze na dvou 

deskách v Supraphonu a na dvou knížkách v nakladate lství 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

30 září 1977 
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Albatros. Jedna knížka mu vyšla vloni a minulý týde n dostal signální 

výtisk nové knížky, která mu má vyjít nyní. Dále HÁ JEK vypráv ěl o 

HUTKOVÝCH výsleších na Stb. Uvedl, že bepe čnost „v tom má p ěkný 

bordel“, protože neví, že um ělec m ůže dostat honorá ř, aniž má jakékoliv 

přehrávky nebo jakoukoliv kvalifikaci (nap ř. ve filmu, nakladatelství 

apod./ 

  U výslechu s ním se prý d ůsledn ě drželi jeho zp ůsobu vyd ělávání 

peněz, protože jejich cílem je z ud ělat z každého disidenta nejd řív 

zlo čince v oblasti morálky, finan čních p řestupk ů, aby pak mohli říci-

podívejte a takový lidé nám cht ějí vytýkat, že nedodržujeme lidská 

práva. Tento postup zvolili prý u všech – u VACULÍK A, HAVLA a 

ostatních. 

 HUTKA podle vyjád ření HÁJKA se velice dob ře zná s Vlastou 

CHRAMOSTOVOU a jejím manželem kameramanem MILOTOU, s Václavem HAVLEM, 

Pavlem KOHOUTEM a ostatními chartisty. 

  O ostatních členech skupiny ŠAFRÁN mluvil HÁJEK dosti diferencov aně. 

O MERTOVI, T ŘEŠŇÁKOVI a HUTKOVI hovo řil jako o nositelích protirežimní 

filosofie, zatímco o LUTKOVI se vyjád řil jako o zp ěváčkovi, který si 

občas ud ělá n ějaký ten šprým, ale v podstat ě pro „n ě“ není zajímavý. Na 

otázku pramene, jak se ostatní stav ějí k tomu, že HUTKA je jako jediný 

z nich souzen v podstat ě za to, co ostatní d ělají také, HÁJEK uvedl: 

v dob ě, kdy jim bylo nabídnuto podepsání CHARTY, členové skupiny ŠAFRÁN 

toto odmítli proto, aby mohli v duchu CHARTY vystup ovat p řed ve řejností 

a když nyní odpadne HUTKA, budou se ostatní snažit udržet. K otázce 

pramene, zda vedoucí osobnosti CHARTY n ějak p římo řídí ideové poslání 

skupiny ŠAFRÁN HÁJEK řekl, že u HUTKY tomu tak nesporn ě bylo a tím 

přenesen ě i u ostatních. MERTA je prý v tomto sm ěru spíš samorost, má 

svou vlastní filosofii a není t řeba jej n ějak zvláš ť ovliv ňovat. 

V každém p řípad ě je ale u každého z nich zcela jasné, že chce svou 

jakoukoliv činností podporovat myšlenky CHARTY. Jestli bude HUT KOVI 

znemožněno zpívat bude hledat cesty p ůsobení na publikum p řes malování. 

Pořád však tu ješt ě z ůstávají velké možnosti setkání a vystupování 

v rámci soukromých ve čírk ů, nebo ť existuje celá řada byt ů, kam se vejde 

více lidí, než do divadla v Nerudovce. 
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HUTKA je nyní vcelku smí řen s osudem disidenta- to jest po vzoru 

ostatních tvrdí, že vlastn ě nemá, co by skrýval. Ob čas n ěco prodá p řes 

Artcentrum a když je nejh ůř, „jde na most“. (myšleno Karl ův most, 

obrázek ze 70-80 K čs). 

 

2/ Zpráva hovo ří o zam ěření skupiny ŠAFRÁN a jejich spojení na hlavní 

představitele pravice a signatá ře CHARTY 77. 

 

3/ Zprávou TS. 

 

4/ Zpráva bude postoupena k dalšímu opat ření s.Zitovi, kde je zp ěvák 

Jaroslav HUTKA rozpracováván. 

 

5/ HUTKA Jaroslav nar. 21.4.1947 bytem Pha 2, Nekla nova 30 

 T ŘEŠŇÁK Vlastimil nar. 24.6.1950 bytem Pha 1, Dušní 2 

 MERTA Vladimír nar. 20.1.1946 bytem Pha 7, Fr.K řižíka 21 

 LUTKA Petr nar. 28.6.1952 bytem Roudnice n.L. Fu číkovo nám.1535 

 

6/ Zpráva byla získána z prov ěřeného pramene. TS byl dále úkolován ke 

skupin ě ŠAFRÁN. 

 

 

Vypracoval : por.Dolanský 

    (podpis) 

 

 

Náčelník 3.odd.2a odboru 

(podpis) 

  pplk. Hi řman Jaroslav 



Součást: S-Stb Praha       Výtisk čís.: 2 
Odbor ...........2……..............odd....…....3. .....................  Počet listů: 3 
Operat.pracovník: ........... Dolanský ……...…….........  Přílohy: 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku....22614 ........kr.jméno.….KŘÍŽ ………...........         
Číslo jednací....OS-003070/2a-77...................…….......  -„-       
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...3.10. ………...1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Vystoupení skupiny HEVER AND VASELINA, PLASTIQUE PE OPLES 

 a Jaroslava HUTKY na chat ě Václava HAVLA v Hráde čku u Trutnova 

 
Schůzka konána dne ..3.10.1977 .........................  Popis. událost se stala dne....…1.10.1977 .......... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

  Pramen se dne 1.10.1977 p ři své zpáte ční cest ě z hor stav ěl na 

chalup ě Václava HAVLA. Již p ři p říjezdu k chalup ě byl p řekvapen velkým 

množstvím aut, které byly v okolí zaparkovány. Z au t, které stály p řed 

domem si pramne zapsal tyto SPZ : ABP-36 98, ABB-61  66, AP-40 32, AS-38 

09, ABY-34 13 a TUA-48 21. Za domem stál červenomodrý ŽUK nebo 

BARKA3,jehož SPZ za čínala MEA... Jinak zde stála ješt ě asi dv ě nebo t ři 

osobní auta, jejichž zna čky nem ěl možnost zapsat. 

   V ětšina p řítomných, kte ří se zde sešli v po čtu asi 120-130 osob, 

údajn ě na oslavu „jmenin“ Václava HAVLA byla mládež, asi ve v ěku 

20-25 let. Podle jejich zjevu (špinaví, roztrhaní, dlouhé vlasy) 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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ZHODNOCENO 
-6. října 1977 

Výtisk č. 1.= X.S-FMV 
-„-  č. 2.= akce „ZP ĚVÁK“ č.26272 
-„-  č. 3.= akce „BOHÁ ČEK“ č. 24081 
-„-  č. 4.= 5. odd. zde 
-„-  č. 5.= sv. č.22614 
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pramen usuzuje, že se jednalo pravd ěpodobn ě o p řívržence skupiny HEVER 

AND VASELINA, PLASTIQUE PEOPLES a zp ěváka Jaroslava HUTKY, kte ří zde 

rovn ěž vystupovali. Celá tato „oslava“ se odehrávala ve stodoleobjektu. 

 Pramen hovo řil pouze s Václavem HAVLEM a jeho manželkou, kte ří jej 

přemlouvali aby z ůstal, což pramne z rodinných d ůvod ů musel odmítnout. 

Jinak z tohoto krátkého rozhovoru se od manželky HA VLA dov ěděl, že 

většina této spole čnosti se skládá z d ělník ů a že i muzikanti se 

rekrutují z r ůzných míst a skupin. HAVLOVI mají v sou časné dob ě 

v úmyslu z ůstat i nadále na Hráde čku,pokud nedojde ke stále slibovanému 

procesu s HAVLEM, který se stále odkládá pro z řejmé obavy ze strany 

Stb. 

 Celé oslavy a vystoupení výše uvedených skupin a z pěváka Jaroslava 

HUTKY si HAVEL nahrával na magnetofon. Z vystpující ch pramene nejvíce 

zaujal jakýsi černovalsý, obrýlený muž, který p řítomné pou čoval o 

některých částech zákona. Z p řítomných zde pramen poznal pouze Pavla 

LANDOVSKÉHO a Jaroslava HUTKU. 

 

2/ Zpráva informuje o srazu v ětšího po čtu osob soust ředěných kolem 

nepřátelsky zam ěřených skupin PLASTIQUE PEOPLES, HEVER AND VASELINA,  

Jaroslava HUTKY na chalup ě pravicového exponenta Václava HAVLA. Je 

pravd ěpodobné, že natá čení t ěchto „oslav“ ze strany Václava HAVLA na 

magnetofon je d ěláno s cílem, použít jej v západních sd ělovacích 

prost ředcích proti ČSSR. 

 

3/ 0 

 

4/ Provedeným šet řením výše uvedených SPZ bylo zjišt ěno, že majiteli 

t ěchto voz ů jsou : ABP-86 92 LANDOVSKÝ Pavel, ABS-31 66 BOREŠO VÁ 

Ludmila nar. 19.4.1921 bytem Praha 4, Petra Rezka 1 6, AP-40 32 

BTISBLINGOVÁ Marie nar. 18.12.1949 bytem Praha 2, O ld řichova 53, AS-

38 09 HAVEL Václav, ABY-34 13 Pražské komunikace p. hl.m.Prahy 1, 

Zlatnická 3, TUA-48 21 nebylo ov ěřováno. Jinak pramen byl i nadále 

úkolován k osob ě Václava HAVLA a jeho styk ům. 
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5/ HAVEL Václav nar. 5.10.1936 bytem Pha, U dejvick ého rybní čku 4. 

 LANDOVSKÝ Pavel nar. 11.9.1936 bytem Pha 5, M ělnická 10 

 HUTKA Jaroslav nar. 21.4.1947 bytem Pha 2, Neklano va 30 

 

6/ Zpráva byla získána ze seriozního pramene. 

 

 

 

Vypracoval : por. Dolanský 

    (podpis) 

 

 

 

Náčelník 3. odd. 2a odboru 

(podpis) 

pplk. Hi řman Jaroslav 

 



 

 

 

H U T K A  Jaroslav – informace o soudním procesu. 

___________________________________________________  

 

 

 

 

 Manželka zp ěváka Jaroslava Hutky sd ěluje svým p řáel ům, že 

v pond ělí 17. října v ranních hodinách byl zat čen J. Hutka. Vypadalo 

to prý velmi vážn ě, obušky byly p řipraveny apod. Situaci kolem 

procesu m ěla i údajn ě hlásit Víde ň, práv ě v souvislosti se zat čením 

J. Hutky. Manželka Hutky se na procesu byla podívat  a vypráv ěla svým 

přátel ům, že na procesu bylo p řítomno mnoho noviná řů, ale dovnit ř 

nikoho nepustili. Rozsudky prý budou vyneseny až ve  st ředu. Od 

Václava Havla se dov ěděli, že konec tohoto soudního procesu bude ve 

st ředu. Dále hovo řila, že ve sv ět ě se o celý proces velmi zajímají a 

tudíž si člov ěk nep řipadá tak sám a tolik ztracený. Nebyl prý d ůvod 

na Hutkovo zat čení, ale byla zde snaha jej na ty t ři dny n ěkam 

uklidit. Ale není t řeba mít strach, protože v této souvislosti jsou 

sbíráni r ůzní lidé. Bezpe čnost je prý moc napjatá a je t řeba tedy 

být k ní tolerantní. 

 Dále dochází k vzájemné informovanosti žen zat čených o tom, jak 

celá v ěc pokra čuje. Nap říklad Tominová informuje manželku Hutky, že 

proti tomu nic nenad ělá, ale že mu ta „osma čty řicítka“ stejn ě ve 

st ředu ve čer skon čí a vše p ůjde dál. 

 

 

 

3444 

 

 

2886 Vosolka 



X. SPRÁVA FMV 
 

Čj.: ...OS-001205/1-2/77        Dne:..........5. října 1977 ..…….... 

 

 

 

 

 

Správa SNB hl. m. Prahy a       Výtisk číslo : 1 

St ředočeského kraje        Po čet list ů : 1 

Správa SB           P řílohy : 0 

2a. odbor 

 

P r a h a  

 

 

Akce ZP ĚVÁK – založení kontrolního svazku 

 

 

  V akci je rozpracováván folkový zp ěvák 

 

 HUTKA Jaroslav, nar. 21.4.1947 Olomouc, čsl. národnosti, 

     čsl. st. p říslušník, bytem Praha 2, Nekla- 

     nova 30. 

 

 

  Vzhledem k tomu, že činnost jmenovaného zasahuje do více kraj ů 

v ČSSR byl z d ůvodu koordinace provád ěných opat ření založen na HUTKU na 

3. odboru X. správy FMV kontrolní svazek. 

 

  Žádáme o zalsání plánu rozpracování do akce ZP ĚVÁK, jakož i o 

pravidelné zasílání informací o stavu rozpracovanos ti a provád ěných 

opat ření na 3. odbor, X. správy FMV. 

 

 

 Vy řizuje : 

 ppor. Medek/444 

 

 

Náčelník 3. odboru X. správy FMV 

(podpis) 

mjr. Miroslav DOHNAL 

PŘÍSNĚ TAJNÉ 



Součást: S-Stb Praha       Výtisk čís.: 1 
Odbor ...........2a……..............odd.......3. .....................  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: ........... Dolanský ……...…….........  Přílohy: 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku....22614.........kr.jméno.….KŘÍŽ ………...........         
Číslo jednací....……………………...................…….......        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...5.10. ………...1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Poznatky k Jaroslavu HUTKOVI a jeho spojení na tzv.  

 „Edici petlici“. 

 
Schůzka konána dne ..28.9.1977 .........................  Popis. událost se stala dne.………...…1977 .......... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

  Pramen se dne 23.9.1977 sešel s Vladimírem PISTOR IEM, synem 

režiséra Luboše PISTORIA z RZDN. V rozhovoru, který  spolu m ěli se jej 

pramen optal, zda neví n ěco o tom, že HUTKA m ěl mít v poslední dob ě 

soud. PISTORIUS na to reagoval s tím, že to bude za se n ějaká kachna, 

neboť nedávno hovo řil s Pavlem KOHOUTEM a ten by mu prý ur čit ě n ěco o 

tom řekl. Jinak ví o tom, že HUTKA byl asi p řed deseti dny u výslechu, 

kam si vzal sebou i svého advokáta. Vzhledem k tomu , že PISTORIUS tuto 

skute čnost o soudu HUTKY pop řel, pramen mu sd ělil, že tuto informaci 

dostal od člov ěka, kterému HUTKA zap ůj čil svou knížku, která mu má 

vyjít v Albatrosu. PISTORIUS se tomu velmi divil, ž e by HUTKOVI m ělo 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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-7. října 1977 

Výtisk č. 1.= akce „ZP ĚVÁK“ 
-„- č. 2.= sv. č. 22614 



 

- 2 - 

 

 

 n ěco vyjít i když ví o tom, že se HUTKA nyní vrhnul n a psaní. Má prý 

te ď od n ěho knížku, která mu vyšla v „Petlici“. V „Edici Pet lici“ již 

ale otiskuje delší čas. D říve tam psal pod pseudonymemm KORÁLEK, ale 

nyní, kdy mu už na ni čem nezáleží otiskuje všechny v ěci pod svým 

jménem. Na záv ěr tohoto rozhovoru PISTORIUS pramenovi p řislíbil, že mu 

zmín ěnou knížku zap ůj čí k p řečtení. 

 

2/ Zpráva hovo ří o situaci zp ěváka Jaroslava HUTKY a o jeho spojení 

s tzv. „Edicí Petlicí“, kde otiskuje své knížky. 

 

3/ 0 

 

4/ Zpráva bude postoupena k dalšímu opat ření do akce „ZP ĚVÁK“, kde je 

Jaroslav HUTKA rozpracováván. 

 

 5/ PISTORIUS Vladimír nar. 10.1.1951 bytem Pha 7, Skalecká 17 

  HUTKA Jaroslav nar. 21.4.1947 bytem Pha 2, Neklan ova 30 

 

6/ Zpráva byla získána z prov ěřeného pramene. 

 

 

Vypracoval : por. Dolanský 

   (podpis) 

 

 

 

 

Náčelník 2.odd.2a odboru 

(podpis) 

  pplk. Hi řman Jaroslav 

 



 

 

 

 

 

 

------------------------------- 

 

 

V Praze dne 6.10.1977 

 

 

Výtisk č. : 2 

Počet list ů : 2 

 

 

S c h v a l u j i  : 

 

(podpis) 

…………………………… 

Náč.2a odb.S-StB Praha 

 

 

 

 

Akce KNIHA III – návrh na opat ření. 

----------------------------------- 

 

 

 

 Cílem akce KNIHA III je zamezit vydávání nelegální ch tiskovin a 

literatury pomocí pohovor ů s následným provád ěním vhodných represivních 

opat ření. Dále pak s cílem dokumentace a vytypování nové  vhodné 

agentury. 

 

 Ve spolupráci s X.S-FMV, která je organizátorkou u vedené akce, byl 

pro zdejší 2a odbor ur čen k pohovor ům : 

 

TOPOL Josef  nar. 1.4.1935, bytem Praha 1, U Lužick éh seminá ře 28 

- autor n ěkolik fejeton ů a povídek, které vyšly 

v Edici-Petlici. 

  

Správa Sboru národní bezpečnosti 
hlavního města Prahy a Středočeského kraje 

S StB Praha – 2 a odbor 

Přísně tajné 



 

 

- 2 – 

 

 

 

 HUTKA Jaroslav  nar. 21.4.1947, bytem Praha 2, Nek lanova 30. 

      - autor básn ě o Vlast ě Chramostové 

       „Sob ě – Tob ě“, kterou napsal za čátkem r. 1977. 

       Rovn ěž vydává v Edici-Petlici. 

 

 LANDOVSKÝ Pavel  nar. 11.9.1936, bytem Praha 5, M ělnická 10. 

      - autor fejetonu „Družstvo sebevrah ů“. 

 

 ŠKUTINA Vladimír nar. 16.1.1931, bytem Praha 5, Vý molova 180/8. 

      - autor fejetonu „Jsem p řesv ědčen, že jsem stíhán“. 

 

 CHRAMOSTOVÁ Vlasta nar. 17.1.1926, bytem Praha 2, Čelakovského sady 10. 

      - autorka fejetonu „M ůže se stát, že na pravd ě 

       n ěkdo má zájem“. 

 

 

  Pohovory s uvedeným budou provedeny v týdnu od 10 .-14.10.1977 

s vypracováním písemného zápisu, ze kterého bude po dle výsledku 

vypracován plán agenturn ě operativních opat ření. Plány opat ření budou 

vypracovány individueln ě na každou osobu zvláš ť s cílem spln ění všech 

úkol ů, vyty čených v akci KNIHA III. 

 

 

Náčelník 3. odd ělení 2a odboru 

(podpis) 

/ pplk. HI ŘMAN Jaroslav / 



Součást: S-Stb Praha       Výtisk čís.: 2 
Odbor ...........2a……..............odd....…....3. ..................  Počet listů: 3 
Operat.pracovník: ........... nstržm. Zíta …….........  Přílohy: 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku...……….........kr.jméno.….TA-133 ...…...........         
Číslo jednací....OS-863234/2a-3-77................…….......   
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...14.10. ……...1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Jaroslav HUTKA a Daniela HORÁKOVÁ – vzájemný rozhov or o 

 textu neznámého obsahu k jeho rozmnožení - zpráva 

 
Schůzka konána dne ..3.října 77....……….....................  Popis. událost se stala dne....…3. října 77......…... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1/ Dne 3.10.1977 zjistil TA – 133, jak se Jaroslav HUTKA domlouval 

s Danielou HORÁKOVOU na spole čné sch ůzce v jejím byt ě. 

 

 HUTKA navrhoval, že jí navštíví druhý den v poledn e a p řinese n ějaké 

texty. HORÁKOVÁ s termínem HUTKY nesouhlasila a žád ala jej, aby texty 

přivezl ráno, aby je mohla odvézt ihned do „sazby“. V zhledem k tomu, že 

HUTKOVI zít řejší ranní termín nevyhovoval, sd ělil HORÁKOVÉ, že se u ní 

zastaví ješt ě tentýž den v pozdních no čních hodinách. 

 

 Po tomto zjišt ění zjistil TA-133, že se ve ve černích hodinách 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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Vyhotoveno 3x
Výt. č. 1. – sv. (ne čitelné) 
  č. 2. – sv. č. 26 272 
  č. 3. – X. S-FMV akce ZP ĚVÁK 



 

- 2 – 

 

 

 nách domlouvala HORÁKOVÁ op ět s HUTKOU ohledn ě uvedeného textu, 

který ji m ěl HUTKA p řinést. HORÁKOVÁ HUTKOVI uvád ěla, aby mohl 

text v klidu dod ělat, že jí to sta čí, když jí to p řinese až 

druhý den ve 14.00 hod. HUTKA s návrhem souhlasil. 

 

  Zda HUTKA uvedený text v dohodnutém termínu dones l TA-133 

nezjistil. Pokud jde o odnesení textu do sazby TA-1 33 rovn ěž 

nezjistil a ani mu není známo, zda jde o dohodnuté hesla nebo 

odnesení textu ke knižní úprav ě. Podle d řív ějších poznatk ů je 

nepravd ěpodobn ější, že jde o knižní vazbu, kterou mu HORÁKOVÁ 

zprost ředkovává. 

 

 2/ Operativní význam poznatku spo čívá v tom, že HUTKA píše 

r ůzné texty, z řejm ě s protisocialistickým zam ěřením, které si 

nechává prost řednictvím HORÁKOVÉ knižn ě vázat. 

 

 3/ Dokumentováno spolupracovníkem TA-133. 

 

4/ Poznatek bude postoupen na 3. odd ělení zdejšího odboru 

k dalšímu opat ření, kde je Daniela HORÁKOVÁ rozpracovávána 

v akci MARTINA. Poznatek k osob ě Jar. HUTKY bude zahrnut do 

opat ření akce ZP ĚVÁK, kde je HUTKA rozpracováván. 

 

5/ Jaroslav HUTKA  nar. 21.4.1947, bytem Praha 4, 

      Neklanova 30. 

 Daniela HORÁKOVÁ nar. 27.3.1947, bytem Praha 1, 

      Pa řížská 6. 

 

6/ Zpráva byla získána od v ěrohodného spolupracovníka a lze ji 

bezpe čně považovat za pravdivou. 

 

Vypracoval: nstržm. Zíta 

(podpis) 

 

Náčelník 3. odd ělení 2a odboru 

(podpis) 

/ pplk. HI ŘMAN Jaroslav / 



Součást: X. správa FMV      Výtisk čís.:  
Odbor ...........1. ……..............odd....…....3. ..................  Počet listů:  
Operat.pracovník: ........... mjr. ŠVEC ………….........  Přílohy: 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku..4022 .….......kr.jméno.….“FRANK“ .…...........         
Číslo jednací....VN-0735/1-3/77……...............…….......   
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...17.10. ……...1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 HUŤKA Jaroslav – po řádání kulturních nelegálních vystoupení 

 

 
Schůzka konána dne ..12.10.1977 ....….....................  Popis. událost se stala dne....…září 1977 ...…... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

 V rozhovoru s redaktorem LD Ji řím FRA ŇKEM Pramen zjistil, že v zá ří 

1977 se FRAN ĚK zú častnil kulturního vystoupení zp ěváka Jaroslava HU ŤKA. 

Dle FRA ŇKA bylo toto vystoupení nelegální, po řádané v soukromém byt ě 

jen pro známé a d ůvěryhodné osoby, nebo ť HUŤKA má vysloven zákaz 

veřejn ě vystupovat. P řesné místo vystoupení se pramenu zatím 

nepoda řilo zjistit. 

Zúčastnilo se jej asi 70 mladých lidí. Na programu HU ŤKA zpíval 

(recitoval) protestní songy ve velmi pr ůhledných jinotajích 

tenden čně nep řátelsky zam ěřeny na sou časné politické pom ěry v ČSSR. 

Celý program HU ŤKOVA vystoupení, m ěl FRAN ĚK nato čený na 

magnetofonové pásce a od n ěho si jej p řehrávala 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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1x – 2a odbor S-StB Praha 
1x SAIO 
1x MZ č. 4022 



 

 

- 2 – 

 

 

 

 redaktorka LD SMETANOVÁ. Dále vlastnil 1 exemplá ř rozmnoženého textu 

protestního songu (který si Pramen p řečetl) na motiv českého kata, 

který popravoval české pány na Starom ěstské radnici. 

 

2) Zpráva signalizuje nelegální po řádání kulturních vystoupení zp ěvákem 

HUŤKEM, p ři kterých negativn ě ovliv ňuje poslucha če. 

 

3) 0 

 

4) Poznatky postoupit 2a odboru S-StB Praha. TS „FR ANK“ byl úkolován 

aby využil svých d řív ějších známostí s Hu ŤKEM k jeho kontaktu, 

k získání pozvání na po řádání dalších jeho vystoupení, s cílem 

ověřit jejich charakter, místa a čas, kde se budou po řádat, jakož i 

zjistit okruh osob, které jsou na vystoupení zvány.  

 

5) HU ŤKA Jaroslav, nar. 21.4.1947, v oper. zájmu 2a odbor u 

          S-StB Praha 

 

6) Poznatek hodnotím jako pravdivý nebo ť jej získal seriozní TS FRANK 

rozhovorem s p římým ú častníkem zá řijového vystoupení HU ŤKA. 

 

 

Operat. pracovník: 

mjr. ŠVEC 

 

Náč. 3. odd.1.odb, X.S-FMV 

(podpis) 

mjr. RSDr. VÁVRA Lad. 



 

................................................................................. 

(označení součásti) 

Čj.: 

 

Zápis o výpovědi 
 

V ............................................ dne ......................................................... o ............................................. hod. 

se na výzvu orgána SNB dostavil – byl předveden*) 

 
..................................................................................................................................................................................... 

(jméno, příjmení, data a místo narození) 

dřívější jméno a příjmení ............................................................................................................................................ 

bydliště........................................................................................................................................................................ 

přechodné bydliště ...................................................................................................................................................... 

zaměstnání (dřívější, nynější a postavení v něm) ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

místo zaměstnání ........................................................................................................................................................ 

průkaz totožnosti ...................................................................... stav .......................................................................... 

 

 Jmenovaný po poučení podle § 19 zákona č. 40/74 Sb. učinil tuto výpověď: 

 

Jmenovaný odmítl na uvedené otázky po 

 

předběžném pou čení dle § 19 odst. 4 odpov ědět. 

 

Skončeno dne 17.10.1977 ve 14.40 hod. 

 

 

 

Vyslechl     Sv ědek     P řítomen 

       (podpis) 

-----------------   ------------------  ----------- ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

*) Nehodící se škrtněte! 

Praze  17. 10. 1977  14.00  

Jaroslav HUTKA   21. 4. 1947   Olomouc  

Praha 4, Neklanova 98/30  

-  

svobodný um ělec  

zpěvák a kytarista  

svobodný um ělec  

084501 –AY74 ženatý  

-  



Správa Sboru národní bezpečnosti 
hlavního města Prahy 
a Středočeského kraje 

 

 

 

 

PROTOKOL 
o zadržení – vzetí (dodání) do vazby 

V................................................... dne............................................................ o.............................hod. 

byl zadržen podle § 75, § 76 tr. ř.*) – vzat (dodán do vazby) podle rozhodnutí ........................................................ 

.......................................... prokurátoru ............................................. ze dne ............................................................. 

čj. ............................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 
(jméno, příjmení, data a místo narození) 

dřívější jméno a příjmení ............................................................................................................................................ 

bydliště ....................................................................................................................................................................... 

přechodné bydliště ...................................................................................................................................................... 

zaměstnání dřívější – nynější ..................................................................................................................................... 

místo zaměstnání ........................................................................................................................................................ 

státní příslušnost ....................................... národnost .......................................... stav .............................................. 

rodiče a jejich bydliště ................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

d ů v o d y : 

 

Je podez řelý z aktivní ú časti na ve řejné provokaci, která má 

ohrozit ve řejný po řádek dle § 297 tr.zákona odst. 1. 

Je podez řelý, že by mohl ma řit pr ůběh vyšet řování dle § 67 

od. 6 tr. řádu. 

Současně byla ve smyslu § 82 odst. 3 tr. ř. provedena osobní prohlídka, kterou provedl: 

.................................................................... za přítomnosti: ....................................................................................... 

při které bylo nalezeno (popis věcí): 
      2 balí čky tabáku Samson  
     2x propisovací tužka 
      plynový zapalova č 
      104,30 K čs 
      svazek klí čů 
      hodinky zn. Marvin 
      kniha Franz Kavka – „Popis jednoho 
      zápasu.“ 
      OP 
      2x kani čky od bot 
      1 prsten ze zlatého kovu 
 
 
 

........................................................ ............................................... ............................................................... 
 podezřelý, obviněný      přítomen     orgán provádějící (nečitelné) 

*) Nehodící se škrtnout 

Praze  17. října  15.00  

podle § 23 zák. č.40/74 Sb předán  

--------------  

HUTKA Jaroslav   nar. 1.4.1947 Olomouc  

žádné  

Praha 4, Neklanova 30  

žádné  

svobodné povolání     zpěvák - kytarista  

svobodné povolání  

čsl.  česk á ženatý  

Miloslav, nar. 1913 a Hildegarda HUTKOVI, 
bytem Olomouc, Palackého č.8  

(podpis) (podpis) (podpis) 

řetízek s kytarou 
z bílého kovu 



     V ........................................................... dne .......................................................... 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH NA VZETÍ DO VAZBY*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(podpis) 

.............................................................................................. 

podpis      

 

 

Nápravně výchovný ústav (věznice) 

v ....................................................... 

Odevzdávám vpředu jmenovaného (jmenovanou) s uvedenými doklady a věcmi. 

Současně činím návrh ................................................................................................................................................. 

prokurátoru v ............................................................................. na vzetí do vazby ................................................... 

Pokyn pro umístění: ................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................... 

podpis    

 

Místo pro záznamy: 

 

 

 

 

 

* Poznámka: Vyplňuje se jen tehdy, navrhuje-li se současně prokurátorovi vzíti zadrženého do vazby. 

Dán do cely předběžného zadržení MS-VB 
P R A H A 

dne ..17.X.1977 ................... o .......15,55..........hod. 
Převzal: ........(podpis)............................................. 



NOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCENOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCENOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCENOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCE    

    

SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI    
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJEHLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJEHLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJEHLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE    

2a odbor 

    

Čj.Čj.Čj.Čj.                                                    Dne Dne Dne Dne 19. 10. 1977     

 

 

Výtisk č. : 3  

Počet list ů : 1  

 

 

CZP MěS – VB 

P  r  a  h  a  

-------------- 

 

 

 

Příkaz k propušt ění zadrženého z CPZ M ěS – VB Praha 

--------------------------------------------------- - 

 

 

 

  Podle § 76 odst. 4 tr. řádu dávám p říkaz k propušt ění na svobodu 

HUTKU Jaroslava, nar. 21.4.1947 Olomouc. 

 

  Jmenovaný byl zajišt ěn dne 17.10.1977 v 15.00 hod. Podle § 23 zák. 

č. 40/74 Sb. o SNB Správou STB Praha pro d ůvodné podez ření pokusu o 

výtržnictví p ři ve řejné provokaci, která m ěla ohrozit ve řejný po řádek. 

U HUTKY Jaroslava pominuly d ůvody vazby podle § 67 odst. b, tr. řádu. 

Vzhledem k t ěmto skute čnostem propus ťte jmenovaného na svobodu dne 

19.5.1977 v 15.00 hod. Zprávu o propušt ění podejte telefonicky na linku 

2124 nebo 2710. 

 

 

Náčelník 2a odboru S-StB Praha : 

(podpis) 

/ mjr. GRABMÜLLER Jaroslav / 

 MV MĚSTSKÁ SPRÁVA  VB PRAHA 
vězeňský eskortní oddíl 

PRAHA 1, Konviktská č. 14 
19. X.1977 
(podpis) 



S-STB Praha 

 2a odbor, 3. odd ělení 

 --------------------- 

 

 

 

 

V Praze dne 20.10.1977 

 

 

HUTKA Jaroslav – vyt ěžení úkonu TA 133 – informaci 

__________________________________________________ 

 

 

     TA 133 zjistil, že Marta KUBIŠOVÁ 19.10.1977 m luvila 

s Danou HUTKOVOU. HUTKOVÁ jí sd ěluje, že se Jarda ješt ě nevrátil. 

Vtrhli prý k HUTKUM s pendrekem, KUBIŠOVÁ jí na to odpovídá, že s ní 

jednali v rukavi čkách, že si v Bartolom ějské pletla, zatím co u HÁJKA 

se prý snažili o výslech. Dále se KUBIŠOVÁ ptá, jes lti HUTKOVÁ ví, že 

se koná jakási procházka. HUTKOVÁ o tom ví. 

     Dále TA 133 zjistil, že má Jaroslav HUTKA vyst upovat dne 

25.10.1977 v Luha čovicích. 

     Dále TA 133 zjistil, že b ěhem 19.10.1977 mluvila HUTKOVÁ 

s Václavem HAVLEM, který se zajímá zda má HUTKA prá vníka a sd ěluje že, 

bude u PAVLÍ ČKA na telefonu, aby mohl být ihned informován co se  d ěje, 

že má možnost, aby se o tom mluvilo. Chce aby HUTKO VÁ b ěhem dne 

k PAVLÍ ČKOVI zavolala jak jí to v Bartolom ějské dopadlo. Tentýž den 

mluvila HUTKOVÁ také s Vlastou CHRAMOSTOVOU a Juliu sem TOMINEM a 

informovala je jak to s HUTKOU vypadá. 

 

 

 

Vypracoval : nstržm. Zíta (podpis) 



Součást: S-Stb Praha       Výtisk čís.: 1 
Odbor ...........2a……..............odd.......3. .....................  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: ........... nstržm. Zíta …….........  Přílohy: 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku...………........kr.jméno.….TA-133 ……...........         
Číslo jednací....……………………...................…….......        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...21.10. ……...1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 HUTKA Jaroslav - styky s pravicovými oportunisty 

- zpráva. 

 
Schůzka konána dne ..19.10.1977...........……..............  Popis. událost se stala dne.……19.10.1977............ 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1/ Pramen sd ělil, že Marta KUBIŠOVÁ 19.10.1977 mluvila s Danou 

HUTKOVOU. HUTKOVÁ jí sd ěluje, že se Jarda ješt ě nevrátil. Vtrhli prý 

k HUTKůM s pendreky, KUBIŠOVÁ jí na to odpovídá, že s ní j ednali 

v rukavi čkách, že si v Bartolom ějské pletla, zatím co u HÁJKA se prý 

snažili o výslech. Dále se KUBIŠOVÁ ptá, jestli HUT KOVÁ ví, že se koná 

jakási procházka. HUTKOVÁ o tom ví. 

 

 Dále pramen zjistil, že má Jaroslav HUTKA vystupov at dne 25.10.1977 

v Luha čovicích ve škole v 16.00 hod. 

 

 Dále pramen zjistil, že b ěhem 19.10.1977 mluvila HUTKOVÁ s Václavem 

HAVLEM, který se zajímá, zda má HUTKA právníka 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

xxxxxxxxxx  

3 

ZHODNOCENO 
26. října 1977 

Vyhotoveno 2x 
Výt. č. 1 – sv. č. 26272 

 č. 2 = sv. Chramostová 



 

 

 

- 2 - 

 

 

 

 a sd ěluje, že bude u PAVLÍ ČKA na telefonu, aby mohl být ihned 

informován, co se d ěje, že má možnosti, aby se o tom mluvilo. Chce, aby  

HUTKOVÁ během dne k PAVLÍ ČKOVI zavolala, jak jí to v Bartolom ějské 

dopadlo. Tentýž den mluvila HUTKOVÁ také s Vlastou CHRAMOSTOVOU a 

Juliusem TOMINEM a informovala je, jak to s HUTKOU vypadá. 

 

 2/ Operativní význam zprávy spo čívá v tom, že bylo zjišt ěno, že Jar. 

HUTKA je v aktivním a úzkém styku s p ředními signatá ři „CHARTY 77“. 

 

3/ 0 

 

4/ Tato zpráva bude postoupena 3. odd.2a odb.  z d e, kde je 

CHRAMOSTOVÁ rozpracovávána v akci HERE ČKA. 

 

5/ Marta KUBIŠOVÁ  nar. 1.11.1942, Praha 4, Soudní 12 

 Jaroslav HUTKA  nar. 21.4.1947, Praha 2, Neklanova  30 

 Václav HAVEL  zájmová osoba X.S-FMV – 5.10.1936, P ha 6 

          U Dejvického rybní čku 4 

 Vlasta CHRAMOSTOVÁ  neztotožn ěna - 17.1.1926, Pha 10 

            Čelakov. sady 10 

 Julius TOMIN   - „ -   - 2.12.1938, Pha 7 

            Keramická 3 

 František PAVLÍ ČEK  - „ -   - 20.11.1923, Pha 10 

            Tehovská 72 

 

6/ Poznatky v AZ jsou od prov ěřeného pramene a lze je pokládat za 

hodnov ěrné. 

 

 

Vypracoval: nstržm. Zíta (podpis) 

 

 

Náčelník 3. odd ělení 2a odboru 

(podpis) 

/ pplk. HI ŘMAN Jaroslav / 



 

S M L O U V A 

------------- 

 

Prohlašujeme, že po vzájemné dohod ě bude 

 

Martin  B e n e š  , nar. 12.12.1948, bytem Legerova 7, Praha 2 

 

vykonávat funkci m a n a g e r a  

 

Jaroslavovi  H u t k o v i , nar. 21.4.1947, Vinohradská 4, Praha 2 

 

zpěvákovi písní a balad. 

 

P r á v a   a   p o v i n n o s t i : 

------------------------------------- 

 

Manager po vzájemné dohod ě se zp ěvákem vyjednává koncerty a vystoupení 
v Praze i mimo Prahu. Má právo být stále informován  o nových textech, 
případn ě se k nim i vyjad řovat. 
 
Zpěvák má povinnost zú častnit se každého vyjednaného vystoupení 
s výjimkou nemoce a jiného vážného d ůvodu. Bude-li to pro uskute čnění 
pořadu nezbytné. musí vystupovat p řesn ě podle schváleného scéná ře 
pořadu. 
 
Honorá ř managera bude činit 20 procent z dohodnuté částky za vystoupení 
po ode čtení dan ě. 
Z celkové částky za vystoupení, po ode čtení dan ě, bude 5 procent 
strháváno na administrativní ú čely a zajišt ění reklamy, což spadá do 
kompetence managera. 
 
Pokud si zp ěvák dohodne sám n ějaké vystoupení, je povinen oznámit 
managerovi termín svého vystoupení nejpozd ěji 3 ned ěle p řed vlastním 
vystoupením. Neoznámí-li jej, uskute ční se vystoupení v p řípad ě, že 
manager nemá pro n ěj na tentýž den sjednáno jiné vystoupení. Dodrží-li  
zpěvák t říned ělní lh ůtu, ale manager má na stejný den taktéž pro n ěj 
sjednáno vystoupení, bude v tomto p řípad ě – jesltiže se vzájemn ě 
nedohodnou – záležet na rozhodnutí managera. 
 
Po oboustranné dohod ě může kterákoliv ze smluvních stran smlouvu 
vypov ědět stím, že všechna již p ředem dohodnutá vystoupení se ješt ě 
uskute ční. 

 

Smlouva nabývá platnosti: V Praze dne 

 

(podpis)       (podpis) 

Jaroslav Hutka      Martin Beneš 



 

 V l a s t a   T ř e š n á k – kluk, který svýma písni čkama rozdává 

dobrou náladu a který ji nechce zp ět. 

 [Kluk, co si svý dlouhý vlasy nad čelem zast řihl do legra čního, ale 

účelného chocholu a kterýho m ůžete ve všední den potkat na Sokolovské 

t říd ě v Karlín ě. Poblíž bydlí – se svou kytarou, se svejma myšlenk ama, 

se vším co ho trápí a o čem musí lidem povídat a hrát.] 

  Povinn ě vychodil devítku a šel řádně do u čení, kterým t ři ned ěle 

před záv ěre čnýma zkouškama praštil. 

  Dnes na to říká: „Osud Ti p řeje tím , že Ti nep řeje.“ 

  Díky tomu, že byl uznán jistým psychiatrem za psy chopata, se za řadil 

mezi tzv. sociální p řípady. Bude lepší ponechat bez komentá ře ortel, 

vy řčený nad Vlastou, a za řadit ho spíše do omyl ů léka řské v ědy. 

  Rad ěji a ť za Vlastu mluví text jedné jeho písni čky: 

 

  „Hlavn ě si uv ědom, jak máš život 

       proti smrti krátký 

  a že díky hadovi 

       jdeš vlastn ě dop ředu a zpátky …….. 
  Život to je tvá nejv ětší d řina 

  je krásná p řesto, že z ní jde zima. 

  Je Tvá.“ 

 

K svým písni čká text ům si píše i hudbu. Ze zp ěvák ů podobného stylu má 

rád Jardu Hutku, který je pro n ěj n ěco jako u čitel: „Setkání s ním 

znamenalo pro mne velký zlom v život ě i v tom, co d ělám“. 

Podání svých p ředch ůdců – potulných p ěvc ů-minnesängr ů-však považuje za 

daleko srozumiteln ější. 

 Ve Vlastovi se neskrývá jen hudebník, ale i stejn ě dobrý povídká ř. 

Ve všem, co vyjde z jeho pera, je velký kus k řehké poesie. Pro č se 

divit, že práv ě on má rád pana Morgesteina. 

 Ideální um ění by podle n ěj bylo takové, které by nebylo zneuctíváno 

penězi. 

 „Sebemenší pocit krásna vydá za celý život“. 

Okultní v ědy mají podle Vlasty poznat   smysl života. Sám se na 

 A co je sám pro sebe? „Aby byl člov ěk spokojen, musí být sám sob ě 

Král“. Sám se snaží více se dozv ědět n ěco o indické filosofii a 

budhismu. 

 „V ěřím v Boha. Za nejdokonalejší knihu pokládám Bibli. Hodně záleží 

na ví ře. Jedinou jistotou na tomdle sv ět ě je smrt.“ 

 

Politika je pro n ěj špinavá v ěc: „Utla čovaným myšlením se dostaneme do 

svého života – do b řicha matky.“ 

 A co hippies? „Zneužili pravé San-franciské víry a  na vrchol 

lidského jednání vyzvedli lásku. Nev ědomě se snaží o to, aby člov ěk 

vypadal k obrazu Božímu. Schvaluji drogy a volnou l ásku, nebo ť je to 

snažší cesta k poznání sama sebe.“ 

 A na záv ěr Vlast ův názor na pravdu: „Pravda je relativní pojem, 

který jde s časem. Je vytvo řen lidstvem proti sob ě.“ 

xxxxxxx  

 

xxxxxxxxxx  



Součást: S p r á v a  StB Praha    Výtisk čís.: 1 
Odbor ...........2A……..............odd.......5. .....................  Počet listů: 3 
Operat.pracovník: ........... Hájek M. …....…….........  Přílohy: 0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku...………........kr.jméno.….Petr ………...........         
Číslo jednací....……………………...................…….......        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...9.11. ………...1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 LANDOVÁ Lilian - organizování podpisové akce za pro pušt ění 

zpěváka HUTKY z výkonu trestu. 

 
Schůzka konána dne ..9.11.1977 .……......................  Popis. událost se stala dne.leden,zá ří 1977 .. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1. Pramen sd ělil, že dne 5.9.1977 v obci Veclov byl u čin ěn pokus o 

zorganizování hromadné podpisové akce k dopisu, v n ěmž p říznivci 

zpěváka Jaroslava HUTKY žádali ministra kultury ČSR o propušt ění HUTKY 

z výkonu trestu. 

 

 Členové obvodního chmelového štábu této podpisové ak ci v obci 

Veclov zabránili. Ve stejnou dobu v obci Svojetín ě tuto podpisovou 

akci provedla Lilian LANDOVÁ, studentka 4.ro čníku gymnásia Arabská. 

Po p říjezdu z chmelové brigády o celé této podpisové akc i 

informoval p ředseda kulturní komise OV SSM Praha 6 Vladimír VORÁ ČEK, 

student gym. Jana Keplera. Na základ ě jeho informace bylo 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

xxxxxxxxxx  

1. 

Vyhotoveno 2x 

výt. č.1.- 3. odd. zde 

č.2.- sv. č. 23840 /13 



 

 

 

- 2 – 

 

 

 

provedeno šet ření a studentka LANDOVÁ byla pozvána na OV SSM Prah a 6, 

kde celou akci s podpisy p řiznala s tím, že zmín ěný dopis s p řiloženými 

75 podpisy osobn ě odeslala k rukám ministra kultury ČSR s. Milana 

Klusáka. 

 Celou akci obhajovala jako správnou a pot řebnou pro naši 

socialistickou kulturu. Podle jejího názoru HUTKA p at ří k pilí řům naší 

dnešní kultury a pouze jeho produkce m ůže naší mládeži p řinést pravý 

kulturní a um ělecký požitek a pou čení. O našich p ředních zp ěvácích 

hovo ří jako o „nastr čených“, kte ří musí vystupovat, jak jim nakáže 

vedení státu. 

 Dále Pramen sd ělil, že toto je již druhé vystoupení LANDOVÉ 

v souvislosti s HUTKOU, když první se událo 23.1.19 77, kdy jmenovaná 

zorganizovala vystoupení HUTKY na kulturní akci po řádané SSM na škole. 

Na této akci m ěl p ůvodn ě vystupovat jiný zp ěvák, který se však musel ze 

závažných d ůvod ů omluvit. 

 

 Vystoupení HUTKY, na které se dostavila i mládež, která školu 

nenavšt ěvuje, vybo čovalo dle Pramene zcela ze zásad socialistického 

umění, kdy byly HUTKOU pronášeny r ůzné dvojsmyslné komentá ře a byly 

zpívány písn ě s negativními texty. Na pokyn ministerstva kultury  byla 

celá záležitost s vystoupením HUTKY, na kterém byl přítomen i syn 

ministra kultury, který informoval svého otce, p ředána k vy řízení 

pedagogické rad ě, která se však snažila celou v ěc „ututlat“. 

 

 Výše uvedená podpisová akce za HUTKU byla organizo vána den poté, co 

pracovník OV SSM Praha 6, člen chmelového štábu, organizoval 

podpisování protestní rezoluce proti neutronové bom bě a dá se soudit, 

že mnozí podepsaní ani nev ěděli, že podepisují zrovna dopis za 

propušt ění HUTKY. 

 

 Protestní rezoluci proti neutronové bomb ě LANDOVÁ komentovala 

nevhodnými slovy a výroky, p ři čemž výrobu bomby schvalovala. Svým 

špatným p říkladem strhla i n ěkolik dalších student ů, kte ří odmítli 

rezoluci, stejn ě jako LANDOVÁ, podepsat. 
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 Za toto jednání byl LANDOVÉ ud ělen 3. stupe ň z chování a byla 

podmíne čně vylou čena ze školy. 

  

 OV SSM navrhuje vylou čení LANDOVÉ ze SSM, avšak až poté, co 

odpov ědný pracovník PKS nebo ministerstva kultury provede  na škole 

přednášku o činnosti HUTKY a jeho postojích. P řednášku zajiš ťuje OV KS Č 

Praha 6 s cílem správného posouzení návrhu OV SSM členskou základnou 

SSM na škole. 

 

 K osob ě LANDOVÉ Pramen sd ělil, že se jedná o dívku odpuzujícího 

zjevu, která chodí zašpin ěná a otrhaná a zcela inklinuje k hnutí 

hippies. Její duševní stav je velmi špatný a vyžado val by psychiatrické 

lé čení. Její názory na členství v SSM a na sv ětové d ění jsou 

přinejmenším prapodivné a zcela odporují logickému my šlení. Je o ní 

známo, že udržuje s HUTKOU d ůvěrn ější styky. 

 

2. Zpráva poukazuje na negativní p ůsobení Lilian LANDOVÉ na studenty 

gymnásia Arabská a na její styky se zp ěvákem HUTKOU. 

 

3. Zápisem z jednání s LANDOVOU na OVSSM Praha 6. 

 

4. Bude provedeno šet ření na gymnásiu Arabská a bude sledována další 

činnost LANDOVÉ s cílem zamezit jejímu negativnímu p ůsobení mezi 

studenty. 

 

5. LANDOVÁ Lilian nar. 17.4.1959, bytem Praha 6 Hav lovská 3. 

 

6. Zpráva od d ůvěryhodného Pramene. 

 

 

Vypracoval : nstržm. Hájek M. 

 

Za ná č. 5. odd ělení 2A odboru 

(podpis) 

/ ppor. M a r y š k o  J. / 



Jaroslav Hutka 
 

P R O C E S  
 

Dokážeš-li p ůsob tisíc ům radost, budou 
t ě za to honorovat tisíce, nebo ť je p ře- 
ce v tvé moci této činnosti zanechat, a 
proto si oni musí sv ůj čin vykupovat. 

Karel Marx 
 
 Žiji v m ěst ě Franze Kafky. Jsem básníkem v jeho m ěst ě a jeho tušení a 
vize za čínají být pro mne denním chlebe. 17. října se zdál Praze zase jeden 
jeho Proces. Mimo Kafky nebyl do soudní sín ě vpust ěn nikdo. Možná bych se 
šel také podívat, ale o p ůl šesté ráno na dve ře našeho bytu za čaly tlouct 
obušky. Žena se pak v p ředsíni hádala s cizími muži a dva uniformovaní 
potom se zdviženými obušky b ěželi do pokoje, kde jsem se probouzel. „A 
zout!“ poru čila žena. Uniformovaní položili obušky na práh poko je, 
rozšn ěrovali si boty a vešli. Žena rozsvítila. Rozespale jsem se díval na 
civilistu, který mi ukazoval jakousi karti čku s jeho fotografií. Sed ěl jsem 
v posteli a uniformovaní se z kouta stydliv ě dívali a zapomn ěly obušky 
v p řihnuté poloze. To m ělo být probuzení, ale za čínal jen další sen. 
Bartolom ějská ulice vystupovala z bartolom ějské noci do dne. Já sed ěl 
v místnosti se dv ěma muži, kte ří se živ ě zajímali o mou osobu, o mé názory 
a o n ěkolik dalších v ěcí, o kterých jsem necht ěl mluvit. A prý mi zakazují 
mluvit kdekoliv o tom, co jsme si vypráv ěli. Hlavn ě mě p řesv ědčovali o tom, 
že je všechno tak zkorumpované, že jsem šílenec, je stli se chci o n ěcko 
lidského snažit. 
 „Stejn ě, pane Hutka, by m ě zajímalo, co byste řekl manželce o tom, co 
jsme si tu vypráv ěli?“ ptal se ten prošediv ělý. 
 „ Řekl bych jí, že jsem si tu povídal se dv ěma pány a rozum ěli jsme si a 
na mnoho m ěli shodné názory a byli jedné duše a jedné řeči, akorát že se 
nad námi vznášela kdesi vysoko divná v ěc, která v jednom okamžiku dokáže 
udělat to, že tu budou najednou sed ět dva policisté, pro které budu 
nepřítelem státu. Viditeln ě se nic nezm ění a p řitom bude všechno jinak! 
V tašce jsem m ěl knihu Franze Kafky – Popis jednoho zápasu. Nemuse l jsem ji 
číst. Četla se sama. Po poledni se kdesi vysoko cosi zm ěnilo. Za čal sem 
vstupovat starší muž, který na mne k ři čel a p řinesl r ůžové v ězeňské 
papírky. Jestli prý nebudu vypovídat o české literatu ře, tak p ůjdu do 
vězení na tak dlouho, než si to rozmyslím. Oni mají času dost. Česká 
literatura zatím sed ěla o n ěkolik ulic dál na lavici obžalovaných, protože 
cht ěla být také sv ětovou. Rozklepal jsem se rozho řčením i odporem a zárove ň 
se uklidnil. Už jsem ztratil vše. Te ď mohu ztratit pouze život. 
 „Vládnete t ělu a chcete vládnout i duši!“ vylétl divoce a troch u 
zoufale onen prošediv ělý muž ze židle. Zasáhl jsem ho. 
 V pidzemním v ězení m ě svékli, prošacovali, zabavili knihu a zase 
kři čeli. V cele jsem musel p řed k ři čícím civilem umývat podlahu a sylšet, 
že zítra tedy vypovídat budu. Usm ěvavý hoch, který byl zadržen pro rva čku 
a už m ěl za totéž odsezeno dev ět a p ůl roku mi z dek rozházených civilem 
tajn ě ustlal postel a na konec mi vzal hadr z ruky a ud ělal to za mne. 
Cikán, který se porval s n ějakým teploušem na Václaváku pro peníze, se 
ponuře díval. Obtloustlý zedník se znásiln ěním se usmíval prase čími o čky. 
Ital Savlo Salvatoro nechápal, tak jako nechápal, p ro č ho na hranicích 
vytáhli z jeho Mercedesu a dali na osum dní do cely  a nedovolili mu se 
spojit s velvyslanectvím. Tak už byl klid, um ělé sv ětlo, t řikrát denn ě 
žrádlo, strašlivá nuda a v ědomí, že jde o život. Za dve řmi jsem slyšel 
Ji řího Dienstbiera hádat se o fousy v ob čance. Zatím Pavel Kohout v n ějaké 
policejní místnosti psal básni čku o Havlí čku Borovském, Marta Kubišová 
v jiné pletla svetr a mnoho dalších bylo poušt ěno a chytáno. Ludvík 
Vaculík slíbil, že na Proces p řátel nep ůjde, snad až na sv ůj vlastní, 
k čemuž jsem m ěl p řisp ět svou výpov ědí. Obžalovaný Václav Havel vycházel 
ze soudní sín ě informovat sv ět, obžalovaný bratr básníka Ortena, Otto 
Ornest mluvil o lítosti a Ji ří Lederer se necítil vinen a Vlasta  
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Chramostová za čla k ři čet a plácla po ruce muže, který ji cht ěl zatknout na 
ulici. Muž šel tedy pátrat po Pavlu Landovském, kte rý se jak štvanec 
skrýval po Praze, protože mu soudili nejlepšího kam aráda a kdyby se šel 
podívat, bylo by to chápáno jako výtržnost. Nakonec  úkryt herce našli, 
vyšt ěkali ho jako jezevce z nory a on se vy řítil jako ran ěný medv ěd a 
nepochopil, že jsou to zastánci zákona. Provinil se  úkrytem, ohnal se tlapu 
a je ve v ězení. My ostatní, kte ří jsme se od za čátku tvá řili jako viníci, 
jsme zatím na svobod ě. Do cely dovedli mladého krásného cikánka, který 
s dalšími dv ěma ko ůal jednu starou paní do obli čeje, aby jim dala své 
úspory. Když jsme mu to s Janem Rumlem, kterého mi přivedli do cely druhý 
den, vy četli, rozklepal se strachy a už se neuklidnil. Ruml a odvedli 
v úterý v poledne z Procesu, aby m ě informoval, co se d ěje. Já zatím složil 
písni čku. M ěl jsem sebou pytlík kafe a na úst ředním topení jsme si ho na 
hořících záchodových papírech v ešusu uva řili. Krásnému cikánovi jsme napít 
nedali. 
 Ve st ředu jsem odcházel z cely poslední a sen pokra čoval. Zavedli m ě 
k nejvyššímu pánovi, který zase k ři čel, že jsem proti socialismu a budování 
a že vypovídat o české literatu ře je moje ob čanská povinnost. Cht ěl jsem 
mluvit o Kafkovi. Pán mi vyhrožoval, že paragraf na  v ězení se pro mne 
v každém p řípad ě najde. Pak si z roz čilení hodil zapalova č do kávy a ukázal 
mi desku Šafránu, která do obchodu nep ůjde. Snad kdybych napsal n ějaké 
prohlášení. Taška z Franzem Kafkou mi už byla t ěžká. Pak mi řekl výsledky 
Procesu a šel jsem. Strávil jsem tu 58 hodin a žena  se teprve p řed n ěkolika 
hodinami, zde ve vrátnici, dozv ěděla, co se mnou je. Sv ět se radovat 
z vít ěžství nad teroristy v Somálsku. 
 Deset let jsem myslel, že jsem zp ěvák a básník a že m ě mají lidi rádi, 
i když s p řibývajícími lety čím dál h ůř hledali místa kde hraju. Pak jsem 
začal být trestn ě stíhán pro nedovolenou živnost, Mnoho tisíc lidí, kterým 
jsem p ůsobil radost, napsalo ministrovi kultury, aby se m ě zastal. Odpov ěď 
přišla v čera, v podob ě dalšího trestního stíhání, tentokrát za 
příživnictví. Tedy jsem dohrál. Budu mít Proces. Mysl el jsem, že jsem 
básník, ale podle toho, co mi napsali, prožiju mnoh o let smutného života 
bez ženy a p řátel v prostoru obehnaném ostnatým drátem a hlídané m 
ozbrojenými muži. Možná, že mi jen tak nazna čují, že cizina by se mi mohla 
stát bezpe čným domovem, nebo ť domov se mi stává nebezpe čnou cizinou. Žiji 
v m ěst ě Franze Kafky. Jsem odsouzený tím, že jsem se narod il a uv ědomil si 
to. Zdálo se mi, že jsem mírný člov ěk, zp ěvák, který odhaluje poklady 
lidové kultury a zatím už jednou 55 hodin a po druh é 58 hodin, jsem si 
odsed ěl za výtržnost, které jsem se nedopustil. Řekli mi, že je to MOJE 
VINA a že je m ě škoda. Ano. Sním zlo činecký sen být básníkem a nemohu už 
déle utajovat, že se za to platí životem. Vstupuji do gheta Charty 77, 
protože nevidím jinou cestu, protože p řiznávám svoji vinu, nebo ť jsem 
pochopil, že jsem Člov ěk. Z toho jsem obvin ěný a z toho se budu zodpovídat 
ve svém Procesu. 
 
 

21. října 1977 



Součást: X. správa FMV      Výtisk čís.: 2 
Odbor ...........2. ……..............odd.......1. …...................  Počet listů: 1 
Operat.pracovník: .....npor. Groho ľ…...…….........  Přílohy: 0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku...………........kr.jméno.….“OLGA“ ……...........         
Číslo jednací....……VN-000741/2-1/77…......…….......        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Prahe ……….. dne ...11. nov. …...1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 
 K O S Í K  Karel, K L I M E N T  Alexander, poznatk y ku 
      knihe, ktorú napísal Jaroslav HUTKA ako 
      svoj protest proti zadržaniu. 

 
Schůzka konána dne ..7.novembra 1977 ..................  Popis. událost se stala dne.2.novembra 1977 .. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

Prameň uviedol, že d ňa 2. novembra sa stretol s K. KOSÍKOM, A. 

KLIMENTOM a s jeho manželkou Ji řinou. 
 

KLIMENT v rozhovore infomoval KOSÍKA, že HUTKA napí sal ve ľmi zaujímavú 

knihu v rozsahu asi sto strán. Obsah knihy sa opier a o myšlienku, že každý 

obvinený má pod ľa zákona právo uvies ť všetky okolnosti na svoju obhajobu. 
 

HUTKA je pod ľa KLIMENTA obvinený pre nedovolené obohacovanie sa.  Po 

tom, čo mu zakázali spieva ť chodil robi ť prednášky, pri čom vždy zaspieval 

nejakú ukážku. V súvilosti s jeho obvinením bol drž aný 48 hodín  

v Bartolomejskej na nejakom prapodivnom vyšetrovaní . V cele predbežného 

zadržania sa ocitol zárove ň nejaký zlodej a ešte jeden výtržník. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

xxxxxxxxxx  

305 

 

1x pre 1.odd. 2.odb. /OPORTUNISTA 

1x pre S-StB Praha 2a odb. 

1x pre AIO  
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  HUTKA sa preto rozhodol, že sa bude bráni ť a události ktoré 

zažil v cele predbežného zadržania literárne spracu je. 

  Zaujímavá je skuto čnos ť, že v dob ě ke ď bol v cele, tak po čul 

z poschodia prehráva ť svoje gramofónové platne. Nie je však jasne, 

či to bola náhoda, alebo to byl na neho psychologick ý trik. 

  HUTKA v svojej knihe ďalej ocitoval dotazníky, ktoré musel 

vypl ňova ť, aby mohol vôbec pracova ť prostredníctvom Pragokoncertu. 

KLIMENT konštatoval, že všetko okolo HUTKY je oblud ná hora formalit 

a zároven neprimeraných politických obvinení vo či človeku, ktorý má 

za sebou dve tisíce vystúpení, dve dlhohrajúce plat ne, pät 

normálnych a vystupuje desa ť rokov. 

  HUTKA ďalej uvádza, aké má obrovské publikum a aby sám vyt voril 

nové interpretácie ľudových piesní, tak preštudoval najmenej šes ť 

tisíc ľudových piesní v notách a v texte. Po vy číslení týchto faktov 

HUTKA uvádza, že nejaký podpriemerný funkcionár, kt orého vzdelanie 

nie je na úrovni mu bude hovori ť, že on nie je osobnos ť, že nemá 

právo hra ť, že sa musí podrobi ť skúške z nôt a kultúrne politického 

preh ľadu. 

  Pod ľa hodnotenia KLIMENTA je HUTKOVA kniha ve ľmi pekne napísaná 

a vyjadruje tragikomický príbeh v ktorom HUTKA napr osto otvorene a 

slobodne píše, že kultúrny člov ěk u nás nemôže existova ť. HUTKA sa 

v knihe ešt ě zmie ňuje o udalostiach okolo vys ťahovania KOHOUTA, 

procese s N ĚMCOM, CHRAMOSTOVOU apod. 

 

 2. Jedná sa o poznatky ku knihe, ktorú napísal HUT KA ako odozvu 

na svoje zadržanie. 

 3. 0 

 4. Odstúpi ť S-StB Praha k ďalším opatreniam k HUTKOVI. 

 5. KOSÍK Karel, nar. 26.6.1926 

  HUTKA Jaroslav, nar. 1.4.1947 

  KLIMENT Alexander, nar. 30.1.1929 

 6. Poznatky je možno považova ť za vieruhodné. 

 

Operatívny pracovník : npor. Groho ľ (podpis) 

 

 

Náčelník 1.odd. 2.odb. 

kpt. Ř í h a  Václav 

(podpis) 



 

 

 

----------------------- 

  OS-003443/2a-77 

 

V Praze dne 8.11.1977 

 

 

 

ODESLANÁ ZPRÁVA !!! 

 

KS-SNB, S-StB 

2.odbor 

 

B r n o 

------- 

 

 

 

 

Akce „ZP ĚVÁK“ – Hutka Jaroslav – dožádání. 

------------------------------------------ 

 

 

 

   

  Zdejší S-StB Praha, 2a odborem, 3. odd ělením je v akci „ZP ĚVÁK“, 

sig. sv. č. 26272 rozpracováván: 

 

 HUTKA Jaroslav  nar. 21.4.1947 Olomouc, české národnosti, 

      čsl. st. p řísl., svobodný um ělec, bytem 

      Praha 2, Neklanova 30. 

 

 

 

 Dne 19.4.1977 jsme Vám pod č.j. OS-001268/2a-77 zaslali dožádání 

k zamezení vystupování zp ěváka Jaroslava HUTKY ve Vašem kraji pro 

politickou závadovost jeho text ů. 

Správa Sboru národní bezpečnosti 
hlavního města Prahy a Středočeského kraje 

S StB Praha – 2 a odbor 

Přísně tajné 

Správa SNB hl.m. Prahy 
a Středočeského kraje 
 
číslo zprávy: 1914 
přijato dne: 10 listop.1977 
odesláno dne: 0120 - 0930 
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Agenturn ě operativní cestou bylo zjišt ěno, že Jaroslav HUTKA 

vystupuje ve Vašem kraji i nadále pod hlavi čkou r ůzných organizací 

SSM. Žádáme Vás, aby jste znovu informovali p říslušné orgány s cílem 

zamezit jeho činnost. Zárove ň žádáme o p řípadnou dokumentaci jeho 

působení ve Vašem kraji. 

 

Vypracoval: nstržm. Zita František (podpis) 

 

 

 

Náčelník 2a odboru S-StB Praha 

(podpis) 

 / mjr. Jaroslav GRABMÜLLER / 



Součást:          Výtisk čís.: 1 
Odbor ...........3. ……..............odd.......2. …...................  Počet listů: 1 
Operat.pracovník: ........... ppor. Medek ...…….........  Přílohy: 1 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku...………........kr.jméno.….RINGO….…...........         
Číslo jednací....…VN-01333/3-2/77………...…….......        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...3.11. ………...1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 HUTKA Jaroslav - názory na jeho trestní stíhání v 

prost ředí hudební skupiny PLASTIC PEOPLE 

 
Schůzka konána dne ..27.10.1977 .…….....................  Popis. událost se stala dne……………trvá …….. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1/ Pramen informoval o názorech, které se projevují  mezi volnou mládeží 

soust ředěné kolem hudební skupiny PLASTIC PEOPLE v souvislos ti s tr. 

stíháním Jaroslava HUTKY. 

 Podle sd ělení Pramene je uvedenému okruhu osob, známo, že tr . 

stíhání proti HUTKOVI bylo rozší řeno o § 203 TZ  - p říživnictví, což je 

považováno za omyl vyšet řujících orgán ů. Tento názor je dokládán tím, 

že HUTKA v pr ůběhu svého kulturního p ůsobení nazpíval n ěkolik 

gramofonových desek, byly mu vydány knihy a dopisov al do časopis ů. 

z čehož mu do sou časné doby plynou ur čité p říjmy, takže 

 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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1x sv. č. 11019 
1x 2a odbor S-StB Praha 
1x kontr. sv. ZP ĚVÁK 13812 
1x SAIO 

X. SPRÁVA FMV 



 

 

 

- 2 – 

 

 

obvin ění z porušení § 203 tr. zákona je bezp ředmětné. 

 HUTKA Jaroslav je podle vyjád ření pramene v uvedené skupin ě osob 

považován za typ výborného zp ěváka, který má podporu mezi mládeží a 

stal se obdobn ě, jako členové hudební skupiny PLASTIC PEOPLE ob ětí 

bezpe čnostního a soudního aparátu v ČSSR. Je poukazováno na to, že 

v letech 1967-70 stál HUTKA v pop ředí naší folkové tvorby a byl 

vyzvednut v nejednom hudebním časopise a najednou v sou časné dob ě je 

trestn ě stíhán. 

 

2/ Zpráva poukazuje na názory, které se projevují v  prost ředí 

hudební skupiny PLASTIC PEOPLE a jejich p říznivc ů v souvislosti 

s trestním stíháním zp ěváka Jaroslava HUTKY. 

 

3/ 0 

 

4/ Pramen byl úkolován k získávání dalších poznatk ů k osob ě Jar. 

HUTKY z prost ředí volné mládeže. 

 

5/ HUTKA Jaroslav - nar. 21.4.1947 Olomouc, bytem P raha 2, 

      Neklanova 30 

 

6/ Informaci lze považovat za pravdivou, protože uv edené poznatky 

jsou získávány i z dalších pramen ů. 

 

 

Operativní pracovník: 

(podpis) 

ppor. Medek Ladislav 



Součást: S-StB Praha       Výtisk čís.: 1 
Odbor ...........2a……..............odd.......3. .....................  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: .......nstržm. Zita ....…….........  Přílohy:  
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku...………........kr.jméno.….TA-133 ….............         
Číslo jednací....……………………...................….........        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...15.11. ……...1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 KROB Andrej – sjednání ve čírku - poznatek 

HUTKA Jaroslav 

 
Schůzka konána dne ..11.11.1977 .…......................  Popis. událost se stala dne……..11.11.1977 …. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

 

1/  Dne 11.11.1977 zjistil pramen, že Andrej KROB z ve HUTKU k sob ě 

do bytu na ve čírek. Krob up řesňuje, že ve čírek se koná 12.11.1977 od 

19.00 hod. Dále vybízí HUTKU, aby si vzal kytaru, ž e tam bude zajímavá 

spole čnost. HUTKA d ěkuje a doufá, že se tam se ženou zastaví. 

 

 

2/  Operativní význam zprávy spo čívá v tom, že informuje o snaze 

prosadit Jaroslava HUTKU na neve řejných soukromých vystoupeních. 

 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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Výtisk č. 1 sv. 26272 zde 

0 



 

 

 

- 3 – 

 

 

  3/ Dokumentováno TA-133. 

 

4/ Poznatek bude využit k dalšímu rozpracování J. H UTKY v akci 

„ZP ĚVÁK“. 

 

5/ KROB Andrej  nar. 14.4.1938, Praha 10, Hv ězdoslavova 31. 

 HUTKA Jaroslav nar. 21.4.1947, Praha 2, Neklanova 30. 

 

6/ AZ je od prov ěřeného pramene a lze ji pokládat za hodnov ěrnou. 

 

 

 

Vypracoval: stržm. Zíta Fr. (podpis) 

 

 

 

 

 

Náčelník 3. odd ělení 2a odboru 

(podpis) 

/ pplk. Jaroslav HI ŘMAN / 



Součást: S-StB Praha       Výtisk čís.: 3 
Odbor ...........2a……..............odd.......5. .....................  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: ........... ppor. Maryško ….........  Přílohy: 0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku..18277 .…....kr.jméno.….LORD…..…...........         
Číslo jednací....…OS-003554/2a-77..............…….......        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...15.11. ……...1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Příprava dalších materiál ů k CHART Ě 77 

 

 
Schůzka konána dne ..15.11.1977 .…….....................  Popis. událost se stala dne..listopad 1977 ….. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1/  Ivan DEJMAL informoval pramene o dalších p řipravovaných 

materiálech k CHART Ě 77. Zp ětn ě hovo řil o tom, že dopis p ředsedkyni 

senátu DOJ ČÁROVÉ, který psal Petr UHL, je v sou časné dob ě podepisován 

v byt ě Petrušky ŠUSTROVÉ. Dále sd ělil, že HEJDÁNEK podpis FS 

o porušování zákonnosti ješt ě neza čal psát. 

 

  DEJMAL dále hovo řil o tom, že spole čně s UHLEM sepsali 

a podepsali dopis FS, který se týká únos ů letadel. Odsuzují v n ěm 

údajn ě i poslední únos čs. letadla. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

xxxxxxxxxx  
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Vyhotoveno 4x 
Výt. č. 1: X.S-FMV, 4. odb. 
  2: 2b odbor zde 
  3: 2a/3 zde 
  4: sv. č. 18277 zde 

169 

ZHODNOCENO 
16.listop. 1977 
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   Dokument CHARTY č. 13 pojednává podle DEJMALA o hudb ě 

v ČSSR. Napsali jej HAVEL a HUTKA. Jeho vydání se prot ahuje, nebo ť 

HÁJEK jako jeden z mluv čích CHARTY 77 ho odmítl podepsat jako 

dokument k CHART Ě. Prý by to podepsal pouze jako soukromá osoba. 

Naproti tomu s dokumentem souhlasí další dva mluv čí CHARTY HEJDÁNEK 

A KUBIŠOVÁ. 

 

2/  P říprava a existence materiál ů k CHART Ě 77. 

 

3/  0 

 

4/  Zprávu postoupit X.S.FMV 4. odb. k osob ě DEJMALA. 2b odboru 

zde k osob ě HEJDÁNKA a 3. odd. zde k osob ě HUTKY k dalšímu využití. 

Pramen byl úkolován k získání uvedených materiál ů a ke zjišt ění 

dalších podrobností. 

 

5/  Ivan DEJMAL   nar. 18.10.1946 

  Petr UHL   nar. 8.10.1941 

  Petruška ŠUSTROVÁ nar. 18.5.1948 

  Jaroslav HUTKA 

  HEJDÁNEK, HÁJEK, KUBIŠOVÁ – mluv čí CHARTY 77 

 

6/  Pramen je seriozní. 

 

 

 

Vypracoval: ppor. Maryško (podpis) 

 

 

Náčelník 2a odboru Správy StB Praha 

 

/ mjr. Jaroslav GRABMÜLLER / 



Součást: S-StB Praha       Výtisk čís.: 2 
Odbor ...........2a……..............odd.......3.............….......  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: .... nstržm. Zíta Fr. ….….....  Přílohy:  
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku...………........kr.jméno.….TA-133 ….............         
Číslo jednací....(nečitelné)………...................…….......        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...15.11. ……...1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 TOMIN Julius - reakce na zadržení orgány SNB - 

poznatek. 

 
Schůzka konána dne ..7.11.1977.…….…….....................  Popis. událost se stala dne………...3.11.1977…… 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1/  Dne 7.11.1977 zjistil pramen, že Daniela HUTKOV Á informovala Martu 

KUBIŠOVOU o tom, že na protest svého p ředvedení orgány SNB Tomin Julius 

drží hladovku. Dále HUTKOVÁ sd ělila, že toto rozhodnutí TOMIN oznámil všem 

novinám, ministerstv ům, na ÚV KS Č a do Národního shromážd ění. Hladovka má 

trvat 10 dní. TOMIN prý prohlásil : „ani krok, ani slov s policií 

dobrovoln ě“. 

 

 Pramen dále uvedl, že téhož dne mluvil Jaroslav HU TKA se Zdenou 

TOMINOVOU. TOMINOVÁ sdělila, že hladovka trvá už 4. den a TOMIN vypadá 

dobře. Doufá, že to ve zdraví vydrží celých 10 dn ů. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

xxxxxxxxxx  

4 

Vyhotoveno 2x 

Výt. č.1: X.S-FMV 

  2: sv. č. 26272 zde 

0 



 

 

- 2 – 

 

 

 Operativní význam poznatku spo čívá v tom, že informuje o jednání 

TOMINA na protest proti jednání státních ú řadů. 

 

  3/  Dokumentováno spolupracovníkem TA-133. 

 

 4/  Poznatek bude postoupen na X.S-FMV, kde je Jul ius TOMIN 

rozpracováván. 

 

5/  Julius TOMIN nar. 2.12.1938, Praha 7, Keramická  3. 

  Marta KUBIŠOVÁ nar. 1.11.1942, Praha 4, Soudní 12 . 

  Jaroslav HUTKA nar. 21.4.1947, Praha 2, Neklanova  30. 

 

6/  AZ je od prov ěřeného pramene a lze ji pokládat za pravdivou. 

 

 

Vypracoval: nstržm. Zíta František (podpis) 

 

 

 

Náčelník 4. odd ělení 2a odboru 

(podpis) 

/ pplk. Jaroslav HI ŘMAN / 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tajne – pilne 

cj: os-01995/2-2-77 

 

 

f m v 

desata sprava 3. odbor 

 

P r a h a 

--------- 

 

 

vystoupeni hudebni skupiny š a f r a n  – sdeleni. 

 

 

 agenturni cestou bylo zjisteno, ze dne 9.12.1977 n ebo 10.12.1977 se ma 

v praze uskutecnit koncert hudebni skupiny „ š a f r a n „ , která ma mit 

po totmo terminu svoji umeleckou cinnost zastavenou , tohoto posledniho 

koncertu se ma rovnez jako ucinkujici zucastnit jar oslav  h u t k a , který 

je rozpracovavan s stb praha v akci „ zpevak „. kon certu se také zucasti 

josef š t r e i c h l  nar. 8.9.1949, zamestnan jak o ridic u dp mnv 

rychvald, bytem rychvald c. 1423 okr. karvina. jmen ovany v minulosti 

pusobil v hudebni skupine safran a patri mezi duver ne styky jaroslava 

hutky, pro ktereho také organizoval verejne vystoup eni v okrese karvina. 

 zpravu zasilame pro vasi informaci s tim, ze v pri pade zjisteni dalsich 

konkretnich poznatku k pripravovanemu koncertu skup iny safran vas budeme 

ihned informovat. 

 

zpracoval: por. smid 2643 

 

 

nacelnik spravy stb ostrava : 

plk. p a u k e r t /3113++++ 



Součást: I. správa FMV      Výtisk čís.: 2 
Odbor ...........1. ……..............odd.......3. ......................  Počet listů: 3 
Operat.pracovník: ........... mjr. ŠVEC …..….….........  Přílohy: 1/3 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku...4022 ….......kr.jméno.….FRANK……...........         
Číslo jednací....…VN-002374/1-3/77………………….................….….......        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...29.11. ……..1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Ji ří FRAN ĚK redaktor LD – styk s disidenty a jeho názory na 

  situaci v ČSSR. 

 
Schůzka konána dne ..25.11.1977 .…......................  Popis. událost se stala dne…..listopad 1977 .. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

V týdnu zap ůj čil Ji ří FRAN ĚK Pramenu k p řečtení pamflet od 

Jaroslava HUTKY, nazvaný „PROCES“. (Pramen pamflet pro naši pot řebu 

narychlo opsal). Ji ří FRAN ĚK tento pamflet získal od disidenta 

KONůPKA. K osob ě KONůPKA dáel FRAN ĚK uvedl, že má ženu a d ěti 

v Dánsku a v nejbližší dob ě se tam chce vyst ěhovat. Došel si prý 

v poslanecký den za ministrem Obzinou a dosáhl za d va dny vy řízení 

své žádosti o vyst ěhovalecký pas. KON ůPEK je p řítelem FRA ŇKA a jeho 

ženy a p řes n ěho má FRAN ĚK spojení na zp ěváka Jaroslava HU ŤKU. Ji ří 

FRANĚK o svém politickém postoji Pramenu sd ělil, že úmysln ě pracuje 

v Lidové demokracii – p řes to, že by ho spousta otcových známých 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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1x 2a odb. S-StB Praha 
1x 2370 
1x AIO 
1x MZ 4022 

26 
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  mohla dostat do Rudého práva či jiných novin – protože se rozhodl 

nesouhlasit s tímto režimem a ned ělat ze sebe svini. Váží si t ěch n ěkolika 

stovek state čných, kte ří se dokázali režimu vzep řít /signatá ři Charty/. 

Vzdal se kariéry, aby se z n ěho nestal špinavec a vsadil na p řátelství 

s disidenty. Domnívá se, že se již velmi brzy za čnou pom ěry v ČSSR měnit, 

že se za čne n ěco „mlít“ – už to prý visí ve vzduchu. Sou časný stav nem ůže 

podle FRA ŇKA vydržet dlouho zejména pro naší špatnou hospodá řskou situaci. 

Podle FRA ŇKA nám ješt ě p řed dv ěmi roky všechny socialistické zem ě dlužily 

peníze, te ď jsme prý zadluženi my i do SSSR. Dále tvrdil, že e konomická 

propaganda zaa číná mít histerický tón, jaký – podle n ěho – m ěla naposled za 

aféry se Slánským. P říklad: pep ř není, protože disidenti rozší řili paniku, 

že nebude. FRAN ĚK říkal, že již brzy za čnou padat hlavy lidí, odpov ědných 

za ekonomiku – ale nejd říve jen t ěch domn ělých viník ů. Ti skute ční viníci – 

vedení KS Č – prý padne až tak ve t řetí vln ě. 

 FRANĚK se dále sv ěřoval, že po svém rozhodnutí se celkem málo bojí 

fízl ů, ale má strach z lidí jako je Otto ORNEST, kte ří se v rozhodující 

chvíli zhroutí. Tvrdil Pramenu, že se ho pokoušeli zlákat „sta ří 

komunisté“, vylou čení ze strany aniž uvedl konkretní jména, kte ří prý 

zakládají sí ť mladých lidí a nutí je d ělat politickou kariéru – aby jednou 

„mohli jejich vyvolenci“ p řevzít vedení strany i státu. Podle „jejich 

teorie“ se dá KS Č rozbít jen zevnit ř a proto hledají a snaží se získat 

mladé lidi práv ě uvnit ř strany nebo ty, co by do ní mohli vstoupit a v ní 

vyniknout. FRAN ĚK prý odmítl nabídku zejména proto, že mu chyb ěly záruky. 

Tvrdil, že každý agent v cizí organizaci musí mít p řesn ě vymezený cíl – 

například sov ětský agent za války v gestapu musel mít jediný p řesný cíl, a 

ve všem ostatním se musel chovat jako gestapák. Mus el však v ědět, pro č 

přesn ě v tom gestapu je a co má získat. FRAN ĚK tvrdil, že kdyby vstoupil do 

KSČ bez tohoto p řesného cíle, bez p řesného úkolu, nev ěděl by, co si m ůže a 

co nesmí v honb ě za kariérou dovolit, nev ěděl by, má-li jeho „kompromitace“ 

smysl. Záv ěrem rozhovoru p řislíbil Ji ří FRAN ĚK, zprost ředkování styku 

Pramene s Jaroslavem HU ŤKOU. 



 

 

- 3 – 

 

 

2) Zpráva signalizuje styky redaktora LD Ji řího FRA ŇKA s čs. 

disidenty, s nimiž se ztotož ňuje svými politickými názory. 

 

3) 0 

 

4) Poznatky p ředat pro informaci 2a odboru S-StB Praha. TS byl 

úkolován k prohloubení polit. názor ů a zám ěr ů redaktora LD 

FRAŇKA, u n ěhož je provád ěna celková prov ěrka. Dále využít 

FRAŇKA k osobnímu kontaktu s HU ŤKEM s cílem získat pozvání na 

pořádání jeho nelegálních vystoupení, ov ěřit jejich místo 

konání, charakter, zjistit okruh lidí kte ří se vystoupení 

zúčast ňují. 

 

5) HU ŤKA Jaroslav 21.4.1947, v operat. zájmu 2a odboru, S -StB Praha 

 KONůPEK Michal, 13.2.1948, signatá ř „CHARTY 77“ 

 FRANĚK Ji ří, nar. 20.4.1944 redaktor LD 

 

6) Zprávu podal prov ěřený TS „FRANK“. 

 

 

Operativní pracovník: 

mjr. Švec (podpis) 

 

 

Náč.3.odd.1.odboru, X.S.FMV 

(podpis) 

mjr. RSDr. VÁVRA Ladislav 



Jaroslav Hu ťka : PROCES     Dokážeš-li p ůsobit tisíc ům ra- 
           dost, budou t ě za to honorovat 
           tisíce, nebo ť je p řece v tvé 
           moci této činnosto zanechat a 
           proto i oni si musí sv ůj čin 
           vykupovat. 
               Karel Marx 
 
Žiji ve m ěst ě Franze Kafky. Jsem básníkem v jeho m ěst ě a jeho tušení a 
vize za čínají být pro mne denním chlebem. 17. října se zdál Praze zase 
jeden Proces. Mimo Kafky nebyl do soudní sín ě vpušt ěn nikdo. Možná bych 
se šel také podívat, ale o p ůl šesté ráno na dve ře našeho bytu za čaly 
tlouct obušky. Žena se pak v p ředsíni hádala s cizími muži a dva 
uniformovaní potom se zdviženými obušky b ěželi do pokoje, kde jsem se 
probouzel. „A zout!“ poru čila žena. Uniformovaní položili obušky na 
práh pokoje, rozšn ěrovali si botky a vešli. Žena rozsvítila. Rozespale  
jsem se díval na civilistu, který mi ukazoval jakou si karti čku s jeho 
fotografií. Sed ěl jsem v posteli a uniformovaní se z kouta stydliv ě 
dívali a zapomn ěli obušky v nap řáhnuté poloze. To m ělo být probuzení, 
ale za čínal jen další sen. Bartolom ějská ulice vystupovala 
z bartolom ějské noci do dne. Já sed ěl v místnosti se dv ěma muži, kte ří 
se živ ě zajímali o mou osobu a mé názory a n ěkolik dalších v ěcí, o 
kterých jsem necht ěl mluvit. A prý mi zakazují mluvit kdekoliv o tom, 
co jsme si vypráv ěli. Hlavn ě mě p řesv ědčovali o tom,ž e je všechno tak 
zkorumpované, že jsem šílenec, jesltiže se chci o n ěco lidského snažit. 
 
 „Stejn ě, pane Hu ťka, by m ě zajímalo, co byste řekl manželce o tom, 
co jsme si tu vypráv ěli?“ ptal se ten prošediv ělý. 
 „ Řekl jsem jí, že jsem si tu povídal se dv ěma pány a rozum ěli jsme 
si a na mnoho v ěcí m ěli shodné názory a byli jedné duše a jedné řeči, 
akorát že se nad námi vznášela kdesi vysoko divná v ěc, která v jednom 
okamžiku dokáže ud ělat to, že tu budou najednou sed ět dva policisté, 
pro které budu nep řítelem státu.. Viditeln ě se nic nezm ění a p řitom 
bude všechno jinak.“ 
 
 V tašce jsem m ěl knihu Franze Kafky – Popis jednoho zápasu. Nemuse l 
jsem ji číst. Četla se sama. Po poledni se kdesi vysoko cosi zm ěnilo. 
Začal sem vstupovat starší muž, který na mne k ři čel a p řinesl r ůžové 
vězeňské papírky. Jestli prý nebudu vypovídat o české literatu ře, tak 
půjdu do v ězení na tak dlouho, než si to rozmyslím. Oni mají času dost. 
Česká literatura zatím sed ěla o n ěkolik ulic dál na lavici 
obžalovaných, protože cht ěla být také sv ětovou. Rozklepal jsem se 
rozho řčením i odporem a zárove ň se uklidnil. Už jsem ztratil vše. Te ď 
mohu ztratit pouze život. 
 
 „Vládnete t ělu a chcete vládnout také duši,“ řekl jsem pomalu, když 
bylo vše odbyto. 
 
 „Ne, to není pravda! To se mýlíte!“ vylétl divoce a trochu zoufale 
onen prošediv ělý muž ze židle. Zasáhl jsem ho. 
 
 V podzemním v ězení mne svlékli, prošacovali, zabavili knihua zase  
kři čeli. V cele jsem musel ú řed k ři čícím civilistou umývat podlahu 
a slyšet, že zítra tedy vypovídat budu. Usm ěvavý hoch, který byl 
zadržen pro rva čku a už m ěl za totéž odsezeno dev ět a p ůl roku, 
mi z dek rozházených civilem po zemi tajn ě ustlal postel 
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a nakonec mi vzal hadr z ruky a ud ělal to za mne. Cikán, který se 
porval s n ějakým teploušem na Václaváku pro peníze, se ponu ře díval. 
Obtloustlý zedník se znásiln ěním se usmíal prase čími o čky. Ital Salvo 
Salvatoto nechápal, tak jako nechápal, pro č ho na hranicích vytáhli 
z jeho mercedesu a dali na osm dní do cely a nedovo lili mu spojit se 
s velvyslanectvím. Pak už byl klid, um ělé sv ětlo, t řikrát denn ě žrádlo, 
strašlivá nuda a v ědomí, že jde o život. Za dve řmi jsem slyšel Ji řího 
Dienstbiera hádat se o fousy v ob čance. Zatím Pavel Kohout v n ějaké 
policejní místnosti psal básni čku o Havlí čku Borovském, Marta Kubišová 
v jiné pletla svetr a mnoho dalších bylo pušt ěno a chytáno. Ludvík 
Vaculík slíbil, že na Proces p řátel nep ůjde, snad až na sv ůj vlastní, 
kčemuž jsem m ěl p řisp ět svou výpov ědí. Obžalovaná Václav Havel vycházel 
ze soudní sín ě informovat sv ět, obžalovaný bratr básníka Ortena OTTO 
Ornest mluvil o lítosti, Ji ří Lederer se necítil vinen a Vlasta 
Chramostová za čala k ři čet a plácla po ruce muže, který ji cht ěl 
zatknout na ulici. Muž šel tedy dál pátrat po Pavlu  Lan-dovském, který 
se jak štvané zví ře skrýval po Praze, protože mu soudili nejlepšího 
kamaráda a kdyby se šel podívat, bylo by to chápáno  jako výtržnost. 
Nakonec úkryt herce našli, vyšt ěkali ho jako jezevce z nory a on se 
vy řítil jako ran ěný medv ěd a nepochopil, že jsou to zastánci zákona. 
Provinil se úkrytem, ohnal se tlapu a je ve v ězení. My ostatní, kte ří 
jsme se od za čátku tvá řili jako viníci, jsme zatím na svobod ě. Do cely 
dovedli krásného mladého cikánka, tkerý s dalšími d věma kpol jednu 
starou paní do obli čeje, aby jim dala své úspory. Když jsme mu to 
s Janem Rumlem, kterého mi p řivedli do cely druhý den, vy četli, 
rozklepalse strachy a už se neuklidnil. Rumla odvez li v úterý v poledne 
z Procesu, aby m ě informoval, co se d ěje. Já zatím složil písni čku. M ěl 
jsem s sebou pytlík kafe a na úst ředním topení jsme si ho ho řících 
záchodových papírech uva řili. Krásnému cikánovi jsme napít nedali. 
 
 Ve st ředu jsem docházel z cely poslední. a sen pokra čoval. Zavedli 
mne k nejvyššímu pánovi, který zase k ři čel, že jsem proti socialismu a 
budování a že vypovídat o české literatu ře je moje povinnost ob čanská. 
Cht ěl jsem mluvit o Kafkovi. Pán mi vyhrožoval, že para graf na v ězení 
se pro mne v každém p řípad ě najde. Pak si z roz čilení hodil zapalova č 
do kávy a ukázal mi desku Šafránu, která do obchodu  nep ůjde. Snad 
kdybych napsal n ějaké prohlášení. Taška s Franzem Kafkou mi byla t ěžká. 
Pak mi řekl výsledky Procesu a šel jsem. Strávil jsem tu 58  hodin a 
žena se teprve p řed n ěkolika hodinami zde ve vrátnici dozv ěděla, co se 
mnou je. Sv ět se radoval z vít ězství nad teroristy v Somálsku. 
 
 Deset let jsem myslel, že jsem zp ěvák a básník a že m ě mají lidi 
rádi, i když s p řibývajícími léty čím dál h ůř sledovali místa, kde 
hraji. Pak jsem za čal být trestn ě stíhán pro nedovolenou živnost. 
Mnoho tisíc lidí, kterým jsem p ůsobil radost, napsalo ministrovi 
kultury, aby se m ě zastal. Odpov ěď p řišla v čera v podob ě dalšího 
trestního stíhání, tentokrát za p říživnictví. Tedy jsem dohrál. 
Budu mít Proces. Myslel jsem si, že jsem básník, al e podle toho, co 
jsem napsal, prožiju mnoho let života bez ženy ap řátel v prostoru 
obehnaném ostnatým drátem a hlídaném ozbrojenými mu ži. 
Možná, že mi jen tak nazna čují, že cizina by se mi mohla stát 
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bezpe čným domovem, nebo ť domov se mi stáv á nebezpe čnou cizinou. Ano. 
Žiji ve m ěst ě Franze Kafky. Jsem odsouzený tím, že jsem se narod il a 
uvědomil si to. Zdálo se mi, že jsem mírný člov ěk, zp ěvák, který 
odhaluje poklady lidové kultury a zatím už jednou 5 5 a podruhé 58 hodin 
jsem si odsed ěl za výtržnost, které jsem se nedopustil Řekli mi, že je 
to MOJE VINA a že je m ě škoda. Ano. Sním zlo činecký sen být básníkem a 
nemohu už dále utajovat, že se za to platí životem.  Vstupuji do ghetta 
Charty 77, protože nevidím jinou cestu, protože p řiznávám svou vinu, 
neboť jsem pochopil, že jsem Člov ěk. Z toho jsem obvin ěný a z toho se 
budu zodpovídat ve svém Procesu. 

21. října 1977 



Součást: S-StB Praha       Výtisk čís.: 1 
Odbor ...........2a……..............odd.......3.............….........  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: .... nstržm. Zíta …………….....  Přílohy:  
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku...………........kr.jméno.….TA-133 ….............         
Číslo jednací....OS-003849/2a-77……..........…….......        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...5.12. ……...1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 PALLAS Ji ří - poznatky o jeho stycích do ČSSR, informace 

Jaroslava HUTKY o své sou čsné situaci. 

 
Schůzka konána dne ..22.11.1977.….…….....................  Popis. událost se stala dne……..22.11.1977…… 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1) Operativní cestou bylo zjišt ěno, že dne 22.11.1977 mluvil Jaroslav 

HUTKA s Ji řím PALLASEM. 

 

 PALLAS se informuje u HUTKY, jak to vypadá s jeho tr. stíháním. 

HUTKA mu odpovídá, že již to je 14 dní na prokuratu ře a nic se ned ěje. 

Dále PALLASOVI říká o tom, že má vyjít nová „CHARTA 77“, týkající s e 

problém ů pop-music. Dával ji dohromady HUTKA s HAVLEM. PALL AS sd ěluje 

HUTKOVI, že 29.11.1977 letí asi na týden do Říma a potom do Benátek, kde 

má přednášet na seminá ři o náboženství. Dále se navzájem informují 

o soudu kolem LANDOVSKÉHO a JIROUSE. PALLAS sd ěluje HUTKOVI, že ty v ěci, 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

xxxxxxxxxx  

5 

Vyhotoveno 2x 

Výt. č. 1 – sv. č. 26 270 

 č. 2 – X.S-FMV, 2.odbor 

0 



 

 

- 2 – 

 

 

 

které od n ěho četl, jsou výborné a že ve Švédsku je zájem o vydání  jeho 

desky a textu. O tom, že se domluví pozd ěji. 

 

2) Zpráva informuje o dalším kontaktu Ji řího PALLASE na Jar. HUTKU. 

Také poukazuje na skute čnost, že se PALLAS zú častní ve dnech 29.11.-

30.11.1977 seminá ře disident ů stát ů východní Evropy. 

 

3) Zpráva dokumentována TA-133. 

 

4) Zprávu po hodnocení založit do svazku 26 272. Vý tisk č. 2 bude 

postoupen k PALLASOVI 3. odd ělení 2.odboru X.S-FMV. 

 

5) PALLAS Ji ří  nar. 30.8.1948, od 10.10.1977, vyst ěhován 

     ve Švédsku na adrese Qug. Södermanusväg 

     75249 Upsala – tel. 40 32 89. 

 HUTKA Jaroslav nar. 21.4.1947, bytem Praha 2, Nekl anova č. 30. 

 LANDOVSKÝ Pavel nar. 11.9.1936, bytem Praha 5, M ělnická 10 

 JIROUS Ivan  nar. 23.9.1944, bytem Praha 8, U Bala benky 1917/10. 

 

6) Zpráva byla získána z hodnov ěrného pramene. 

 

 

Vypracoval: nstržm. Zíta (podpis) 

 

 

Náčelník 3. odd ělení 2a odboru 

(podpis) 

/ pplk. HI ŘMAN Jaroslav / 

 



X. SPRÁVA FMV 
 

Čj.: ...OS-002699/2-1/77        Dne:..........1. 12. 1977 ..…….... 

 

 

 

 

 

       Výtisk číslo : 1 

        Po čet list ů : 1 

           P řílohy : 2/11  9 

 

 

Krajská správa StB 

 

2a odbor 

 

P  r  a  h  a 

------------- 

 

 

 

Poznatky k osobám Jaroslav HU ŤKA a Pavel LANDOVSKÝ – 

- postoupení. 

 

 

 

  V p říloze zasílám informace o sou časné činnosti Jaroslav HU ŤKY 

a jeho vystoupení na Slovensku. Dále informaci o to m, jakou formou se 

prosazuje na ve řejnosti dcera Pavla LANDOVSKÉHO, p ři čemž poukazuje na 

diskriminaci jejich rodiny. 

 

 

 

Vypracoval: 

npor. Sedlák 

 

Náčelník 2.odboru, X. S-FMV 

 

  plk. RSDr. PILÁT Old řich 

(podpis) 

PŘÍSNĚ TAJNÉ 

Zíta – 
dej na vědomí Dolanskému 

- využít 
k ….(nečitelné) 
dokumentace 
k Huťkovi! 



 

 

 

 

    I  n  f  o  r  m  a  c  e 

    -------------------------- 

   

 

 

   V m ěsí čníku pro populární hudbu „POPULÁR“ č. 10/1977 

vydávaným n.o. Obzor Bratislava byl zve řejn ěn článek pod názvem 

„KONCERT MLADOSTI“. V tomto članku je hodnocen pr ůběh 2.ro čníku 

Koncertu mladosti v Pezinku, kde mimo jiné vystupoa l také zp ěvák 

Jaroslav HU ŤKA, který nemá od ministerstva kultury p řiznanou 

příslušnou klasifikaci. J. HU ŤKA je v sou časné dob ě 

rozpracováván 2a odborem S-StB Praha pro trestný čin nedovolené 

podnikání podle § 118 tr.zákona, kterého se dopusti l tím, že 

veřejn ě vystupoval jako profesionální zp ěvák bez p říslušné 

klasifikace. 

 

   Obnovení klasifikace mu bylo zamítnuto, nebo ť texty jeho 

písní byly v rozporu se sou časnou kulturní politikou. Dále je o 

Jaroslavu HU ŤKOVI všeobecn ě známo, že je aktivním členem tzv. 

„kulturní opozice“ v ČSSR, o čemž sv ědčí jeho styky s Pavlem 

KOHOUTEM, Václavem HAVLEM, Pavlem LANDOVSKÝM a dalš ími signatá ři 

charty 77. 

 

   Proto, aby se J. HU ŤKA stal populárním, vyhledává r ůzné 

příležitosti k ve řejnému vystupování. V tomto sm ěru také využil 

amatérské sout ěže „KONCERT MLADOSTI“ v Pezinku, kam se p řihlásil 

se svojí vlastní skladbou. Podle našeho zjišt ění byl J. HU ŤKA na 

sout ěž pozván proto, že na Slovensku nebyly známy okolno sti 

týkající 



 

 

 

 

 

p r i s n e   t a j n e 

 

c.j.: kr-001287/20-2/77 

 

desiata sprava fmv 

druhy odbor 

 

P r a h a 

========= 

 

 

k i n č e k   julius – vysledok setrenia 

k c.j.: vn – 002699/2-1/77 

 

 

 na zaklade vasho doziadania bolo prevedene setreni e na juliusa 

k i n č i a k a , nar. 21.4.1957 v bratislave, bytom brati slava, trieda 

l.novomestskeho c. 55, esterneho dopisovatela casop isu  p o p u l á r . 

 

 setrenim bolo zistene, ze julius  k i n č e k  je posluchacom 

2.rocnika teorie hudby na vysokej skole muzickych u meni v bratislave, 

kde neudrzuje ziadne priatelske styky s pravicovymi  exponentami a 

taktiez ani z jaroslavom  h u t k o m , ktoreho oso bne ani nepozna.  

k i n č e k  sa zucastnil „ koncertu mladosti „ v pezinku s cielom 

napisat o tomto podujati cloanok do casopisu  p o p  u l a r , ktory bol 

zverejneny v mesiaci oktober 1977. 

 

 K i n č e k  ako aj pracovnici vydavatelstva  o b z o r  n evedeli o 

tom , ze jaroslav  h u t k a  je exponent pravice a  nemozu o  

h u t k o v i  pisat. clanok o tomto podujati bol z verejneny v casopise  

p o p u l a r  na zaklade predchadzajuceho zverejne nia v dennikoch  

s m e n a  a  m l a d a  f r o n t a . 

 

 

nacelnik 2.odboru 12.s-fmv: 

pplk.  d u š á k michal 

 

za kpt.  f a ť o l  /  994 +++ 



p i l n e 
prisne tajne 

 
cj.: kr – 001287/20-2/77 

 
desiata sprava f m v 
2. o d b o r 

 
 

p  r  a  h  a 
============= 

 
 

h u t k a   jaroslav – vysledok setrenia. 
k cj.: vn – 002699/2-1/77. 

 
  na zaklade vasho doziadania bolo prevedena setren ie 

k zverejneniu clanku „ koncert mladosti „ v casopis e  p o p u l á r  
c.10. 

 
  bolo zistene, ze autor clanku julius  k i n č e k je posluchacom 

teorie hudby na vysokej skole muzickych umeni, ktor y je externy 
dopisovatel casopisu  p o p u l á r. / podrobna pre vierka menovaneho 
nebola prevedena pre nedostatok casu a vysledok pre vierky bude 
zaslany dodatocne/. 

 
  zverejnenie clanku „ koncert mladosti „ bolo prej ednane 

s riaditelom vydavatelstva o b z o r, ktory sa vyja dril, ze veduca 
redaktorka barbara  m o k r á  ako aj on nevedel,ze  pisat clanky 
o jaroslavovi  h u t k o v i  je neziaduce. ako sa vyjadril podobne 
clanky boli uverejnene aj v denniku  s m e n a  zo dna 13.7.1977 
a denniku mlada fronta zo dna 14.7.1977. na zaklade  tychto clankov 
bola veduca redaktorka casopisu  p o p u l á r pres vedcena, ze 
o jaroslavovi  h u t k o v i  moze pisat. bolo s ni m prejednane, aby 
v buducnosti vydavatelstvo  o b z o r  o jaroslavov i  h u t k o v i  
nepublikovalo a od juliusa  k i n č e k a, aby nepreberali ziadne 
clanky. 

 
  opatrenia k zamedzeniu vystupeni jaroslava  h u t  k u  boli 

prejednane aj s riaditelom  s l o v k o n c e r t u   a so 
zodpovednym pracovnikom na uv szm, ktory zodpoveda za zverejnovanie 
clankov v denniku  s m e n a. 

 
  z prevedeneho setrenia sa javi, ze slovenske vyda vatelstva 

neboli informovane o cinnosti jaroslava  h u t k u.  bolo by ziaduce, 
aby sa o tychto osobach navzajom informovali minist erstva kultury 
ssr a čsr, ktore by mohli z titulu svojej pravomoci uplatn it, aby sa 
podobne publikacie nedostali do tlace, z niektorych  podriadenych 
vydavatelstev. 

  v dosledku toho,ze ani uv szm nebol informovany o  cinnosti 
jaroslava  h u t k u  bolo uskutecnene aj vystupeni e v pezinku, 
ktore organizovalo mo szm pezinok. 

 
nacelnik 2.odboru 12.s fmv : 
za kpt. f a ť o l / 956 +++ 

nečitelná rukou psaná poznámka 



Součást: S-StB Praha       Výtisk čís.: 2 
Odbor ...........2a……..............odd.......5.............….........  Počet listů: 3 
Operat.pracovník: .... ppor. Maryško …..……….....  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku..26448 …......kr.jméno.….KOŘEN…...............         
Číslo jednací....OS-005988/2a-77……..........…….......        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...9.12. ……...1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Činnost a další zám ěry Martina BENEŠE, signatá ře CHARTY 77. 

 

 
Schůzka konána dne ..8.12.1977.………….....................  Popis. událost se stala dne………..6.12.1977……. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1/ Pramen dne 6.12.1977 navštívil byt Martina BENEŠ E, kde byla mimo BENEŠE 

i jeho manželka. 

 

 BENEŠ hovo řil o tom, že jeho psaní a filosofická díla jsou na nic, 

protože mu to bezpe čnost stejn ě zase sebere. Proto chce p ůsobit na své 

okolí p ředevším „slovem“. V souvislosti s tím chce založit jakési divadélko 

malých forem zárove ň s hudební skupinou s tím, že by spojil hudbu s káz áním 

o ateismu apod. K tomuto ú čelu chce využít toho, že jeho p řítel Milan 

MORÁVEK má od ledna 1978 p řejít na PKS a zde pracovat jako referent. 

U n ěho by si BENEŠ ud ělal kvalifikaci. Do divadla po čítá s pramenem, 

Jaroslavem HUTKOU, Jaroslavem MEDUNOU, Ji řím HRADCEM – hudebníkem, 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

xxxxxxxxxx  
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Vyhotoveno 4x 
Výt. č. 1: 2b odbor zde 
  2: 2a/3 
  3: sv. č. 28004 
  4: sv. č. 26448 
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 s profesionální zp ěvačkou SK ŘIVÁNKOVOU, rozpadlou skupinou EXTEMPORE 

a s MORÁVKEM. SK ŘIVÁNKOVÁ prý n ějaký čas „d ělala“ se STIVÍNEM. BENEŠ 

sám by cht ěl vystupovat jako konferenciér s tímto divadlem po celé 

republice s tím, že by v n ěm pozd ěji d ělal managera, což by m ělo 

lepší finan ční efekt z d ůvod ů jeho nekontrolovatelných styk ů. 

V d ůsledku toho prý již vešel do styku s HUTKOU, MEDUNO U a MORÁVKEM, 

kte ří mu spolupráci v divadle p řislíbili. 

 

  Kazatelskou činnost by cht ěl BENEŠ ješt ě p řed vánocemi t.r. 

uskute čnit v Rotund ě v ulici Karolíny Sv ětlé v Praze 1. Toto už prý 

má vyjednáno s fará řem PULCEM. 

 

  Dále BENEŠ hovo řil o tom, že spole čně se členy „trampské osady R 

84“ jedou 9.12.1977 ve čer z nádraží Bráník vlakem do Dob říše. 

V sobotu, tj. 10.12.1977 by se cht ěli p řesunout do Voznice a odtud 

směrem na Knížecí Studánku. Zde se hodlají usadit v n ěkterém z 

„nezni čených“ trampských kemp ů. Má se prý jednat asi o 30 osob. 

Podle BENEŠE se bude jednat pouze o „chlast“ a disk uzi o filosofii, 

o vytvo řeném divadle atd. 

 

  K sob ě BENEŠ uvedl, že nyní pracuje ve St ředočeských tiskárnách 

v Hálkov ě ulici na Praze 2. Každý den prý s manželkou a p řáteli 

chodí „na pivo“ do Bránického sklípku ve Vodi čkov ě ulici. Od rodi čů 

prý dostali peníze (asi 40.000 K čs), takže je po finan ční stránce 

již spokojen. Jeho manželka prý pracuje v Pramenu –  maso v Praze 

jako referentka na odd. likvidace. 

 

  Sám v sou časné dob ě schání literaturu o cizinecké legii, studuje 

osobnost gen.taj. KS Č a posuzuje zm ěny v r. 1918-48. K tomu se 

vyjad řuje, že by to u nás šlo zm ěnit k lepšímu cestou r. 1918, 

v krajním p řípad ě prý silou. Čte pam ěti čs. gen. Čečka, který velel 

v r. 1919 Čech ům na Sibi ři. 

příjm ů 
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  V hovoru bylo dále z řejmé, že srazy v byt ě BENEŠE se již každé 

pondělí nekonají a BENEŠ rad ěji navšt ěvuje Bránický sklípek. 

 

2/ Zpráva hovo ří o sou časné činnosti a zám ěrech BENEŠE, signatá ře 

CHARTY 77. P řestože se jedná o psychicky narušenou osobu, je 

jmenovanému v ěnována pozornost v akci SAZE Č, pro spole čenskou 

nebezpe čnost jeho činnosti mezi mládeží. 

 

3/ 0 

 

4/ Pramen, který je k BENEŠOVI soustavn ě úkolován se nezú častní ani 

jedné z po řádaných akcí pro časové zaneprázdn ění. Ke srrazu člen ů 

tzv. „osady R 84“ bude p řijmuto opat ření v sou činnosti s O-StB 

Příbram s cílem jeho narušení. Zjišt ěné poznatky budou dále 

konzultovány s 2b odborem a 3. odd. zde s cílem nar ušit snahu BENEŠE 

o vytvo ření uvedeného divadla. K tomuto bude využito zejmén a TS 

KOŘEN a TS IDEOLOG (2b odbor). Po prov ěření poznatku bude dále 

s BENEŠEM provedeno profylaktické opat ření s cílem zamezit jeho 

kazatelské činnosti. 

 

5/ Martin BENEŠE, nar. 12.12.1948, zdejší zájm. oso ba 

 Milan MORÁVEK, zájm. osoba 2b odboru 

 Jaroslav HUTKA, zájm. osoba 3. odd. zde 

 Jaroslav MEDUNA, nar. 7.1.1945, zdejší zájm. osoba  

 HRADEC, SK ŘIVÁNKOVÁ, PULEC – dosud neztotožn ěni 

 

6/ Pramen je prov ěřený. 

 

 

Vypracoval: ppor. Maryško Jaroslav (podpis) 

 

Náčelník 2a odboru Správy StB Praha 

 

/ mjr. Jaroslav GRABMÜLLER / 

 



Součást: S-StB Praha       Výtisk čís.: 1 
Odbor ...........2a……..............odd.......3.............….........  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: .... Dolanský …………..……….....  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku..…………......kr.jméno.….TA-211 …..............         
Číslo jednací....……………………………........…….......        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...19.12. ……...1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Poznatky k nep řátelské činnosti emigranta Ji řího PALLASE v 

 zahrani čí a jeho styk na bývalého herce Státního divadelníh o 

 studia Pavla LANDOVSKÉHO. 
 
Schůzka konána dne ..7.12.1977.………….....................  Popis. událost se stala dne………..1977…………. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

 Pramen byl p řítomen rozhovoru PALLASE a LANDOVSKÉHO, který se tý kal 

sou časné situace PALLASE ve Švédsku a zejména jeho činnosti, která je 

zaměřena proti ČSSR. PALLAS hovo řil o tom, že nyní dostal nový byt, který 

se nachází na adrese Aug.Södermansväg 61-Uppsala Šv édsko. Ve Švédsku a 

vůbec v celé Skandinávii stoupl nesmírn ě zájem o CHARTU 77. Poznal to 

z rozhovoru s r ůznými známými emigranty z nichž prý každý touží „n ěco 

dělat“. Tento zájem je eminentní i ze strany r ůzných redakcí, televize a 

rozhlasu. O CHART Ě se zde neustále n ěco píše. On sám poskytl v tomto sm ěru 

řadu interwiu a všechny byly zve řejn ěny. Jednalo se o informaci o procesu 

s ORNESTEM a spol, o obhajob ě HAVLA, k p řípadu LANDOVSKÉHO 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

xxxxxxxxxx  
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Výtisk č.1= sv. č.26272 „ZP ĚVÁK“ 
  „    č.2= sv. č.24021 „BOHÁ ČEK“ 

 

ZHODNOCENO 
23 pros 1977 



 

- 2 – 

 

apod. Zdejší sd ělovací prost ředky jsou vd ěčny za sebemenší 

informaci. On sám všude nechává otisknout výzvu, ab y lidé psali na 

doru čenky Petru UHLOVI. Tento zp ůsob se mu jeví, jako 

nejspolehliv ější. Z deseti dopis ů, které PALLAS takto poslal došly 

zatím t ři. Všichni se zde velmi t ěší na „oslavy“ 10. výro čí 

(21.8.1978), kdy prý vymlátí všechny „rudé ambasády “. Stejná činnost 

je p řipravována i na Island ě. 

 V dalším rozhovoru PALLAS informoval o svém nedávn ém pobytu 

v Itálii- Římě, kde se sešel s celou řadou „významných osob“, které 

dříve znal jen z doslechu. Bylo to p ři p říležitosti, jakéhosi 

tribunálu, který byl složen z r ůzných osobností Evropy za 

přítomnosti asi 300-500 noviná řů. Podle n ěj se jednalo o setkání 

tzv. „mírné evropské pravice“. Na tomto setkání pop rvé hovo řil s V. 

NĚKRASOVEM, PLJUŠČEM a dalšími. 

 PALLAS na tomto „setkání“ p řečetl sd ělení CHARTY 77 k Pavlu 

LANDOVSKÉMU a krátké povídání o tom, jak je v ČSSR potla čována 

náboženská svoboda. Dále zde hovo řil o situaci kolem skupiny Šafrán, 

Plastik ů, KARÁSKA a dalších. Na záv ěr tohoto svého vystoupení PALLAS 

přečetl dopis, který je údajn ě adresován s. Husákovi a který m ělo 

podepsat 54 katolík ů. 

 Hlavní otázkou, která byla na tomto setkání projed návána, byla 

situace v ČSSR v souvislosti s CHARTOU 77. PALLAS celkov ě hodností 

svoji ú čast na tomto „setkání“ jako velmi prosp ěšnou a užite čnou pro 

svoji další činnost v zahrani čí. 

 

2/ Zpráva hovo ří o nep řátelské činnosti bývalého čsl. ob čana Ji řího 

PALLASE v zahrani čí a o jeho ú časti na tzv. tribunálu v Itálii, 

kterého se zú častnili i další naši emigranti a sooby, které vyvíj ejí 

nepřátelskou činnost proti ČSSR a ostatním soc. stát ům. 

3/ 0 

4/ Zpráva bude využita v akci „BOHÁ ČEK“. 

5/ Pavel LANDOVSKÝ nar. 11.9.1936, bytem Pha 5, M ělnická 10 

 Ji ří PALLAS nar. bytem Aug. Södermansväg 61 Uppsala – Švédsko 

6/ Zpráva byla získána ze seriozního pramene. 

 

Vypracoval : por.Dolanský (podpis) 

Náčelník 3. odd ělení 2a odboru 

pplk. Hi řman Jaroslav 

(podpis) 



Součást: X.S FMV        Výtisk čís.: 4 
Odbor ...........2……..............odd.......1...............….........  Počet listů: 1 
Operat.pracovník: .... por. Vach ………...……….....  Přílohy:  1/2 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku..0122952 …..kr.jméno.….(ne čitel.) .......         
Číslo jednací....VN-002899/2-1/77…….........…….......        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...29.11. ……...1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 HAVEL Ivan – rozši řování závadných písemností. 

 

 
Schůzka konána dne ..29.11.1977.……….....................  Popis. událost se stala dne……..28.11.1977……. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

 PRAMEN navštívil 28.11.1977 ve ve černích hodinách Ivana HAVLA. 

Při rozhovoru PRAMEN p řipomenul HAVLOVI, že mu p řislíbil zap ůj čit 

knihu Pavla KOHOUTA, která m ěla vyjít v edici PETLICE. HAVEL 

litoval, že mu tato kniha nebyla ješt ě vrácena. Místo ní zap ůj čil 

PRAMENU na psacím stroji rozmnožený text s názvem „ III.hudební 

festival druhé kultury v ČSSR“ jehož autorem je Ivan JIROUS: Je zde 

popisován pr ůběh setkání hudebních skupin PLASTIC PEOPLE, UM ĚLÁ 

HMOTA a HEVER and VASELINA na chalup ě Václava HAVLA dne 1.10.1977. 

 Ivan HAVEL se dále zmínil o tom, že existuje další  materiál na 

podporu Pavla LANDOVSKÉHO a dokument ukazující potl ačování 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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č.1-sv.TS 
č.2.- akce TOMIS-0116620 
č.3 – akce SÁVA-12815 zde 
č.4 – S-StB Praha, 2a odbor 
č.5 - AIO 

 



 

 

 

kultury v ČSSR, který vychází v rámci CHARTY. 

 PRAMENU se nepoda řilo zjistit, zda Václav HAVEL p řijede 

v nejbližším období do Prahy. 

 

2/ Ivan HAVEL má p řístup k písemnostem závadného charakteru, které 

půj čuje svým známým. 

 

3/ Dokumentováno textem Ivana JIROUSE „III.hudební festival druhé 

kultury v ČSSR“. 

 

4/ - získanou písemnost evidovat v TEP 

 - informovat 2a odbor S-StB Praha, kde je JIROUS r ozpracováván 

 - PRAMEN nadále úkolován k získání dalších písemno stí. 

 

5/ HAVEL Ivan data známá 

 JIROUS Ivan – objekt 2a odboru S-StB Praha 

 

6/ Zpráva od seriozního pramene. 

 

 

 

Operativní pracovník: 

 

por.Vach 

(podpis) 

 

 

 

Náčelník 1.odd ěl.2.odboru 

(podpis) 

kpt. Říha Václav 



 III.Hudební festival druhé kultury v ČSSR 
 

Zost řené inkvizice pravideln ě vyvolává zástupy blouznivc ů. Osobuje-li 
si nejvyšší moc právo p římého dohledu na všechny složky prost ředkující, 
najdou se pokaždé lidé, kte ří se cht ějí obejít bez každé prost ředkující 
složky a dosáhnout bezprost ředně až k tomu, co si svrchovaná moc 
osobuje zastupovat, tj. pop řít nakonec ji samu. Tak p řekro čí-li řízení 
obce svou pravomoc tím, že se stýká a na řizuje nejen svým bezprost ředně 
podřízeným k jednotlivým člen ům obce, vyvstanou nabíledni jiné cesty, 
pomíjející prost ředky i řízení, stejn ě jako lidé, kte ří t ěch cest 
použijí. Nelze-li zákon obejít, lze jej p řekro čit. 

Věra Linhartová 
1. října 1977 uskute čnil český underground III.hud.festival (I.byl 1974 
v zá ří v Postupicích, II. v únoru 1976 v Bojanovicích) –  v usedlosti 
Václava Havla na Hráde čku u Trutnova. Pro krátkost časového odstupu 
zatím nelze zhodnotit jeho význam; pokusme se tedy alespo ň o stru čné 
charakteristiky zú častn ěných hudebník ů. 
Atmosféra veselého ghetta, kterou se od po čátku 70 let vyzna čují 
všechny koncerty české podzemní hudby, byla tentokrát výrazn ější a 
extati čt ější než jindy. Koncert se konal ve stodole – ideáln ím 
duchovním prostoru, kde nic nerozptyluje pozornost a kde si všichni 
uvědomují jedno „to je poslední místo, kam až jsme se nechali zahnat a 
dál není kam ustoupit. Pocit vn ějšího ohrožení byl konkretizován 
policií, která neprodyšn ě obklí čila celou usedlost; nicmén ě nevkro čila 
na soukromou p ůdu, jako se to stalo 9.7. v Rychnov ě, ale nechala 
koncert prob ěhnout bez jakéhokoliv zásahu. 
První vystoupila rocková skupina Um ělá Hmota; byla oslavena o 
flétnistu, zat čeného na autobusovém nádraží v Praze t ěsně p řed odjezdem 
na koncert. I tak bylo její vystoupení neoby čejn ě vyzrálé, p ředevším po 
duchovní stránce, a výrazn ě p ředznamenalo ciliastickou atmosféru celého 
festivalu. Dino, autor text ů skupiny, zpíval svoje k řečovité vize 
zabývající se posledními v ěcmi člov ěka: Živí na strun ě, mrtví v rakvi , 
My dva a kn ěz, Druhej sv ět . 
Vystoupení Sváti Karáska p ůsobilo neoby čejn ě prostým a hlubokým dojmem. 
Zpíval n ěkteré staré spirituály – jako Byl jsi tam, když byl  k řižován 
můj Pán  – ale jako lidové spirituály p ůsobily tentokrát i jeho vlastní 
písn ě: It’s too late  („Oni se k sob ě tulej, jakoby lásky poslední den 
měl bejt“) a Báby  (jak hebrejská porodní báby neuposlechly rozkazu 
faraonov ě a nepovraždily mužská novoroze ňátka). Zatímco Um ělá Hmota 
působila spíš vizioná řsky, Karáskova vroucnost byla hluboce lidská. Co 
do kontaktu s lidmi p řítomnými koncertu to bylo bezpochyby jeho 
nejlepší p ředstavení. 
Skupina The Hever and Vazelína, kteoru na míst ě sestavil její leader 
Miroslav Skalický z hudebník ů i divák ů, se uvedla v mimo řádně spontánní 
podob ě. Skalický je bluesman v ryzím smyslu toho slova; v eselost a 
hravost jeho písní, p řenášejících se s lehkostí p řes ty nejost řejší 
problémy sv ěta undergroundu konfrontovaného s policejn ě byrokraticky 
manipulovaným sv ětem konzumní spole čnosti, jakoby proza řovala chmurnou 
atmosférou jeho témat a m ěnila je ve zp ěv plný nad ěje, komentující sv ět 
establišmen ťácké zhovadilosti s veselou ironií, bez zatrpklosti  a 
zbyte čné rétoriky. 
Část ve čera odehrávající se v prostoru stodoly uzav řeli The Plastic 
People of the Universe. Po dvou skladbách staršího data, Magické noci  a 
Goofa blues , poprvé p ředvedli rozsáhlou kompozici 100 bod ů. Lze ji bez 
nejmenších pochyb ozna čit za syntézu celého dosavadního (p ůsobení?) 
skupiny. Psychedelický ú činek, který u n ěkterých skladeb Plastik ů 
ustupuje do pozadí za ryze hudební či textové záležitosti, byl tady 
jednotící klenbou, které byla pod řízena hudba, text, osv ětlení i 
projekce diapozitiv ů. Vyzn ění bylo o to p ůsobiv ější, o č cudn ějšími a 
jednoduššími prost ředky bylo dosaženo. 
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Po p řestávce pokra čoval koncert v prostorách bytu recitály sólových 
zpěvák ů. První vystoupil Charlie Soukup  se svými ironickými 
perziflážními komentá ři všeho, co nabízí sv ět konzumu a komerce. Ale 
v jedné skladb ě zazn ěla u Soukupa neobvyklá poloha: píse ň o kreatu ře 
moci, která má lidskou tvá ř i hlas, byla prodchnuta podivuhodným 
soucít ěním a pochopením; o to hr ůzněji p ůsobila, jako dokument absurdní 
panoptikálnosti sv ěta, ve kterém žijeme, sv ěta fízl ů a nelidského 
strachu, který jako temná noc zahaluje vše, co d ěláme, v četn ě tohoto 
koncertu, o n ěmž je referováno. 
Prvn ě vystoupili v souvislostech undergroundu zp ěváci Jaroslav Hutka  a 
Vlasta T řešňák , které establišment postupn ě protla čil svým sítem na 
tzv. dno spole čnosti, kde se ve vzácné shod ě postupn ě schází vše, co je 
v české kultu ře živé. Jestliže je Soukup b řitký ironik, Hutkova poloha 
je docela jiný. I v písni Havlí čku, Havle , v ěnované dv ěma českým 
„disident ům“ – jednomu z 19. století a druhému z naší sou časnosti, je 
Hutka p ředevším nesmírn ě laskavý pozorovatel a komentátor života. Ze 
zúčastn ěných zp ěvák ů je navíc básník, a to lyrický básník, který sv ět 
vidí a chápe jako prostor poezie. 
Sváťa Karásek je v prvé řadě kn ět, a to i tehdy, když zpívá. Soukup je 
ironik, Hutka básník. Vlasta T řešňák není nic z toho. Rozpakoval bych 
se jakkoliv blíže ur čit jeho zp ěv; zdá se mi, že je to čistá mystická 
výpov ěď: jakoby nezpívao T řešňák sám, ale skrze n ěho zpívalo cosi 
vyššího, jakoby byl jeho hlas i on sám jenom nástro jem, na který hraje 
někdo jiný. I p ři vzácné vyrovnanosti um ěleckého dojmu z jednotlivých 
soubor ů i zp ěvák ů III.festivalu (to se netýká techniky ani vyzrálost i 
hudebník ů, ale prožitku a autenticity hudebního projevu) sou dím, že 
Třešňák vnesl na podzemní hudební scénu polohu, která ji  obohatila 
nepřehlédnutelným zp ůsobem. 
V záv ěru festivalu vystoupila Marta Kubišová; doprovázel ji na kytaru 
Jaroslav Hutka a zpívala jednu z jeho úprav moravsk ého folkloru ze 
Sušilovy sbírky Starala se máti má . Až sem jsme dosp ěli od n ěkdejší 
rockové intolerance: lidová píse ň zpívaná n ěkdejší hv ězdou české pop 
scény byla symbolickým vyjád řením duchovní jednoty, která se u nás 
v posledních letech vytvo řila. Jednoty, která spo čívá v p řijímání 
jakéhokoliv autentického projevu, pokud v jeho poza dí není postranní 
úmysl a pokud je nesen snahou vyjít vst říc všem lidem dobré v ůle. 

             M. 
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Č.j.:…………………………………..       Dne ……………………………………………... 

 

 

 
Výtisk č. : 1 
Počet list ů: 2 

 
 

Správa Státní bezpe čnosti 
IIa odbor, 3. odd ělení 

 
P  R  A  H  A 
------------- 

 
 

Akce „ZP ĚVÁK“ – sd ělení 
 
  Na základ ě Vašeho dožádání ze 10. 11. 1977 pod č.j. OS-003443/2a-77 

zasíláme výsledek šet ření k osob ě: 
 

HUTKA Jaroslav, nar. 21. 4. 1947 Olomouc, národnost  česká, st. 
     p řísl. čsl., svobodného povolání, bytem Praha 2, 
     Neklanova 30 
 

 Jmenovaný vystupoval v roce 1976 a 1977 v JmK pod hlavi čkou SSM 
v r ůzných m ěstech a ZO SSM. Na základ ě šet ření bylo zjišt ěno že: 
 
 V okrese Krom ěříž vystupoval jmenovaný dne 25. 6. 1977 ve Velkých 
Těšanech. Celou akci organizovala MO SSM Velké T ěšany. Jako po řadatelé 
byli za tuto zodpov ědni: 
 
DVOŘÁK František bytem Velké T ěšany 30 
ZAPLETAL Old řich bytem Velké T ěšany 57 
 
oba členové MO SSM. Vystoupení HUTKY zprost ředkoval bratr ZAPLETALA 
Old řicha, který pracuje na hodonínsku a s Jar. HUTKOU s e osobn ě zná. 
Vystoupení bylo bez honorá ře, dostal pouze ob čerstvení. Na základ ě 
preventivního opat ření provedeného ve spolupráci s KV SSM v Brn ě byla 
s OV SSM v Krom ěříži provedena opat ření k zamezení p řípadnému dalšímu 
vystupování na okrese Krom ěříž. Mimo tohoto nebyly zjišt ěny žádné 
poznatky k jeho činnosti. 
 Šet řením na okrese T řebí č bylo zjišt ěno, že jmenovaný vystupoval na 
okrese v roce 1976 celkem 3x a to dne 13. 6. 1976 v  Jarom ěřicích 
n/Rokytnou, dne 12.9.1976 ve Star či a dne 21.11.1976 v T řebí či. 
 
13.6.1976 vystupoval jmenovaný v klubovn ě ZO SSM Jarom ěřice. Vystoupení 
bylo písemn ě dohodnuto p římo s Jar. HUTKOU, kterého znal jeden z člen ů 
ZO SSM Jarom ěřice z vystoupení z Prahy, kde pracoval. Na toto 
vystoupení byla zpracována smlouva, ve které HUTKA účtoval za 
vystoupení 388,-- K čs, 30,-- K čs cestovného z Olomouce. Texty písní 
byly ironické, kritizovaly korupci, ne čistotu m ěst apod. 
12.9.1976 vystupoval jmenovaný ve Star či v ZO SSM. Toto vystoupení bylo 
dohodnuto členy ZO SSM, kte ří se zú čast. jeho vystoupení v Jarom ěřicích 
dne 13.6.1976. Texty obsahovaly kritiku nezdravých jev ů až urážky. 

OS-001559/23-77 29. 12. 1977 

Přísně tajné 
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Za vystoupení obdržel HUTKA 1 300,-- K čs. 
21.11.1976 zorganizoval Klub Mladých p ři M ěNV Třebí č vystoupení 
jmenovaného v JKP T řebí či. Adresu HUTKY dostali členové KM od člena 
hudební skupiny MODRÝ EFEKT, která na okrese vystup ovala v m ěsíci zá ří. 
Vystoupení bylo dohodnuto písemn ě. Texty písní byly ost ře namí řeny 
proti korupci, úplatká řství a jiným nešvar ům. Jak ZO SSM ve Star či tak 
i KM p ři M ěNV Třebí č měli p ůvodn ě v úmyslu opakovat vystoupení HUTKY, 
avšak po seznámení se s texty a ostrými narážkami v  nich se rozhodla 
více HUTKU nezvat. S OV SSM bylo na základ ě oapt ření s KV SSM Brno 
provedeno opat ření k zamezení p řípadného vystoupení HUTKY v ZO SSM na 
okrese. 
 Šet řením na okrese Uherské Hradišt ě bylo zjišt ěno, že HUTKA Jaroslav 
vystupoval dne 12.3.1977 ve Zlechov ě. Toto vystoupení organizovala TJ 
Sokol Zlechov. Smlouva nebyla uzav řena, povolení na MNV Zlechov nebylo 
vyžádáno, k jeho vystoupení byla provedena dokument ace zaslaná Vaší 
sou částí. Toto vystoupení zprost ředkoval KONVALINKA Josef nar. 
17.11.1949 prov ěř. v sig.sv. „ZLECHOV“ sv. č. 28192. 
 Šet řením provedeným na okrese Blansko nebylo zjišt ěno, že by HUTKA 
Jar. vystupoval či p ůsobil na okrese. V sou č. s OV SSM Blansko bylo 
přijmuto opat ření k p řípad. zamezení jeho vystoupení v okr. Blansko. 
 Provedeným šet řením na okrese Jihlava bylo zjišt ěno, že HUTKA 
Jaroslav zde vystupoval v roce 1976 a to v Jihlav ě, pod hlavi čkou ZO 
SSM Drogerie Jihlava, jeho závadové vystoupení bylo  dokumentováno 
pomocí magnetofonového pásku. S po řadateli byla provedena preventivní 
opat ření. S OV SSM, MNV a ONV Jihlava bylo provedeno pre ventivní 
opat ření k zamezení dalšího p říp. vystoupení HUTKA na okrese Jihlava. 
 Na okrese Brno – m ěsto a Brno – venkov bylo provedeným šet řením 
zjišt ěno, že HUTKA vystupoval jak v roce 1976 tak v r. 19 77 v Brn ě na 
Leninových kolejích ve VŠ klubu – jeho vystoupení b ylo dokumentováno na 
magnetofonový pásek. V roce 1977 m ěl jmenovaný vystupovat na VŠ v Brn ě 
pod hl. CŠV SSM, ale toto vystoupení nebylo povolen o KV SSM, v d ůsledku 
známých skute č. o závadových textech jmenovaného. Dne 10.12.1977 v Brn ě 
v soukromém byt ě v souvislosti s akcí „Ve černí universita J. PATO ČKY“ 
jmenovaný vystupoval. Vzhledem k tomu, že Jaroslav HUTKA má snahu 
vystupovat i nadále v Jmk, bylo v sou činnosti s p ředsedou KV SSM a OV 
SSM v Jmk provedeno preventivní opat ření s cílem zabrán ění dalšího jeho 
působení pod hlavi čkou SSM v Jmk. 
 V p říloze zasíláme 1 kotou č mag. nahrávky vystoupení výše 
jmenovaného na Leninových kolejích ve VŠ klubu v ro ce 1976, k posouzení 
a navrácení zp ět naší sou části. 
 
 
 
Vyřizuje: stržm. KLEIN Zbyn ěk 
   2105 

 
Náčelník II. odboru S-StB Brno 

(podpis) 
/pplk. TOBOLA Jaroslav/ 

 
příloha: 1 ks mag. kotou če 
 
 
Rozdělovník: 
Výtisk č.: 1 – II a odbor S-StB Praha 
Výtisk č.: 2 – doma 



Součást: X. správa FMV      Výtisk čís.: 2 
Odbor ...........1……..............odd.......1…...........….........  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: .... por. Talián Ivan …..….....  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku..5113 ……......kr.jméno.….“VOŘÍŠEK“ .........         
Číslo jednací....(nečitelné)………………..........…….......        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...12.1. ……...1978.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Jaroslav HUTKA – ohlasy na jeho činnost mezi mládeží 

 

 
Schůzka konána dne ...12.1.1978.……….....................  Popis. událost se stala dne…….počátek ledna…. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

 Po čátkem ledna cestoval Pramen tramvají, ve keré byl h lou ček asi 6-8 

mladých lidí, ve stá ří kolem 20 let. Pramen zaregistroval, že spolu hovo ří 

o zp ěváku Jaroslavu HUTKOVI. Obdivovali jeho „state čnost“, s kterou se 

přihlásil k Chart ě 77, hovo řili dále o tom, že HUTKA má n ějaké potíže 

s StB, ale da ří prý se mu na „policii“ vyzrát. Po řádá prý v n ějakém byt ě 

/Pramen nepochopil, zda ve svém/ ve čírky, na kterých se scházejí mladí lidé 

a kde HUTKA zpívá své písni čky. T ěchto ve čírk ů se má zú čast ňovat také Marta 

KUBIŠOVÁ. Ve skupince se hovo řilo také o tom, že řada student ů dochází za 

matkou KUBIŠOVÉ do obchodu, kde prodává gramodesky,  zde jí projevují 

solidaritu s činností její dcery. Matka KUBIŠOVÉ se k mladým lide m chová 

velmi p řátelsky, obstarává jim nedostatkové desky apod. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

xxxxxxxxxx  
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1x sv. TS 
1x 2a odbor S-Stb Praha 
1x AIO 
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Skupinka mladých vystupovala na Nám ěstí krasnoarm ějc ů a dle Pramene se 

jednalo z řejm ě o studenty právnické nebo filosofické fakulty KU. 

 

2) Zpráva obsahuje ohlasy na činnost HUTKY a KUBIŠOVÉ v řadách mladých 

lidí, pravd ěpodobn ě student ů, kte ří se zú čast ňují ve čírk ů, které 

HUTKA pořádá. Uvedená skupinka se velmi otev řeně HUTKOVI obdivovala. 

 

3) 0 

 

4) Zpráva bude postoupena pro informaci 2a odboru S -StB Praha. 

 

5) HUTKA Jaroslav, signatá ř „Charty 77“, zájmová osoba 2a odboru 

     S-Stb Praha 

 KUBIŠOVÁ Marta, mluv čí „Charty 77“, zájmová osoba 1. odboru 

 

6) Zprávu p ředal seriozní TS, jedná se o neprov ěřený poznatek, který TS 

získal náhodn ě. 

 

 

 

Vypracoval: 

por. Talián Ivan        Ná čelník 1. odd. 1. odboru 

(podpis) 

kpt. KULHÁNEK Jaroslav 
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2a odbor, 4. odd ělení 

Čj.: ……………………………         Dne …………………………….. 

 

 

Výtisk č. : 2 

Počet list ů : 1 

Přílohy : 1 ks mag. pásku 

 

 

 

 

 

   S p r á v a  StB 

   2. odbor 

   B R N O 

   -------- 

 

   k rukám s. Kleina 

 

 

   Akce „ ZP ĚVÁK „ – sd ělení 

   ------------------------- 

 

 

  V p říloze Vám zasíláme zp ět magnetofonový pásek z vystoupení 

zpěváka a kytaristy Jaroslava HUTKY v Leninových kolej ích 

v Brn ě, kterou jste nám zap ůj čili k vyt ěžení. 

 

 

Náčelník 2a odboru Správy StB Praha 

(podpis) 

/ mjr. Jaroslav GRABMÜLLER / 

OS-0531/2a-78 24.1.1978 



Součást: X. správa FMV      Výtisk čís.: 1 
Odbor ...........3……..............odd.......2…...........….........  Počet listů: 1 
Operat.pracovník: .... ppor. Medek …………...…..... Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku..12308 ……......kr.jméno.….EFEKT…….........         
Číslo jednací....VN-0198/3-2/78………..........…….......        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...30.1. ……...1978.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 HUTKA Jaroslav a jeho p řívrženci – p říprava tzv. 

 „MUZIKANTSKÉ CHARTY“ 

 
Schůzka konána dne ...30.1.1978.……….....................  Popis. událost se stala dne…….26.1.1978………. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

 1/ Dne 26.1.1978 se pramen sešel s osobami z pros ředí p ůsobení zp ěváka 

a kytaristy Jaroslava HUTKY, které zná pouze od vid ění. V pr ůběhu rozhovoru 

se pramen dov ěděl, že HUTKA projevuje obavy o svoji další hudební činnost, 

která je velmi ohrožena jeho dosavadním trestním st íháním. V této 

souvislosti bylo pramenu sd ěleno, že osoby soust ředěné kolem HUTKY 

připravují pod jeho vedením vydání po vzoru CHARTY 77  pamfletu pod názvem 

MUZIKANTSKÁ CHARTA, ve které má být konkrétn ě upozorn ěno na postih 

hudebník ů a zp ěváku v ČSSR. 

  V dalším rozhovoru se nepoda řilo pramenu zjistit další podrobnosti, 

pouze to, že uvedený dokument je ve stádiu p říprav. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

xxxxxxxxxx  

9 

1x 2a odbor S-StB Praha 
1x kontr. sv. ZP ĚVÁK sv. č. 13612 
1x sv. č. 12308 
1x SAIO 

 



 

 

- 2 – 

 

 

2/ Zpráva poukazuje na možnost zneužití trestního s tíhání J. HUTKY 

k vydání pomlouva čné tzv. MUZIKANTSKÉ CHARTY. 

 

3/ 0 

 

4/ Pramen byl úkolován k získávání konkrétních pozn atk ů v uvedeném 

směru. Informace bude rovn ěž postoupena 2a odboru S-StB Praha, kde je 

HUTKA rozpracováván. 

 

5/ HUTKA Jaroslav - nar. 21.4.1947 Olomouc, bytem P raha 2, 

      Neklanova 30 

 

6/ Zpráva byla získána od seriozního TS a lze ji po važovat za 

pravdivou. 

 

 

 

Operativní pracovník : 

(podpis) 

ppor. MEDEK Ladislav 



Součást: X. správa FMV      Výtisk čís.: 2 
Odbor ...........3……..............odd.......2…...........….........  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: .... ppor. MEDEK …………...…..... Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku..12308 ……......kr.jméno.….EFEKT…….........         
Číslo jednací....VN-0349/3-2/78………..........…….......        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...20.2. ……...1978.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 MUZIKANTSKÁ CHARTA – snížení aktivity jejich tv ůrc ů 

 

 
Schůzka konána dne ...17.2.1978 .…….....................  Popis. událost se stala dne…….16.2.78…………. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

 

1/ Dne 16.2.1978 m ěl Pramen možnost hovo řit s vedoucím beatové hudební 

skupiny Moddrý efekt Radimem HLADÍKEM, který je ve styku s folkovým 

zpěvákem Jaroslavem HUTKOU. HLADÍK pramenu sd ělil, že je mu známo, 

že osoby soust ředěné kolem HUTKY p řipravovaly vydání svého 

prohlášení týkajícího se sitauce v naší populární h udbě ve zn ění, 

tzv. MUZIKANTSKÉ CHARTY. V sou časné dob ě HUTKA ajeho p řátelé upouští 

od tohoto zám ěru, vzhledem k tomu, že HUTKA je v trestním stíhání  

a má obavy z ješt ě p řísn ějšího postihu v p řípad ě, že by se na 

vypracování uvedeného prohlášení podílel. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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1x prac. sv. TS č. 12308 
1x 2a odbor S-StB Praha 
1x kontr. sv. ZP ĚVÁK 
1x SAIO 

9 



 

 

- 2 – 

 

 

 

  Radim HLADÍK se podle sd ělení pramene pln ě distancoval od 

takovýchto akcí skupiny zp ěvák ů, kte ří o sob ě prohlašují, že 

jsou u nás za svou um ěleckou činnost diskriminováni. 

 

 2/ Zpráva poukazuje na to, že J. HUTKA i v sou časné dob ě 

setrává na protispole čenských pozicích, ale v d ůsledku obav ze 

soudního postihu se snaží z ůstávat v klidu a do časn ě se 

vyst říhat protispole čenských projev ů. 

 

3/ 0 

 

4/ TS byl úkolován k získávání dalších poznatk ů z prost ředí 

skupiny osob soust ředěné kolem J. HUTKY. 

 

5/ HUTKA Jaroslav - nar. 21.4.1947 Olomouc, bytem P raha 2, 

      Neklanova 30 

 HLADÍK Radim - vedoucí hudební skupiny Modrý efekt , 

     člen PKS 

 

6/ Zpráva byla získána od seriozního TS. 

 

 

Operativní pracovník : 

(podpis) 

ppor. MEDEK Ladislav 



Součást: Správa StB - PRAHA     Výtisk čís.: 2 
Odbor ...........2/b ……..............odd.......2….........…......  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: .... ppor. DUCHA Č………….…....  Přílohy:   
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku..28312 ……......kr.jméno.….KRÁTKÝ…….....         
Číslo jednací....OS-00800/2a-78………..........…….....        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze …….. dne ...1. b řezna …..1978.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Jaroslav HUTKA a Vlastimil T ŘEŠŇÁK – zájem o jejich vystoupení 

        mezi mládeží 

 
Schůzka konána dne ...27.února 1978 ......................  Popis. událost se stala dne…….leden 1978 …. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

 

1. Pramen na sch ůzce dne 27.2.1978 sd ělil, že titulu své funkce provád ěl 

jakýsi osobní pr ůzkum mezi mládeží navšt ěvující mládežnické kluby. Cílem 

tohoto pr ůzkumu bylo zjistit, o jaký nám ět a nápl ň programu by m ěli zájem. 

Z pr ůzkumu vyšlo najevo, že mladí lidé žádají, aby do kl ubových program ů 

byli za řazováni HUTKA s T ŘEŠŇÁKEM. Rovn ěž tak je mezi mládeží zna čný zájem 

o tzv. antidiskotéky Ji řího ČERNÉHO. V daném p řípad ě se jednalo o závodní 

klub n.p. TESLA Strašnice. Vedoucí tohoto klubu vša k odmítá umožnit 

vystoupení HUTKY a T ŘEŠŇÁKA, ale dle slov Pramene, by m ěl zájem uspo řádat 

program antidiskotéky s Ji řím ČERNÝM. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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Vyhotoveno 2 x: 
Výt. č.1: sv. č.28312 zde 
Výt. č.2: 3.odd. 2/2a odboru 

 



 

 

- 2 – 

 

 

 2. Zpráva poukazuje na zájmu ur čité části mládeže o závadové 

hudebníky, jakými jsou HUTKA a T ŘEŠŇÁK. 

 

 3. 0 

 

 4. V uvedeném klubu bude provedeno opat ření s cílem kategoricky 

odmítnout vystoupení HUTKY s T ŘEŠŇÁKEM a tím zabránit jejich 

ovliv ňování širšího okruhu mládeže. V p řípad ě vystoupení Ji řího 

ČERNÉHO s antidiskotékou, provést agenturní obsazení . 

 

 5. Ji ří ČERNÝ – dosud neztotožn ěn; 

  Jaroslav HUTKA, nar. 21.4.1947, bytem Praha 2, Ne klanova 30; 

    Vlastimil T ŘEŠŇÁK, nar. 26.4.1950, bytem Praha 1, 

Dušní 906/B. 

    

   6. Zpráva pochází od seriozního Pramene. 

 

 

Vypracoval: ppor. DUCHA Č Václav 

 

 

 

Náčelník 2. odd ělení 2/b odboru: 

(podpis) 

/ ppor. Maryško Jaroslav / 



  

 Obvodní správa StB 

P r a h a   2 . 

--------------- 

Dne 29. b řezna 1978. 

 

 

 

 

Z v l á š t n í   p ř í l o h a 

------------------------------- 

ke svodce událostí dne 29.3.1978 

-------------------------------- 

 

 

 V pr ůběhu st řežení bytu objektu č. 4, Ladislava HEJDÁNKA, nar. 

10.7.1927, bytem Praha 2, Slovenská ul. č. 11 v dob ě od 08,00 hod. dne 

28.3.1978 do 22,00 hod. dne 29.3.1978 bylo zjišt ěno následující : 

- v 06,10 hod. opustil objekt č. 4 sv ůj byt. 

- v 06,35 hod. opustila byt manželka objektu č. 4. 

- v 17,00 hod. navštívil byt objektu Ji ří DIENSTBÍR nar. 20.4.1937, 

    bytem Praha 3, Podskalská 8. 

- v 17,45 hod. navštívila byt BENDOVÁ Eva, nar. 22. 12.1958, bytem 

    Praha 10, Vršovice, Rybalkova 10. 

- v 18,00 hod. navštívil byt objektu č. 4, Jaroslav HU ŤKA, nar. 

    21.4.1947, bytem Praha 2, Neklanova 30. 

- v 18,20 hod. odešel z bytu Jaroslav HU ŤKA, 

- v 19,40 hod. opustila byt BENDOVÁ. 

- v 16,20 hod. se vrátil objekt č. 4 zp ět do svého bytu. 

 

 Jinak, již nikdo byt neopustil a také nikdo jiný b yt nenavštívil. 

V pr ůběhu st řežení nedošlo k žádným mimo řádným událostem. 

 

 

Náčelník OS StB Praha 2: 

(podpis) 

/ pplk. Z e l e n k a./ 

 



Součást: S-StB Praha       Výtisk čís.: 2 
Odbor ...........2a……............odd.......4…...........….........  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: .... nstržm. ZÍTA ….……...….....  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku..19426 ……......kr.jméno.….FRANTA….........         
Číslo jednací....VN-0198/3-2/78………..........….........        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...28.3. ……...1978.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 HUTKA Jaroslav – snaha o vycestování – poznatek. 

 

 
Schůzka konána dne ...24.3.1978.……….....................  Popis. událost se stala dne…….21.3.1978………. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

 

    Pramen se dne 21.3.1978 sešel s Antonínem MATZN EREM externím 

spolupracovníkem n.p, Suprafon. Ten mu mimo jiné sd ělil, že se potkal 

s Jaroslavem HUTKOU, kterého zná od té doby co pro Suprafon natá čel desky. 

MATZNER se ptal HUTKY co d ělá, když nem ůže v poslední dob ě ve řejn ě 

vystupovat. Na dotaz Pramene co mu na to HUTKA odpo věděl, MATZNER uvedl. 

Že HUTKA píše r ůzné články, které mají pobu řovat státní instituce, že 

mu aspo ň usnadní cestu ven. Na dotaz Pramene o jakou cestu se jedná, 

MATZNER řekl, že se snaží HUTKA požádat o vyst ěhování do Holandska, 

kde má velmi dobré známé. Zda HUTKA o vyst ěhování již požádal 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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č.1 sv. č.26 272 S-StB Praha 2a/4 
č.2 kontr. sv. „ZP ĚVÁK“ X. správa 
       3.odbor 

0 



 

 

 

- 2 – 

 

 

MATZNER nevěděl. Ješt ě uvedl, že by s HUTKOU m ěla vycestovat i jeho 

manželka. 

 

 

2/ Operativní význam zprávy spo čívá v tom, že poukazuje na snahu 

Jar. HUTKY o vyst ěhování do Holandska. 

 

3/ 0 

 

4/ Zpráva bude postoupena na X. správu 3. odbor, kd e je na HUTKU 

zaveden kontrolní svazek a po dohod ě s X. správou bude 

prokonzultováno, p řípadné vy řízení nebo zamítnutí HUTKOVY žádosti o 

vyst ěhování do Holandska. 

 

5/ HUTKA Jaroslav nar. 21.4.1947  Praha 2, Neklanov a 30 

 MATZNER Antonín, naar. 22.8.1944 Praha 6, Zem ědělská 8 

 

6/ Zpráva je pouze informativní, i když je od serio zního 

spolupracovníka. 

 

 

 

Vypracoval : nstržm. Zíta (podpis) 

 

 

Náčelník 4. odd ělení 2a odboru 

(podpis) 

pplk. HI ŘMAN Jaroslav 



Součást: S-Stb Praha       Výtisk čís.: 1 
Odbor ...........2a……..............odd.......4….........….........  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: .... Dolanský ………………..….....  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku..22614 ……......kr.jméno.….KŘÍŽ …..….........         
Číslo jednací..……………………………..........…….......        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...30.3. ……...1978.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Zpěvák Jaroslav HUTKA – poznatky. 

 

 
Schůzka konána dne ...21.3.1978.……….....................  Popis. událost se stala dne…….16.3.1978………. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

 Pramen na sch ůzce informoval o svém setkání s výtvarníkem Mirosla vem 

HÁJKEM, který je dobrým p řítelem Jaroslava HUTKY. HÁJEK pramenu sd ělil, 

že se v nedávné dob ě sešel s HUTKOU, který mu řekl, že prý nyní už 

vůbec nikde nevystupuje a jenom píše. Za tím ú čelem jezdí často mimo 

Prahu, p řevážn ě k rodi čům, kte ří žijí n ěkde na Morav ě. K jeho finan ční 

situaci HÁJEK uvedl, že HUTKA je na tom v soua čsné dob ě poměrn ě dob ře, 

neboť prý obdržel ze Supraphonu 30 000 K čs za desku. 

  HUTKA je mj.v písemném spojení s bývalým manžerem  skupiny Šafrán 

Ji řím PALASEM, který emigroval do Švédska v r.1977. 

 HUTKA si však st ěžoval, že tato korespondence je prý našimi ú 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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Výtisk č.1.= sv.č.26272 „ZPĚVÁK“ 
  „    č.2.= sv.č.22614 

 

a 

úřady 
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zabavována. PALAS proto nechává své dopisy pojiš ťovat na 70 

švédských korun, což mu takto vynáší docela slušný honorá ř. 

 

2/ Zpráva charakterizuje sou časnou situaci bývalého zp ěváka 

Jaroslav HUTKY a zárove ň informuje o jeho spojení s emigrantem 

Ji řím PALASEM, který je t. č. ve Švédsku. 

 

3/ 0 

 

4/ Zpráva bude postoupena k informaci do akce „ZP ĚVÁK“, kde je 

osoba Jaroslava HUTKY rozpracovávána. 

 

5/ Jaroslav HUTKA nar. 21.4.1947 bytem Pha 2, Nekla nova 30 

 Ji ří PALAS nar. 30.8.1949 emigrnat – Švédsko 

 Miroslav HÁJEK bytem Praha 1, Nerudova 40, malí ř 

 

6/ Zpráva byla získána z prov ěřeného pramene. 

 

 

Vypracoval : Por. Dolanský (podpis) 

 

 

Náčelník 4.odd. 2a odboru 

(podpis) 

  pplk. Hi řman Jaroslav 



Součást: X. SPRÁVA FMV      Výtisk čís.: 2 
Odbor ...........2……..............odd.......1….........….........  Počet listů: 1 
Operat.pracovník: .... por. VACH ……………..….....  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku……….……......kr.jméno.….MICHAL….........         
Číslo jednací..……VN-00854/2-1/78….........….........        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...24.3. ……...1978.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

   HAVEL Václav – styk na Ji řího PALLASE (emigrant) 

Švédsko). 

 
Schůzka konána dne ...21.3.1978.……….....................  Popis. událost se stala dne…….19.3.1978………. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

 

 1) P ři návšt ěvě Pramene u Václava HAVLA telefonoval jmenovanému Ji ří 

PALLAS, emigrant ve Švédsku. HAVEL sd ělil PALLASOVI, že četl u Petra 

(pravd ěpodobn ě KOPTA) PALLAS ŮV dlouhý dopis, který ho velmi zaujal. 

Některé podn ěty z tohoto dopisu p řevezmou, hlavn ě to co se týká 

kontaktu s emigrantskými spisovateli. Jde o to, pro razit tu 

protiemigrantskou blokádu a strach, které jsou u ná s. PALLAS velmi 

kladn ě hodnotil skute čnost, že HAVEL vydal knihu u ŠKVORECKÉHO pod svým 

jménem a se svým doslovem. HAVEL si st ěžuje, že Charta 77 v poslední 

době ud ělala n ěkolik d ůležitých text ů, ale jejich publicita je minimální  

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

xxxxxxxxxx  

 

1 x akce TOMIS zde 
1 x S- StB Praha s. HNULÍK 
1 x AIO 

 



 

 

 

 a bude t řeba v tom n ěco ud ělat. On sám je ochoten kdykoliv 

přečíst text do telefonu s tím, že si to doty čný nahraje 

v češtin ě na magnetofon, potom to p řeloží a usoudí, co by se 

dalo použít. Považuje to za nejrychlejší a nejbezpe čnější 

způsob. Je však nutné, aby p říslušná agentura platila telefon, 

protože pro soukromníka je to p říliš drahé. 

 

  HAVEL se dále dotázal PALLASE, zda ví o tom, že J aroslav 

HUTKA žádá o vyst ěhování do Holandska. Podle PALLASE je HUTKA 

blázen, protože ve Švédsku by m ěl lepší možnosti. 

 

  PALLAS dále informoval HAVLA, že Italové vystoupi li v SOF. 

Je to prý skandál a proti SOF se již údajn ě ozývají i Ma ďaři a 

Rumuni. PALLAS p řislíbil zaslat o t ěchto událostech článek 

z novin. 

 

  2) Pokra čující kontakt HAVLA a PALLASE. Jmenovaní vzájemn ě 

koordinují a dopl ňují svou činnost. 

 

  3) 0 

 

  4) Informovat S-StB Praha, s. HNULÍK 

   Sledovat, jak HAVEL využívá telefonu pro p ředávání 

informací a provád ět dokumentaci využití v zahrani čním tisku ve 

smyslu § 98 t.z. 

 

  5) HAVEL Václav, 5.10.1936, akce TOMIS zde 

   PALLAS Ji ří, emigrant ve Švédsku, zájmový objekt 

       S-StB Praha 

   HUTKA Jaroslav, 21.4.1947 zp ěvák 

 

  6) Zpráva z prov ěřeného pramene. 

 

 Operativní pracovník: 

 por. VACH (podpis) 

Náčelník 1. odd ělení 2. odboru 

kpt. Václav ŘÍHA 

(podpis) 



 

 

 

 

 ---------------------- 

 

 

 

Praha dne 18.4.1978 

 

 

 

 

 

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM 

------------- 

 

 

   Dne 17.4.1978 ve 20,10 hod. byly zadrženy v byt ě manžel ů 

HUTKOVÝCH níže uvedené osoby, které byly p ředvedeny ke zdejší správ ě na 

základ ě § 19 zák. SNB č. 40/74. 

 

BĚLÍKOVÁ Jarmila, nar. 27.4.1948 

HUTKOVÁ Daniela  nar. 8.5.1953 

KUBIŠOVÁ Marta  nar. 1.11.1942 

DIENSTBIER Ji ří  nar. 20.4.1937 

HAVLÍČEK Karel  nar. 30.1.1944 

MORAVEC Jan   nar. 12.1.1942 

HUTKA Jaroslav  nar. 21.4.1947 

 

  V uvedený den byli v byt ě manžel ů HUTKOVÝCH francouzští st. 

přísl. 

 

SCHWARTZ Guy  nar. 28.3.1942, povoláním žurnalista a 

SCHWARTZ Glaudette nar. 18.7.1941, profesorka 

 

  Oba p řilet ěli do ČSSR letadlem a jsou ubytováni od 9.-19.4.1978 

v Hotelu Olympic – Garni č. 320. 

  Kontrolou na PAV bylo zjišt ěno, že jde o turistický zájezd. 

Správa Sboru národní bezpečnosti 
hlavního města Prahy a Středočeského 

kraje 
S StB Praha – 2 a odbor 

ZHODNOCENO 
19. dubna 1978 

Přísně tajné 
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 Cílem tohoto opat ření bylo znemožnit p ředání písemností 

představitel ům SOF. 

 

 HAVLÍ ČKOVI, který je osobním řidi čem KUBIŠOVÉ a MORAVCE byl 

odebrán řidi čský pr ůkaz a OTP v d ůsledku technických závad na jeho 

voze. 

 

Náčelník 2a odboru S-StB Praha 

 

mjr. Grabmüller Jaroslav 



 

 

  Plán MBO ve dnech 17.4.1978 – 15.5.1978 

v akci „ ZP ĚVÁK „. 

  ---------------------------------------- 

 

 

V Praze dne 17.4.1978 

 

Prvopisem ! 

 

Počet list ů : 

 

 

HUTKA Jaroslav nar. 21.4.1947, Olomouc, zp ěvák a kytarista 

     svobodné povolání, bytem Praha 2, Neklanova 30 . 

 

 

  Ve dnech opa ření bude intenzívn ě a soustavn ě provád ěna 

kontrola pohybu a činnosti HUTKY pomocí: 

 

1/ úkona TA 133 - který bude každý den vyt ěžován a zjiš ťován 

     pohyb objekta a p řípadná sjednávána 

     sch ůzková činnost – k p řípadnému opat ření 

     po linii StB. 

 

2/ podstavením TS-K ŘÍŽ ŘO s.Dolanský, který byl zaúkolován 

 k inteznívnímu styku s objektem. 

 

 

Zpracoval : nstržm. Zíta (podpis) 

 



Součást: X. správa FMV      Výtisk čís.: 3 
Odbor ...........2….…..............odd.......1…..........….........  Počet listů: 1 
Operat.pracovník: .... mjr. MATURA …………..….....  Přílohy:   
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku..……………......kr.jméno.…………....….........         
Číslo jednací..……VN-001072/2-1/78….......…….......        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...20.dubna …...1978.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Reakce Jana MORAVCE – manžela Marty KUBIŠOVÉ na opa t ření 

v byt ě Jaroslava HUTKY 

 
Schůzka konána dne ...19.4.1978.……….....................  Popis. událost se stala dne……………………..…. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1./ Pramen, který se delší dobu zdržuje u Dany HORÁ KOVÉ se dne 19.4 

v ranních hodinách dozv ěděl na základ ě rozhovoru, který m ěla s Janem 

MORAVCEM, že blíže neuvedené osoby byly zadrženy v byt ě Jaroslava 

HUTKY. 

 Dana HORÁKOVÁ se o tomto rovn ěž dozv ěděla a ví také že HUTKA je bez 

auta. P ůvodn ě měla Dana H. v úmyslu jet za Martou KUBIŠOVOU k její 

matce a popovídat si s ní. 

 Jan MORAVEC ji p řerušil sd ělením, že na základ ě toho masového 

zatýkání se s Martou rozhodli, že nikam nepojedou. Původn ě měli 

v úmyslu jen na chalupu Václava HAVLA, kde má v sob otu 23.4.1978 

dojít k setkání velkého po čtu osob. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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1 x sv.11976 
1 x sv.TOMIS 
1 x 2a odbor S STB Praha 

 



 

 

 

 

 

Jan MORAVEC ji pak vyzval, aby k nim p řijela na návšt ěvu. Dana 

HORÁKOVÁ slíbila se tam objeví kolem 18 hodiny. 

 

2./ Zpráva popisuje reakci Marty KUBIŠOVÉ a jejího manžela na 

zadržení n ěkolika osob u Jaroslava HUTKY. Ze zprávy pramena 

vyplývá, že z řejm ě nepojedou na chalupu k Václavu HAVLOVI. 

 

3./ 0 

 

4./ Pramen byl úkolován, aby dále sledoval reakci a  eventuální 

přípravy k odjezdu jmenovaných. 

 

5./ HORÁKOVÁ Dana, nar. 27.3.1947 sv. 11976 

 KUBIŠOVÁ Marta – akce CHALUPNICE 

 

6./ Zpráva byla získána prov ěřeným pramenem. 

 

 

 mjr. Matura Vladimír 

 

 

Náčelník 1.odd ělení 

kpt. Václav Ř í h a (podpis) 



Součást:          Výtisk čís.: 2 
Odbor ...........…...…..............odd.......…............….........  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: .... mjr. RUSNOK Adam …..….....  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku..……………......kr.jméno.…………....….........         
Číslo jednací..……004509……………….......…….......        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V …..Č. T ěšín ě…….. dne ...21.4. ………...1978.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Poznatky k vystoupení písni čkářů HUTKY a NOSE v OZ 065 

 

 
Schůzka konána dne ...…………………….....................  Popis. událost se stala dne……………………..…. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 
 
1. V rozhovoru s p ředsedou ZO SSM OZ 065 o.p. ŠVR ČKEM dne 4.4.1978 jsem 
zjistil, že v m ěsící kv ětnu 1977 vystupoval na klubovn ě OZ 065 pražský 
písni čkář HUTKA Jaroslav, který m ěl údajn ě zakázanou ve řejnou činnost. 
Kromě toho v OZ 065 v pr ůběhu roku 1977 vystupoval další pražský písni čkář 
NOS a jeho p řítel z Rychvaldu ŠTREICHL. Vystoupení se zú častnilo asi 20 
osob. TS „VÁCLAV“, který se tohoto vystoupení zú častnil ve správ ě uvedl, že 
HUTKA v pr ůběhu vystoupení p řednašel také básni čky, které nevhodným 
způsobem kritizovaly n ěkteé aktuelní politické a spole čenské události. Na 
podrobnosti vzhledem k časovému odstupu si již nepamatoval. 

Prov ěrkou uvedených skute čností jsem zjistil, že vystoupení pražských 
písni čkářů v OZ 065 organizoval kulturní referent ZV ROH o.p.  BLAŽEK Petr, 
který v d řív ější dob ě sám vystupoval jako zp ěvák na r ůzných amaterských 
sout ěžích SSM. V roce 1975 se p ři vystoupení v T řinci seznámil se 
ŠTREICHLEM Josefem, který mu nabídl zprost ředkování p ři zajišt ění 
písni čkářů pro ZO SSM OZ 065. O.p. BLAŽEK se domluvil se ŠTRE ICHLEM 
a ten mu zajistil vystoupení HUTKY v kv ětnu 1977 pro ZO SSM OZ 065 v 
 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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č.1: pro SVKR KVS 
č.2: pro S-StB hl.m.Prahy a 

 St ředočs.kraje 
č.3: pro S-StB Karviná 
č.4: pro OPS 065 

 

ODDĚLENÍ VOJENSKÉ KONTRAROZVĚDKY 
při KVS Ostrava 



 

 

- 2 – 

 
 

Č.T ěšín ě. Obdobným zp ůsobem zajistil také vystoupení písni čkáře NOSE 
v listopadu 1977. 
Prov ěrkou osoby J.HUTKY na O Stb Karviná jsem zjistil, ž e se jedná o 
bývalého vedoucího um ělecké skupiny „ŠAFRÁN“ v Praze. Členy této 
skupiny byli také NOS, Merta a další. Po vyjití „ch arty 77“ byly 
zjišt ěny poznatky, že HUTKA se aktivn ě styká s n ěkterými signatá ří 
této charty, p ředevším s VACULÍKEM. Program skupiny „ŠAFRÁN“ často 
obsahoval narážky proti politice KS Č. Z toho d ůvodu bylo Jaroslavu 
HUTKOVI zrušeno povolení k ve řejnému vystupování. Na O Stb Karviná 
jsem však nezjistil p řesné datum kdy bylo HUTKOVI povolení 
k vystupování zrušeno. Z toho d ůvodu nejde jednozna čně ur čit, zda 
v dob ě jeho vystoupení v OZ 065 v kv ětnu 1977 vystupoval legaln ě. 
Dále bylo zjišt ěno, že HUTKA udržuje p řátelské styky s J. 
ŠTREICHLEM, který vystupuje jako amatér – písni čkář na r ůzných 
akcích. ŠTREICHL udržuje styky s o.p. BLAŽKEM. HUTK A vystupoval 
v roce 1977 na n ěkolika místech v okrese Karviná. Vystoupení vždy 
sjednával ŠTREICHL. Uvedené skute čnosti kolem HUTKY a ŠTREICHLA jsou 
v sou časné dob ě objas ňovány v SPO. OSH Karviná 

2. Poznatky obsahují skute čnosti o kontaktech písni čkářů HUTKY a 
ŠTREICHLA na p říslušníky OZ 065. 

3. Poznatky jsou dokumentovány pohovorem s o.p. ŠVR ČKEM, AZ „VÁCLAV“ 
i pohovorem s o.p. BLAŽKEM. 

4. a/poznatky p ředat S-Stb Praha i O Stb Karviná, 
 b/TS VÁCLAV zam ěřit na prov ěrku o.p. BLAŽKA ve sm ěru jeho kontaktu 

na ŠTREICHLA, p řípadn ě HUTKU. 
5. HUTKA Jaroslav nar. 21.4.1947 Olomouc, nár. česká, čsl. st. p ří- 
     slušník, bytem Praha 2, Neklanova 30. 
 BLAŽEK Petr nar. 4.8.1949 Č.T ěšín, nár. česká, čsl. st. p řísl. 
     ženatý, člen KS Č, technik OZ 065, bytem Český 
     T ěšín, Ostravská 70, okr. Karviná. 
 ŠTREICHL Josef, nar. 8.9.1949 Rychvald, nár. česká, čsl. st. 
     p říslušník, řidi č MNV Rychvald, bytem Rchvald 
     č.231, okr. Karviná. 
 Nos – data nezjišt ěna. 
6. Dle provedené prov ěrky nikdo z p říslušník ů OZ 065, kte ří se podíleli 

na organizování vystoupení HUTKY nev ěděl, že by ten m ěl zrušeno 
povolení k ve řejnému vystupování. Rovn ěž tak nikdo s ním neudržuje 
styky. 

 
St.ref.VKR OZ 065 Č.T ěšín 
  mjr.  R u s n o k Adam 

(podpis) 
 
 
Vyjád ření ná čelníka OVKR:  
Předkládám pro informaci a p ředání S-StB hl.m.Prahy a St ředočeského 
kraje k p řípadnému využití. Sou časn ě p ředat O-StB Karviná k využití. 
 

24.4.1978 
Náčelník OVKR KVS 
pplk. Jan Macalík 

(podpis) 

 



 

X S Stb 

P r a h a 

--------- 

 

 

 

 

 

    Poznatek zasílám pro Vaší informaci. 

 

 

Náčelník III.odboru SVKR-ZVO 

 plukovník Josef  L á s k a 

(podpis) 



NOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCENOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCENOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCENOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCE    
    

SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI    
HLAVNÍHO MĚSTA PHLAVNÍHO MĚSTA PHLAVNÍHO MĚSTA PHLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJERAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJERAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJERAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE    

 

Čj.: ……………………………         Dne …………………………….. 

 

 

Výtisk č. : 2 

 

Počet list ů : 2 

 

 

II. Správa FMV 

3.odbor 

P R A H A 

_________ 

 

 

Akce „GEOLOG“ – ustanovení styk ů objekta v Praze – sd ělení. 

___________________________________________________ ________ 

 

 

 

  Dle Vašeho požadavku ze dne 10.kv ětna 1978 pod čj. OS-00259/33-78/51 

k ustanovení styk ů objekta v akci „GEOLOG“ sd ělujeme následující : 

 

 

 H U T K A  Jaroslav - nar. 21.4.1947 Olomouc, české nár. čsl. 

st. p řísl. ženatý, bez politické p řísl., 

svobodný um ělec, bytem Praha 2, Neklanova 

30. 

 

  Jmenovaný je zdejší správou rozpracováván v signá lním svazku č.26272 

vedeným pod heslem „ZP ĚVÁK“ pro nep řátelskou činnost, která zpo čívá 

v hanobení republiky, jejího p ředstavitele dle § 102 a 198/b TZ. Na svých 

koncertech zpívá písn ě, jejichž text je ideologicky závadný a má svým 

obsahem negativní dopad na mladé poslucha če. Agenturn ě-operativními 

prost ředky byly též získány poznatky o jeho stycích s čelnými p ředstaviteli 

pravice v oblasti kulturní fronty jako je Václav HA VEL, Pavel KOHOUT, Marta 

KUBIŠOVÁ a další. Vzhledem k t ěmto skute čnostem je zde reálný p ředpoklad, 

že by mohl mít v byt ě tiskoviny závadového charakteru. 

OS-001833/2a-78 26.května 1978 



 

 

- 2 – 

 

 

M E R T A  Vladimír - nar. 20.1.1946 Praha, české nár., čsl. 

       st.p řísl. bez politické p říslušnosti, 

       zp ěvák a kytarista, bytem Praha 7, 

       Františka K řižíka 21. 

 

  Jmenovaný je zdejší správou rozpracováván ve svaz ku PO, č.27758 

vedený pod heslem „ŠAFRÁN“. Vystupuje zejména pod z áštitou r ůzných 

jednot, ZO-SSM a ZV-ROH. Agenturn ě-operativní cestou bylo zjišt ěno, že 

ve svých vystoupeních používá dvojsmyslných narážek  a invektiv proti 

politice KS Č a socialistickému z řízení v ČSSR. Též jsou styky na čelné 

představitele pravice jako je Pavel KOHOUT, Karol SID ON a další. 

 

 

 T Ř E Š Ň Á K  Vlastimil - nar. 24.6.1950 Praha, české nár. 

       čsl. st.p řísl., ženatý, bez politické p řísl. 

       zp ěvák a kytarista, bytem Praha 1, Dušní 

       906/8. 

 

  Jmenovaný je zdejší správou rozpracováván ve svaz ku PO, č.27757 

vecený pod heslem „RYCHTA“. Jedná se též o písni čkáře, který vystupuje 

zejména v mládežnických klubech a klubech SSM, kde ve svých písních 

používá r ůzných invektiv proti sou časnému z řízení v ČSSR. Styky též 

zejména z oblasti čelné pravice v oblasti kultury. 

 

 

 K R A T O C H V Í L  Martin – nar. 22.5.1946 Praha , české nár. 

       čsl. st.p řísl. vedoucí jazz Q Praha, bytem 

       Praha 6, Na Petynce 134, p řechodn ě Praha 

       6, Václavkova 6. 

 

  Jmenovaný byl využíván jako KTS do problematiky „ Kulturní za řízení“ 

s cílem pozd ějšího získání jako TS. Po provedené prov ěrce se tato 

možnost nepotvrdila, KRATOCHVÍL tuto možnost zcela vylou čil a proto je 

v sou časné dob ě svazek KTS p řed uložením. 

 

Zpracoval : por. Kotál R.      Ná čelník 2.a odboru S-StB 

(podpis)          (podpis) 

           / mjr. Grabmüller Jar./ 



 

 

 

 

  S – StB Praha 

  2a odbor – 4.odd ělení 

  ---------------------- 

 

 

V Praze dne 29.5.1978 

 

 

 

HUTKA Jaroslav – šet ření v míst ě bydlišt ě. 

 

 

Z  Á  Z  N  A  M 

________________ 

 

 

  Dne 29.5.1978 jsem provedl šet ření v míst ě bydlišt ě Jaroslava HUTKY 

za ú čelem zjišt ění míta pobytu v rámci opat ření MBO. Zjistil jsem po 

rozhovoru se sousedkou jmenovaného, že Jaroslav HUT KA je již delší dobu 

mimo svoje bydlišt ě. Na vysv ětlenou dodala, že HUTKA se vyst ěhovává mimo 

území ČSSR a že odjel za p říbuzenstvem na Moravu i se svojí ženou. Kdy se 

vrátí sousedka nev ěděla. V domovní schránce m ěl vhozený lístek s datume 

25.5.1978, aby až se vrátí se zastavil u další spol ubydlící v témž ě domě. 

Po telefonické kontrole jmenovaného, nasv ědčuje vše tomu, že je HUTKA 

skute čně mimo svoje bydlišt ě. Po celou dobu kontroly pomocí telefonu nikdo 

z n ěho v domácnosti telefon nevzal. 

 

 

 

 

 

Vypracoval : nstržm. Zíta (podpis) 

 

 

Náčelník 4.odd ělení 2a odboru 

 

/mjr. ŠIMONÍ ČEK Ji ří/ 



NOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVNOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVNOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVNOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCEY A ŘÁDU PRÁCEY A ŘÁDU PRÁCEY A ŘÁDU PRÁCE    
    

SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI    
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJEHLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJEHLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJEHLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE    

 

Čj.: ……………………………         Dne …………………………….. 

 

 

Výtisk č. : 2 

Počet list ů : 1 

 

 

  Krajský odbor pas ů a víz 

   P r a h a 

  ------------------------ 

  k rukám s. Řezní čkové 

 

 

HUTKA Jaroslav a HUTKOVÁ Daniela – sd ělení stanoviska 

--------------------------------------------------- -- 

 

 K Vašemu dožádání ze dne 12.5.1978 pod č.j. PC-00558/3-78 

a PC-00559/3-78 sd ělujeme, že proti vyst ěhování uvedených osob 

není námitek. 

 

Vypracoval: nstržm. Zíta 

 

Náčelník 2a odboru S-StB Praha 

(podpis) 

  /mjr. Grabmüller Jaroslav / 

OS-001907/2a-78 1.6. 1978 



Součást: Správa StB - PRAHA     Výtisk čís.: 1 
Odbor ...........2/b …..............odd.......2….........….........  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: .... nstržm. ŠIMÁK Ji ří ….....  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku…25280 …......kr.jméno.….HUDEBNÍK.........         
Číslo jednací..……OS-01541/2a-78…….........….........        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V ……....Praze ……….. dne ...13.4. ……...1978.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

  HUTKA Jaroslav - poznatek 

 

 
Schůzka konána dne ...13.4.1978.……….....................  Popis. událost se stala dne…….průběžně………. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1. Pramen sd ělil, že p ři posledním rozhovoru s HUTKOU mu tento uvedl, že 

hodlá ihned po zastavení trestního řízení proti jeho osob ě vycestovat na 

vyst ěhovalecký pas z ČSSR. 

 Jak uvedl, hodlá v zahrani čí studovat vysokou školu, obor hudby. 

Studovat by cht ěl z řejm ě na n ěkteré ze škol v USA. HUTKA Pramenu sd ělil, že 

má rozsáhlé konexe do KS, které mu již p řislíbily plnou podporu v jeho 

plánech po opušt ění ČSSR. 

 

2, Poznatek poukazuje na styky HUTKY do KS a jeho s nahu vyst ěhovat se 

z ČSSR. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

xxxxxxxxxx  
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Vyhotoveno 2x: 
Výt. č.1: 2/a odbor, 3.odd ělení 
Výt. č.2: sv. č.25280 zde 

 

ZHODNOCENO 
16. dubna 1978 



 

 

- 2 – 

 

 

 3. 0 

 

 4. Poznatek bude p ředán k využití 2/a odboru 3.odd ělení. 

 

 5. HUTKA Jaroslav – data známa. 

 

 6. Poznatek je pravdivý, nebo ť je ov ěřen z dalších pramen ů. 

 

 

 Vypracoval: nstržm. ŠIMÁK Ji ří 

 

 

Náčelník 2.odd ělení 2/b odboru: 

(podpis) 

/ ppor. MARYŠKO Jaroslav / 



X. SPRÁVA FMV 
 

Čj.: ...OS-00625/3-2/78          Dne:..........2. 6. 1978..….….... 

 

 

 

 

 

Správa SNB hl. m. Prahy a       Výtisk číslo : 1 

St ředočeského kraje        Po čet list ů : 1 

Správa StB           P řílohy : 2/2 

2a odbor 

 

P r a h a  

 

 

 HUTKA Jaroslav – postoupení materiálu 

 

  V p říloze postupujeme materiály týkající se vyst ěhování Jaroslava 

HUTKY s manželkou z ČSSR k vašemu dalšímu opat ření v souladu s pokyny 

ministra vnitra ČSSR a I.NMV ČSSR. 

  O provád ěných opat řeních v tomto sm ěru informujte 3. odbor X.S-FMV. 

 

 

 Vy řizuje : 

 ppor.Medek/444 

 

 

          Ná čelník 3. odboru X. správy FMV 

(podpis) 

 mjr. Miroslav LAGRON 

PŘÍSNĚ TAJNÉ 



 

 

 

V Praze dne 22. kv ětna 1978 

Č.j.: N/Z – 001/1978 

 

            Výtisk číslo: 1 

            Po čet list ů: 1 

 

  Vážený soudruhu, 

 

   na KOPV Praha požádali o vyst ěhování do Holandska signatá ř 

CHARTY 77 Jaroslav HU ŤKA s manželkou Danielou. 

 

   V souladu s pokyny ministra vnitra ČSSR a I. NMV ČSSR /viz 

přílohy/ žádám, abyste ve spolupráci se SPV FMV zabez pečil urychlené 

provedení nezbytných opat ření k vyst ěhování jmenovaných z ČSSR. 

 

 

Náčelník sekr. I.NMV ČSSR 

(podpis) 

  z z pov.pplk. Peter  S i j k a 

 

 

Příloha: 1/1 

 

Soudruh 

genmjr. RSDr. Vladimír Stárek 

náčelník X. správy FMV 

 

Praha 

SEKRETARIÁT I. NÁMĚSTKA 
MINISTRA VNITRA ČSSR 

Přísně tajné 



  Dne 10.kv ětna 1978 požádali na KOPV Praha o povolení 

vyst ěhování do Holandska signatá ř Jaroslav HU ŤKA /1947/ 

s manželkou Danielou /1953/ oba z Prahy. Informoval i též, 

že požádají o propušt ění ze státního svazku ČSSR. Jako d ůvod 

k vyst ěhování uvedli um ěleckou a osobní diskriminaci. 

 

/Správa pas ů a víz FMV/ 

 

 

 

Hneď previesť! 

Dát souhlas 
 
k vystehování 
 

(podpis)
 



Součást: X. správa FMV      Výtisk čís.: 2 
Odbor ...........2. …..............odd.......1….........…....…....  Počet listů: 1 
Operat.pracovník: .... npor.Grobo ľ…………….…... Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku…………….......kr.jméno.….Michal …..........         
Číslo jednací..……VN-006021/2-1/78…….....….........        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V …..Prahe ……..….. dne ...10.novebmra .1978.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 
 TOMINOVÁ Zdena, HU ŤKA Jaroslav – poznatky o vzájomnom styku 

a ododvzdaní informácii, povolenie cesty LANDOVSKÉM U 
k vycestovaniu 

 
Schůzka konána dne ...8. novembra 1978.…................  Popis. událost se stala dne...7. novebmra 1978…. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

 Prame ň uviedol, že d ňa 7. novembra 1978 navštívil Zdenu TOMINOVU 

v byte. V priebehu navštevy mala TOMINOVÁ telefonic ký rozhovor 

s Jaroslavom HU ŤKOM, kotrý prednedávnom vycestoval do Holandska. 

 

 HUŤKA sa v rozhovoru zaujímal o nové události v Československu. 

TOMINOVÁ mu oznámila, že d ňa 6. 11. 1978 definitívne odstúpila 

Marta KUBIŠOVÁ s funkcie mluv čího Charty 77. Dovtedy pokia ľ sa ujme 

funkcie nový nástupca, je poverený vykonavaním tejt o úlohy Václav 

HAVEL. Nástupca Marty KUBIŠOVEJ je už vlastne ur čený, ale jeho meno 

sa zatia ľ nemá zverej ňova ť. HU ŤKA by však mal vedie ť o koho sa jedná, 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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1x do sv. STROJNÍK 
1x pro S-ŠtB Praha 2.a odbor 
1x pro AIO 

 

Provádět akci 
„Asanace“ 



 

- 2 – 

 

 

pretože je to v podstate jeho návrh. Jedná sa o žen u, ktorá sa musí 

v situácii trochu zorientova ť a v priebehu tejto doby bude v podstate 

miesto nej vykonáva ť funkciu Václav HAVEL. 

 

HUŤKA sa ďalej v rozhovore zmienil, že sa dozvedel o povolení  cesty 

LANDOVSKÉMU do zahrani čia. TOMINOVÁ ho upresnila, že v januári 1979 

chce LANDOVSKÝ vycestova ť. 

 

 V závere rozhovoru TOMINOVÁ poznamenala, že ŠABATA  je stále ve 

väzení a zatia ľ sa nikto nemá k jeho propusteniu. 

 

 2. Jedná sa o poznatky k styku Jaroslava HU ŤKY do ČSSR. 

Z poznatkov vyplýva, že perspektívnym mluv čím Charty 77 bude 

pravdepodobne samá TOMINOVÁ a že v zahrani čí sa vie o povolení cesty 

LANDOVSKÉHO, ktorý pod ľa TOMINOVEJ by mal vycestova ť už v januári 1979. 

 

3. 0 

 

4. Poznatky využi ť v príprave opatrení proti zamedzeniu 

TOMINOVEJ, aby sa stala mluv čím Charty 77, poznatky k LANDOVSKÉMU 

využi ť na S ŠtB Praha, kde je mu venovaná operatívna pozo rnos ť. 

 

5. TOMINOVÁ Zdena, nar. 7.2.1941, signatárka Charty  77, 

     bez pracovného pomeru, bytom 

     Praha 7, Keramická 283/2 

 HUŤKA Jaroslav, nar. 1.4.1947, naposledy bytom 

Praha 4, Neklanova 30, v sú časnej dob ě 

žije v Rotterdame, Holandsko 

    LANDOVSKÝ Pavel, nar. 11.9.1936, bytom Praha 5,  

        Jinonická 1926 

 

   6. Poznatky je možno považova ť za pravdivé. 

 

 

  Vypracoval : npor. Ing. Grobo ľ (podpis) 

 

Náčelník 1.odd. 2. odb. 

kpt.  Ř í h a  Václav 



Součást: X. správa FMV      Výtisk čís.: 2 
Odbor ...........2. …..............odd.......1….........…....…....  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: .... npor.Grobo ľ…………….…... Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku…………….......kr.jméno.….Michal …..........         
Číslo jednací..……VN-002965/2-1/78…….....….........        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V …..Prahe ……..….. dne …...3.novebmra .1978.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 T O M I N O V Á  Zdena - poznatky o styku na J. HU ŤKU v zahrani čí, 

záujem J. HU ŤKU o situáciu v ČSSR 

 
Schůzka konána dne ...2. novembra 1978.…................  Popis. událost se stala dne...30.októbra 1978……. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

 

 Prame ň uviedol, že d ňa 30. októbra 1978 navštívil J. TOMINA a jeho 

manželku Zd. TOMINOVU. V priebehu navštevy si vypo čul telefonický 

rozhovor TOMINA a jeho manželky s J. HU ŤKOM, ktorý je v sú časnej dob ě 

v zahrani čí. 

 TOMIN v rozhovore informoval HU ŤKU, že k jeho hladovke sa pripojilo 

24 osôb, ktorí držali jednodennú hladovku ako naprí klad O. BEDNÁ ŘOVÁ, 

ale vä čšinou dvojdennú až trojdennú hladovku. Jeho manželk a držala 

šes ťdennú hladovku. TOMINA nesmierne potešila obrovská duševná pohoda 

s ktorou snášala hladovku jeho manželka. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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1x do sv. STROJNÍK 
1x pro S-ŠtB Praha 2.a odbor 
1x pro AIO 
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   Ďalej TOMINOVÁ informovala HU ŤKU, že medzi tými, ktorí sa 

pripojili k hladovke bolo napríklad pä ť duchovných a zna čká časť 

osôb mimo pražských. 

   TOMINOVÁ predpokláda, že situácia u nás bude čím ďalej 

ostrejšia. Bezpe čnos ť si mala vymyslie ť nejakú fašistickú skupinu 

v Prahe 10, ktorá má by ť živená chartou. Z tohoto dôvodu za člai 

znova výsluchy. Amnestia samozrejme nebola žiadna. 

 

   TOMINOVÁ potom informovala HU ŤKU o procese s J. CHMELOM. 

Medziiným uviedla, že po nezdarenom prvom procese, kedy sklamali 

štyria svedkovia sa konal druhý proces, kde boli ďalší dvaja noví 

svedkovia. Samozrejme i tí sklamali Bezpe čnos ť. Jeden z nich bol 

podľa TOMINOVEJ neslýchaným spôsobom priamo privedený z  väzenia a 

bol vypo čutý vyšetrovate ľom a nie súdom, čo je neprípustné. Okrem 

toho sa jednalo o ťažkého diabetika, ktorého predtým nechali dvadsa ť 

hodín bez jedla a spánku, takže bol v takom pomäten om stave, že bol 

ochotný podpísa ť čoko ľvek. Tento svedok o tom všetkom hovoril p řed 

súdom. 

   Bez jedinej svedeckej výpovede bol Ji ří CHMEL pod ľa 

TOMINOVEJ odsúdený na 18 mesiacov od ňatia slobody, čo len ukazuje 

ako sa inscenujú u nás procesy. TOMINOVÁ zdôraznila , že celé 

obvinenie bolo vykonštruované, pretože všetci svedk ovia p řed súdom 

vypovedali, že k predchádzajúcej výpovedi boli donú tení, takže 

neposkytli jediný vecný dôkaz. 

   TOMINOVÁ ďalej uviedla, že Dana N ĚMCOVÁ bola znova vyhodená 

z práce. Po 14-ti d ňoch jej vedúci v metre oznámil, že za nim prišli 

dvaja páni z MV a dali mu príkaz, aby ju okamžite p repustil. 

 

   V závere rozhovoru požiadal HU ŤKA TOMINOVU, aby oznámila V. 

HAVLOVI, že písali n ějakým novinárom, takže sa celá v ěc podarila a 

všetko je v poriadku. 

 

   2. Jedná sa o spojenie J. HU ŤKU do ČSSR a o jeho záujem 

k situácii u nás. Prame ň uviedol, že niektoré údaje TOMINOVÁ 

uvádzala pomaly a zretelne, tak aby si ich HU ŤKA mohol písemne 

zachyti ť. 
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   3. 0 

 

   4. Poznatky k informácii odstúpi ť 2.a odb. S-ŠtB Praha, 

využi ť ich v rozpracovanej akcii STROJNÍK p ři ďalších 

opatreniach proti nepriate ľskej činnosti J. TOMINA a jeho manželky 

Zd. TOMINOVEJ. 

 

   5. TOMIN Julius, nar. 2. 12. 1938 

    TOMINOVÁ Zdena, nar. 7. 2. 1941 

    HU ŤKA Jaroslav, nar. 1. 4. 1947 

 

 

  Vypracoval : npor. Ing. Grobo ľ (podpis) 

 

 

Náčelník 1.odd. 2.odb. 

kpt.  Ř í h a  Václav (podpis) 



 

 

 

 

Správa Státní bezpe čnosti 

2.a odbor – 4. odd ělení 

_________________________ 

 

 

 

 

 

V Praze d ne 19. října 1978 

 

 

 

 H U T K A   Jaroslav  –  vycestování z ČSSR do Nizozemí. 

 __________________________________________________ _______ 

 

 

  Dne 18. října 1978 v 15.00 hod vycestoval p řes OPK 

 Rozvadov : 

  H U T K A   Jaroslav  - nar. 21.4.1947 Olomouc, s vobodného povo- 

         lání, trvale bytem Praha 2, Neklanova 30. 

 

  Jmenovaný vycestoval spole čně se svojí manželkou Danielou HUTKOVOU 

do Nizozemí, kde má zajišt ěn trvalý pobyt. Jejich vycestování bylo 

povoleno na jejich vlastní žádost a po poskytnutí z áruky ze strany 

Nizozemí, kde jim byl poskytnut azyl. Oba jmenovaní  byli sou časn ě 

zbaveni státního ob čanství ČSSR. 

 

 

 Zpracoval : por. Kotál R. (podpis) 

ZHODNOCENO 
19 října 1978 



Správa Sboru národní bezpečnosti 
hlavního města Prahy 
a Středočeského kraje 

 

 

 

 

PROTOKOL 
o zadržení – vzetí (dodání) do vazby 

V................................................... dne............................................................ o.............................hod. 

byl zadržen podle § 75, § 76 tr. ř.*) – vzat (dodán do vazby) podle rozhodnutí ........................................................ 

.......................................... prokurátoru ............................................. ze dne ............................................................. 

čj. ............................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 
(jméno, příjmení, data a místo narození) 

dřívější jméno a příjmení ............................................................................................................................................ 

bydliště ....................................................................................................................................................................... 

přechodné bydliště ...................................................................................................................................................... 

zaměstnání dřívější – nynější ..................................................................................................................................... 

místo zaměstnání ........................................................................................................................................................ 

státní příslušnost ....................................... národnost .......................................... stav .............................................. 

rodiče a jejich bydliště ................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

d ů v o d y : 

 

Je podez řelý z aktivní ú časti na ve řejné provokaci, která má 

ohrozit ve řejný po řádek dle § 297 tr.zákona odst. 1. 

Je podez řelý, že by mohl ma řit pr ůběh vyšet řování dle § 67 

od. 6 tr. řádu. 

Současně byla ve smyslu § 82 odst. 3 tr. ř. provedena osobní prohlídka, kterou provedl: 

.................................................................... za přítomnosti: ....................................................................................... 

při které bylo nalezeno (popis věcí): 
      2 balí čky tabáku Samson  
     2x propisovací tužka 
      plynový zapalova č 
      104,30 K čs 
      svazek klí čů 
      hodinky zn. Marvin 
      kniha Franz Kavka – „Popis jednoho 
      zápasu.“ 
      OP 
      2x kani čky od bot 
      1 prsten ze zlatého kovu 
 
 
 

........................................................ ............................................... ............................................................... 
 podezřelý, obviněný      přítomen     orgán provádějící (nečitelné) 

*) Nehodící se škrtnout 

Praze  17. října  15.00  

podle § 23 zák. č.40/74 Sb předán  

--------------  

HUTKA Jaroslav   nar. 1.4.1947 Olomouc  

žádné  

Praha 4, Neklanova 30  

žádné  

svob odné povolání     zpěvák - kytarista  

svobodné povolání  

čsl.  česká  ženatý  

Miloslav, nar. 1913 a Hildegarda HUTKOVI, 
bytem Olomouc, Palackého č.8  

(podpis) (podpis) (podpis) 

řetízek s kytarou 
z bílého kovu 



     V ........................................................... dne .......................................................... 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH NA VZETÍ DO VAZBY*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(podpis) 

.............................................................................................. 

podpis      

 

 

Nápravně výchovný ústav (věznice) 

v ....................................................... 

Odevzdávám vpředu jmenovaného (jmenovanou) s uvedenými doklady a věcmi. 

Současně činím návrh ................................................................................................................................................. 

prokurátoru v ............................................................................. na vzetí do vazby ................................................... 

Pokyn pro umístění: ................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................... 

podpis    

 

Místo pro záznamy: 

 

 

 

 

 

* Poznámka: Vyplňuje se jen tehdy, navrhuje-li se současně prokurátorovi vzíti zadrženého do vazby. 

Dán do cely předběžného zadržení MS-VB 
P R A H A 

dne ..17.X.1977 ................... o .......15,55..........hod. 
Převzal: ........(podpis)............................................. 



 Místní odd ělení VB Nové M ěsto 

P r a h a  2, Vyšehradská 20 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

V Praze dne 13.10.1978 

 

 

 

 

 

Obvodní správa SNB 

Oddělení StB 

k rukám kap. Skarky 

 

P r a h a  2, Legerova č. 11 

- - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

V Í T  Jan, nar. 29.1.1948 – postoupení spisového m ateriálu 

 

 

Přílohy : 1/5 + závadové tiskoviny 

 

 

 V p říloze Vám postupuji spisový materiál a zajišt ěné tiskoviny na  

V í t  Jan, nar. 29.1.1948 byt. Praha 5, Plze ňská 187 bez prac. 

poměru, který byl na zdejší sou část MO-VB Nové M ěsto p ředveden dne 

13.10.1978. 

-Nov- 

 

 

Náčelník MO-VB Nové M ěsto 

 

por. N ěmec 

 

 

Předal:            P řevzal: 

nstržm. Novotný (podpis) 



Správa Státní bezpe čnosti 

P R A H A 

  2a odbor – 4 odd ělení. 

-------------------------- 

 

 

V Praze dne 13.10.1978 

 

Výtisk č. : 

Počet list ů: 

 

 

 

 

 

 Akce „ ZP ĚVÁK „ – zpráva o provedeném opat ření. 

 ------------------------------------------------ 

 

 

  V akci „ZP ĚVÁK“ ve které je rozpracováván zp ěvák a kytarista 

Jaroslav HUTKA, bylo agenturn ě operativní cestou zjišt ěno, že p řed 

svým vyst ěhováním do zahrani čí /16.10.1978/ hodlá uspo řádat dne 

12.10.1978 ve čírek na rozlou čenou spojený s hudebním vystoupením. Na 

tento ve čírek m ěl údajn ě pozvat celou řadu svých známých z řad 

příznivc ů, signatá řů Charty 77 a pravic.exponent ů. 

  K zamezení ú časti na tomto ve čírku, kde se m ěla sejít v ětší 

skupina nep řátelský zam ěřených osob, bylo provedeno následující 

opat ření: 

  Jaroslav HUTKA byl dne 13.10.1978 kolem 14 00 hod . p ředveden ze 

svého bydlišt ě na OOVB Praha 2, kde s ním byl proveden zpravodajs ký 

pohovor. Cílem provád ěného pohovoru bylo zamezení jmenovaného na 

účasti ve čírku. 

  V pr ůběhu pohovoru s Jaroslavem HUTKOU bylo v sou činnosti OOVB 

Praha 2 zajišt ěno st řežení Jaroslava HUTKY dv ěma příslušníky VB. 

V pr ůběhu st řežení bylo zjišt ěno, že HUTKU cht ěl navštívit: VEIT 

Vladimír, nar. 13.2.1948, VÍT Jan roz. VAŠÁTKO nar.  29.9.1948, 

TŘEŠŇÁK Vladimír nar. 24.8.1950, VRBA Tomáš, GRUNTORÁD J i ří nar. 

21.8.1952, spisovatel Pavel KOHOUT a Václav HAVEL. 

ZHODNOCENO 
14 října 1978 
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 Všichni jmenovaní až na Jana VÍTA po upozorn ění od upušt ění 

návšt ěvy p říslušníky VB se vrátili do svého bydlišt ě. Jan VÍT, který 

po zjišt ění, že byt HUTKY je st řežen p říslušníky VB, cht ěl utéci, 

byl zadržen a p ředveden na OOVB Praha 2. V pr ůběhu pohovoru doznal, 

že cht ěl navštívit Jaroslava HUTKU s cílem rozlou čení se p řed jeho 

vyst ěhováním do zahrani čí. Út ěk pak zd ůvod ňoval obavami p řed 

příslušníky VB. P ři prohlídce jeho aktovky bylo zjišt ěno, že se 

v této nachází dva spisy ru čně vázané ve kterých se nacházely básn ě 

s nep řátelským zam ěřením. Dále pak titul od ŠKVORECKÉHO, zahrani ční 

časopis KONTINENT a poznámkový sešit. 

 Zpravodajský pohovor s Jaroslavem HUTKOU byl ukon čen kolem 18 oo 

hod. a po jeho odchodu z OOVB Praha 2 byla na n ěho nasazena 

sledovací skupina, která jmenovaného odvedla do byd lišt ě a dalším 

pokra čováním jeho sledováním až do odvolání. 

 St řežení p říslušníky OOVB Praha 2 bylo provád ěno až do 22 oo 

hod.bez dalších rušivých jev ů a návšt ěv Jaroslava HUTKY. 

 

 

Vypracoval: ppor. Dremsa 

 

 

Náčelník 4 odd ělení 2a odboru 

(podpis) 

  / pplk. Hi řman Jaroslav / 



Součást: 5.SFMV        Výtisk čís.: 1 
Odbor ...VKR Písek ..........odd....….….........…....…....  Počet listů: 1 
Operat.pracovník: .... pplk. Kolá ř Jan ….….…...  Přílohy:  6 listů 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku…………….......kr.jméno.….………….............         
Číslo jednací..……OS-1347/78…….....….........        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V …..Pardubice ….. dne …...17.8…………...1978.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 
 HUTKA Jaroslav, pražský písni čkář – text jeho písn ě se objevil 

v nelegální boržurce „informa ční materiály“ ze Západ. Berlína. 
Jediná informace. Týká se osoby z oper. situace ve vnit ř. zpravodajství 
– S.StB Praha. 

 
Schůzka konána dne ..…………………….…................  Popis. událost se stala dne..červenec 78 ……. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 
 

1.  Nrtm. Jan PFEIFER, p říslušník VÚ Jarom ěř obdržel poštou od 
neznámého odesílatele z Polska kolem 20.7.78 v dopi se brožurku 
formátu 10x15 cm o 36 listech s textem, zam ěřeným proti ČSSR. Dne 
15.8.. ji odevzdal orgánu VKR svého útvaru. Název „ Informa ční 
mateirály“, časopis československých revolu čních socialist ů, číslo 
29, z kv ětna 78, redakce je v Západním Berlín ě, adresa je uvnit ř. 

  P ři pr ůzkumu obsahu této brožurky jsme zjistili, že na str aně 34 
a 35 jsou verše Jaroslava HUTKY „Tady domov mám“, v e kterých 
pomlouvá naši spole čnost, která ho „utiskuje“ a „omezuje“. 

  P ředpokládáme, že autorem je známý pražský písni čkář Jaroslav 
HUTKA, kterému byla jeho činnost zakázána pro pobu řující texty. 

2.  I když je v poznámce uvedeno, že text básn ě byl otišt ěn bez 
vědomí autora, je zajímavé, ale pro HUTKU charakteris tické, že se 
jeho verše dostaly do ideologicky nep řátelského pamfletu. 

3.  Podstatná část brožurky – titulní a zadní strana a 1.strana 
 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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Správa StB Praha 
odbor II./A 

-- 

VKR VÚ 2481 Pardubice 



 

 
  druhého listu a strana 34 a 35 byly ofotografován y jako 

dokumentace, kterou p řikládám. 
 

4.  Informaci s p řílohou žádám p ředat S.StB Praha, odboru II./A, 
jejich objektem zájmu je písni čkář HUTKA Jaroslav. 

 
5.  HUTKA Jaroslav, nar. 21.4.1947 v Olomouci, byte m Praha II., 

Neklanova 98/30, písni čkář – svobodný um ělec. 
 

6.  Broužurka v originále bude služební cestou zasl ána do evidence 
protistát. tiskovin FMV. Podle jejího grafického vz hledu jde o 
masově vydávanou tiskovinu. Adresát nrtm. Pfeifer byl náh odně 
vybrán, nemá s tímto nic spole čného, nemá tušení, kdo mu to mohl 
poslat z Polska až na adresu jeho bydlišt ě. Proto ji odevzdal. 

  O HUTKOVI je nám jeho zam ěření a činnost známá z informací O.StB 
Pardubice, proto reagujeme na jeho text v této brož uře. 

 
 

RVKR: pplk. Kolá ř Jan 
(podpis) 

 
Stanovisko ná čelníka odd ělení:  

 
  S opat řením RVKR souhlasím. Skladba HUTKY jednozna čně dokazuje 

jeho nep řátelský postoj a jde o podstatný dokument proti jeh o osob ě. 
 18.8.1978 

Náčelník OVKR 
pplk. Josef  A d a m 

   (podpis) 
 
 KS SNB, správa StB 

odbor II/A 
P r a h a  
(cestou SVKR ZVO) 
 
Poznatky k osob ě písni čkáře HUTKY postupuji k Vašemu dalšímu 
využití. Originál dokumentu zasílám služební cestou  do evidence 
samizdat ů X.S-FMV. 
21.8.1978 

Náčelník odboru VKR 
pplk. Josef ŠMEHLÍK 

 (podpis) 
 
 

HS VKR 
2 odbor 
P R A H A 

 
 
  P ředkládám pro informaci se žádostí o p ředání poznatk ů X.S-FMV. 
 

Zást.ná č. SVKR ZVO 
plk. Josef PEJŠA 

(podpis) 



Součást: X. správa FMV      Výtisk čís.: 1 
Odbor ...........1. …..............odd.......3….........…....…....  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: .... mjr. ŠVEC ……………….…...  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku…4022 ..….......kr.jméno.….FRANK…...........         
Číslo jednací..……VN-01314/1-3/78………..….........        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V …..Praze ……..….. dne …...14.9. ………...1978.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 HUŤKA Jaroslav, signatá ř „Charty 77“ – p řípravy k 

vyst ěhování do zahrani čí 

 
Schůzka konána dne ...14. 9. 1978 .…................  Popis. událost se stala dne...……………………………. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

Pramen využil svých d řív ějších známostí s Jaroslavem HU ŤKOU, signatá řem 

„Charty 77“ a navštívil jej minulý týden v jeho byt ě. HU ŤKOU byl Pramen 

velmi v řele p řijat, omlouval se, aby se nezlobil, že má nepo řádek v byt ě, 

neboť se rozhodl vyst ěhovat do Holandska a práv ě balí do beden svoje 

osobní v ěci. Vše kolem svého vyst ěhování má za řízeno s čs. ú řady 

a v polovin ě října chce definitivn ě vycestovat. K vycestování se rozhodl 

protože v ČSSR je diskriminován, nem ůže zpvívat ani psát a nevidí žádnou 

naději, že by se situace kolem jeho osoby zm ěnila. V Holandsku má již 

vše zajišt ěno p řes bývalého manažera Ji řího PALLASE. Musí se nau čit 

některou cizí řeč, aby mohl zpívat a pro prvopo čátek vyjdou 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

xxxxxxxxxx  
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1x 2a odbor S-Stbb Praha 
1x SAIO 
1x MZ 4022 

 



 

 

 

- 2 – 

 

 

  v Holandsku t ři jeho knihy, což má již zajišt ěno. Rovn ěž tam má 

připraven i byt, údajn ě ve starém mlýn ě. Chce vycestovat i s ženou, se 

kterou žije. Vzhledem k tomu, že HU ŤKA byl časov ě zaneprázdn ěn, cht ěl 

dobalit svoje svršky, pozval Pramene v p říštím týdnu, kdy bude mít více 

času na popovídaní a sou časn ě že mu zap ůj čí k p řečtení 3 rukopisy, 

které mu v Holandsku vyjdou. Pramen pozvání k návšt ěvě p řijal. 

 

2) Jedná se o kontakt HU ŤKY, signatá ře „Charty 77“ a zjišt ění, že se 

připravuje k vyst ěhování do Holandska, kde mu jeho pobyt a vydání 

knih zajiš ťuje Ji ří PALAS. 

 

3) 0 

 

4) Pro informaci budou poznatky postoupeny 2a odbor u S-Stb Praha. TS 

byl úkolován, aby p ři další návšt ěvě ov ěřil bližší zám ěfy jeho 

činnosti v zahrani čí a charakter knížek, které hodlá v zahrani čí 

vydat. 

 

5) HU ŤKA Jaroslav, nar. 21.4.1947, v oper. zájmu 2a odbor u 

S-Stb Praha 

 

 6) Poznatek získal prov ěřený TS rozhovorem s HU ŤKOU. 

 

 

Vypracoval: 

mjr. ŠVEC Václav (podpis)    Ná čelník 3.odd. 1. odboru 

          (podpis) 

          mjr. RSDr. VÁVRA Ladislav 

 



OBVODNÍ ODDĚLENÍ VEŘEJNÉ BEZPEČNOSTI 
PRAHA 2 

 

Čj.: ...SO-0099/03-78        Dne:..........14. zá ří 1978 ........ 

 

 

Správa Sboru národní bezpe čnosti    P r v o p i sxe m . 

hl.m.Prahy a St ředočeského kraje     Po čet list ů: 1 

cestou ná čelníka S-StB Praha     P řílohy: 7/7 

 

Správa StB Praha 

2 a odbor 

________________ 

 

 

 

H u t k a   Jaroslav, nar. 21.4.1947 – p ředání poznatk ů 

 

  V p říloze Vámm postupuji seznam osob, které m ěly zájem navštívit dne 

13.10.1078 Jaroslava H u t k u, narozeného 21.4.194 7, bytem: Praha 2, 

Neklanova 30. 

  Sou časn ě Vám postupuji „Zápis o výpov ědi“ sepsaný s Janem  

V í t e m, narozeným 29.1.1948, který cht ěl zamezit kontrole své osoby 

orgány SNB út ěkem. B ěhem provád ěné kontroly byly u VÍTA mj. zajišt ěny 

závadové tiskoviny, které p řikládám. 

 

  Zprávu Vám postupuji k Vášemu dalšímu opat ření. 

 

 

Zástupce ná čelníka OS-SNB Praha 2 

pro StB 

(podpis) 

/ kpt. S t a r k a  Antonín / 

xxxxxxxxxxx  

S P R Á V A  



Součást: S – StB Praha      Výtisk čís.: 1 
Odbor ...........1a…..............odd.......1….........…....…....  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: .... nstržm. Brückler ………...  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku…23451 .….......kr.jméno.….REDAKTOR........         
Číslo jednací..……OS-03670/1a-78……..…..….........        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V …..Praze ……..….. dne …...12.9. ………...1978.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 HUŤKA Jaroslav – poznatky o vydávání ilegálního 

výtisku fejetonu 

 
Schůzka konána dne ...12. 9. 1978 .…................  Popis. událost se stala dne...…11.9.1978……………. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1) Na dnešní sch ůzce p ředal Pramen poznatek k osob ě HUŤKA Jaroslav. 

Jmenovaný má rozši řovat po Praze na formátu A4 strojem hust ě psaný fejeton 

(asi 35 řádek) s názvem „Jarolsav HU ŤKA – GRÚŠŮV dotazník – fejeton“. Tento 

fejton zap ůj čil Pramenu Petr BURDA, který jej obdržel od svých p řátel. 

Pramenu se nepoda řilo tento fejeton získat ani ofotit. 

 

 Fejeton psaný Jaroslavem HU ŤKOU začíná tím, že pisatel leží na plovárn ě 

a čte si HRABALOVU knihu „Místo, kde se zastavil čas“, kterou jakási dobrá 

duše opsala, nebo ť není nad ěje, že by mohla v sou časné dob ě vyjít. P řitom 

si vzpomíná, jak zapadla vrata ruzy ňské v ěznice za básníkem GRÚŠOU. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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Výt. č.1 –  cestou VSEO na 2a.odb. 4 odd. 
akce ZP ĚVÁK 
Výt. č.2-do sv. 23451 domo 

 

ZHODNOCENO 
14.9.78       



 

- 2 – 

 

 

 Je to podle slov pisatele fejetonu geniální básník  a kdyby on toto 

složil, byl by nesmírn ě š ťasten. P řitom uvádí „ člov ěk p řeci nem ůže žít 

v zemi, kde nezvd ělaná a samolibá policie dostala právo rozhodovat o 

našem duchovním a kulturním vývoji, aby p řestal existovat pojem 

soukromí bytu, soukromí názoru, kdy pouhé autorství  se stává trestným 

činem. 

 

 Z toho vyplývá, dle názoru Pramene, že HU ŤKA se domnívá, že ke GRÚŠOVU 

zadržení dalo bezprost řední podn ět napsání knihy „DOTAZNÍK“ (pohled na 

vývoj ČSR od roku 1918 do roku 1948). 

 

  Fejeton vrcholí v ětou „Jestli bude odsouzen GRÚŠA, chci být odsouzen 

také“. V záv ěru fejetonu HU ŤKA vyzývá všechny poctivé ob čany, aby 

pozvedli hlas k tomuto bezpráví a postavili se zav čas proti této 

persekuci, která m ůže mít nedozírné následky 

 

 2) Poznatek o vydávání a rozmnožování závadových t iskovin Jaroslavem 

HUŤKOU. 

 

3) 0 

 

4) Cestou VŠEO na v ědomí 2a. odboru 4. odd ělení k jejich dalšímu 

využití. 

 

5) HU ŤKA Jaroslav – zájmová osoba 2a odboru 4. odd ělení S-StB Praha 

      akce „ZPĚVÁK“ 

BURDA Petr - nar.23.8.1948, zájmová osoba OO I.S-FM V Praha, 

s. Skála 

GRÚŠA Ji ří – neustanoven – v sou časné dob ě má být ve vyšet řovací 

vazb ě v Ruzyni. 

 

 6) Vzhledem k osob ě Pramene lze hodnotit poznatek jako v ěrohodný. 

 

 Vypracoval : nstržm. Brückler Oleg (podpis) 

 

Náčelník 1. odd ělení 1a. odboru 

npor.  K A B E L K A  Miroslav 

(podpis) 



 

 

-------------------- 

  Čj.: OS-002807/2a-78 

 

V Praze dne 21.8.1978 

 

P r v o p i s e m 

Počet list ů: 2 

PILNÉ 

ODESLANÁ ZPRÁVA !!! 

Přísně tajné 
 

 

 

 

O-StB 

 

OLOMOUC 

------- 

cestou 2. odb. – S-StB 

OSTRAVA 

 

 

 

HUTKA Jaroslav, nar. 21.4.1947 – dožádání 

----------------------------------------- 

 

 

 Na základ ě telefonického rozhovoru Vás žádáme o provedení opa t ření 

dne 21.8.1978 v míst ě bydlišt ě rodi čů Jaroslava HUTKY : 

 

1/ prov ěřit n ěkolikrát v pr ůběhu dne, zda se Jaroslav HUTKA nachází 

v míst ě bydlišt ě rodi čů: 

 

2/ v kladném p řípad ě vzít jmenovaného pod kontrolu uniformovaným 

příslušníkem VB, který v pr ůběhu dne bude provád ět perlustraci všech 

osob, docházejících do bytu rodi čů HUTKY. U osob, p řijížd ějících 

osobními vozy, podchytit též SPZ vozidla. 

 

3/ Jaroslav HUTKA vlastní osobní vozidlo Škoda 100 SPZ ABY 54-13. 

Správa Sboru národní bezpečnosti 
hlavního města Prahy a Středočeského 

kraje 
S StB Praha – 2 a odbor 

Správa SNB hl. m. Prahy 
a Středočeského kraje 
číslo zprávy: 1455 
přijato dne: 21. srpna 1978 
odesláno dne: 1120-1225 



 

 

- 2 – 

 

 

 

 

4/ dne 21.8.1978 nás pr ůběhem provád ěného opat ření telefonicky 

informujte na l 2187 mjr. Mrkvi čka nebo pprap. Zíta. 

 

5/ výsledek celkového opat ření ze dne 21.8.1978 zašlete k našemu č.j. 

 

 

Vypracoval: pprap. Zíta (podpis) 

 

 

 

Náčelník 2a odboru S-StB Praha 

(podpis) 

/ mjr. Jar. GRABMÜLLER / 



 

S p r á v a  StB Praha 

2a odbor – 4. odd ělení 

---------------------- 

 

 

V Praze dne 17.8.1978 

 

Výtisk č.: 2 

Počet list ů: 1 

 

Přísně tajné 
 

 

HUTKA Jaroslav – návrh na za řazení do ZKZO I. kategorie. 

--------------------------------------------------- ----- 

 

 

 

 Zavrhuji za řadit do I. kategorie ZKZO : 

 

HUTKA Jaroslav nar. 21.4.1947 Olomouc, české národnosti, 

    čsl. st. p řísl., ženatý, bez politické 

    p říslušnosti, zp ěvák a kytarista, trvale 

    bytem Praha 2, Neklanova 30. 

 

 

 Jmenovaný aktivn ě vyvíjí nep řátelskou činnost pravicov ě 

zaměřenou spole čně s dalšími pravicov ě orientovanými osobami, jako 

jsou Václav HAVEL, Marta KUBIŠOVÁ, Pavel KOHOUT a d alší. 

HUTKA je zárove ň signatá řem CHARTY 77. 

 

 

Vypracoval: pprap. Zíta František (podpis) 

 

 

Náčelník 4. odd ělení 2a odboru 

(podpis) 

/ pplk. Jaroslav HI ŘMAN / 



Součást: X. správa FMV      Výtisk čís.: 3 
Odbor ...........2. …..............odd.......1…........…....…....  Počet listů: 1 
Operat.pracovník: .... mjr. Fiala …………….…...  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku…16399 ….......kr.jméno.….SÝKORA….........         
Číslo jednací..……VN-001853/2-1/78…..…..….........        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V …..Praze ……..….. dne …...13.7. ………...1978.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

 Jaroslav HU ŤKA – reakce na zat čení Ji řího GR ŮŠI – zpráva. 

 

 
Schůzka konána dne ...6. 7.78 .…………................  Popis. událost se stala dne...…červenec 78 …. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1) Pramen p ři jednání s V ěrou JIROUSOVOU získal následující informaci. 

Ji ří GR ŮŠA napsal knížku, která m ěla název „Kádrový dotazník“. Kniha se 

dostala do rukou Bezpe čnosti a GR ŮŠA byl zat čen. Na toto reagoval Jaroslav 

HUŤKA tím, že napsal fejeton, který má být rozši řován v edici PETLICE, 

kteoru vede Ludvík VACULÍK. Fejeton má být zam ěřen, proti sou časnému 

státnímu z řízení a poukazuje se v n ěm, že napsat knížku v ČSSR je trestné, 

na což doplatil Ji ří GR ŮŠA. 

 

2) Zpráva je informativního charakterua upozor ňuje na reakci HU ŤKY po 

zat čení GR ŮŠI. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

xxxxxxxxxx  

25/78 

1 x SÝKORA 
1 x 1.odbor 3. odd. 
1 x S-StB Praha 2a s. Kotál 
1 x AIO 

 



 

 

3) / 

 

4/ Zpráva bude postoupena na sou části podle rozd ělovníku, 

k informaci a p řípadnému operativnímu využití. 

 

5/ Jaroslav HU ŤKA, 21.4.1947 Olomouc, bytem Praha 2, Neklanova 30.  

 

6/ Zprávu hodnotím jako v ěrohodnou, protože byla získána od 

prov ěřeného pramene a částe čně ov ěřena. 

 

 

Oper. pracovník: 

mjr. Fiala (podpis) 

 

 

 

Náčelník 1.odd. 2.odboru 

(podpis) 

kpt. ŘÍHA Václav 



NOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCENOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCENOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCENOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCE    
    

SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI    
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJEHLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJEHLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJEHLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE    

2a odbor, 4. odd ělení 

Čj.: ……………………………         Dne …………………………….. 

 

 

Výtisk č. : 2 

Počet list ů : 1 

Přísně tajné 
 

OS SNB, Odbor VB-DI 

Praha 2, Legerova ul. 

--------------------- 

  k rukám s. Řezní čka 

 

 

  H U T K A  Jaroslav – nar. 21.4.1947 – dožádání. 

  ________________________________________________ 

 

  V rámci akce „Prevence“, p ři které jsou provád ěna opat ření 

k zamezení ú časti pravicových exponent ů na tzv. „Sjezdu bývalých 

spisovatel ů“, který se má uskute čnit v dob ě od 18.7. do 22.7. 1978 

na chat ě spisovatele Pavla KOHOUTA u p říležitosti jeho 50-tých 

narozenin, Vás žádáme o provedení : 

 

- p řezkoušení ze znalostí dopravních p ředpis ů u osoby Jaroslava 

HUTKY, nar. 21.4.1947, trvale bytem Praha 2, Neklan ova 30 

s cílem odebrání řidi čského pr ůkazu. 

 

 - technické prohlídky motorového vozidla Škoda – 1 00, 

SPZ ABY – 54 – 13 s cílem odebrání technického osv ědčení. 

 

  Oba tyto úkony je zapot řebí provést nejpozd ěji do 18. 7. 1978. O 

výsledku provedeného opat ření podejte zprávu na p říslušný odbot S-

StB Praha. 

 

 Zpracoval : por. Kotál R. 

    (podpis) 

Náčelník 2.a odboru S-StB 

(podpis) 

/ mjr. Grabmüller Jar. / 

 11.7.1978 



 

 

 

 

_________________________ 

 Č.j.: OS-00 98/77        Dne 29. července 1977 

PŘÍSNĚ TAJNÉ 
 

Správa Státní bezpe čnosti      Prvopisem! 

2. A odbor          Po čet list ů: 1 

Přílohy: 8/12 

P r a h a  

 

cestou S-StB Brno, II. odbor 

 

 

Akce „ZP ĚVÁK“ – HUTKA Jaroslav – p ředání materiál ů 

 K č.j.: OS-001606/2A-3-77, zd ne 20.5.1977. 

 

 

  HUTKA Jaroslav, nar. 21.4.1947, bytem Praha 2, Ne klanova 30, 

vystupoval dne 11. 3. 1977 ve Zlechov ě, okr. Uh. Hradišt ě. 

 Toto vystoupení zprost ředkoval a umožnil Josef KONVALINKA, nar. 

17.11.1949, bytem Uh. Hradišt ě, nám. Palackého 487, osoba 

s nep řátelským pom ěrem k soc. z řízení. K prov ěření podez ření z tr. 

činnosti, § 100 tr.zák., u Josefa KONVALINKY byl zav eden sign. sv. 

ZLECHOV, ev. č. 28192. 

 

  K Vašemu dalšímu využití Vám zasíláme získaný dok umenta ční 

materiál k činnosti Jaroslava HUTKY. V p řípad ě získání dalších 

dokumenta čních mateirál ů k činnosti HUTKY, budou Vám tyto zaslány. 

 

 Vy řizuje: 

ppor. Machala        Ná čelník Odd ělení StB: 

(podpis) 

/npor. Tesa řík Josef/ 

KS SNB – Správa Státní bezpečnosti 
oddělení Uherské Hradiště 

OS - průběžně 



 

S p r á v a  StB Praha 

2a odbor – 3. odd ělení 

---------------------- 

 

 

 

 

V Praze dne 13.8.1977 

 

Výtisk č.: 

Počet list ů: 

 

 

 

HUTKA Jaroslav – vyhodnocení rozpracování. 

------------------------------------------ 

 

 

 Správou StB Hradec Králové bylo v dubnu 1975 zaved eno 

rozpracování zp ěváka a kytaristy : 

 

HUTKY Jaroslava  nar. 21.4.1947 v Olomouci, české národnosti, 

     čsl. st. p řísl., bez politické p říslušnosti, 

     dosud netrestaného, bytem Praha 2, Neklanova 3 0. 

 

 Ke jmenovanému byly získány poznatky, že jako kyta rista a zp ěvák 

lidových písní vystupuje na území ČSSR, zejména ve Východo českém 

kraji. V té dob ě měl řádnou um ěleckou kvalifikaci v Pražském 

kulturním st ředisku (PKS). D ůvodem rozpracování byly stále 

vzr ůstající stížnosti na um ěleckou a ideovou nápl ň HUTKOVÝCH 

představení. 

 

 P ři svých hudebních vystoupeních, která prokládá mluv eným 

slovem, používá HUTKA často r ůzných dvojsmyslných narážek, 

zaměřených v ůči KS Č a politické situaci v ČSSR. Mimo to se v jeho 

písních projevují nevhodné nám ěty s náboženskými motivy, 

vyjad řujícími beznad ěj a pesimistický p řístup k životu. Jeho 

vystoupení jsou hodnocena jako existencionalistická , postrádající 

aktuelnost a výchovný smysl. 
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Zárove ň svými dvojsmyslnými narážkami a invektivami v ůči politice 

KSČ jsou v p římém rozporu s požadavky na socialistickou kulturu a 

s platnými zákonnými p ředpisy. 

 

 V pr ůběhu rozpracování bylo zjišt ěno, že HUTKA zneužívá svého 

programu k interpretování skrytého odporu a nesouhl asu s politickou 

situací v ČSSR a r ůznými anachronismy a p řirovnáními zesm ěšňuje 

politické a státní funkcioná ře. 

 

 Z tohoto d ůvodu byly získáné poznatky dne 8. 4. 1975 p ředány 

Odboru vyšet řování StB Hradec Králové k stíhání Jaroslava HUTKY pro 

důvodné podez ření z tr. čin ů hanobení republiky a jejího 

představitele, hanobení národa, rasy a p řesv ědčení podle §§ 102, 198 

odst. b, tr. zákona. Dle p řiložených materiál ů bylo podez ření 

z napln ění skutkové podstaty uvedených tr. čin ů ozna čeno za 

oddůvodn ěné, ale vzhledem k tomu, že HUTKA nebyl dosud trest ně 

stíhán, vztahovala se na n ěho amnestie presidenta republiky ze dne 

8.5.1975 a vše bylo nutno usnesením vyšet řovatele odložit podle § 

159/2 tr. řádu se z řetelem k ustanovení § 11, odst. 1, tr. řádu. 

 

 Jelikož HUTKA nezm ěnil formu svého projevu p ři ve řejných 

vystoupeních ani po uvedené amnestii, bylo v jeho r ozpracování 

pokra čování na Správ ě StB Praha, vzhledem k jeho trvalému bydlišti 

v Praze. 

 

 Zde bylo zjišt ěno, že se HUTKA nedostavil k rekvalifika čním 

zkouškám, nedodržel p ředem schválený scéná ř a uzavíral smlouvy 

v rozporu s p ředpisy o provozování um ělecké činnosti. Z t ěchto 

důvod ů mu byla k 1.7.1975 Pražským kulturním st řediskem odebrána 

umělecká kvalifikace. 
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 P řestože HUTKA po ztrát ě umělecké kvalifikace není oprávn ěn 

k provozování um ělecké činnosti za honorá ř, sjednává si nadále 

jednotlivá vystoupení a to bu ď jako host n ěkteré hudební skupiny 

nebo individueln ě. Nej čast ěji vystupuje s tzv. volným sdružením 

písni čkářů „ŠAFRÁN“, kam se řadí též Vladimír MERTA, nar. 20.1.1946, 

Vlastimil T ŘEŠŇÁK, nar. 26.4.1950 a další. 

 

 Jaroslav HUTKA vystupuje za honorá ř do výše 400,- K čs, za 

vystoupení na základ ě smluv, které si vyhotovuje sám s odkazem na 

rozhodnutí ministerstva kultury ČSSR č. 11, 753/73 – V/2, ze dne 

8.8.1973 – „Odm ěňování ob čanů – čelných osobností našeho ve řejného, 

kulturního, v ědeckého a sportovního života – p ři ú činkování v rámci 

kulturn ě výchovných po řadů“. 

 

 Dotazem na ministerstvu kultury bylo zjišt ěno, že toto 

rozhodnutí se na činnost Jaroslava HUTKY nevztahuje a vzhledem 

k tomu, že nemá žádné oprávn ění k provozování um ělecké činnosti, lze 

jeho jednání považovat za nedovolené podnikání ve s myslu § 118 odst. 

1, tr. zákona, i když odvádí na ONV Praha 2 da ň z m ěsí čního p říjmu 

1.700 K čs. 

 

 P ři sjednávání smluv o provedení kulturn ě výchovného programu 

s ukázkami vlastní tvorby, nejsou dodržovány p ředpisy o provedení 

umělecko výchovného po řadu nejen ze strany HUTKY, ale i ze strany 

odpov ědných funkcioná řů v kultu ře. Nap ř. ONV Praha 2 je nadále veden 

jako svobodný um ělec, p řestože toto oprávn ění ztratil odebráním 

kvalifikace na PKS v r. 1975 (viz zápisy o výpov ědi Jaroslava HUTKY, 

Jarmily ŠERÉ, Antonína CALTY a opis spis ů na PKS). 

 

 Ve své činnosti se HUTKA zam ěřuje na r ůzné spole čenské 

organizace, pro které provádí pravidelná vystoupení . Nap ř. 

v Divadélku v Nerudovce m ěl od r. 1975 vystoupení 1x za m ěsíc, za 

která obdržel cca 3.000 K čs. Obdobn ě tomu bylo v Malostranské 

besed ě, Bará čnické rycht ě a řadě vysokoškolských klub ů 
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(viz zápisy o výpov ědi ing. G. LON ČARA, F. PODZIMKA, P.HOLANA 

a J. ČERNÉHO). Do sou časné doby se tak poda řilo zadokumentovat 

vystoupení, za která obdržel celkem 11.000 K čs. Dokumentace 

o roplacení dalších neoprávn ěných honorá řů je nadále shromaž ďována. 

Mimo to byla provedena řada p řehrávek, za které dostal HUTKA honorá ř 

přímo od po řadatele, bez řádného písemného potvrzení a smlouvy, čímž 

je znemožn ěna jejich dokumentace (viz zápis o výpov ědi Jaroslava 

HUTKY). 

 

 Vzhledem k tomu, že J. HUTKA m ěl až do 1.7.1975 řádnou um ěleckou 

kvalifikaci, je obeznámen s p ředpisy a zásadami o provozování 

umělecké činnosti. Tím, že po ztrát ě kvalifikace provozuje nadále 

uměleckou činnost za honorá ř, lze jeho jednání pokládat za výd ěle čné 

podnikání ve smyslu § 118, odst. 1, tr. zákona. 

 

 Mimo to ve řejná vystoupení J. HUTKY mají nadále provoka ční 

a antisocialistický charakter, o čemž byly získány poznatky ze 

Zvolena, Pezinoku, Brna, Svitav, Litomyšle, Českých Bud ějovic, 

Zlechova u Uherského Hradišt ě a Prahy, kde vystupoval pro ÚDPM JF, 

Divadélko v Nerudovce a Bará čnickou rychtu. Po zkušenostech 

z vyšet řování v Hradci Králové však HUTKA používá více jino taj ů a 

dvojsmyslných narážek tak, aby nebylo snadné vytkno ut jeho projevu 

otev řeně nep řátelské a protizákonné zam ěření. V p řiložené 

dokumentaci lze toto potvrdit magnetofonovým záznam em z vystoupení 

pro vysokoškolský klub fakulty jaderné fyziky ČVUT. 

 

 Na základ ě t ěchto skute čností i p řes to, že HUTKA projevuje 

sympatie se signatá ři a organizátory „Prohlášení CHARTA 77“, se 

kterými udržuje pravidelné kontakty, pokládáme jeho  stíhání podle 

§§ 102, 198 tr. zákona z d ůvodu dokazování za nereálné, ale vzhledem 

k jeho nepovolenému podnikání v oblasti kultury dop oru čujeme stíhat 
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Jaroslava HUTKU pro porušení § 118 odst. 1, tr. zák ona, 

po linii VB. 

 

 K této skute čnosti jsou v sou časné dob ě shromaž ďovány dostupné 

materiály o výši proplácených honorá řů, které HUTKA požadoval na 

základ ě smluv, uzavíraných v rozporu s p ředpisy o provád ění um ělecko 

výchovných po řadů, takže částku 11.000 K čs nelze pokládat za 

kone čnou. 

 

 

Vypracoval: mjr. Mrkvi čka Dalibor 

 

 

 

 

 

 

 

Náčelník 2a odboru S-StB Praha 

(podpis) 

/ mjr. Jaroslav GRABMÜLLER / 



Součást: Správa StB Praha     Výtisk čís.: 3 
Odbor ...........2b…..............odd.......1….........…....…....  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: .... nstržm. Karel ……...……...  Přílohy:   
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku………….….......kr.jméno.….TA-133 …........         
Číslo jednací..……OS-002086/2b-78……....….........        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V …..Praze ……..….. dne …...12.6. ………...1978.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

VANĚK Ji ří – čs. vyst ěhovalec v Rakousku – styky se zájmovými 

oso-bami v ČSSR. 

 
Schůzka konána dne ..………………………................  Popis. událost se stala dne...…25.5.1978…………. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 
 
 
1.  Pramen byl dne 25.5.1978 p řítomen rozhovoru Ji řího VA ŇKA a jeho 

družky Heleny s Markétou N ĚMCOVOU. Z rozhovoru vyslechl Pramen 
následující : 

  VAN ĚK se dotazoval na p řípad související s únosem autobusu v ČSSR. 
Z jeho řeči a p řevážn ě řeči Heleny VA ŇKOVÉ jasn ě vyplývalo, že rakouské 
sdělovací prost ředky informovaly ve řejnost o tom, že v ČSSR st říleli 
pohrani čníci po autobuse, ve kterém byly d ěti, p řitom post řelili nebo 
dokonce zast řelili t ři dívky ve v ěkku 14-15 let. Jednalo se o d ěti 
z východního N ěmecka. K tomuto Markéta N ĚMCOVÁ podotkla, že jí o tom 
není nic známo. 

  V dalším hovoru VA ŇKOVI vychvalovali zp ůsob života v Rakousku. Bylo 
však z řejmé, že mají problémy s d ětmi, které chodí do školy. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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Vyhotoveno 4x 
Výtisk č.1–sv. č.29306 
  2-2. odd.zde 
  3-2a/3 
  4-2.odb., S-StB Plze ň 

 

15.června 1978     
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Markéta N ĚMCOVÁ si naopak st ěžovala na to, že u nás je to horší a 

horší. 

 Téhož dne byl Pramen p řítomen rozhovoru Ji řího VA ŇKA a Zde ňka 

MARTINA s Danou N ĚMCOVOU, které se VAN ĚK dotazoval na podrobnosti 

související s vyst ěhováním Jaroslava HUTKY z ČSSR. V této 

souvislosti žádal Zden ěk MARTIN N ĚMCOVOU o to, aby HUTKOVI vy řídila, 

že jako kamarád a jeho  spolužák je ochoten mu poskytnout finan ční 

pomoc a bydlení. N ĚMCOVÁ sdělila, že podrobnosti o vyst ěhování HUTKY 

neví, ale ur čit ě mu toto sd ělí. 

 

2. Zpráva informuje o snaze Ji řího VA ŇKA udržovat styky s osobami, 

jež se sdružují kolem Dany N ĚMCOVÉ, u kterých se informuje o 

situaci v ČSSR. Dále zpráva informuje o snaze VA ŇKA poskytnout 

pomoc Jaroslavu HUTKOVI. 

 

3. Zpráva byla získána prost řednictvím pramene 133. 

 

4. Zprávu po zhodnocení postoupit dle rozd ělovníku. 

 

5. VAN ĚK Ji ří – nar. 10.10.1943, trvale vyst ěhován v Rakousku, 

     bytem Víde ň – tel 42 49 322 

 N ĚMCOVÁ Markéta – nar. 27.3.1956 – zájmová osoba 2. o dd. zde 

NĚMCOVÁ Danuše - nar. 14.1.1934 Most, roz. VALTROVÁ, bytem 

Praha 2, Je čná 7 – zájmová osoba zdejšího 

oddělení 

 MARTIN Zden ěk – neztotožn ěn, bytem Víde ň – malí ř 

HUTKA Jaroslav – nar. 21.4.1947, bytem Praha 2, Nek lanova 

30/98 – zájmová osoba 2/a odboru 

 

6. Zpráva byla získána z hodnov ěrného prame ě. 

 

 

Vypracoval : nstržm. Karel (podpis) 

 

Náčelník 5. odd ělení 2/b odboru 

(podpis) 

/ por. BAHRÍK Josef / 

jeho 



Součást: Správa StB Praha     Výtisk čís.: 3 
Odbor ...........2b…..............odd.......4….........…....…....  Počet listů: 1 
Operat.pracovník: .... pplk. HI ŘMAN…..…...……...  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:   
Č.svazku…23535 …….....kr.jméno.….“JI ŘINA“ .......         
Číslo jednací..……OS-002056/2a-78…….....….........        
(Pouze při odeslání mimo odbor).            
 

       V …..Praze ……..….. dne ….3. června …...1978.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 

Schůzka p ředstavitel ů francouzských odbor ů v dob ě trvání 

zasedání SOFu v byt ě zp ěváka Jaroslava HUTKY - poznatek 

 
Schůzka konána dne ..………………………................  Popis. událost se stala dne...…5.6.1978 …………. 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 
 
 

1) Karel JAROŠ p ři rozhovoru s pramenem krom ě jiného sd ělil, že v dob ě 

zasedání SOFu v Praze, byla v byt ě Jaroslava HUTKY zorganizována 

sch ůzka mezi francouzskými odborá ři a n ěkterými exponenty čs. opozice. 

Tato sch ůzka byla p řerušena zásahem bezpe čnosti, ale zásluhou 

DIENSTBIERA byla okamžit ě zorganizována další tajná sch ůzka se zástupce 

francouzských odbor ů z Pa říže. DIENSTBIER se však této sch ůzky 

nezú častnil. Na této sch ůzce byla dle JAROŠE probírána konsignace 

materiál ů, které vlastní FKS, respektive francouzské odbory.  Jsou to 

materiály které se dostaly do Francie v roce 1969. Jsou v nich uvedeny 

r ůzné sankce proti vylou čeným člen ům, nap ř., výpov ědi ze zam ěstnání, r ůzná  

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 
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1x sv. č. 23535 
1x akce „ JARO „ 2.odd ěl.zde 
1x akce „ ZP ĚVÁK „  zde 
1x X. Správa FMV 

 

ZHODNOCENO
12.června 1978     

6.6.1978 



 

 

 

 

 

 

   vyjád ření postižených k údajné diskriminaci atd. Francouz i 

si na této sch ůzce ov ěřovali, co je ješt ě v sou časné dob ě aktuelní, 

co se zm ěnilo, co lze ješt ě uve řejnit, aby to dosud m ělo platnost 

apod. Jako konkretní v ěc uvedl JAROŠ p řípad n ějakého u čitele 

z Prachatic, který byl za signování „ Charty „ prop ušt ěn ze služeb 

Ministerstva školství. Podle vyjád ření JAROŠE m ěla tato sch ůzka 

sloužit ke kontrole materiál ů, kterých je možno využívat proti KS Č a 

také v minulých dnech prý již došlo ke zve řej ňování n ěkterých 

případ ů ve francouzském odborá řském tisku. Kdo se této sch ůzky 

zúčastnil JAROŠ ne řekl a jak se sám vyjád řil, ani jemu samotnému 

toto není známo. 

 

2) Zpráva poukazuje na snahy pravicových exponent ů diskreditovat 

politiku KS Č prost řednictvím kontakt ů na západoevropské KS. 

 

 3) Bez dokumentace 

 

 4) Zpráva bude využita do rozpracovávaných akcí „ JARO „ 2.odd ěl. 

 a „ ZP ĚVÁK „ zde. Krom ě toho zaslána X. Správ ě FMV k p řípadným 

koordina čním opat řením. 

 

 5) Ji ří DIENSTBIER, nar. 24.4.1937 

  Jaroslav HUTKA, nar. 21.4.1947 

  Karel JAROŠ, nar. 9.7.1927 

 

6) Zprávu hodnotím jako pravdivou vzhledem k osob ě pramene a je 

potvrzovana i z dalších pramen ů. 

 

Vypracoval : 

pplk. HI ŘMAN Jaroslav (podpis) 

 

Náčelník 2a odboru, S – StB Praha 

(podpis) 

(mjr. GRABMÜLLER Jaroslav) 



 

 

 

V Praze dne 25.5.1977 

 

 

 

 HUTKA Jaroslav – informace. 

 --------------------------- 

 

 

 

 HUTKA Jaroslav nar. 21.4.1947, Olomouc, české 

     národnosti, čsl. st. p řísl., ženatý, 

     bez politické p říslušnosti, 

     zp ěvák a kytarista, bytem Praha 2, 

     Neklanova 30. 

 

 

 

  Jmenovaný p ůsobí jako zp ěvák a kytarista lidových písní 

v Praze i v jiných místech naší republiky s vlastní mi po řady, 

které jsou v naprostém rozporu s ideovým posláním u mělce 

socialistické spole čnosti. P ři svých hudebních vystoupeních, 

které prokládá mluveným slovem, HUTKA používá často r ůzných 

dvojsmyslných narážek, zam ěřených v ůči KS Č a politické situaci 

v ČSSR. Jeho po řady, p řipravované v ětšinou pro mládež, jsou 

intepretovány formou skrytého odporu a nesouhlasu s  politickou 

situací v ČSSR. HUTKA r ůznými anachronismi a p řirovnáními 

zesměšňuje skrytou formou naše p ředstavitele státní moci, jako 

je tomu nap ř. v písni „Sokrates“, na druhé stran ě se snaží 

popularizovat pravicové exponenty, jako je tomu v p řípad ě písn ě 

o Karlu Havlí čku Borovském, kterého p řirovnává k mluv čímu CHARTY 

77 Václavu HAVLOVI. V mluveném slov ě potom zesm ěšňuje 

socialistické um ělce, kte ří odsoudili CHARTU 77 p ři shromážd ění 

v Národním divadle. Podobn ě provoka ční invektivy provází celý 

pořad Jaroslava HUTKY. 
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  HUTKA byl pro svojí ideov ě závadnou činnost vyšet řován 

již v r. 1975 KS SNB Kradec Králové pro porušení tr . zákona 

dle §§ 102 a 198. Pro amnestii, ud ělenou presidentem 

republiky dne 8.5.1975 bylo tr. řízení proti Jaroslavu 

HUTKOVI zastaveno. V r. 1976 byla z d ůvodu ideové závadnosti 

zakázána činnost Jaroslava HUTKY v Jiho českém, Západo českém 

a Východo českém kraji. 

 

  V letošním roce byly zjišt ěny poznatky o závadových 

vystoupeních HUTKY ve Zvolenu, v Pezinoku, v Brn ě, ve 

Svitavách, v Litomyšli, Zlechov ě u Uherského Hradišt ě, 

v Praze potom z vystuopeních v za řízení ÚDPM JF – divadélko 

v „Nerudovce“ a Bará čnické rycht ě, kde vystoupení HUTKY 

organizuje TJ NOHYB. 

 

  Zvláš ť závažné poznatky byly zjišt ěny z vystoupení 

Jaroslava HUTKY na fakult ě jaderné fyziky ČVUT dne 

28.4.1977, kde závadovost vystoupení HUTKY byla hod nocena 

akademickými funkcioná ři a následn ě řešena fakultním výborem 

SSM, který vyvodil záv ěry proti organizátor ům této akce. P ři 

námi provád ěné dokumentaci prod ěkan fakulty jaderné fyziky 

ČVUT ing. LON ČAR uvedl: 

 .. .. „Hutka za čal svým výkladem vytvá řet atmosféru pro 

vhodn ě zvolené písn ě, které jak se ukázalo, m ěly politický 

charakter s ost ře zam ěřeným politickým nábojem.. V rámci 

komentá řů, kterými prokládal své zp ěvy se zmínil o 

shromážd ění v Národním divadle, o Gottovi – jako zástupci 

umělc ů, který p ředčítal poselství na shromážd ění um ělc ů 

v Divadle hudby apod. .. 

 Další písn ě, jako nap ř. o Janu Husovi, Sokratovi, Havlí čkovi 

– HAVLOVI už m ěly zjevn ě charakter politické satiry, což 

ješt ě dopl ňoval z jeho hlediska k tomu 
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 vhodným komentá řem. Vyvrcholením jeho provoka čního zp ůsobu 

interpretace starých písní byla píse ň o Havlí čku – HAVLOVI. 

Slovn ě tak komponovaná, že bylo evidentní, že se jedná o 

spisovatele HAVLA jako jednoho z autor ů CHARTY 77, který 

bojuje za svobodu, což se „pán ům“ nelíbí a že mu za to dají 

bezplatn ě pobyt a šatstvo atd., což b ěhem zp ěvu bylo 

odměněno potleskem.. Bylo zajímavé, že b ěhem programu u 

některýh refrén ů byl HUTKA doprovázen sborovým zp ěvem, což 

bylo evidentní, že jde o jeho obdivovatele písní, k te ří ho 

neustále doprovázejí. Další pozoruhodností byla sku te čnost, 

že posluchárna byla pln ě obsazena, p řestože se ten ve čer 

hrál hokejový zápas SSSR- ČSSR. 

 

  Poznatky p ředané ing. LON ČAREM potvrdili i studenti 

fakulty jaderné fyziky Emil PELIKÁN a František POD ZIMEK, 

předseda fakultního výboru SSM, od kterých byly získá ny 

magnetofonové nahrávky z vystoupení HUTKY (viz p říloha). 

 

  Jaroslav HUTKA vvystupuje za honorá ř do výše 400 K čs za 

vystoupení, a čkoliv nemá um ěleckou kvalifikaci, potvrzenou 

Pražským kulturním st řediskem. Tím se prakticky dopouští 

nedovoleného podnikání, smlouvy s jednotlivými po řadateli si 

vyhotovuje sám s odkazem na rozhodnutí ministerstva  kultury 

ČSSR č. 11, 753/73 – V/2 ze dne 8.8.1973 – „Odm ěňování 

občanů – čelných osobností našeho ve řejného, kulturního, 

vědeckého a sportovního života – p ři ú činkování v rámci 

kulturn ě výchovných po řadů:. Jak bylo na ministerstvu 

kultury zjišt ěno, toto rozhodnutí se na Jaroslava HUTKU 

nevztahuje a nebylo mu ministerstvem kultury p řiznáno. 
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  P ři sjednávání t ěchto smluv nejsou dodržovány p ředpisy o 

provedení um ělecko výchovného po řadu nejen ze strany HUTKY, 

ale i ze strany odpov ědných pracovník ů v kultu ře. I když 

HUTKU nelze pokládat za pracovníka v oblasti kultur y, je 

odborem kultury ONV Praha 2 veden jako svobodný um ělec a 

odevzdává da ň z p říjmu za svoji um ěleckou činnost. P ři 

vystupování HUTKY v divadle v „Nerudovce“ dochází v  mnoha 

případech k podpisování smluv HUTKY vedoucí tohoto di vadla 

Jarmilou ŠEROU, n ěkdy i se zp ětnou platností, p ři uzavírání 

smluv nejsou p ředkládány um ělecké scéná ře, které nejsou ani 

vyžadovány ze strany pracovník ů ONV Praha 1. HUTKA dle 

našeho zjišt ění vystupuje podle p ředloženého scéná ře z r. 

1975, i když od té doby jeho obsah byl zna čně pozm ěněn. 

 

  Vystoupení s ideov ě závadným zam ěřením uskute čňují mimo 

HUTKY i zp ěváci Vladimír MERTA, nar. 20.1.1948 a Vlastimil 

TŘEŠŇÁK, nar. 26.4.1950, kte ří vystupují p řevážn ě ve 

vysokoškolských klubech, klubech SSM a v kulturních  

zařízeních mládeže. Na jejich vystoupeních, které mají  na 

mladé lidi siln ě negativní dopad, je vždy mimo řádně velká 

návšt ěvnost. 

 

  Vzhledem k vysoké spole čenské nebezpe čnosti vystupování 

HUTKY, MERTY a T ŘEŠŇÁKA mezi mládeží, Vám dáváme výše 

uvedené poznatky na v ědomí. 



 

TAJNÉ! 
 

Z á z n a m : 

============= 

 

 

H U T K A  Jaroslav, nar. 21.4.1947. 

____________________________________ 

 

 

Jmenovaný se dostavil po p ředchozí telefonické dohod ě dne 

30.8.1978 na KOPV Praha. 

 

Zde mu bylo sd ěleno, že jeho žádost o vyst ěhování (i žádost 

jeho manželky) byla vy řízena kladn ě. Zárove ň byl upozorn ěn na 

to, aby ve vlastním zájmu nijak neprotahoval termín  vyst ěhování 

a aby se snažil opustit území ČSSR co nejd říve. 

 

Tento pokyn p řijal souhlasn ě bez jakýchkoliv p řipomínek. 

Řekl pouze, že termín výjezdu z ČSSR bude odvislý na vy řízení 

celních formalit a na ud ělení pr ůjezdního víza NSR do Nizozemí. 

 

Počítá však s tím, že by ob ě náležitosti mohly být vy řízeny 

ješt ě b ěhem zá ří a že s vycestováním po čítá nejpozd ěji po čátkem 

října 1978. 

 

Doklady k vycestování si vyzvedl s manželkou ješt ě téhož 

dne, tj. 30.8.1978. 

 

Pohovor se jmenovaným byl proveden ve shora uvedené m smyslu 

na pokyn Správy Stb Praha, 2a odboru. 

 

Zapsal: mjr. Schirmer 

Dne:   (podpis) 

 

 

Kopie va v ědomí: 

Správa Stb Praha, 

2a odbor – s. Zíta. 

___________________ 



M I N I S T E R S T V O   V N I T R A 
 
 

PŘÍSNĚ TAJNÉ! 
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(nečitelné) 



SEZNAM DOKUMENT Ů 
ve svazku – spisu registrační číslo ........................................................................................................................... 
   (druh svazku) 
 
 

Poř. 
číslo 

Označení písemnosti 
(čj. o čem, o kom, pojednává) 

Písemnost 
zařazena na straně Poznámka 

1 HUTKA Jar. – vyšetřovací spis 1  

2 HUTKA Jar. – žádost o provedení lustrace 2-4 skartováno 3.4.79 

3 HUTKA Jar. – výpis z trestního rejstříku 5-6  

4 HUTKA Jar. – dopis na NV hl.m. Prahy 7  

5 HUTKA Jar. – informace o vystoupení 8  

6 HUTKA Jar. – příkaz k předání poznatků 9  

7. HUTKA Jar. - dožádání 10-11 strana 10 – kopie 
spisu, skartováno 
(podpis) 

8. HUTKA Jar.- činnost ve Východočeském kraji 12  

9. HUTKA Jar. - dožádání 13-14 strana 13 – kopie 
spisu, skartováno 
(podpis) 

10. HUTKA Jar. - informace 15-16  

11. HUTKA Jar. - informace 17-18 strana 18 – kopie 
spisu, skartováno 
(podpis) 

12. HUTKA Jar. – zápis o výpovědi 19-26 strana 23-26, kopie 
výpovědi, 
skartováno (podp.) 

13. HUTKA Jar. - dožádání 27-28 str. 28 kopie spisu, 
skartováno 
(podpis)  

14. HUTKA Jar. – přepis magnetofonového pásku 29-54 str. 29-41 – kopie 
přepisu a mag.pásku 
- skartováno 

15. HUTKA Jar. – proplacení časopisu „MELODIE“ 55-56  

 

26272 

Zničeno 

Zničeno 

Zničeno 

Zničeno 



SEZNAM DOKUMENT Ů 
ve svazku – spisu registrační číslo ........................................................................................................................... 
   (druh svazku) 
 
 

Poř. 
číslo 

Označení písemnosti 
(čj. o čem, o kom, pojednává) 

Písemnost 
zařazena na straně Poznámka 

16. HUTKA Jar. – urgence dožádání 57-58 str.58 – kopis spisu 
– skartováno 
(podpis) 

17. HUTKA Jar. – přepis magnetofonového pásku 59-71 

18 HUTKA Jar. - proslov 72-85 

str. 59-85 – kopie 
přepisu mag. 
Pásku – 
skartováno 
(podpis) 

19. HUTKA Jar. – přepis magnetofonového pásku 86-98  

20. HUTKA Jar. - proslov 99-112  

21. HUTKA Jar. – přepis magnetofonového pásku 113-152 str.113-138 – kopie 
přepisu – skartováno 
(podpis) 

22. HUTKA Jar. – přepis magnetofonového pásku 153-192 str.153-192 – kopie 
přepisu skartována 
(podpis) 

23. HUTKA Jar. – záznam 193-194 str.114 – kopie 
záznamu – 
skartována 
(podpis) 24. HUTKA Jar. - dožádání 195-196  

25. HUTKA Jar. – vyhodnocení akce „ZPĚVÁK“ 197-259 218-259 –kopie 
vyhodnocení akce 
skartováno (podpis) 

26. HUTKA Jar. - dožádání 260  

27. SVODKA SLEDOVÁNÍ 261-262  

28. TOMINOVÁ Zdenka, HUTKA Jar. - poznatky 263  

29 Převedení svazku 264  

30 Návrh na uložení svazku ů „ZPĚVÁK“ 265-268  

 



S E Z N A M  O S O B 
ve svazku – spisu registrační číslo ........................................................................................................................... 

 
Poř. 
číslo 

jméno a příjmení Data 
narození 

Prochází 
na straně 

Evidován 
blokován 

dne 

Zrušeno 
dne 

1 HUTKA Jaroslav     

2 HUTKOVÁ Zora 17,18,    

3 FAJT Vladimír 20,24,    

4 KLANDR Petr 20,24,    

5 HLADÍK Radim 20,24,    

6 MERTA Vladimír 195,196,    

7 FUXA Petr 260,    

8 VRBA Vladimír 261,    

9 TŘEŠŇÁK Vladimír 261,    

10 TOMINOVÁ Zdena 263    

      

prochází průběžně 
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V Praze dne 4. 6. 1975 

 

Č.j.: kult/2 – 783/75 

 Vy řizuje: Navrátil, tel. 26-28-17 

 

 

  Odbor kultury 

  Východo českého KNV 

  K rukám s. Jana Lemberka 

  Hradec Králové 

  -------------- 

 

 

  V ěc: Informace o vystupování zp ěváka J. Hutky v Chocni. 

 

  Vážení soudruzi, 

  na základ ě Vašeho upozorn ění jsme prošet řovali podmínky ONV v Ústí 

nad Orlicí k vystupování pražského zp ěváka Jaroslava Hutky v Codni dne 

7.2.t.r. v programu, organizovaném ZO SSM ČKD Choce ň. Pražské kulturní 

st ředisko potvrdilo, že J. Hutka není od 11. b řezna t.r. v jeho evidenci 

vzhledem k tomu, že se v požadovaném termínu nedost avil k rekvalifika čním 

zkouškám. Jeho vystupování má až na další charakter  amaterských produkcí. 

Není proto oprávn ěn inkasovat za svá vystoupení honorá ř. 

 

  Abychom mohli vyvodit z Vaší informace p říslušné záv ěry, uvítali 

bychom p řesn ější informaci o repertoáru J.Hutky v uvedeném progr amu a také 

vyhodnocení magnetofonového záznamu z jeho vystoupe ní v Chocni. 

 

  Se soudružským pozdravem 

 

 

PhDr. A. Svoboda, v.r. 

vedoucí odboru 

 

 

Za správnost:Sko řepová (podpis) 

Odbor kultury 
Národního výboru hlavního města Prahy 
115 03 Praha 1, Staroměstské náměstí č. 1 



 

 

 

------------------- 

Čj.VS- ČVS:96/6-75     V Hradci Králové dne 27.10.1975 

 

Koncertní a estrádní agentura 

 

H r a d e c   K r á l o v é  

 

Jaroslav HUTKA – dožádání 

 

 

 Zdejším odborem vyšet řování StB je zpracovávána závadová 

kulturní činnost zp ěváka a hudebníka 

 

Jaroslava HUTKY, nar. 21.4.1947 v Olomouci, čs.st.p řísl., 

čes.nár., p ůsobícím v klubu „ŠAFRÁN“ v Praze, 

trvale bytem Praha II – Vyšehrad, Neklanova 

ul. čp. 30, 

 

kterou provád ěl p ři svých vystupování ve Východo českém kraji 

v posledním období. 

 

 Vzhledem k objektivnímu posouzení této činnosti Jaroslava HUTKY 

žádám podle § 8 tr. Řádu o sd ělení následujícího: 

 

1.  Na kterých místech ve Východo českém kraji jmenovaný vystupoval. 

 

2.  Jakým zp ůsobem byla jeho vystoupení zprost ředkovávána, jakož i 

proplacen honorá ř. 

 

3.  Které právní p ředpisy upravují obecn ě vystupování um ělc ů mimo 

místo jejich trvalého angažmá a jakým zp ůsobem jim musí být 

proplaceny honorá ře podle p říslušných p ředpis ů. 

 

Požadované skute čnosti zašlete laskav ě písemn ě ve dvojím 

vyhotovení pokud možno co nejd říve zdejšímu odboru vyšet řování 

StB ke shora uvedenému čj. 

 

Vyšet řovatel StB: 

npor. Poživil Ji ří 

(podpis) 

Krajská správa SNB 
Odbor vyšetřování státní bezpečnosti 

Hradec Králové 
PSČ 501 98 



KRAJSKÝ PODNIK PRO FILM, KONCERTY A ESTRÁDY 
HRADEC KRÁLOVÉ, Orlické nábřeží č. 1 Koncertní a estrádní agentura 

 

Krajský podnik pro film, koncerty a estrády, Hradec Králové, Orlické nábřeží č. 1 

 

 Krajská správa SNB 

 Odbor vyšet řování státní bezpe čnosti 

 

Hradec Králové 

xxxxxxxxxxxxxx 

 

  čj. VS- ČVS:96/6-75    Krulichová 

Váš dopis – značky ze dne   Naše značka    Vyřizuje linka  Hradec Králové  29.10.1975  

 

Věc: Jaroslav Hutka – činnost ve V č kraji. 

 

    K vaší žádosti ze dne 27.10.1975 sd ělujeme následující : 

 

1.  Ve kterých místech našeho kraje vystupoval Jaroslav  Hutka zp ěvák a 

hudebník nevíme p řesn ě. Zcela náhodou jsme se však dozv ěděli, že 

vystupoval 7.2.1975 v Dom ě odbor ů v Chocni, v dubnu v klubu 

Vysokoškolských kolejí v Hradci Králové Na kotli a 17.6.1975 

v Sezemicích, okr. Pardubice. 

 

2.  Tato vystoupení nebyla Krajským podnikem pro film, koncerty a 

estrády v Hradci Králové zprost ředkována. Dotazem u Pražského 

kulturního st řediska v Praze vedoucího agentury s. Meluzina jsme 

zjistili, že Jaroslav Hutka neprošel rekvalifika čním řízením 

estrádních um ělc ů, které agentura provád ěla a že jej tudíž 

nezastupuje. Dle dopisu ONV v Ústí nad Orlicí ze dn e 11.2.1975 

požádal J.Hutka o vyplacení částky 500.- K č po vystoupení v Chocni a 

příjem potvrdil na b ěžném lístku. 

 

3.  Každý estrádní um ělec vystupující za honorá ř musí být zprost ředkován 

podle vyhlášky Ministerstva školství a kultury ze d ne 13. června 

1958 č. 89 Ú.L., kterou se stanoví povinné zprost ředkování pro 

některé druhy um ělecké činnosti. Odm ěňování um ělc ů upravuje vyhláška 

Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 90 ze dne 22. 

září 1970. 

 

vedoucí 

J. Krulichová 

(podpis) 

KRAJSKÝ PODNIK PRO FILM, 
KONCERTY A ESTRÁDY 
HRADEC KRÁLOVÉ 
koncertní a estrádní agentura 



 

 

 

------------------- 

Čj.VS- ČVS:96/6-75     V Hradci Králové dne 27.10.1975 

 

Pražské kulturní st ředisko 

(do rukou ing. ZUBKA) 

 

P r a h a   1  

 

Jaroslav HUTKA – dožádání. 

 

 Zdejším odborem vyšet řování StB je zpracovávána závadová 

kulturní činnost zp ěváka a hudebníka 

 

Jaroslava HUTKY, nar. 21.4.1947 v Olomouci, čs.st.p řísl., 

čes.nár., p ůsobícím v klubu „ŠAFRÁN“ v Praze, 

trvale bytem Praha II – Vyšehrad, Neklanova 

ul. čp. 30. 

 Vzhledem k objektivnímu posouzení činnosti Jaroslava HUTKY žádám 

podle § 8 tr. Řádu o sd ělení následujícího: 

1.  Celkové pracovn ě-politické hodnocení jmenovaného po celou dobu 

jeho evidence u tamního kulturního st řediska. 

2.  Kde byl, resp. je trvale angažován jako hudebník a zpěvák. 

3.  Kdy a jakou získal um ěleckou kvalifikaci, zda vykonal 

rekvalifika ční zkoušky, zda i v sou časné dob ě má um ěleckou 

kvalifikaci a je evidován u tamního kulturního st řediska (v ěc 

uve ďte časov ě). 

4.  Které právní p ředpisy upravují obecn ě vystupování um ělc ů mimo 

místo jejich trvalého angažmá, tj. v r ůzných místech republiky a 

jakým zp ůsobem jsou propláceny honorá ře za takováto vystoupení. 

 

Požadované skute čnosti zašlete laskav ě písemn ě ve dvojím 

vyhotovení pokud možno co nejd říve zdejšímu odboru vyšet řování StB 

ke shora uvedenému čj. 

Vyšet řovatel StB: 

npor. Poživil Ji ří 

(podpis) 

Krajská správa SNB 
Odbor vyšetřování státní bezpečnosti 

Hradec Králové 
PSČ 501 98 

nečitelné 
nečitelné 





 



Součást: Správa STB Praha     Výtisk čís.:  2 
Odbor .......2a..................odd.....3...............................  Počet listů:  3 
Operat. pracovník: ........... por. Vaní ček ............  Přílohy:  0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník: Vyhotoveno 3x  
Č.svazku..22614 .....kr.jméno.........“K ŘÍŽ“ ...............  Výt. č.1.- sig.sv. č.26272 
Číslo jednací..................................................................   č.2.- obj.sv. č.19426 
(Pouze při odeslání mimo odbor).       č.3.- sv. č.22614  
 

       V ......Praze ................... dne ...7. června ......1977.. 
 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 

 

 

ZÁZNAM číslo ......54. .............. 
 

navazuje na záznam č. .......... 

 
  Stručně podstatu poznatku: 
 HUTKA Jaroslav - poznatky o stycích se signatá ři Charty 77 – zpráva. 
 
     

 
Schůzka konána dne ....6.6.1977 .........................  Popis. událost se stala dne...26.5.1977 ..... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1/.  Dne 26.5.1977 navštívil Pramene Vladimír PISTO RIUS, syn režiséra 

Realistického divadla v Praze. V rozhovoru se zmíni l o Jaroslavu 

HUTKOVI, o kterém m ěl velmi dobré informace. Řekl, že HUTKA byl 

vyšet řován pro protistátní a protisocialistické písni čky a texty, 

kterými provokuje p ři ve řejných vystoupeních. V den, kdy prý m ěl mít 

vystoupení v „Nerudovce“, tam na n ěj čekali „policisté“. On však byl na 

chat ě Vlasty CHRAMOSTOVÉ a jejího manžela, kameramana MI LOTY a tam se 

prý necítil dob ře a p ředstavení odvolal. Prý mu v „Nerudovce“ zakázali 

vystupovat. 

  HUTKA byl také údajn ě na sch ůzce u Pavla KOHOUTA /na Sázav ě/, 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

Z H O D N O C E N O 
28.VI.1977 



 

 

- 2 – 

 

NOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCE 

SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI 
HLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE  

 

Č.j.:...............................................        Dne....................................................... 

 

 

  Národ í výbor 

  hl. m.  P r a h y 

  _________________ 

  k rukám ved. odboru kultury s. dr. Svobody 

 

 

  V p říloze Vám zasíláme informaci o nedostatcích, zjišt ěných na 

úseku kulturních za řízení. 

 

 

Náčelník : 

(podpis) 

OS – 2276/2a-77 7.7.1977  



 
 

NOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCE 

SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI 
HLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE  

 

Č.j.:...............................................        Dne....................................................... 

 

 

 

Výtisk č.: 2 

Přílohy:  2/9 jen u výt.č.1 

 

 

KRAJSKÁ SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI 
SPRÁVA STÁTNÍ BEZPEČNOSTI – České Budějovice 

 

Čj.: ...OS-O 1832 /II-2-76 .................      Dne:..........21.zá ří 1976 ............... 

             

 

 

            Výtisk č.: 1 

OS – 0173/---77 18. července 1977  

PRŮPIS 

TAJNÉ 

Tajné 



 

 

 

--------------------- 

Č.j.: OS – 00371/1977        Vo Zvolene 4.7.1977. 

 

 

 

 

Vytla čok č. 1. 

 

KS-ZNB-Správa Štátnej bezpečnosti 
Banská Bystrica 
oddelenie ZVOLEN 

Prísne tajné! 



 

................................................................................. 

(označení součásti) 

Čj.: 

 

Zápis o výpovědi 
 

V ............................................ dne ......................................................... o ............................................. hod. 

se na výzvu orgána SNB dostavil – byl předveden*) 

 
..................................................................................................................................................................................... 

(jméno, příjmení, data a místo narození) 

dřívější jméno a příjmení ............................................................................................................................................ 

bydliště........................................................................................................................................................................ 

přechodné bydliště ...................................................................................................................................................... 

zaměstnání (dřívější, nynější a postavení v něm) ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

místo zaměstnání ........................................................................................................................................................ 

průkaz totožnosti ...................................................................... stav .......................................................................... 

 

 Jmenovaný po poučení podle § 19 zákona č. 40/74 Sb. učinil tuto výpověď: 
  Po seznámení s p ředmětem v ěci a po pou čení, kteérmu jsem rozum ěl 
učiním následující výpov ěď : 
 Co se týká p ředmětu v ěci a to konkrétn ě mého svobodného povolání, které 
provozuji od roku 1967 se zam ěřením jak jsem již shora uvedl, tak k tomuto 
bych uvedl následující : 
 Od roku 1967 mám, konkrétn ě měl jsem do roku 1974 kvalifikaci jako 
zpěvák. Tuto kvalifikaci jsem získal na Krajském podni ku pro film, kulturu 
a estrády. Pozd ěji jsem absolvoval ješt ě n ěkolik zkoušek a toto již bylo na 
Pražském kultúrním st ředisku. Zde bych up řesnil, že tato kvalifikace mi 
umožňovala, že mám práv ě mít honorá ř za p ěvecký výkon. 
 V roce 1974 byly vypsané rekvalifika ční zkoušky a na ja ře téhož roku 
jsem byl i já na n ě pozván a napsal jsem na ředitelství Pražského 
kulturního st řediska že se nemohu na daný termín dostavit a žádal  jsem 
zárove ň zda mi nem ůže býti p řid ělen jiný termín zkoušky a zárove ň jsem 
žádal aby mi oznámili do kdy mi platí kvalifikace. Na tento dopis jsem do 
dnešního dne nedostal odpov ěď a Pražské kulturní st ředisko mi odmítlo dále 
zprost ředkovávat mé vystupování a o tomto jsem rovn ěž nebyl Pražským 
kulturním st řediskem informován i když moje stará kvalifikace m ěla platit 
až do ukon čení celých rekvalifikací, co bylo p řesn ě v lét ě roku 1975, 
konkrétn ě bych uvedl do m ěsíce července, ale toto si již pro časový odstup 
nepamatuji. Od roku 1974 jsem v ústním a tel. styku  a písemném styku 
s agenturou PKS a dá se říci že jsem s nimi v rozporu co se týká p ředmětu 
mé nové kvalifikace. 

Četl a souhlasí: 

Jaroslav Hutka 
_________________________ 

*) Nehodící se škrtněte! 

Praze  3. 8.1977  12,20  

HUTKA Jaroslav nar. 21. 4. 1947 v Olomouci  

Praha 2, Neklanova 30 / 98  

umělec /autor interpret/  

 

svobodné zam ěstnání /povolání/  

OP č. 084501 – AY -  74  ženatý  

xxxxxxxxxxxxxxx  

n emá  

nemá 

Obvodní oddělení veřejné bezpečnosti 
Praha 2 



X. SPRÁVA FMV 
 

Čj.: ...OS-001205/1-2/77        Dne:..........5. října 1977 ..…….... 

 

 

 

 

 

Správa SNB hl. m. Prahy a       Výtisk číslo : 1 

St ředočeského kraje        Po čet list ů : 1 

Správa SB           P řílohy : 0 

2a. odbor 

 

P r a h a  

PŘÍSNĚ TAJNÉ 



 

 

................................................................................. 

(označení součásti) 

Čj.: 

 

Zápis o výpovědi 
 

V ............................................ dne ......................................................... o ............................................. hod. 

se na výzvu orgána SNB dostavil – byl předveden*) 

 
..................................................................................................................................................................................... 

(jméno, příjmení, data a místo narození) 

dřívější jméno a příjmení ............................................................................................................................................ 

bydliště........................................................................................................................................................................ 

přechodné bydliště ...................................................................................................................................................... 

zaměstnání (dřívější, nynější a postavení v něm) ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

místo zaměstnání ........................................................................................................................................................ 

průkaz totožnosti ...................................................................... stav .......................................................................... 

 

 Jmenovaný po poučení podle § 19 zákona č. 40/74 Sb. učinil tuto výpověď: 

 

Jmenovaný odmítl na uvedené otázky po 

 

předběžném pou čení dle § 19 odst. 4 odpov ědět. 

 

Skončeno dne 17.10.1977 ve 14.40 hod. 

 

 

 

Vyslechl     Sv ědek     P řítomen 

       (podpis) 

-----------------   ------------------  ----------- ----- 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

*) Nehodící se škrtněte! 

Praze  17. 10. 1977  14.00  

Jaroslav HUTKA   21. 4. 1947   Olomouc  

Praha 4, Neklanova 98/30  

-  

svobodný um ělec  

zpěvák a kytarista  

svobodný um ěl ec  

084501 –AY74 ženatý  

-  



Správa Sboru národní bezpečnosti 
hlavního města Prahy 
a Středočeského kraje 

 

 

 

 

PROTOKOL 
o zadržení – vzetí (dodání) do vazby 

V................................................... dne............................................................ o.............................hod. 

byl zadržen podle § 75, § 76 tr. ř.*) – vzat (dodán do vazby) podle rozhodnutí ........................................................ 

.......................................... prokurátoru ............................................. ze dne ............................................................. 

čj. ............................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 
(jméno, příjmení, data a místo narození) 

dřívější jméno a příjmení ............................................................................................................................................ 

bydliště ....................................................................................................................................................................... 

přechodné bydliště ...................................................................................................................................................... 

zaměstnání dřívější – nynější ..................................................................................................................................... 

místo zaměstnání ........................................................................................................................................................ 

státní příslušnost ....................................... národnost .......................................... stav .............................................. 

rodiče a jejich bydliště ................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

d ů v o d y : 

 

Je podez řelý z aktivní ú časti na ve řejné provokaci, která má 

ohrozit ve řejný po řádek dle § 297 tr.zákona odst. 1. 

Je podez řelý, že by mohl ma řit pr ůběh vyšet řování dle § 67 

od. 6 tr. řádu. 

Současně byla ve smyslu § 82 odst. 3 tr. ř. provedena osobní prohlídka, kterou provedl: 

.................................................................... za přítomnosti: ....................................................................................... 

při které bylo nalezeno (popis věcí): 
      2 balí čky tabáku Samson  
     2x propisovací tužka 
      plynový zapalova č 
      104,30 K čs 
      svazek klí čů 
      hodinky zn. Marvin 
      kniha Franz Kavka – „Popis jednoho 
      zápasu.“ 
      OP 
      2x kani čky od bot 
      1 prsten ze zlatého kovu 
 
 
 

........................................................ ............................................... ............................................................... 
 podezřelý, obviněný      přítomen     orgán provádějící (nečitelné) 

*) Nehodící se škrtnout 

Praze  17. října  15.00  

podle § 23 zák. č.40/74 Sb předán  

--------------  

HUTKA Jaroslav   nar. 1.4.1947 Olomouc  

žádné  

Praha 4, Neklanova 30  

žádné  

svobodné povolání     zpěvák - kytarista  

svobodné povolání  

čsl.  česká  ženatý  

Miloslav, nar. 1913 a Hildegarda HUTKOVI, 
bytem Olomouc, Palackého č.8  

(podpis) (podpis) (podpis) 

řetízek s kytarou 
z bílého kovu 



     V ........................................................... dne .......................................................... 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH NA VZETÍ DO VAZBY*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(podpis) 

.............................................................................................. 

podpis      

 

 

Nápravně výchovný ústav (věznice) 

v ....................................................... 

Odevzdávám vpředu jmenovaného (jmenovanou) s uvedenými doklady a věcmi. 

Současně činím návrh ................................................................................................................................................. 

prokurátoru v ............................................................................. na vzetí do vazby ................................................... 

Pokyn pro umístění: ................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................... 

podpis    

 

Místo pro záznamy: 

 

 

 

 

 

* Poznámka: Vyplňuje se jen tehdy, navrhuje-li se současně prokurátorovi vzíti zadrženého do vazby. 

Dán do cely předběžného zadržení MS-VB 
P R A H A 

dne ..17.X.1977 ................... o .......15,55..........hod. 
Převzal: ........(podpis)............................................. 



NOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCENOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCENOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCENOSITEL ŘÁDU RUDÉ ZÁSTAVY A ŘÁDU PRÁCE    

    

SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTISPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI    
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJEHLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJEHLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJEHLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE    

2a odbor 

    

Čj.Čj.Čj.Čj.                                                    Dne Dne Dne Dne 19. 10. 1977     

 

 

Výtisk č. : 3  

Počet list ů : 1  

 

 

CZP MěS – VB 

P  r  a  h  a  

-------------- 

 

 

 

Příkaz k propušt ění zadrženého z CPZ M ěS – VB Praha 

--------------------------------------------------- - 

 

 

 

  Podle § 76 odst. 4 tr. řádu dávám p říkaz k propušt ění na svobodu 

HUTKU Jaroslava, nar. 21.4.1947 Olomouc. 

 

  Jmenovaný byl zajišt ěn dne 17.10.1977 v 15.00 hod. Podle § 23 zák. 

č. 40/74 Sb. o SNB Správou STB Praha pro d ůvodné podez ření pokusu o 

výtržnictví p ři ve řejné provokaci, která m ěla ohrozit ve řejný po řádek. 

U HUTKY Jaroslava pominuly d ůvody vazby podle § 67 odst. b, tr. řádu. 

Vzhledem k t ěmto skute čnostem propus ťte jmenovaného na svobodu dne 

19.5.1977 v 15.00 hod. Zprávu o propušt ění podejte telefonicky na linku 

2124 nebo 2710. 

 

 

Náčelník 2a odboru S-StB Praha : 

(podpis) 

/ mjr. GRABMÜLLER Jaroslav / 

 MV MĚSTSKÁ SPRÁVA  VB PRAHA 
vězeňský eskortní oddíl 

PRAHA 1, Konviktská č. 14 
19. X.1977 
(podpis) 



 
PRAŽSKÉ 
KULTURNÍ 
STŘEDISKO 
PRAHA 1 
NÁMĚSTÍ 
REPUBLIKY 5 
OBECNÍ DŮM 

 
Krajská správa SNB 
Odbor vyšet řování Sb         Naše zn. Ko/pid. 
Hradec Králové           Vaše zn. 
--------------           Dne 3.11.1975 
Čj.VS – ČVS:96/6-75 
 
 
 
 
Věc: Jaroslav H u t k a 
  ------------------ 
 
  k bodu 1/ S.Jaroslav H u t k a, nar. 21.4.1947, b ytem Praha 2, 
 Neklanova 30 je v naší evidenci od 1.11.1967. Byl námi 

pouze zprost ředkováván na smlouvy. Dle metodického 
pokynu MK ČSR pro vedení evidence um ělc ů 
zprost ředkovaných agenturními organizacemi v ČSR 
zavádíme kádrovou evidenci všech um ělc ů ve svobodném 
povolání. Na jmenovaného nemáme zatím žádné kádrové  
materiály, abych Vám mohli podati bližší informace.  

 
  k bodu 2/ Jako zp ěvák ve II.kvalifika ční t říd ě 
 
  k bodu 3/ K povinné rekvalifika ční zkoušce se jmenovaný nedostavil 

a byl proto vy řazen s okamžitou platností z evidence 
Pražského kulturního st řediska. 

 
  K bodu 4/ Každý um ělec musí být evidován u um ělecké agentury 

v míst ě bydlišt ě. Výhradn ě touto agenturou m ůže být 
zprost ředkován a vyplácen podle za řazení do jedné ze t ří 
kvalifika čních t říd. V p řípad ě, že by ú činkoval pod 
jinou krajskou agenturou a m ěl stále bydlišt ě v Praze, 
musel by od Pražského kulturního st řediska obdržet tzv. 
převodku pro PKFKE, kde by ú činkoval, nebo byl zap ůj čen 
na ur čitou dobu agentu ře, která by tohoto um ělce m ěla ve 
svém komponovaném po řadu. 

 
  S pozdravem 
 

Zdeněk K o t l a n 
zast.ved.kádr.odd ělení 

(podpis) 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Pidhaniuková 



 
 
 
(doru čenka – dožádání) 



 
 
 
 

PRAŽSKÉ 
KULTURNÍ 
STŘEDISKO 
PRAHA 1 
NÁMĚSTÍ 
REPUBLIKY 5 
OBECNÍ DŮM 

Krajská správa SNB 
Odbor vyšet řování Sb         Naše zn. Ko/pid. 
Hradec Králové           Vaše zn. 
--------------           Dne 3.11.1975 
Čj.VS – ČVS:96/6-75 
 
 
 
 
Věc: Jaroslav H u t k a 
  ------------------ 
  k bodu 1/ S.Jaroslav H u t k a, nar. 21.4.1947, b ytem Praha 2, 
 Neklanova 30 je v naší evidenci od 1.11.1967. Byl námi 

pouze zprost ředkováván na smlouvy. Dle metodického 
pokynu MK ČSR pro vedení evidence um ělc ů 
zprost ředkovaných agenturními organizacemi v ČSR 
zavádíme kádrovou evidenci všech um ělc ů ve svobodném 
povolání. Na jmenovaného nemáme zatím žádné kádrové  
materiály, abych Vám mohli podati bližší informace.  

  k bodu 2/ Jako zp ěvák ve II.kvalifika ční t říd ě 
  k bodu 3/ K povinné rekvalifika ční zkoušce se jmenovaný nedostavil 

a byl proto vy řazen s okamžitou platností z evidence 
Pražského kulturního st řediska. 

  K bodu 4/ Každý um ělec musí být evidován u um ělecké agentury 
v míst ě bydlišt ě. Výhradn ě touto agenturou m ůže být 
zprost ředkován a vyplácen podle za řazení do jedné ze t ří 
kvalifika čních t říd. V p řípad ě, že by ú činkoval pod 
jinou krajskou agenturou a m ěl stále bydlišt ě v Praze, 
musel by od Pražského kulturního st řediska obdržet tzv. 
převodku pro PKFKE, kde by ú činkoval, nebo byl zap ůj čen 
na ur čitou dobu agentu ře, která by tohoto um ělce m ěla ve 
svém komponovaném po řadu. 

  S pozdravem 
Zdeněk K o t l a n 

zast.ved.kádr.odd ělení 
(podpis) 

 
 
 
 
 
Vyřizuje: Pidhaniuková 



 
 

 

 

OBVODNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V PRAZE 2 
Praha 2 – Vinohrady, náměstí Míru 600/20, č. tel. 252751-4 

odbor vnit řních v ěcí 
 
Č.j.- 15426/75-vnit ř.Pau.      V Praze dne 4. listopadu 1975. 
 
 

Krajská správa SNB        K č.j.: VS- ČVS-38/6-75 

Odbor vyšet řování StB 

 

 

H r a d e c   K r á l o v é . 

----------------------------- 

Věc: H u t k a  Jaroslav, nar. 21.4.1947, bytem Praha  2, Neklanova 30- 

           sd ělení 

 

 

 Odbor vnit řních v ěcí po vyšet ření sd ěluje, že shora jmenovaný je údajn ě 

rozvedený, otcem 1 dít ěte nyní ve v ěku 5 rok ů. Má míti svobodné povolání 

jako hudebník. Na uvedené adrese je hlášen k trvalé mu pobytu od 6.2.1970. 

Po uvedenou dobu se zde delší dobu nezdržuje. Pokud  se zde zdržoval choval 

se v dom ě slušn ě, p ři setkání spolubydlící pozdravil. Bližší styky s ni kým 

neudržoval. S kým se stýkal není známo. D ělal dojem, že je mírné povahy. 

Jeho zálibou byla hra na kytaru. Nebylo zjišt ěno, že by m ěl sklony 

k nadm ěrnému požívání alkoholických nápoj ů. Jaké byly rodinné pom ěry není 

dostate čně známo. Po stránce politické se nijak neprojevoval.  

 Bývalá manželka Zora Hutková, má býti jako výtvarn ice. 

 Je snad nemajetný. 

 U zdejšího odboru nemá jmenovaný záznam. 

 

 

D v o j m o.          Vedoucí odboru : 

------------ 

             Dr.Stanislav  H ů r k a 

(podpis) 

 

Odbor vnitřních věcí 
Obvodního národního výboru v Praze 2 

PRAHA 2, nám.Míru 600/20 
č. tel. 2527-51-54 



 
 
(doru čenka – žádost o posudek) 



 
 
 
 
 
---------------------------- 

Čj.VS- ČVS:96/6-75 

Vyhotoveno : 3x        V …………………………………… dne ………………………… 

o     listech. 

 

 

Z Á P I S   O   V Ý P O V Ě D I 

Podle § 158 odst. 5 tr. řádu byl vyslechnut 

 

................................................... ........................ 

(jméno, p říjmení, data a místo narození) 

 

dřív ější jméno a p říjmení ............................................ ..... 

 

bydlišt ě .................................................. ................ 

 

povolání (d řív ější i nyn ější a postavení v n ěm) ........................... 

 

................................................... ........................ 

 

místo zam ěstnání ............................................ .............. 

 

pr ůkaz totožnosti ........................... stav ... ..................... 

 

zapo čato v .............. hodin. 

 
 Jmenovaný byl pou čen podle § 158 odst. 5 tr. řádu o tom, že vysv ětlení 
nesmí být od n ěho požadováno, jestliže by jím porušil zákonem výsl ovn ě 
uloženou nebo uznanou povinnost ml čenlivosti, ledaže by byl této povinnosti 
zprošt ěn p říslušným orgánem nebo tou osobou, v jehož nese povi nnost a dále 
byl pou čen o tom, že vysv ětlení m ůže odep řít, jestliže by jím zp ůsobil 
nebezpe čí trestního stíhání sob ě nebo svému p říbuznému v pokolení p římém a 
nebo jiným osobám v pom ěru rodinném, (...) újmu by právem poci ťoval jako 
újmu vlastní. Sou časn ě byl pou čen o právu upravovat si zápis o své výpov ědi 
tak, aby odpovídal obsahu jeho výpov ědi. 
 Vypovídajícímu bylo výše uvedené pou čení p řečteno a vysv ětlená jeho 
podstata. Po pou čení uvádí, že tomuto porozum ěl a pokud se týká práva 
odepřít výpov ěď, výslovn ě prohlašuje, že tohto práva se vzdává, nebo ť nemá 
důvod, pro č by výpov ěď odep řel. 
 Po obeznámení s p ředmětem výpov ědi uvádí: 
 
 Od r. 1967 se profesionáln ě zabývám tvorbou poezie a pís ňových 
text ů. Rovn ěž od této doby p ůsobím jako zp ěvák. Koncertní činnost 
 

(Jaroslav Hutka) 

Praze 12.11.1975  

Jaroslav HUTKA, nar. 21.4.1947 v Olomouci 

nezměněno 

Praha 2, Neklanova 30/98 - Vyšehrad 

původn ě i nyní 

svobodný um ělec 

--- 

OP 805920 HS-70r č.470421/406  ženatý 

9,45 



 
2x doru čenka – p ředvolání 
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Pokra čování v zápise o výpov ědi s Jaroslavem HUTKEM  
 

 jsem vykonával v ětšinou sám, ob čas ve dvojici, nap ř. s Vladimírem 

VAJTEM, Petrem KLANDREM, Št ěpánem RAKEM a v poslední dob ě ob čas hrávám 

s Radimem HLADÍKEM. Rovn ěž tak vystupuji se skupinou ŠAFRÁN, což je volné 

sdružení písni čkářů. Toto sdružení nemá stálou scénu. V r. 1967 jsem s ložil 

zpěvácké kvalifika ční zkoušky a tehdy jsem byl evidován u Krajského po dniku 

pro film, koncerty a estrády v Praze. V r. 1969 neb o v r. 1970 jsem byl 

přeevidován pod Pražské kulturní st ředisko. Pokud se týká kvalifika čních 

t říd, v poslední dob ě jsem byl ve druhé. U Pražského kulturního st řediska 

jsem byl evidován do b řezna 1975, a to jako zp ěvák a v sou časné dob ě jsem u 

téhož st řediska evidován jako lidový hudebník, asi od zá ří letošního roku. 

 V kv ětnu r. 1974 jsem byl pozván k rekvalifika ční zkoušce, na kterou 

jsem se omluvil, nebo ť jsem m ěl osobní problémy a požádal jsem Pražské 

kulturní st ředisko, aby mi byl termín této zkoušky odložen. Ani ž by mi PKS 

odepsalo na m ůj omluvný dopis, v b řeznu 1975 mi bylo sd ěleno, že jsem byl 

vyškrtnut z evidence jako zp ěvák. 

 Dále bych cht ěl říci, že od r. 1969 jsem členem Ochranného svazu 

autorského, nebo ť, jak jsem již uvedl, zabývám se též tvorbou poezie . Zde 

jsem veden jako spisovatel zhudebn ěných text ů. Rovn ěž jsem veden jako 

spolupracovník nakladatelství ORBIS, kde mi bude vy dána sbírka verš ů pro 

děti. 

 Výslech z d ůvod ů polední p řestávky p řerušen ve 12,00 hod. 

 Ve výslechu pokra čováno ve 13,00 hodin. 

 Jak již jsem uvedl, vystupuji s Volným sdružením p ísni čkářů. – ŠAFRÁN, 

ale pokud jsem pozván mimo Prahu, vystupuji v r ůzných m ěstech. Konkrétn ě ve 

Východo českém kraji jsem vystupoval n ěkdy v únoru 1975 v Chocni, v dubnu 

1975 v klubu vysokoškolských kolejí v Hradci Králov é a v červnu 1975 

v Pardubicích. Nevzpomínám si, že v letech 1974 a 1 975 bych m ěl ve 

Východo českém kraji další koncerty. 

 Pokud se týká mého vystoupení v Chocni, byl jsem p ozván místní 

organizací SSM. Na vystoupení jsem byl pozván písem ně. Je mi známo, že 

toto vystoupení nebylo zprost ředkováno Pražským kulturním st řediskem 

a musím podotknout, že Pražské kulturní st ředisko mi v té dob ě ani 

necht ělo zprost ředkovat n ějaká vystoupení, aniž mi byla sd ělena 

 

(Jaroslav Hutka) 
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Pokra čování v zápise o výpov ědi s Jaroslavem HUTKEM  

 

 

pří čina, i když jsem byl v té dob ě u PKS zastoupen. Nep ředpokládám, že by o 

mém vystoupení v Chocni byla vyrozum ěna koncertní a estrádní agentura 

v Hradci Králové, ale od MNV v Chocni souhlas být m usel. Jelikož jsem byl 

na koncert ě autem, bylo mi proplaceno cestovné a diety, nevím však v jaké 

výši a rovn ěž nevím, jaký jsem dostal honorá ř za toto vystoupení, ale 

vzpomínám si, že jsem podepisoval stvrzenku. 

 I v tomto p řípad ě jsem byl pozván z řejm ě kolejní radou, ale podrobnosti 

z dalšího zprost ředkování neznám. Domnívám se však, že šlo o interní  

kulturní akci kolejní rady, která je k tomuto opráv něná. Bylo mi proplaceno 

cestovné, ale výši honorá ře si již p řesn ě nepamatuji. Obdobným zp ůsobem byl 

se mnou sjednán koncert HIFI-klubem v Pradubicích. V tomto p řípad ě mi 

nebylo proplaceno nic. Domnívám se, že sjednávání a  zprost ředkování 

vystoupení je v ěcí po řadatele, který by m ěl znát, kterých p ředpis ů je t řeba 

k uskute čnění podobných vystoupení. 

 Pokud se týká zdan ění honorá ře, platím da ň ve výši 3% a stržení daní je 

věcí po řadatele. 

 Jelikož se zabývám studiem starých lidových písní a vypl ňuji s nimi 

část svého programu, objevují se tam balady, jejichž  tématika pochází 

z tradic k řesťanských. Neza řazuji je do programu proto, abych propagoval 

křesťanskou tradici, ale spíš ukázal, jak s tímto materi álem auto ři 

lidových písní zacházeli. Ve starých dobách velkou část v ědomí lidu 

vypl ňovala k řesťanská tematika, a proto není možné podat celistvý o braz o 

lidové písni bez p řihlédnutí k ní. Tento odstavec jsem si nadiktoval s ám. 

 Další část p ředstavení zabírají mé vlastní písn ě. Složil jsem za dobu, 

co se zabývám písn ěmi, kolem 200 text ů, jejichž tématika je velice 

rozsáhlá. Snažím se tak ze svého hlediska zachytit život, který žiji, 

proto skládám písn ě nejr ůznějších druh ů. Stylov ě od čist ě poetických p řes 

humorné, vážné, milostné, melancholickofilosofické k písním, ve kterých 

se snažím popsat sv ět, ve kterém žiji. Má tvorba je motivovaná snahou p o 

kvalit ě a osobní pravdivosti. Zásadn ě se snažím o to, aby mé písn ě 

nebyly komer ční ani poplatné, ale aby vedli člov ěka k hlubšímu 

zamyšlení nad v ěcmi, které vídí. V ěřím, že pro publikum m ůj 

 

(Jaroslav Hutka) 
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 Pokra čování v zápise o výpov ědi s Jaroslavem HUTKEM  

 

 

 repertoár, sestavený z nejstarších národních písní  až k dnešním písním, 

může dát obraz toho, nakolik se pís ňová tvorba m ůže zabývat kvalitami 

života. V ěřím, že v tom je i p řínos celospolo čenský. 

  Rovn ěž tuto pasáž jsem doslovn ě nadiktoval. 

  Záv ěrem bych cht ěl říci, že i když zpívám písn ě s náboženskou 

tematikou, up řesňuji, pouze n ěkteré, nemají má vystoupení negativní 

vliv na dnešní mládež. Dále si myslím, že celková m oje tvorba i činnost 

není v žádném ohledu negativní a v celkové ší ři jem p řesv ědčen o tom, 

že napl ňuje pot řeby spole čnosti, o čemž sv ědčí kladné hodnocení mé 

činnosti v tisku. Ve své činnosti chci v podstat ě navazovat na národní 

pís ňovou tradici. 

  Zápis o výpov ědi skon čen ve 15,00 hod. 

  Zápis o výpov ědi byl vypovídajícímu p ředložen k p řečtení, ke 

schválení a k podpisu. Po p řečtení zápisu o výpov ědi vypovídající 

uvádí, že v  ruhém odstavci na str. 3 chce svoji vý pov ěď up řesnit 

v tom, že se jedná o vystoupení na vysokoškolských kolejích v Hradci 

Králové. Jinak nemá námitek proti obsahu protokolu.  

 

 Vyšet řovatel StB:    Zapsala:     Vypovídající: 

 npor. Poživil Ji ří   stržm. Pragerová I.   Jaroslav Hutka 

 (podpis)       (podpis)       (podpis) 



 

 

 

 

 

----------------------- 

Č.j.: VS- ČVS 96/6-75      v Hradci Králové dne 28.11.1975 

 

 

 

Pražské kulturní st ředisko 

 

 

P r a h a   1 

-------------- 

 

 

Jaroslav HUTKA – dožádání. 

 

 P řípisem ze dne 3.11.1975 pod zn. Ko/pid. jste nám sd ělili, že Jaroslav 

HUTKA, nar. 21.4.1947, bytem Praha 2, Neklanova 30,  se nedostavil k povinné 

rekvalifika ční zkoušce a byl proto vy řazen s okamžitou platností z Vaší 

evidence. Vzhledem k tomu, že tento údaj není časov ě vymezen, žádám o 

uvedení data vyškrtnutí jmenovaného z evidence. 

 P ři zápisu o výpov ědi, který byl proveden s Jaroslavem HUTKOU, 

jmenovaný uvedl, že je od zá ří 1975 evidován ve Vašem st ředisku jako lidový 

hudebník. Z d ůvod ů ov ěření výpov ědi Jaroslava HUTKY žádám, zda se tato 

skute čnost zakládá na pravd ě. 

 Požadované údaje zašlete písemn ě ve dvojím vyhotovení ke shora 

uvedenému č.j. pokud možno obratem. 

 

 

Vyšet řovatel SNB: 

npor. P O Ž I V I L   Ji ří 

(podpis) 

K r a j s k á  s p r á v a  S N B 
Odbor vyšetřování státní bezpečnosti 

Hradec Králové 
PSČ 501 18 



 

 

 

 

 

----------------------- 

Č.j.: VS- ČVS       /6-75      Hradec Králové dne 27.12.75 

 

 

P ř e p i s 

------------ 

 

magnetofonového pásku k vystoupení obv. Jaroslava  H u t k y 

v Klubu Vysoké školy zem ědělské v Českých Bud ějovicích konaného 

dne 29.10. a 30.10.1975. 

 

 

Přehráváno na magnetofonu B-42 rychlost 9. 

------------------------------------------ 

 

Červený konec – červená stopa :  

prázdné – čistý pásek 

 

Červený konec – žlutá stopa :  

prázdné – čistý pásek 

 

Zelený konec – žlutá stopa :  

ze za čátku n ěco nahráno – text naprosto nesrozumitelný. 

 

Zelený konec – červená stopa :  

 

Jaroslav Hutka – proslov p řed písní 

 

... takže budete mít možnost vid ět neopakovatelný okamžik, kdy zvorám 

píse ň. Publikum dofán se stane časem tak jako specializované, jako 

kup říkladu filatelisté, kterým když prodáte známku norm ální 60-tihalé řovou, 

kde je všechno vytišt ěno tak, jak má bejt, tak to jim nic ne říká, a jak by 

tam byla t řeba jen gramatická chyba na jediné známce, už je to  modrej 

Mauricius. Takže oni plat ěj vady a v tom je vid ět ta nepokrokovost 

filetelismu. Když jsem v d ětství sbíral známky tak jsem to pochopil a 

K r a j s k á  s p r á v a  S N B 
Odbor vyšetřování státní bezpečnosti 

Hradec Králové 
PSČ 501 18 
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tento zvyk odvrhl. Doufám že budete následovat. 

--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav Hutka – píse ň o polepšovn ě a krysí revoluci 
 
  V polepšovn ě uvažili k ve čeři dv ě krysy 
  na st říbrn o je položili, ocásky jim visí. 
  Chovanci se radovali, budeme mít hody 
  povel a vztyk dojídelny, berou po t řech schody. 
 
  Fasovali pozlacené ešusy a lžíce 
  do kroku se řadili, nadouvali líce, 
  ude řili na ch  kucha ře, 
  kucha ř sprásknul ruce, 
  tak vypukla v polepšovn ě krysí revoluce. 
 
  Skrze krysy pochopili, co je v srdci pojí 
  št ěstí v síle pocítili, když jednotni stojí. 
  Prohnilému sv ětu dáme dnes za všecko zabrat, 
  m ěšťáky cht ěl z nás ud ělat, za to bude makat. 
 
  Vytrhnuli z polepšovny do všech čtvrtí m ěsta, 
  promyšlen ě obsadili d ůležitá místa 
  lidé poznanou nutností uznali v nich v ůdce, 
  tak ve m ěst ě zvít ězila krysí revoluce. 
 
  Svou krysí v ěc jsme vyhráli, 
  proto budem v čele. 
  A ten, kdo to nepochopil, 
  pochopí to v cele. 
 
  Lidé řekli, uznáváme, 
  tak budete vládnout 
  a hospodskej se usmíval, 
  na tom musej zvadnout. 
 
  Zbou řenectví bez odporu t ěžce vegetuje, 
  krysa kryse zadek žere, když v po řádku žije. 
  A d říve než se rozhodnuli, zavést chaos p řece 
  jen ocásky z ůstali z té krysí revoluce. 
 
  V polepšovn ě je m říž v okn ě a velice dusno, 
  nebo ť se tak vyskytuje, aby bylo jasno, 
  všechno bylo promyšleno, muselo to vyjít, 
  však zradili nás m ěšťané, cht ěli pokrok zhatit. 
 
  Ovládnutí m ěšťáků je t řeba dobrých hesel 
  nakonec je p řesv ědčit tím, že by n ěkdo visel, 
  jenže m ěstský hygienik pustil se do práce, 
  sype jedem základy – krysí revoluce. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
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Jaroslav Hutka – píse ň Tak jsi mi milá odjela kamsi. 
 
 
  Tak jsi mi má milá odjela kamsi, 
  jela jsem za vodu, za černé lesy 
  vra ť se už má milá, vra ť se už zpátky 
  jen mali čko po čkej, chlap če můj sladký. 
 
  Já čekat neumím, je mi tu smutno, 
  vždy ť co jsem odjela, není tak dávno. 
  Dny jsou jak gumové, nevidím konce 
  už nejmén ě desetkrát zapadlo slunce. 
 
  Deset dní to je moc, cht ěl bych t ě dneska 
  deset dní v život ě je p řece chvilka 
  kolik jsme mohli za deset dní prožít, 
  o to si budeme víc dalších dní vážit. 
 
  Co bude, to bude, dneska žijeme 
  myslíš – žijem tím, že srdce máme 
  pojedu za tebou, se jdem se p řece, 
  milý to ned ějej, je tu hranice. 
 
  Láska je bez hranic, všecko p řemůže 
  milá čku, celníka ale nezm ůže 
  já mu to vysv ětlím, on to pochopí, 
  milý to ned ěl ěj, nebo t ě lapí. 
 
  Vždy ť jsem nic neukrad´, pro č by m ě lapal, 
  je za to placenej, aby to d ělal, 
  kdo mu to poradil, kdo mu to platí, 
  milý, jak se m ůžeš takhle tázati. 
 
  Vždy ť čet jsem že lidi sv ět sob ě d ělali, 
  četla jsem, že by na n ěm ráj mít cht ěli 
  takp  pro č ho nemají, řekni mi milá, 
  milá čku, často jsem na to myslela. 
 
  Čert je vem, my ale budem žít jinak, 
  a co když sluní čko zaleze za mrak, 
  budem žít na nebi a ne pod nebem, 
  zd ědili jsme žeb řík, po n ěm vylezem. 
 
  Tak jsi mi má milá odjela kamsi, 
  jela jsem za hory, za černé lesy 
  vra ť se už má milá, vra ť se už zpátky, 
  jen mali čko po čkej, chlap če můj sladký. 
 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
 
 
Jaroslav Hutka – píse ň Velryba po mo ři plula 
 
  Velryba po mo ři plula 
  dumaje co je to nula, 
  k čemu ji lidé mají 
  a jak s ní po čítají. 
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Vodotrysk z hlavy jí šplýchal 
plankton jí do ucha dýchal 
za sebou mocnou brázdu 
jak bohatýrskou jízdu. 
 
Krucinál jsem p řece samec 
ne žádnej p ředpotopní blbec 
abych na to nep řišla 
co bych se asi bodla. 
 
Nula p řece výmysl je, 
cosi jako poézie 
musí se za n ěco dát 
aby mohla fungovat. 
 
Z malého velké u činí, 
přestože sama nic není 
snad proto že krásná je 
všemu prostor daruje. 
 
Každá idea je nula 
proto vždycky po čet dala 
a co teprv pitomost, 
to je nula na výsost. 
 
Každá nula sv ětem hnula 
i když si jí p řipsal moula 
nenávist i nad ěje 
jak vidím, též nulou je. 
 
Velryba zav řela o či 
nuly se jí v hlav ě to čí 
cht ěla už pod hladinu, 
však potkala harpunu. 
 
A už motor nab ěráku 
táhne ji na pevném háku 
myslí ji tanula 
ze všech poslední nula. 
 
Že kdo se v ěděním zv ětší 
začne se podobat ter či 
když sv ůj po čet neskryje, 
stá ří se nedožije. 

 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
 
 
Jaroslav Hutka – píse ň o vep řech a bratrech. 
 
  Ve chlév ě chrochtali vep ři 
  hádali se kolik je t ři 
  svin ě k ři čí je to málo, 
  na to t řech by se špatn ě stálo. 
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Prase chrochtlo, seš ty blbá 
stoje na t řech zub si trhá 
t ři to už je stabilita 
prostor, plocha, rozum, parta. 
 
Svin ě k n ěmu v úct ě vzhlédla, 
potom do m ěkkého lehla, 
vlastní čerstvé h řeje p ěkně 
svin ě se cítí tak š ťastn ě. 
 
Vepř se dál do svých úvah hrouží 
máme ješt ě trojici boží 
trojrozm ěrné jsou i sv ěty 
ze t ří se daj d ělat v ěty. 
 
Tři brat ři si st říbro šet ří, 
nazít ří to spat ří lot ři 
st řihnou si co komu pat ří 
ve st řílení byst ří mist ři. 
 
Chyt ří brat ři cosi zv ět ří 
st řiknou jed na t řísky ost ří 
z pod st říšky své t řídy spat ří, 
jak se lot ři se smrtí skmot ří. 
 
Vepř zkoprn ěl, bulvy valil 
v trojce nový sv ět se tulil 
číslo žití vezdejšího 
smysl, vzruch, a d ěj jde z n ěho. 
 
Začal tušit ješt ě více 
dostal ale do palice 
řezník zlaté zuby cenil 
když jelito kroupou šidil. 
 
Vepří duše k nebi bloumá 
mumlá – život cenu nemá 
v řeznictví své t ělo zhlédla 
t ři je úd ěl – smutn ě řekla. 
 

--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav Hutka – píse ň o snu a kamnech 

 
To bude blbej zas den, m ě probudil p říšernej sen 
že jsem byl kamnama co vybouchli. 
Vylétnu z postele a naštvan ě rozsvítím¨ 
a místo polštá ře mám rouru z kamen. 
Nemohu pochopit pro č se to d ěje 
v hlav ě mé dokud bdím, vždycky je prázdno 
ale když se do postele ke spaní položím, zav řu o či 
hned hroznej sen si vymyslím. 
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Udělám p ěkný plán, já si vy číhám 
požádám t ěď o pomoc u čence – odborníka 
zajdu si k léka ři. 
Doktore dej mi p řášek a ť můžu klidn ě spát 
ať mě sny neštvou. 
Doktore, doktore, ty jseš darebák 
prášek tv ůj nepomoh mi ani za mák 
jdi do háje se vzd ěláním 
já po řád blb ě spím 
jsem rozezlen, za to budeš pykat. 
 
Zašel jsem ke kartá řce, a ť mi dá radu 
ať si p řečte m ůj osud a řekne co mám d ělat. 
Kartá řka nahlédne do karet a povídá –  
jó tob ě pomůže jen jezev čík. 
 
Kartá řko díky za radu, každej sen dopadne vždycky dob ře 
ten jezev čík to je poklad, poklad všech poklad ů 
ulehne si na m ůj hrudník a št ěká do snu. 
Usínám a zdá se mi, že jsem kapesník 
a zlej uli čník se do m ě chce hned te ď mysmrkat. 
Jezev čík zašt ěká, odehnal usmrkance, 
osvobodil m ě jezev čík – zachránce. 
 
Jezev čík, jezev čík ochranitel m ůj 
v krabici bydlí si a jí krupici 
te ď se ve snu již neleknu, když mám v n ěm spojence 
je p řízemní, vich řice ho neodfoukne. 
 
Teď mohu kone čně splatit léka ři, 
jezev čík mi pom ůže 
a doktor bude špatnej, vrazíme do dve ří 
ordinaci zbouráme 
aby nemohl lidi už podvád ět. 
 

--------------------------------------------------- -------------------- 
 
 
 
Jaroslav Hutka – píse ň Co je nejkrásn ější 

 
 
Krásný je vzduch, krásn ější než mo ře 
co je nejkrásn ější, úsm ěv padlé tvá ře. 
Pevný je st ůl pevn ější je hora, 
co je nejpevn ější, ta člov ěčí víra. 
Pustá je pouš ť i nebeské dálky, 
co je nejpust ější, žít život bez lásky. 
Mocná je zbra ň, mocn ější je právo 
co je nejmocn ější, pravdomluvné slovo. 
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Velká je zem ě, šplouchá na ni voda 
co je však nejv ětší, ta lidská svoboda. 
 

--------------------------------------------------- ------------------ 
 
 
Jaroslav Hutka – píse ň Já mám strach, já mám strach. 

 
Já mám strach, já mám strach, já mám vždycky 
hroznej strach. 
 
Když se vkrádá na m ůj práh soumraku mrak 
sv ědomí ... šest let se mnou řeči není 
až mám z toho prapodivný vid ění. 
Koukám na gruzi ňák, co m ůj tchán na st ůl vytáh´ 
v tom jsme zaslechl tichý krok 
já chci taky lok, řek jsem tak jen poj ď 
a to vám byl pro m ě šok 
z plné flašky obsah mizí, na dn ě ani slzy 
zvolna chápu duch sem p řišel 
a ten ze tmy zaškytá 
vrátil jsem sepro sv ůj p říd ěl, co za živa jsi mi vzal. 
V temnu ve sklep ě, míval jsem tam flašky dv ě, 
v jedné rum a v druhé jed na krysy. 
 
Jed ach jed. 
 
A měl jsem strach, 
jo d ěd měl strach, 
aby flašku jemu n ěkdo nevyžáh...... 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
 
Jaroslav Hutka – píse ň o Smetišti 

 
Tam kde roste hnusné bejlí, 
tam kde potkan mlsn ě šmejdí 
kde se mouchy cejtí v ráji 
a červi svou pevnost mají 
tam člov ěka nos nezmejlí, 
milenci tam nechod ějí 
pouze tam vrána krákorá. 
Kde míval sny hnilobné snívá 
tam smrt po práci odpo čívá 
na hromad ě ležej zbytky 
čteš v nich, co je život lidský. 
Zpíval táhle hymnu rozkladu, 
my odložené v ěci tady smrdíme 
sv ět nás a my jej v nenávisti máme. 
Sem jsme odváti, je to prokletí, 
kone čná stanice jen pro žebráky. 
Celý život poctiv ě jsme sloužili. 
a tohleto je naše odm ěna. 
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K lidem d ůvěru má jen kráva šilhavá 
a nikoli sm ětí hromada. 
My jsme odloženi, s námi se nepo čítá. 
Každým rokem rez a červi 
podráždí smetišti nervy, 
déš ť zavlaží záhon plísn ě 
smetí chlemstá nenasytn ě 
slunce teplem budí tlení 
smetí se dá v p řemýšlení 
a myšlenka je otcem nespokojenosti. 
 
Hromada smetí se probudí k v ědomí 
má stavy jako p ři b řicha bolení 
hergot fix a himl laudon, 
zas p řivezli další vagon 
a už zde na n ěj místo není. 
 
Tak to si teda líbit už nenecháme 
proti popelá řům pěsti pozvednem 
jménem hniloby pozvednem hlavy 
a na pochod se proti m ěstu dáme. 
 
Nová doba již sv ůj p říchod v ěští 
smetišt ě okovy strhává 
půjdem do boje s kopkami hnoje 
bude nás všech ukrutná síla 
a te ď se s chutí dejme do díla. 
 
Hej mouchy, vyzv ědači moji, 
seskupte se v temném roji 
zápach do první linie 
krajinu nap řed umapuje. 
 
Shnilé knihy řeknou hesla 
aby nám myslneklesla, 
krysy vb ěhnou nep říteli do týla 
Vy lidé, až se ráno probudíte, 
kone čně už pravdu pochopíte. 
Není t řeba atomovky, 
by ze sv ěta z ůstaly trosky. 
 
Svět bude jedna velká hromada, 
černá mra čna po obloze putují 
vrány hlu čně krákaj nešt ěstí 
hromada zpívá hesla bojovná 
a za chvíli se do pohybu dá. 
 
V tom divné chv ění vzduchem prolétlo 
a krajina se temnem zamžila 
přišel k nám dnes host 
užnám spravil most, 
jeho paní se bíle oblékla 
a hromada jak byla – zamrzla. 
 

--------------------------------------------------- ------------------------ 
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Jaroslav Hutka – hovo ří o písni, která munebyla vydána. 
 
  ... Es kondor pasa 
   p ůl kilo masa 
   za vodou v rákosí 
   pak salám na kozy ... 
 
/nahrávka špatn ě srozumitelná/ 
 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
 
Jaroslav Hutka – píse ň o zahrádce, kterou vírt vzal. 
 
 
  Když ráno zvedá modravej h řbet 
  otáka bodá, jdem zpátky či vp řed. 
  Kdo z nás ví, pro č tu je, 
  čeho se dožije. 
  Odpov ěď není, vítr ji vzal. 
 
  Odkud se zrodil zas novej den 
  Duše však dál zní p ůlno ční sen 
  o tiché zahrádce, o rozkvetlé louce 
  o trošce št ěstí, co vítr vzal. 
  Tážu se sv ětla, kam odešla tma, 

tážu se lidí, co mluvit se má 
kdy slovo dobré je, kdy ticho zabije 
Odpověď není, vítr ji vzal. 
 
Z papíru lo ďku potok si vzal, 
lo ďka je člov ěk, pán b ůh si hrál, 
sem tam se otá čí, celá se promá čí 
pod vlnou kon čí, vlna jde dál. 
 
Člov ěk je brána a brána je most, 
most je brána řeky a řeka p řítomnost, 
most stojí bez hnutí a vlnu nechytí, 
pak p řijde tání, stržen je most. 
 
Když ráno zvedá modravej h řbet 
otázka bodá, jdem zpátky, či vp řed.... 
 

--------------------------------------------------- ------------------ 
 
Jaroslav Hutka – píse ň o slune čnici 

 
Je to všechno strašn ě dávno 
slunce bylo v ětrem milováno 
t ěhotné slunce si jen užívalo 
a najednou tu slune čnice je. 
V okn ě domu slune čnice stojí 
barák za chvíli strhnout dají 
jen malé d ěti potichu šeptají 
k čemu tam ta slune čnice je. 
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člov ěk jak slunce dobrý n ěkdy 
svý nálady jak po časí m ění 
nevšímá si st řech, jde po dlážd ěních 
tak k čemu tam ta slune čnice je. 
 
Nebe na lidi sluncem kýchá 
slune ční rýma nás srdce zadýchá 
očima z ulice se slunce líbat nechá 
a proto tam ta slune čnice je. 
 
Slune čnice se p řávem k slunci hlásí 
svou hlavou ke slunci hází 
a člov ěk si v závisti hlavu srazí 
a proto tam ta slune čnice je. 
 
Slunce neobléká šaty ned ělní 
svou nahotou morálku lidí raní 
 

--------------------------------------------------- --------------------- 
 
 

Jaroslav Hutka – hovory k obecenstvu : 
 
 Jenomže to byla taková legrace, když jsem za čínaa l, m ěljsem ten pocit, 
že zaprvé promlouvám ke sv ětu, a to k celýmu sv ětu, to člov ěk psal 
s takovou atmosférou, že, to zdaleka ten pocit dnes ka nemám. Člov ěk pocit, 
že to t ěm lidem snad ješt ě nikdo ne řekl, a to je krásná vlastnost, proto se 
asi to mládí prosazuje na celým sv ět ě, a ť na severu nebo na jihu, mládí je 
nevzd ělaný totiž, mládí nemá p řehled a takže, a potom ekonomicky je to 
výhodný, zase, bu ďme vždycky mladí, kupujte, prodávejte, užívejte, že  jo 
takhle, a jak seš starej, co sbírat zkušennosti. Ab ych teda moh eventueln ě 
říc, že jako s tím te ď tak, že jo, tedy proto mládí vp řed. Tehdá to bylo 
tak jako milý, že člov ěk m ěl pocit, že teda promlouvá ke skute čnosti a že 
t ěma jako tamt ěma a jinejma že a že, člov ěk četl víc v ěcí, i knih / smích 
obecenstva / a zjistil, že vono, nejen že to bylo řečeno, až a to zhruba 
před jako x nebo ješt ě x lety, v podstat ě kdykoliv, to bylo zesou časn ěno. 
Takovýhle myšlenky a nedovedu si bohudík, nebo egoi sticky bohužel a daleko 
líp a v podstat ě jsou dvoje d ějiny. D ějiny fakt ů a d ějiny událostí, nebo 
tzv. no prost ě krvák. A dál, kdo má rád krváky je t řeba zbyte čný si kupovat 
nějaký krvák, kde je t řeba jenom 60 vražd, uznejte, lepší si koupit d ějiny 
a to je. 
 
 A pak jsou asi d ějiny opozi ční, kde ta krev by nem ěla být, že to je 
vývoj té myšlenky, ale n ěkdy mám až podez ření, že už v tý Altamí ře n ějak to 
vymysleli celý a od té doby akorát se snažíme jako zesou časnit to, co nám 
utíká, skute čnost, vlstn ě. Nezapomenu na to, že jsme te ď a že jsem to já, a 
že, no. Vono se to blb ě říká, vono, to je totiž takovej šikovnej grif, 
když, jako co ud ělat s tím, který hovo ří. Jako když ho dáme na hranici, to 
už se profláklo a to ty lidi naštve, a eventueln ě by d ělali hustiství. A to 
je ty husiti byli tak mocní, že semuseli vymlátit s ami mezi sebou. Tak 
vzteklí, že vzteky prost ě páchali sebevraždy. Ale tento sv ět byl na n ě 
krátkej, kv ůli tomu, kdyby, kdyby tomu Husovi řekli, t řeba, tak dob ře, my 
to uznáváme, ale jako kdyby si to napsal jako tak, abychom to mohli 
vysv ětlit, jako pochopit, ale víš z toho 
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hlediska, jako co si myslíš a rozkecali ho, a ty, j ako ty říkáš ta pravda, 
ale co je vlastn ě ta pravda? Myslíš jako to, co se mluví, nebo se my slí, a 
on, že jo, mlel si svou, a hele jasn ě, jako dob ře říkáš to, ale my chápeme 
tu pravdu, jako tak, na té tvé pravd ě je n ěco, rozumíš, n ěco jako 
nepřesnýhojako tím, že my to nechápeme. Když by to byla  skute čná pravda, 
tak by musela zazá řit, že jo, ta musí oslnit, že, a Hus jako starý poc tivec 
by se zamyslel a je to pravda, že pravda je jako pr avda a to by musela 
oslnit kdekoho, to znamená i vás, možná že jsem to špatn ě formuloval a 
začal by se trápit s formulacema, a ti už by si mnuli ruce, a ť se trápí že, 
došel by nakonec až k tak složitému slovníku, že ta  jeho pravda, možná by 
už byla skute čnou pravdou, a už by nikdo nemohl rozum ět, a von by byl rád. 
A tím by došlo jako tak, kam co pat ří a sv ět by šel dál v pohod ě. Ale, 
vlastn ě o čem jsem mluvil, to, že jo, byl zápas o zesou časňování. 
 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
 
Jaroslav Hutka – píse ň Tady domov mám 
 
  Prázdná slova zn ějí krajem 
  nalomeným d ůším není kdo by hlavu zvednul 
  k hrdé otázce, ach jak je to pov ědomé 
  to je píse ň krajiny mé. 
  Tady domov mám. 
 
  Otrok, který táhne valník pozlacených d ějin 
  mlžný p říklad zbab ělosti však zde rozdává. 
  Obléká se do legrace, nemá už nikoho v lásce, 
  tady domov mám. 
 
  Nedostane na vybranou, odevzdal svou v ůli 
  jazyk nechal ladem ležet, p ůdu neoral. 
  P řistoupilna povýšení, chce jenom p řežít noc. 
  Tady domov mám. 
 
  O či sob ě zaclo ňuje, když sluní čko svítí 

když se jasné slovo mluví 
uši zacpává, má strach, když se vítr zvedá, 
leká se dešt ě co padá. 
 
Tady domov mám. 
 
Ze dne na den bez nad ěje, krá čí sm ěrem nikam, 
nemá co by komu dal, jiným to zazlívá. 
Je jako hora unavený 
je jak potok pok řivený – dom ů. 
 
Když poprvé uhodilo, muž zapálil svíci, 
když na st řechu liják padl, duši ďáblu dal. 
Před vich řicí strachy zbledl, založil ruce a sedl. 
Tady domov mám. 
 
Nevím, kde mám zahnat hlad, když doma říkají 
nejez, 
nevím kde mám promluvit, když doma říkají 
mlč. 
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Nemohu se nadechnouti, nemám koho obejmouti, 
tady domov mám. 
 
Prázdná slova zn ějí krajem 
nalomeným duším není kdo by hlavu zvednul 
k hrdé otázce .... (jako 1. sloka). 
 
 

--------------------------------------------------- ----------------------- 
 
 
Jaroslav Hutka – proslov k obecenstvu 
 
 Abych to domluvil, co jsem říkal p řed tím. Že jo, není nutné, vždy tedy 
domluvit v ědci, člov ěk nesmí bejt že jo, zase tak skeptický k divák ům, a 
myslel si, že když to nedokecal až do poslední mrt ě, že to nepochopili. 
Jeto taková, jako, jak bych to řekl, obchodnicky výhodní ppekulace, říkat, 
že publikum je blbé, proto je blblé / opravil se / proto je dobré d ělat 
jenom blbé písn ě a ty budou mít úsp ěch. A tím vnucovat lidem misterium 
debilnosti. Vono pokud to není la, la, má m ě rád, la, la, vezmeme se, tak 
jako že lidi řeknou ne, to je, no vono proto fungování t ěch n ěkolika 
podpr ůměr ů, kte ří se tím cht ějí udržet, je to výhodn ější, aby byli lidi 
pitomý. A oni v ětšinou mají ty lokty širší /smích obecenstva/. Ale cht ěl 
jsem říci jenom s tím slovníkem jak jsem mluvil o tom Hus ovi, že vono, jsem 
si to jaksi uv ědomil, na katolicích na čem to v tom minulým století 
projeli, oni zapomn ěli na slovník, ale kde všude tam byli krize, v nich , 
ale že pak p řišli lidé, kte ří objevili zákon o zachování hmoty a že jo, 
vymysleli tím pádem romantický materialismus. To zn amená takotý to, že se 
jako zasnili a říkali možná že hmota je základem všeho. A bylo jim dobře na 
duši. A jak vynalezli ten parní stroj, tak říkali a koukejte, ono se to 
hejbe a dojeme do dalekých zemí. A tím pádem kovboj ové se v nich narodili a 
oni práv ě aby náhodou jim to nepletli katolíci, tak voni za čali p řemejšlet 
a aniž si toto tamti všimli, jestli Vás nenudím náh odou takovouhle, takovým 
povídáním, tak oni jim sebrali slovník. Pokud t řeba si n ěco nazývali, jako 
ti katolíci, po svým ve svým sv ět ě, jako že ten pámn b ůh, tak tamti, který 
na n ěj nev ěřili, si ho vypu čili, a rozebrali, rozoperovali a říkali, že je 
to fousatej chlap na voblá čku a te ď se všichni podívejte, on tam není. A ty 
katolíci, než se vzpamatovali, až už ta p ředstava byla zobecn ěná a to je 
práv ě ten problém, že vlastn ě celej ten slovník vlastn ě vysv ětlili lidé, 
kte ří v to nev ěřili, tedy jejichž slovník to není a v ten moment se  mohli 
jaksi letem pohybovat. 
 
 Ty katolíci tu drzost nem ěli řžíct, tak dob ře, zákon o zachování hmoty 
a te ď jim vrtat do toho. Takže oni spíš byli p řekvapení a pak už to 
zvorali tím, jako, že jo, tak se m ějme rádi všichni, to je, to by se. A už 
bych m ěl kon čit, že jo. Uzav řel bych to písní, která  myslím vstoupí do 
21. století jako realizace, tedy jako název 20. sto letí. Protože ty lidi, 
jako i pro nás jsou samoz řejm ě nepochopitelný v ěci, který se dály 
nevím p řed 25 nebo 200 lety, nebudem si tady vod čítat, ale myslím si, 
že totiž takhle, mám krásnou ... /nesrozumitelné/ 
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já o ní n ěkdy mluvím, že totiž ale rok 2500 to si dovedete p ředstavit, ale 
já v ěřím, že to lze si p ředstavit, že my n ěkdy vcházíme do takového 
chiliastického, nebo jak se tomu říká, chiliastické p ředstavy, to je, 
Werich to vysv ětluje, to je že se to chýlí ke konci. To je, jako ž e v ěří na 
to, že každé tisíciletí sv ět šlus a je to jako taková domejšlivost lidská, 
si říkat, tak my jsme te ď poslední a po nás už nic. Že jo, te ď my prožijem 
tu tragedii že bude i rok 3000. Takhle jeden kamará d, taky písni čkář mi 
říkal, že už mu na ni čem nezáleží, že se stejn ě dožije sotva 30-ti let, a 
to jsem se mu smál, říkal jsem mu budeš se divit, dožiješ se ješt ě 40, 50 a 
šedesátky. Člov ěče to je zdravej kluk a um řeš v tý sedmdesátce a budeš 
naštvanej, že žádný tvý vomluvy, už na nich nezálež í, kašlu na to, pak 
budeš muset p řecejen solidn ě uvažovat, říkat si, zdraví čko neslouží, pepka 
furt neklepe, no a takhle, no a co zejtra a zejtra,  co budu d ělat. Sednou 
si za st ůl a opravdu solidn ě za čít p řemýšlet. To je lenost, vzít to takhle 
a už to skon čí, vono se ur čit ě nákej ten kanál najde, kterým se to vyplaví 
zase na další, ale rok 2500 t řída I.a) to bude zase, paní u čitelka bude 
zase paní u čitelka, akorát možná tabule se nebude umejvat houbo u, ale 
zmačknou knoflík a ono to ud ělá pf. a bude to umytý, že jo, a možná že 
budou psát jenom prstama a na to se budou d ělat n ějaký magnetický sv ětla, 
ale ta tabule musí bejt. Ta t řída musí bejt v naší generaci musí bejt a asi 
bude. A když tam paní u čitelka řekne Pepí čku Nováku, protože zase bude 
jméno Pepíšek, to bude jako to do tý doby, jako Jos ef to vydrží, když už to 
vydrželo 2000 let, tak to klidn ě vydrží ješt ě t ěch 500 let. Ten Novák, to 
bude taky jméno že jo, takže u čitelka se bude jmenovat t řeba Pelíšková a 
když budou mít tranzistorový podpatky, to je jedno.  A t řeba i kybernetický 
punčochá če, a tak nám Pepí čku řekni, bude hodina d ějepisu, řekni nám 20. 
století. Pepí ček se zamyslí, kurník, bylo to p řed Karlem IV, nebo po. Takže 
von Pepí ček bude dumat, nápov ěda, žádný kybernet, a on ale zase bude blb ě 
slyšet, šeptá "co“ a te ď zaslechne, - 20. století, století pokroku, století  
Einsteina. U čitelka – výborn ě Pepí čku, jedna. Z toho mám, to mám takovej 
blbej pocit, že vono století bude jednou sv ětlý a krásný a že ten Einstein 
tam bude, že jako vo Řecku se říká, že je Sokratovo, a člov ěk už n ějak 
nevezme v úvahu, že to Řecko si to demokraticky odhlasovalo, aby tohoto 
Sokrata odd ělali. On se sice posmíval, ale jich bylo víc. A s d ědkem už nás 
neotravujte. Takovej ale, jako bytelnej paragraf mu  dali, takovej platnej, 
že nev ěří na božstvo, ve které v ěří otec, a kazí mládež. Tenhle zákon snad 
měla i Marie Terezie. Takže jsem cht ěl říc, v tom 21. století, že tam bude 
nad tím 20 zase o 25 let více, to se zapomene, to . .... / porucha 
v nahrávání až do konce /. 
 
 
 
Přepsala : 
stržm. Novotná Olga 
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Č.j.: VS- ČVS 96/6-75      Hradec Králové dne 20.1.76 

 

 

Krajská správa SNB 

Hospodá řský odbor 

finan čně-plánovací odd ělení 

 

H r a d e c  K r á l o v é  

 

 

Jaroslav HUTKA – proplacení časopisu „Melodie“. 

Přílohy  : 4/4 

 

 

 

 Zdejším Odborem vyšet řování StB je podle § 158 tr. řádu prov ěřováno 

podez ření z trestné činnosti zp ěváka a hudebníka 

 

Jaroslava HUTKA, nar. 21.4.1947 v Olomouci, čsl. st. p řísl., čes. nár., 

     svobodného um ělce, trvale bytem Praha 2 – Vyšehrad, 

     Neklanova ul. čp. 30, 

při jeho koncertech ve Východo českém kraji. 

 

 Pro objektivní prov ěření trestné činnosti jmenovaného bylo nutné 

obstarat časopis „Melodie“ čís. 7 z roku 1975, kde je o n ěm pojednáváno. 

Z tohoto d ůvodu zasílám 2 dodací listy, fakturu čís. 518 a poštovní 

poukázku, kterou propla ťte částku 5,- K čs PNS Okresní administrace Hradec 

Králové. 

 

 

Vyšet řovatel StB:      Ná čelník odboru vyšet řování StB : 

npor. Poživil Ji ří      / pplk.  H a v l e n a  Antonín / 

(podpis)           (podpis)

K r a j s k á  s p r á v a  S N B 
Odbor vyšetřování státní bezpečnosti 

Hradec Králové 
PSČ 501 18 
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Č.j.: VS- ČVS: 96/6-75      Hradec Králové dne 20.1. 1976 

 

 

 

Pražské kulturní st ředisko 

(do rukou s. ing. ZUBKA) 

 

P r a h a  1  

 

 

Jaroslav HUTKA – urgence dožádání. 

 

 

 Zdejším Odborem vyšet řování StB je zpracovávána závadová kulturní 

činnost zp ěváka a hudebníka 

 

Jaroslava HUTKA,  nar. 21.4.1947 v Olomouci, čs. stl. p řísl., 

     čes. nár., trvale bytem Praha II, Neklanova ul. 

     čp. 30. 

 

 P řípisem ze dne 28.11.1975 jsme Vás žádali o up řesn ění n ěkterých 

skute čností uvedených ve Vašem dopise ze dne 3.11.1975. 

 Jedná se konkrétn ě o to, že Jaroslav HUTKA se nedostavil k povinné 

rekvalifika ční zkoušce a proto byl s okamžitou platností z Vaší  evidence 

vy řazen. Jelikož uvedený údaj jste časov ě nevymezili, žádám o uvedení data 

vyškrtnutí jmenovaného z evidence. 

 P ři zápise o výpov ědi, který byl proveden s Jaroslavem HUTKOU, 

jmenovaný uvedl, že je od zá ří 1975 op ět evidován ve Vašem st ředisku a to 

jako lidový hudebník. Z d ůvodu ov ěření si této skute čnosti žádám, zda se 

tato skute čnost zakládá na pravd ě. 

 Požadované laskav ě zašlete ve dvojím vyhotovení ke shora uvedenému čj. 

pokud možno obratem. 

 

Vyšet řovatel StB : 

npor. Poživil Ji ří 

(podpis) 

K r a j s k á  s p r á v a  S N B 
Odbor vyšetřování státní bezpečnosti 

Hradec Králové 
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Č.j.: VS- ČVS       /6-75      Hradec Králové dne 4.1.1976 

 

 

P ř e p i s 

----------- 

magnetofonového pásku z vystoupení obv. Jaroslava  H u t k y 

v Klubu Vysoké školy zem ědělské v Českých Bud ějovicích konaného 

dne 29.10 a 30.10.75. 

 

Přehráváno na magnetofonu B-42, rychlost 9 

------------------------------------------ 

 

Zelený konec – žlutá stopa :  

 

Jaroslav Hutka proslov k obecenstvu 

 
 Ono rovn ěž práv ě výborné je, že publikum má takovou možnost, jako 
překonati t řeba nedostatek na za čátku p ředstavení, který je mnohdy trapný 
tím, že ud ělám ... je to tak, že tlu če pracovními nástroji ... Že tedy ty 
ruce, když by bylo n ěkdy pot řeba, tak nez....jí /špatn ě nahráno/. Za čali 
jsme trochu pozd ějc, ale není to vina naše, je to zásluha toho, že s e sport 
a hry u nás rozvíjejí a to tak, že mírou stoupající . O n ě mají zájem 
sdělovací prost ředky též a tentokrát dochází ke shod ě, takže lidé si t ěch 
sdělovacích prost ředk ů zvyknou a zírají jako tedy tam do té bedny, tam je  
několik pošetilc ů, zhruba dvaadvacet /smích/, tam hodilo ze záhadnýc h 
důvod ů n ějakou mi čudu a to tak, že co nejd řív kopnou, to je zvláštní, ty 
pravidla. Ne nést, hodit, takhle str čit, ne kopnout, nebo ješt ě hlava, 
hlava a noha to je jedno. A to máme pocit, že ani . .. – porucha na 
mikrofonu, Hutka pokra čuje – von ten mikrofon už byl jako mikrofon 
budoucnosti, že byl obrácen k masám /smích/. A abyc h vám to popsal, voni tu 
mičudu hodili a to tak, že ji pot řebujou kamkoliv kopnout, ale do místa 
ohrani čeného, d řevem, a to je, ješt ě tam stojí n ějakej člov ěk, kterej jim 
to chytá. Takže nechápu, pro č si takto komplikujou život. A TO JAKO, to se 
děje t řeba jako se sejde 200 000 lidí a koukaj. A to kouká m taky. Ale jinak 
to samoz řejm ě má ur čitou výhodu. Vono t řeba ekonomové vidí, že je pot řeba 
ten pohyb, vona ta ekonomika se d ělá jako vlny na mo ři. Furt se to musí 
omejvat, jako to pob řeží a ta špína pak leze sama. /smích/. Takže 
si m ůžete se mnou nahlas zazpívat, vy jist ě v t ěch tradicích sborového 
zpěvu nebudete zaostalí, p říb ěh o bitv ě u Domažlic. Kde husiti jako tehdá, 
ta emancipace došla takového vrcholu, že ženy nosil y zbran ě, A muži šli 
před nima a prost ě poš ťuchovali se. Tak teda k t ěm Domažlic ům přišli 
a kžižáci tam už byli a ženský se zase n ěkde zapovídaly a práv ě zbran ě 
tam proto nebyly a husiti se proto shlukli a za čali zpívat KDEŽ s ů 
boží bojovníci, k řižáci si říkali, tak hergot, tak když tady nes ů 

K r a j s k á  s p r á v a  S N B 
Odbor vyšetřování státní bezpečnosti 

Hradec Králové 
PSČ 501 18 
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Šli za Šumavu a pak už zpátky a už se nevrátili. Je  hledali, dlouho 
hledali, mnoho let, ty boží bojovníky. A potom p řesmyčkou Jiráskovou se 
z toho stalo Kdož sú boží bojovníci a tak to bychom  měli tu historii. Takže 
můžeme si zazpívat. Sborový zp ěv má tu výhodu, že každý zpívá jako jedinec 
a p řitom .... /nesrozumitelné/. 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Píse ň Hádala se duše s t ělem 
 
A když byl p řed kostelem, hádala se duše s t ělem 
t ělo, t ělo, cos d ělalo, o duši si nic nedbalo 
cos vid ěl, to si cht ělo 
na h říchy si nevzpomn ělo, 
t ělo, t ělo, t ělo h říšné, 
bývalo jsi v sv ět ě pyšné, 
chodilo si v st říb ře ve zlat ě 
a já ležím v hlín ě v blát ě. 
Chodilo si po muzikách 
a já ležím v t ěžkých mukách 
nedávej mi duše vinu 
bylas se mnou v každé chvíli 
byla-li jsem já kdy s tebou 
nevládla jsem sama sebou. 
A když byla p řed kostelem 
hádala se duše s t ělem. 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
A tím zárove ň se pozná, že se jedná o akci, kde sborový zp ěv je na za čátku. 
 
Chodil pán b ůh po poli 
sbíraje apoštoly 
nasbíral jich dvanácte 
sám pán b ůh byl t řinácté 
přišli oni na pole 
našlo je tam pachole 
řekni ty nám pachole 
kde je tady hospoda 
tam ve m ěst ě na stráni 
na tom drobném kamení 
tam najdete hospodu 
pro poutní čky svobodu 
A když dvnit ř pak p řišli 
mýtníka tam potkali 
milý, milý mýtní čku 
pus ť nás p řes to mýte čko 
já vás p řes n ě nepustím 
mýto vybírat musím 
jak nás p řes n ě nepustíš 
putovat s námi musíš 
já putovat neumím 
mýto vybírat musím 
mýtný, milý mýtní čku 
vsta ň na pravou noži čku 
až Skotsko /?/ uvidíš 
to nám pov ědět musíš 
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Vidím kúry and ělské       Nemoh kád ě pozdvihnout 
a království nebeské       musel proto zahynout 
mýtný milý mýtní čku       v ned ěli po ob ědě 
vsta ň na pravou noži čku      chodil pán b ůh po sv ět ě. 
až zas konce uvidíš 
to nám pov ědět musíš 
vidím t ři kád ě pen ěz 
na pen ězích černý pes 
jestli kád ě pozdvihneš 
to království dosáhneš 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
 
Jaroslav Hutka proslov k obecenstvu 
 
 No, já budu muset n ěco od podlahy, tedy od Holešova, zahrát. Znám 
takovou písni čku, protože je, ale nevím jestli je to správné, zji stil 
jsem v psychologii praktické, kterou provozuji, a s leduji, že 
k atmosfé ře dochází zni čeho nic a k atmosfé ře často ani nedojde. A to tak, 
i když atmosféra je stále s námi a nad námi, jako t en Damokl ův me č. To byly 
doby /smích/ to byl jeden me č a pokoj /smích/. To bychom si mohli zavést 
službu, Damoklovu službu, že že vždycky jeden by se děl každý den. A že 
k atmosfé ře dochází až tehdy, když jest vše odhaleno. V ten m oment lidi maj 
pocit, že se jako vo nich po řádně neví a jako s nima nepo čítá a d ělaj jako 
že nejsou. Jako že p řihlížej. Jsou to takoví ti navíc. V moment, kdy doj de 
k n ějaké v ěci, jako trapné, tak pak teprve skrze to, že člov ěka zamrazí, že 
se zpotí a rozeh řeje, krev se mu okysli čí, teprve si p řipadá... Já jsem ti 
toho všim nejprve na svatbách. Ano, svatba je nesmí rn ě trapná záležitosti, 
do okamžiku, než se první strý ček opije a provalí n ějaké ve řejné tajemství. 
A teti čka se zapý ří, nev ěsta se rozplá če a otec praští do stolu, ten se 
převrhne, a na stoje je ten... a to trvá pak zhruba ¼  hodiny a te ď 
najednou ze všech aniž si to uv ědomují, jako by to spadlo a je to pohoda. 
A já práv ě jsem řešil, jakým zp ůsobem to ... vy řešit, tuhletu v ěc 
s publikem. Tak nap řed jsem to řešil tak, že sem to p řoznal. A takže to 
samo, že jsem to řek, bylo trapné a lidé, lidi se zpotili trošku a by lo 
jim za chvíli dob ře. Ale tím časem, jak se publikum adaptuje, p řestalo to 
být trapné člov ěk si zvykal, to je taková dobrá v ěc. Na to si st ěžoval 
i Sarat, že jo. Na pražské publikum, bylo nesmírn ě inteligentní, on vždycky 
pot řeboval, aby m ěšťáky provokoval, a to tak, aby ho vypískali a to byl  
úsp ěch p ředstavení. Muselo to za čít ale p řed vyprodaným sálem, takže 
napřed musel vysolit a pak ho m ěšťák moh vyhodit a von naštval m ěšťáka, 
protože jako to fungovalo na ob ě strany. A práv ě v Praze se velice 
rychle adaptovalo publikum a on nebyli jen m ěšťáci, kde by se tam vzali, 
tak sed ěli, dumali a ve scéná ři, a vždycky publikum sed ělo, a dumalo 
a říkalo to ten Sarat, ten je výbornej, ten fakt, a že  aplaus takhle, 
takže pak všude říkal, že v Praze není inteligentní publikum. Protož e 
samozřejm ě, tam kde ho vyhodili, tam byli blbci a tam se on v rátil. 
Takže já jsem vám k t ěmto ú čel ům složil western, vybral jsem to, 
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to je vlastn ě druhotnej ten ú čel, ten prvotní ú čel je, že když jsem si 
všiml, že western se rozrostl po našich krajích, ta k si říkám, co s tím, že 
jo. Zapadne to, nikdo o tom nebude v ědět. A naše životy n ěkolika let, které 
prožíváme intenzivn ě, budou ztraceny, že jo, a d ěti to nebudou chápat, tak 
jsem se rozhodl, že složím n ěkolik western ů a tím se western dostane do 
dějin. A ten western jako je p řírodní, takže tam se práv ě ozývají hlasy 
hyen a šakal ů a já až to budu to čit na Supraphonu, tam d ělají solidní 
profinahrávky, tak tam už já tomám domluvený s Lubo šem Pánkem, že mi tam ty 
hyeny jako a musím jim to prý dát v notách, ale v čera říkal, že z notama to 
prý vypydá blb ě, že se neví vo jejich dalším osudu, že je n ějaký špatný to 
s t ěma k řížkama. Takže já ty svoje sbory... a takže musím sp olupracovat 
s váma a takže tím pádem vás povyšuju na profesioná lní sbor a to poznáte, 
kdy se máte p řipojit. Že jo. Až poznáte to húúúúú... 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
 
Jaroslav Hutka – píse ň 
 
Chytili jsme v čera v noci špeha 
jeho tvá ř je podez řele hn ědá 
a tak jsme ho vykoupali v řece 
rudá k ůže /Hutka – promi ňte, to nepat ří do westernu, já to tady mám 

napsaný, vono je totiž velmi výhodné, na to jsem p řišel je lepší 
začít znova, protože lidé než se adaptují, tak jim prv ní sloka 
většinou ute če. A pak se uklidní, už v ědí, vo čem to bude, tak 
já za čnu znovu a pak jako to m ůžete s pot ěšením a v klidu 
prožít/. 

 
Chytili jsme v čera v noci špeha 
jeho tvá ř je podez řele hn ědá 
a tak jsme ho vykoupali v řece 
rudá k ůže navrch vyšla p řece. 
 
Trochu jsme mu voškrábali záda 
až na kosti si dal sebrat 
špeh volal, že všechno poví, 
ale jen v soukromí, šerifovi. 
 
A húúúúú... 
 
Říkal, že sám byl z hadí rokle 
šerif ml čel, však tvá řil se vztekle 
má tam s nimi zatracenou práci 
kdo tam zajde, už se zp ět nevrací. 
 
A húúúúú ... 
 
Šerif v ten sm ěr šestnáct muž ů vyslal 
za týden krátký vzkaz dom ů dostal 
že se zpátky nikdy nevrátí 
............. /porucha nahrávky/. 
 
A húúúú ... 
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Copak je zlákalo, z ůstat v rokli 
rudochu pov ěz nám, muži řekli 
indián pravil, nejsou ......... 
....... dali sud visky. 
 
Zamyšlen je šerif strážce zákona 
vyk řikl mí zlatí, koho ....... 
já jsem vymyslel, dábelskej plán 
do týdne hadí rokli rozmetám. 
 
Ráno, když slunce vzhlédne z oblohy 
svitlo kouzelný Fany nanohy 
a ty nohy jí svižn ě nesly 
daleko k obzoru k hadí rokli. 
 
Za týden byla Fany u cíle 
vešla roklí, skv ěle, spanile 
v továrn ě na visky za čala stávka 
roklí se rozneslo, p řišla kráska. 
 
Vůdce rokle tušil nebezpe čí 
........................... 
vůdce na ní chlípn ě hled ěl 
proto na rozkoš zem řel. 
 
Probod ho zezadu jeho sluha 
z o čí mu p řitom kapala n ěha 
sestoupil k Fany, za ruku ji vzal 
vtom se už zástup skrze st ěny hnal. 
 
V rokli se strhnula náramná mela 
zem srubu pokryly mrtvý t ěla 
vražednou bitku pro krásnou Fany 
přežil jen tlustý Dany. 
 
Fany se na n ěj mile usmála 
pomalu sukni vyhrnovala 
zablesknul výst řel, Dany se složil 
pod maskou Fany, šerif se zjevil. 
 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
 
Jaroslav Hutka – píse ň 
 
Byla t ě stará kovárka 
měla syná čka, mazánka 
nedala se mu ženiti 
kázala mu vandrovati 
vandruh Václavku, vandruh pry č 
dám ti na cestu ostrý me č 
Václavek se rozhn ěval 
jednoho muže rozsekal 
te ď vzkažte mojí mate ři 
ať mě ne čeká k ve čeři 
ať za mnou p řijde s košilkou 
s tou konopnou a tou tenkou 
v konopné budu choditi 
a v tenké budu viseti 
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nev ěšejte m ě na duby 
vojedli by m ě holiubi 
nechte m ě viset na jedli 
kam milá pro vodu chodí 
až tej vod ěnky nabere 
holuby ze m ě vodžene 
Hej hup, šá hup z milého 
nejezte t ěla bílého 
ej nežerte mu noži ček 
co k nám šlapali chodní ček 
aj nežerte mu ru či ček 
co m ě nosily perní ček 
ej nežerte mu hlav ěnku 
co mi líbala hub ěnku 
nežerte t ěch černých o čí 
co m ě p řivodili k plá či 
a holubi ho sežrali 
jenom kosti zanechali. 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav Hutka píse ň Tady domov mám 
 
Prázdná slova zn ějí krajem 
nalomeným duším není 
kdo by hlavu zvednul 
k hrdé otázce .... 
(píse ň zapsána na I.pásku zelený konec, žlutá stopa str. 11). 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav Hutka píse ň 
 
Tak jako kv ět dral jsem se ke sv ětlu 
říkám tomu zrození 
.... tmy našel jsem cestu na zemi 
zůstal jsem stát na zemi 
a na o čích obda řen nocí 
na duši propastí 
nízko jsem, závra ť mou to čí 
noci tání jsou mou bolestí 
a v šedé ploše jedna rýha 
co pro všechno m ěřítkem je 
muž s .... ostražit ě hlídá 
řeknu-li víc, tak m ě zabije. 
Stahuji rolety, zakrývám sv ětlo 
svlékám šaty v toužení 
ucpal jsem škvíry 
a je tu tak teplo 
a k ránu jsem udušený. 
Muž vyk řikl, řekni to jasn ě 
a hned se tím, b ěda ti 
mluv o sob ě ale jen po pravd ě 
mluv po pravd ě, však b ěda ti. 
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Jsem obraz, v rámu váza 
jasn ě si vzpomínám 
z pustoty padám do prázdna 
ruce rozpínám 
a dále na otázky odpovídám 
nevím. 
Korálky dn ů navlékám 
a v teplosti okolí cítím 
kolik jich neprožitých odevzdám. 
Tak jako kv ět dral jsem se ke sv ětlu 
říkám tomu zrození. 
 
--------------------------------------------------- -------------------- 
 
 
Jaroslav Hutka proslov k obecenstvu 
 
 Já bych k vám m ěl dotaz, jak to na m ě p ůsobí, když mívám nap ř. když mám 
vyprodáno, to je jako vždycky, ale je jasný, že to pot ěší člov ěka, ale zase 
tak strašn ě moc si z toho ned ělá, vono člov ěk si p řece jenom má uv ědomit 
svoje místo kde a co je a to tak, že ... to je jedn a a v ěc a že vono, když 
se člov ěk rozhodne n ěco nau čit, tak se to nau čí na svou p ěst, to je um ělé 
soukromnictví. Vono totiž takovej smutnej p říb ěh z Hašlera, jestli znáte, 
takový zp ěvá, že jo, vlastn ě písni čkář, českej, skv ělej, no a vono jako 
skrz to rádio a takový ty v ěci se pokazilo, nebo nepoda řilo natolik nám to 
zprotivit, nebo jako naknec ty lidovky, protože člov ěk dokad nešáhne na nic 
podstatného, tak si myslí, že to snad d ělá blb ě, celé tisíciletí jako naše 
... u čili jsme se čísla. A von ten Hašler byl myslím dobrej, a hrál je št ě 
ke všemu v dob ě, kdy mu dávali nebo dali najevo, že to berou jako kvalitu a 
to bylo trošku jiným formátem. Jako proto možná my to nepovažujeme za 
umění, jsme zvyklý na doupata, von když sem, vono vtáh li n ěmci v tom 
osmat řicátým roce, tak von složil n ěkolik takovejch spíš pop ěvk ů, takovejch 
a von takovej n ějakej ten N ěmec /?/ p řišel a říkal, pane Hašler, ale to je 
... nechte to bejt, my vás taky necháme bejt. A hle ďte si svýho a všechno 
bude povolený. A von říkal, depak na m ě nešáhnete, kdyby jste šáhli na m ě, 
celá Praha je na nohách a nevzbou ří se jenom Praha, ale on toho nenechal, 
protože p řijeli si pro n ěj v noci a ješt ě ten chlapík v aut ě mu říkal, no 
tak pane Hašler, kde máte tu vaši Prahu, von koukal  – Praha, byla tam a je 
tam dodnes, ale tak n ějak skon čil, že jo, na n ěj spoluob čané v tábo ře 
pumpovali v zim ě vodu až um řel. Takže zase jsme ve škole, p ři n ějaký tý 
výchov ě, že jo, musíme brát p říklady z d ějin. 
 
--------------------------------------------------- -------------------- 
 
Jaroslav Hutka – píse ň 
 
Čím dál h ůř mi jazyk slouží 
už nemám málem co říct 
pár jenom nás mali čko touží 
lidi necht ěj snad v ůbec nic. 
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nezvedají o či k nebi 
přestali se tázat pro č 
vzdali jsme se, jsme slabý lidi 
je to jenom koloto č. 
Nechcete už ani doufat 
okna ----- /porucha/ 
a jak má pravdu poznat 
lidi, copak vy jineznáte 
nech nás být, ty jeden blázne 
chcem kone čně v klidu žít 
hle ď, nev ědomost žije š ťastn ě 
lidi, nechce se mi uv ěřit 
vždy ť máte sklopené o či 
nahrbeni chodíte 
to koloto č s náma to čí 
lidi, co se jen bojíte. 
Máte strach o prázdnou náru č 
o marné dny se bojíte 
no tak blázne, dob ě poru č 
lidi, jak rychle si zvykáte 
Však jsem nám také podoben 
i ty se za čínáš bát 
jako papír jsi roztržen 
lidi, za čínáš už také lhát. 
Včera jsi v zrcadle spat řil 
cizí tvá ř podobnou své. 
proto sny ... jsem složil 
lidi, kdo nás z toho vyvede. 
Jako červi v mrtvém t ěle 
množíme se na zemi 
v jednom t ěle sv ěta .... 
lidi, smiluj se b ůh nad námi. 
Vy budete po řád jen čekat 
smrti se jen do čkáte 
ješt ě dnes to mohu zpívat 
lidi, zejtra m ě vypískáte. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Jaroslav Hutka – píse ň 
 
Posílám ti fešnou písni čku 
a v ní spoustu krám ů 
jako v dome čku, 
kterej bych ti koupil 
kdyby nákej byl. 
Tělo bych .... 
.............. pes 
aby žádnej mužskej za tebou nelez. 
Potom jednu botu, tu si obuješ 
kdyby tam ........ otev řeš 
posílám ti červený klubko 
kdyby zbloudilo a bylo ti úzko 
no a tam v té ... 
je trocha trávy 
když p řijdou na návšt ěvu krávy. 
Posílám ti modrou propisku 
opravuj s ní hrubky, co jsou v notýsku 
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kterej jsem ti smolil 
slova nešet řil 
že jsem se do tebe ..... 
Posílám ti čerstvý pov ět ří 
klidn ě si s ním lítej, 
nic ho nešet ři 
přikládám též košt ě 
celkem zánovní 
však víš co s ním, 
jenom nespadni. 
Posílám ti pingpongový st ůl 
a na ten st ůl dej klobouk 
pod n ěj polož h ůl 
s tou holí všecko špatný odhán ěj 
pod klobouk zase p ěkný slova dej. 
Až se vrátím, klobouk nasadím 
jak stovka žárovka se ti rozsvítím. 
Jasn ě budu zá řit, 
ty se budeš smát 
to proto – že t ě mám rád. 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav Hutka – proslov 
 
 
 Pravil bych scénáristovi, rozsvítit, tak já to ud ělám. Stalo se. Já to 
dělám zám ěrn ě, protože tím, že jsem drženej jaksi k tomu mikrofo nu, to je 
technika, která mi osvobozuje hlas a t ělo. To je vždycky, že si člov ěk musí 
něco n ěčím platit. To je abych m ěl dostatek sv ětla, musím zase dále od 
lidí. A vono totiž to je, já to d ělám zám ěrn ě, tím že se nem ůžu pohybovat, 
tedy čekat, tak alespo ň měním barvy – trochu. A vono totiž, smysl, smysl 
lidská, to má budoucnost. To si m ůžete také zkusit, že inkrinujem ke 
st ředu. A k nezáživnu, že když t řeba budete dlouhou dobu poslouchat v ětrák, 
tak ho za chvilku p řestanete slyšet. To je, ale to není tak zajímavý, 
daleko zajímav ější je, protože tyto p říklady již zažíváme a ne s v ětráky 
/smích a potlesk/. Já mám na mysli, že je to zlepšo vatel, když se koukáte 
upřeně na jeden bod, protože tam je sv ětýlko zesilova če a nebudete mrkat, 
pět minut, což je opravdu t ěžký, že jo, ale v budoucnosti to bude lehký 
/smích/. Když nebudete tikat /?/, tak se rázem vše,  co je sv ětlé, ztmavne, 
co je tmavé to trošku zesv ětlá, nastane še ď. Že jo, a tím práv ě, že my 
tikáme, tak se nám zdá ten sv ět takovej jako barvitej. Protože jako tikáme 
a vono nesta čí to okolí, tu skute čnost jako adaptovat, ta skute čnost po řád 
nám leze tam do toho života. Takže já zase, abych v ám tady nezešednul 
úpln ě, tak jako tu takhle a takhle, takže mám vob čas ... zkusit, ale 
zárove ň upozor ňují, že to není to nejlepší řešení. 
 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
 
Jaroslav Hutka – píse ň 
 
Šet ři a buduj si p ěknou pozici 
dostaneš metál s mozkovou mrtvicí 
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Mozková mrtvice ta má sv ůj b řink 
ve tvojí škatulce ud ělá cink. 
A u dve ří zazvon ěj dva fešní hrobníci 
a až t ě vezou v té černé dodávce 
máš se jak baron, seš samá kytice 
zamlklí lidé škubaj koutkama 
koukejte, to je ten, 
co cht ěl bejt nad náma. 
Nešlo mu to, bylo práv ě na čase 
dáme mu bejvák 
a a ť v n ěm klidn ě spí 
že nejsme škodi – celý mramorový 
Nahoru nápis 
leží tu a hnije 
už nešet ří ani nebuduje 
už to má jistý 
ať mu je, jak mu je. 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
 
V kolik jsme za čali, nevíte, prosím, v p ůl osmý,?. Totiž dodržet vono je 
známo, že člov ěk m ůže, jako má možnost chodit od šesti let do školy. V ono a 
my jsme rádi, že tuto možnost máme, protože to je v ynikající zp ůsob jak 
strávit čas od d ětství do dosp ělosti. Co člov ěk d ělá ... /smích/. A takhle 
je alespo ň postaráno a co jsem to cht ěl říc, n ěco jsem cht ěl říc. Za čal 
jste tou p ůl osmou. Co? Jo takhle, ano d ěkuji. Teda já mám ideální 
představu spolupráce s publikem, říká se tomu hromadný intelekt. A tam 
práv ě t ěma rukama a jinak se zjistilo, že t ři čtvrt ě hodiny je tedy čas, kdy 
tedy prost ě ten zvonek zazvoní a žárovka se rozsvítí, je to re flex, kdy 
člov ěka bije do čela. A te ďko vono vymysleli výbornou radu, že jako jaksi, 
když se p ři tom jídle rozsvítí žárovka, tak se člov ěk nají, a když se to 
dělá dlouho a člov ěk i nedostane jídlo, tak pak se rozsvítí žárovka a to 
taky samo vy řeší ten problém. Takže já vám te ď rozsvítím spoustu žárovek, 
ale polovinu mu jich tam ta kurva /?/ sežrala, takž e po tý ¾ hodin ě je 
takový útlum a tak je pot řeba tý p řestávky, takže já vždycky to trochu 
přetáhnu a takhle. Protože člov ěk v normální situaci tak jako ten čas 
prožívá jiná č, takže se mu zdá jako kratší a delší, t řebas když člov ěk 
nikam nemusí a neví jestli je den nebo noc, kdy nas tane ten 
dvaceti čty řhodinovej cyklus, takže tím já to taky, proto prota huji, vždycky 
tu první p ůlu, jako kousek p řes tý ¾ hodiny, a tím už vás zbavuji reflexu, 
takže ta druhá p ůlka, to je. Proto jako vždycky t ěžko to jde nahoru a potom 
rychle zase dol ů. 
 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
 
Jaroslav Hutka – píse ň: 
 
V kuchyni se řízek smažil 
kucha ř okolo n ěj tan čil 
v n ěžném rytmu val číku 
rozpálil pánvi čku. 
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Najednou omastek prsknul      Pískala si na hoboji 
kucha ř sebou o zem mrsknul      na krásném modrém Dunaji 
a tím že se dostal níže      dupala si noži čkou 
spat řil dole šedou myš.      a škubala k ůži čkou. 
 
Kuchař sáhnul po lopat ě      Že hrubý charakter m ěla 
usmál se nakysle, svat ě      na hoboj po řád hrála 
a než se myš nadála       už byla prosmažená 
v omastku kralovala.       ale neporažená. 
 
Už se na talí řku nese       Vznes ji k úst ům labužnicky 
pod vrchním se zem ě t řese      zakousnul se nostalgicky 
strávník si ji poslechnul      polknul nahlas jako ras 
a vidli čku zabodnul.       a uslyšel rázem zevnit ř hlas. 
 
Ty balvane nekulturní       V žaludku se cosi hnulo  
ješt ě si nakonec krkni       v jedné ..... kálo 
moji píse ň nezni číš       st řeva místo trávení 
jenom po čkej – uvidíš.       dala se do zpívání. 
 
Začly zpívat kosti, cévy      Roztan čil celi čký lokál 
co si po čnout, chlapík neví     zmaten ě vodtamtu ď prchal 
tu ke svýmu zd ěšení       kudy b ěžel, tudy hrál 
pustil se do tan čení.       nikdo mu nevodolal. 
 
A když dotan čil k řece       A m ěsto vy čistili 
do vody skákali p řece       docela š ťastni byli 
myši zas š ťastn ě žili       že se lidí zbavili 
že se lidí zbavili.       a m ěsto vy čistili. 
 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
 
Jaroslav Hutka – píse ň 
 
Velryba po mo ři plula 
dumaje co je to nula, 
k čemu ji lidé mají 
 
(doslovn ě tato píse ň zapsána u p řepisu I.pásky na str. 3-4 zelený konec, 
červená stopa) 
 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
 
Jaroslav Hutka 
 
Já ud ělám .... tedy pomalu, aby ste si mohli vym ěnit dojmy. Já jsem 
někde četl, že vysokoškoláci celý den naslouchají a ve čer si mezi 
sebou vym ěňují odbornosti. Což d ěláte dob ře. 
 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
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Jaroslav Hutka – píse ň 
 
Brn ěnská radnice, stav ěná do vejšky 
v ulicích práší se a nejvíc na Český 
děti čky s jásotem z radnice mávají 
holubi nad m ěstem poletují. 
 
Ach Morava, je p ěkná zem 
na její slávu p řipijem 
sou na ní hezká d ěvčata 
tvá ři čky majó ze zlata. 
 
Dobrý člov ěk ješt ě žije 
Na Morav ě víno pije 
proto a ť vzkvétá Morava 
a její sláva. 
 
Špilberku na kopci 
domečku kamenný 
div ěj se cizinci 
jakejs byl na ženy. 
 
Děti se pou čí dobou feudální 
silní slabé mu čí 
to dnes už není. 
 
Ach Morava je p ěkná zem 
na její slávu p řipijem... 
 
A brn ěnský kolo 
docela d řevěný 
radost m ěli z n ěho 
motorky závodní. 
 
Děti čky mávaly 
Frantovi Š ťastnýmu 
na dráze spat řili 
samou čmoudu. 
 
Ach Morava je p ěkná zem.... 
 
Copak to vyrostlo 
na královským poli 
už to snad uzrálo 
že to nesklidili. 
 
Děti čkymávají 
komín ům továrním 
radostn ě vdechují 
ten jejich dým. 
 
Ach Morava je p ěkná zem.... 
 
No a brn ěnskej drak 
v míru se narodil 
te ď d ětem nahání strach 
má jméno krokodýl. 
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Visí na řetízku 
v pr ůvanu houpe se 
píšu do notýsku 
aj ne.... mi se. 
 
Ach Morava je p ěkná zem, 
na její slávu p řipijem... 
Tadada, tymdyda... 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Pokra čuje poruchov ě nahraná anglická píse ň – pásek není 
nahrán do konce. 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
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Zelený konec – červená stopa :  
 
 
Jaroslav Hutka – proslov 
 
 
 ....jako p ředstavuji tak, že místo p řestávky by se m ělo d ělat intervie 
a to je problém, tam ješt ě k tomu m ě zaujala jedna v ěc. To interviu tady 
natá čeli, říkali že pro časopis a to tam padla otázka, jako vy vlastn ě 
neuznáváte všecko co je ... co má plakáty, co je of ic a takhle. Ono to 
oficiální pochází z řejm ě z latinského slova oficius, nebo jak je ten 
základní tvar, což znamená povinné. A vono už to dn eska nemá ten smysl, 
nebo to zase možná už zase za čne mít ten, ale dosud to nemá. Ale jenom bych 
cht ěl, kdyby náhodou došlo k nedorozum ění, nejsem zdaleka ten, který by 
neuznával to, co je plakátovaný, sám naopak si mysl ím, že by bylo normální, 
kdybych hrával v sálech oficiálních, byl oficiáln ě plakátovanej a jako 
oficieln ě si žil. Že jo, to už to takhle nejde, to je zap ří čin ěno jakousi, 
jakýmsi nedorozum ěním bych řek. Které bu ď se časem vy řeší, nebo uvidíme 
(smích publika). Ale takhle já totiž sám já si na t o vzpomínám, když jsem 
začínal p řed 9 lety hrát, vystupovat tedy, tak tehdá bylo v m ódě strašn ě to 
protestní, že jo, a to se tenkrát o tom i proto, to  jsem dokonce o sob ě 
četl, kdo jsem a to je, a blb ě se psalo v ětšinou. Štvalo m ě to, alespo ň 
myslím v té dob ě. Že... prost ě protest, jakej protest, to je, sem si pak 
vymyslel takovou práci, pokud je na m ě n ěco protestního, tak to je protest 
proti bezpráví, které člov ěk páchá na sob ě samém. Protože to další bezpráví 
nikdy neumí člov ěk po řádně zvážit. Jako, kdo to zavinil, kde to vzniklo, a 
jaký jsou souvislosti. To je složitý a ... v tom sl ožil písni čku, že jo. To 
je a na objednávku. Jako myslím si, že v ěci by nem ěly... k tomu, že tak 
tady jako na sluní čku si budeme takový, nebo makový, jako všelijaký a 
v soukromí si budeme ty pravý. Ono by to m ělo jít jako naopak a nevím, 
kdyby lidi jako za čali, což je taková jako teorie lidská, kdyby lidi z ačali 
žít pouze podle p ředstavy té... , což častokrát nev ěřím, a za čali podle ní 
žít, vod toho dne za čne být sv ět normální. Protože vono jak se říká, ty 
voni a naho ře a voni nám na to. A co na to, že jo, a dosud hraj u a žejo 
/smích/. Hergot, já nevím, tady ve velkým sále v Bu dějovicích, to je v ěc 
šéfa tohoto sálu, že jo, a nikoho jinýho, to je, vo no je to v podstat ě 
velice jednoduchý. Ovšem samoz řejm ě, je to pohodln ější se vzdát své vlastní 
autority a vzít to prost ě tak, jako voni takhle ur čují co m ůžu a nem ůžu a 
já ob čas jim jako n ěco šlohnu z toho a to je otroctví. že jo. Ale takov ý 
dobrovolný. Vono, dumám vo tom, te ďko už nákej pátek, na tom nedávno 
totiž to je typ, kterej tady vzniká, pali čská povaha je t řeba p ěkná, že 
v n ěčem, a je tady problém, že jako tak vzniklá, že nemo hla rozhodovat 
mnohá staletí, o svém vzniku. A že vznikl vlastn ě z n ějakých t řenic 
v okolí a skrze a je takhle, ješt ě furt nejsou Bulha ři /?/ nebo takhle. 
Myslím na to podobenství nevím toho Švejka, nebo ne vím, typ takovýho 
toho klauna co vymyslel Werich a člov ěk to má rád, rád to poslouchá že se 
v tom nachází a proto tomu rozumí. Proto to ladí na  duši, ale .... když 
by jako to na téhle úrovni t ěch dvou osob, dnes už literárních, 
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bylo by to bezvadný. Ale jednou jenom padnete o kou sek nít, tak se z toho 
stává slušný malér, jako v tom, jak bych to řekl, jako na sv ět si m ůžeš 
št ěkat jak chceš, pokud .... neslyší a myslím si o n ěm svý. Jinak tady jako 
slouží a že pak ... chytí jako to akce a je i fakt,  že i ten člov ěk, který 
nečiní, jako zbyte čně si st ěžuje protože, no, to jenom jsem cht ěl dodat. 
 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
 
 
Jaroslav Hutka – píse ň 
 
 
Minulost mává nám jazykem po p ředcích 
vzd ělanou krajinou kostel nebo k říž 
bílou k ůží a vývojem názor ů 
tíží d ějin s odvahou k odporu 
bolestí klí čení pod cizí podkovou 
otázkou skrytou za sluní čkem národ 
snahou o mužnost, zápasem o podvod 
minulost mává nám památkovou správou 
holka pro cizince s p řekrásnou postavou 
rozbité hodiny, kolik je času 
dočasná časnost, promítnutá v spásu 
mátoha vzd ělání nad školní čítankou 
mátoha hledání nad novou stránkou 
sv ědectví postupu sv ědkem náhody 
ruha ... v kruhovém .... 
národní .... jako kot ě u stolu 
a zmatek po Čechách nechodí pospolu 
neschopnost, na rubu na líci lhostejnost 
typ hladce zisku který dá prodejnost 
strach n ěco pochopit, strach n ěco vyslovit 
strach hledat d ůvody, strach n ěco napravit 
strach slyšet srdce a strach mluvit vážn ě 
strach hodit kamenem a strach z vlastní vášn ě 
odpušt ění s vírou ve své zachránce 
národ na ... bez boje, bez práce 
životní pojistka ru čenectví 
otrok propušt ěnej do pokrytectví 
kultura mihne se v trhlinách násilí 
mohutná v jedincích, které jsme zabili 
držená za dve řmi a nepoznan ě 
kultura žalduku kultura žaludku 
hledání p říchod co potkaly pobudu 
vymýšlet vtipy a nehledat ... ře 
pokoušet humot, kde pálí se k ůže 
trapn ě zní výk řiky básník ů, prorok ů 
listujem už jenom v románech rozkroku 
modlitba v baráku... bije 
duše po kalužích žalostn ě pije 
žijeme v oblaku nesníme o zemi 
za 30 st říbrných chceme být prodáni 
mít jeho osudy, k říž ale nechcem 
bez škody po cest ě p ůjdem a zhasnem 
nejen ... život, kde jsou k tomu slova 
na duši složitost v slovech chu ť olova 
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proradná bledost, smrtelné tušení 
dotek hlubiny propastné poznání 
minulost mává nám gazikem /?/ po p ředcích 
vzd ělanou krajinou s kostely na kopcích 
bílou k ůží a vývojem názor ů 
tíží d ějin s odvahou k odporu. 
 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
 
 
Jaroslav Hutka – píse ň 
 
 
Pro č asi myslíte lidi, že žijete 
ale takto podivn ě s žitím nakládáte 
copak netušíte, čeho se do čkáte 
v temnot ě žijete, brzo oslepnete 
co s tím ud ěláme, to všechno musíme 
jiný nám poru čej my jen posloucháme 
děláme pouze to, co je te ď t řeba 
abychom náhodou nep řišli o chleba 
život je v ědomí, život je nálada 
život je radost, život je toužení 
pokrm je pro t ělo, t ělo je ú řední 
tohleto všecko se moc p ěkně poslouchá 
ve skute čnosti je to jen planá út ěcha 
k š ťastnému životu je jistoty t řeba 
nepřijít o chleba 
jistotu známjednu, ta je ve smrti 
a také že život nikdy se nevrátí 
jistotu znám druhou, že o všecko p řídu 
přišel jsem nevím jak, tak také vodejdu 
tyhlety v ěci jsou zcela ... tní 
vládnem p řírodou .... moderní 
.... k životu dávno není t řeba 
abychom náhodou nep řišli o chleba 
ach lidi lidi čky, jaké to mámení 
rozumná se vám zdá temnota bloud ění 
za zdání iluse duši svou prodáte 
o vítr na dlani, velmi se bojíte 
od tebe se p řece urážet nedáme 
máme svou rodinu k té povinnost máme 
řeči tvé poslouchat, to nám není t řeba 
abychom náhodou nep řišli o chleba. 
 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
 
Jaroslav Hutka – proslov : 
 
 Zahraju vám píse ň o Jihlav ě, tam jsem prožil velice hezký dny. A pak 
jsem to hrál, když člov ěk píše písni čku, já už si to pomalu odvykám, v ůči 
nějakému místu, tak vlastn ě je to v ěc moje a toho místa. Že pak když jsem 
teda p řijel do tý Jihlavy a asi po p ůl roce, hrát tam, jsem se t ěšil, 
začal jsem tu písni čku hrát, oni se za čali ale hrozn ě smát a pak nakonec 
se nesmáli, nastal takovej taková divná nálada, ale  je to takovej 
zvláštní plebejskej pud, že se jim, no už nejsou pa trioti. Ty lidi v 
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podstat ě až na n ějaký zarytý moraváky a pak ješt ě východní Slovensko 
/smích/ že nejsou vlastn ě, tedy pyšný na tu díru, kde se narodili a to ... 
Prost ě tam kde jsem za čal, tam hrozn ě na tom záleží a takovej jako, u nás 
je to blbý a támhle je to lepší. Brn ěnští um ělci si říkají, no ty se máš, 
seš v Praze, že jo. Pražští um ělci říkají, no jo, tak bejt v Pa říži, 
Pařížani nevím co říkaj. A u nás není ani malých ani velkých m ěst, to je, 
všecko je to jeden problém, jako neschopnost dorozu mět se se sebou samým. 
Takže to je, ale tím vás nechci zat ěžovat, vy jste si tady zaplatili, že 
jo, abych nedopad jako ...., vy jste sed ěli a říkali, no ten je výbornej. A 
potom n ěkdo tady napsal t řeba byl výborný zp ěvák, ten kdyby tak zpíval 
proti m ěšťáctví když za čínalo, tím bych byl uznán, kone čně i ve sv ět ě, 
takže v ten moment bych za čal být naprosto bezvadný. Ono když se názory 
formovaly tak od t ěch 16-ti let, tak jsem tamhle narazil a to člov ěku sta čí 
někdy na na jenom slovo, aby v duši n ěkterý v ěci se rozsvítili, nebo 
osvítili. Tehdy byla moda aforism ů, to se strašn ě vydávalo, a dneska to 
snad z ůstalo jen v dív čích památnících a tehdá jsem tam našel takový 
aforismus a nad tím jsem dlouho p řemýšlel, m ě to však nemohlo dojít. A 
přitom tam bylo n ějak řečeno, každý revolucioná ř je jednoho dne p řijat. A 
to je krutá v ěc, že jo. To je horší, než um řít v botách. A tak jsem si 
říkal pane, já pokud mám t řeba rád ten progres, to um ění progresivní, d ělat 
do nemusím rád, to m ůžu mít rád, ale jsem si všim, že t řeba v takovým 
Rumunsku on .... ješt ě nevznikl. No pro č. Protože tam není dostatek 
měšťanského um ění. Že tam ješt ě se to jako nevyvinulo. Až bude ta možnost, 
tak se dostanu na tu úrove ň toho st ředu, založím tady o své újm ě své 
měšťáctví, že jo, ti se budou p řizp ůsobovat, tím pádem on .... /n ějaké 
jméno/ bude moc říc, že jo, a tím pádem budu moc říc ty, to tradice. A 
životbejt k n ěčemu. To je, že každý je originál, že se stane origi nálem, a 
nebudou mu ani závid ět, ani vy čítat ani prost ě.... tento originál /smích/. 
Já jsem letos fasoval n ějaký blbý srdce, - odkašlává si – Dejte mi blíž ten  
mikrofon. 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav Hutka – píse ň o Jihlav ě 
 
Měste čko Jihlava na vršku stav ěné 
na vršku stav ěné z p ěkného kamene 
město jak říkanka, knížka či čítanka 
kdo tiše poslouchá, jist ě si vzpomene 
pán b ůh ho postavil na v ěž dva zvony dal 
sluní čko rozsvítil, na zvony zaklinkal 
vítr a ť zav ěje, mrak zemi zaleje 
člov ěk a ť celej den z žití se raduje 
sluní čko na nebi na zem se usmívá 
vět ří čku bláznivej po poli chodíváš 
po poli úrodným po chodní čku perným 
človí čku paná čku kam svou hlavu dáš 
půjdu do kostela svatého Jakuba 
ať chmury z mého čela umyje modlitba 
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myšlenku na marnost, už jsem tu pouze host 
že život krátkej je, a skoupej na radost 
človí čku, paná čku trochu si pobloudil 
se svou modlitbou špatn ě se s narodil 
už jiná doba je, pokrok se zv ětšuje 
přeci bys ješt ě dnes v pánbí čka nev ěřil 
vem rozum do hrsti poj ď a k nám nasedni 
sv ět dnes rychlej letí, život je moderní 
na zít řek hledíme novou zem hledáme 
tak rychle nasko č k nám a ť nic nezmeškáš 
lidi čky, paná čci kampak to sp ěcháte 
já s váma nep ůjdu i když m ě voláte 
ráj je až po smrti, p řed smrtí je žití 
chcete si stav ět ráj, život ale nežijete 
já jdu do kostela, a ť mě b ůh ženu dá 
ať je na m ě milý a a ť mě ráda má 
pod sluncem budem žít, a spoustu d ětí mít 
až je vychováme do ráje m ůžem jít 
lidi čky, paná čci vy se m ě sm ějete 
pro svoje v ědění dávno nic nevíte 
že to, co slavíte jednou tu necháte 
tak jak jste p řišli nazí, tak zas p ůjdete 
počkejte chvili čku zazpívám písni čku 
o strom ě v lese o jarním v ět ří čku 
až zapadne slunko, naleju vínko 
řeknu si na život, krati čká jsi chvilko 
měste čko Jihlava na vršku stav ěné 
na vršku stav ěné z pevného kamene. 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
 
Jaroslav Hutka – proslov 
 
 
 Víte vono otázka patriotismu, víte vono je to záva zný, ale jiným 
způsobem, takovým tím strachováním. Vono t řeba čínani sta ří m ěli takovou, 
vono to myšlení tam jako bylo dakový divný. Von ten  jejich vládce, co 
zakládal tu jejich filozofii n ěkdy v 6. století bu ď p řed nebo p řed Kristem 
nebo p řed letopo čtem, to nevím, to je stejn ě jedno, a tak von říkal takové 
věci t řeba kde je mnoho šikovných řemeslník ů, je mnoho ostrých zbraní. 
A proto zrušil ta řemesla a potom to nebyl.... to je, on to myslel váž ně, 
on to také domyslel celý a říkal, že samoz řejm ě to co je m ěkké p řekoná 
tvrdé a to co je slabé, p řekoná silné. Kdo stojí na špi čkách vrávorá. Že 
jo, a voda rozemele kámen a že staré je poznamenáno . Vono n ějak to chytili 
takovým lepším, prakti čt ějším zp ůsobem, vono je to tak, že z tý Asie ty 
způsoby ovládání, pak jsou, že člov ěk jako co jsou za č, abych jich 
litoval, ale jsou p řitom naho ře, je to zvláštní. A voni m ěli takovou 
teorii si říkat, pro č ti mongolové, nebo který ti ... tam jsou. Vždycky 
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přib ěhli a dobili je. A oni říkali, nebra ňme se jich, ponechme si pouze 
kulturu a vono opravdu z mongolit ů b ěhem 2 generací byli zase čí ňané. Vono 
je to jedna ...., ale aby mluvili po našem. A voni by mongolové essi se asi 
milovali, asi se asi milovali, n ějak tam došlo k takovému propylení a v tom 
to je. Já mám pocit, že tím klackem se toho moc neu brání, ale kdo si uchová 
kulturu ten p řežije. V tom to asi je. Te ďko jasn ě by to p řežil, to je .... 
lepší. /smích a potlesk – nesrozumitelné/. 
 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
 
Jaroslav Hutka – píse ň 
 
Znám já hájí ček zelený 
znám já hájí ček zelený 
ach má milá spanilá, p ěkná 
pod ním je louka zelená 
pod ním je louka zelená 
nad ní studánka... 
ach má milá p ěkná spanilá 
v ní se má milá umejvá 
ach má milá p ěkná spanilá 
a když se .... 
ach má milá p ěkná spanilá 
bílým ru čníkem ut řela 
ach má milá p ěkná spanilá 
pak v náru č mě ... 
ach má milá p ěkná spanilá 
co jsem se t ě nahledal 
ach má... 
hory doly jsem obešel 
ach má ... 
ach nikde jsem t ě nenašel 
ach má... 
znám já háje ček zelený 
ach má milá p ěkná spanilá 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
 
Jaroslav Hutka – píse ň 
 
Stojí hrušti čka v javoru 
širší nahoru než dol ů, 
širší nahoru než dol ů, 
jsou na ní hrušti čky zelené, 
od sluní čka jsou červené, 
kdo ty hrušti čky o češe, 
ten své milence dar pošle, 
syne ček brzy ráno vstal, 
všechny hrušti čky o česal, 
a svej milence dar poslal, 
přijmi má milá tento dar, 
jako bych toto ze sta dal, 
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já ten dar nesmím p řijmouti, 
nemám si ho kam schovati, 
nemám si ho kam schovati, 
tu máš hrušti čku zelenou, 
schovej hrušti čku červenou. 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň 
 
 
Stojí zahrádka trn ěná 
je na ní lília 
pěkná Marjánko st ůj, 
za humny st ůj, 
v ní je r ůži čka sázená, 
je na ní lília, 
do zahrádky vkro čila, 
je na ní lília, 
t ři r ůži čky utrhla, 
je na ní lília, 
t ři v ěnečky uvyla, 
je na ní lília, 
st..... čku dá švagrovi, 
ze st říbra dole bratrovi, 
je na ní lília, 
pěkná Marjánko st ůj, 
za humny st ůj, 
ze zlata dala milému, 
se švagrem jsem byla chvili čku, 
pěkná Marjánko st ůj, 
za humny st ůj, 
s bratrem jsem byla od mládí, 
pěkná Marjánko st ůj, 
za humny st ůj, 
s milým chci být do smrti, 
pěkná Marjánko st ůj, 
za humny st ůj, 
stojí zahrádka trn ěná. 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
 
Jaroslav HUTKA – proslov k obecenstvu:  
 
 Ve scéná ři je za na sv ětel, víte, ty lidový písni čky, který, vono je 
jich strašný množství, část jsem toho prolistoval a cht ěl bych to poznat, 
když t řeba, když hraji n ěco, zajímají m ě nejvíc ty balad, o kterým jsem 
myslel, že nejsou. A voni sou ješt ě svérázného typu. Vono je t řeba se 
zabejvat lidovkama. To je taková jako psychologicky  dob ře stav ěná otázka, 
oni řečníci se v tom vyznali. Když se ptám sebe, tak ty li di jsou mimo, no 
schváln ě jak to vy řešit. A jsou tam lidi a lidi, no tak, kdo je proti,  a 
jak to n ěkdy ty Angli čani, co souhlasí, že jo, a takže tím pádem 
odpov ědnost je p řenesena. Takže já jsem tady nemusel bejt, že jo. Já  jsem 
si vzpom ěl na todle, tadleta písni čka p ůvodem má, jestli jí není tisíc 
let, tak jí bude dev ětset let. Vono, už jsem došel te ďko ke kvalifikacím 
před rokem, tak p řed 3-4 rokama byly kvality každej rok, voni si 
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nás jako nenechali padnout kvalitou, každý rok si n ás p řezkoušeli, jestli 
jsme dobrý. A to jsem tehdá na p ůl roku ztratil kvalifikaci. Já si 
nevzpomínám, jak on se jmenoval šéf tý komise. Já s i to budu muset už znad 
poznamenávat. Takovej zp ěvák dechovky to je, Soumar. A kdyby jste ho n ěkde 
vid ěli, tak ho pozdravujte. Vona tam byla sranda, tam b yla povinná 
dechovka, kapely m ěly povinnej „Chlupatej kaktus“. A byl to džez, to j e 
jedno. Každý musel zahrát, protože jako ke zjednodu šení práce komise, aby 
se jako komisa ři nemuseli moc namáhat. Vzali jednu písni čku a tím pádem 
měli jednotnej materiál a na tom mohli rozpoznávat kv alitu. Chyt ře 
vymyšlený. To jako matka by k tomu podotkla, to, al e to je jedno. Vona by 
to řekla moravsky a to je moc jadrný. Ale, takže tam by la ta lidovka 
povinná, což m ě bylo jedno, já jsem byl, m ěl jich hejno a tak jsem tam 
jednu zahrál. A to bylo v  okoku, v divadle, tam se děli Hála, tam sed ěli, 
že a teda tam jsem propad. Pak mi tam ješt ě pozd ěji zased Vaší ček 
s Kortésem, tehdá tu nebyli. Kvalita musí být a ted a mi nevadili. Já jsem 
se totiž blb ě pohádal s nima, že jo, já jsem zahrál jednu lidovk u, že byla 
povinná, že jo. A te ď tam ten Soumar, z toho sálu, zpívali a to, jo a 
lidovka byla bez mikrofonu. Tedy mimo, zazpívejte n ám, ale mikrofon dejte 
stranou a tak jsem to uhulákal. Že jo. A tak jsem t o zahrál a voni cht ěli 
nějakou lidovou. Já jsem říkal, no to byla lidová. Lidová, tak tedy n ějakou 
národní. Se zamyslím, to je teda totéž, ne. Tak se zamyslil von, říká, no 
pravda, to je totéž a (smích obecenstva), ale víte,  n ějakou, n ějakou a 
odkud to máte vlastn ě. Já jsem říkal, no ze sbírky Sušilovy. On si ji nikdo 
nepublikoval, ono to se ví, to je svatá kniha, to j e bible folkloru, ale 
příliš tlustá, takže jí n ěkdo t ěžko otev ře. Tam je t ři tisíce písni ček. To 
je trochu moc a tak von pokejval a zahrajte n ějakou jinou. A to říkám, no 
tak dob ře, tak jsem zahrál jinou lidovku a voni zas, vy nám  ale nerozumíte, 
nějakou jako takovou, jako lidovou. Já vám prost ě nemůže zahrát Rožnovský 
hodiny. No a pro č. No protože to nehraju. A jakto, že nehrajete Rožn ovský 
hodiny? (smích obecenstva) Já jsem říkal, to je moje v ěc, ale jste cht ěli 
lidovou písni čku, já jsem vám zahrál dv ě, tak vám jich m ůžu zahrát ješt ě 
deset dalších, jo, a Rožnovský hodiny nemusím hrát,  dy ť jsou jiný taky. No 
ty vaše lidovky. Já znám 600 lidových písní a tyhle  jsem neslyšel. Já jsem 
říkal, víte, ten František Sušil má t ři tisíce písni ček, to von se zamra čil 
a říkal, tak nám zahrajte n ěco ze svého repertoáru. Tak jsem si říkal, tak 
te ď jsem si to už zvoral, jo, a tak jsem si říkal, dám n ěco opravdu 
vážnýho. Tak jsem dal takovou píse ň, kterou jsem složil v 19 letech 
„O prevd ěpodobné vzdálenosti“ a p řitom usnuli všichni. A správn ě na to 
reagovala tam n ějaká ženská, asi p ěvkyn ě ND, to je taková, ten d ům, který 
jako vo n ěm, ten Werich říkal, jako národ sob ě, ale co sob ě. (smích 
obecenstva) To znáte, že jo, jak se p řišel z toho, koukal na tu oponu, 
co tam ti géniové vymalovali, pak šli géniové nahor u a za člo 
představení (smích obecenstva). Tak se probudili, zdá lo se jim, asi tím 
tichem najednou, narazilo na n ě ticho a ta žena povídá, prosím vás, 
nějakou veselou neznáte? Samoz řejm ě, tak jsem zahrál veselou a za chvíli 
se tak divn ě koukali. A n ějakou, víte, jako lyrickou. Tak jsem zahrál 
lyrickou, říkala, d ěkujeme vám. Jo a pak jsem to dostal, že jsem 
neusp ěl. Tak jsem zase zpíval za p ůl roku, to tam zase sed ěli tyhle páni. 
To je zvláštní, člov ěk bu ď bere, nebo nebere peníze tišt ěný v tý 
tiskárn ě. Ale je to ur čený jenom tehdá tam sed ěl Vy čítal, Černej 
a Langer, jo a Janda, to je samí, že jo, takoví lid i, kte ří 
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zase d ělali komisa ře, takže všichni.... to m ěli horší, než ti druhý. (smích 
obecenstva) Dnes tam zase nesed ěj, ale p říšt ě, doufám, zase tam budu sed ět 
já. A prosím vás, mohli ste ..., tak jako, voni tot iž to dodržujou. No a to 
by cht ělo písni čku, že jo. 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň.  
 
A ve čtvrtek po ve čeři, 
šel pán Ježíš na procházku 
se dvanácti apoštoly, 
potkali tam jednu dívku 
a ta dívka nesla vodu, 
dej nám dívko, dej té vody, 
umejem si ruce, nohy, 
a ta voda není čistá, 
nepřislo do ní lista, 
a ta voda, ta je čistá, 
le č ty dívko nejsi jistá, 
kolik muž ů ty jsi m ěla, 
s žádným oddána nebyla, 
s každým dít ě zahubila, 
muži rokle naplnila, 
moře d ětmi zaplavila, 
a tu dívka se ulekla, 
hned na svá kolena klekla, 
jdi d ěvečko do kostela, 
tam padni na svá kolena, 
jak na h řbitov vykro čila, 
zvony sami zazvonily, 
jak do kostela vkro čila, 
obrazy se potrhaly, 
naopak se obrátily, 
oltá ři se poklonily, 
sví čky z lustru zhasínaly, 
jak v kostele pokleknula, 
jak v kostele pokleknula, 
soudný soudce obrátila. 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav HUTKA – proslov k obecenstvu.  
 
Když jsem se za čal zabývat písni čkama a n ějak z jiný stránky, z tý 
historie, protože člov ěk je asi nedostate čně vzd ělanej ve svým oboru na 
zpátek, brzy narazí na strop, takže si myslím, kter ýkoliv. Ale to bude znít 
jako fráze, kterýkoliv muzikant, nebo vlastn ě písni čkář, když by, nevím, 
se nepodíval do toho folkloru a jako nebude to, že to jsou n ějaký 
pitomci, a jako to zvoškliví, to jako ozna čuje ur čitou oblast, která, nebo 
písn ě, který nejsou takový, jako tím, kte ří to nazývali t řeba a to bylo 
zvoraný až v tomhletom století. Hlavn ě v tý druhý p ůlce to, n ějak se 
nepoda řilo /smích obecenstva/. A tak si myslím, že každý n arazí jednou 
na strop a nedostane se dál. Vono, my se dneska ... .. , nevím jestli 
bohužel, nebo bohudík, to rozhodne až do času a jestli se poznají a 
když.... zbyte čný, že už na tom, nejde nic ud ělat. Jako do té doby, 
vlastn ě o nich moc nevíme, Tak ře jsme žili tím lidovým hudebním, 
vlastn ě jako z tý angli čtiny, že. A každý jazyk má jako svoji.... , 
svoji řeč. Svoje nazývání. Nedovedu si p ředstavit, jak t řeba česky, 
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jak do češtiny se vloupat s takovým sl ůvkem, jako Ere.... (anglické slovo – 
nesrozumitelné). Ve slovníku člov ěk najde, že to znamená jako všecko, nebo 
tak a voni se pan Hromádka, nebo Drobný, nebo n ějakej se byli.... (smích 
obecenstva), se pokoušeli. Já jsem jednou slyšel, j ak do toho, to bylo asi 
ve studiu, tam řvali „a te ď všichni“ a von nic. To je samoz řejmý, to máte 
jako technika, tam má hýbátka, obrat trošku ru či čkama vám sta čilo jako 
pozor, voni maj pravidla, že ru či čka nesmí p řes červenou čáre čku. A sem se 
doslechl toto, že voni maj, jakmile tam se to dá ta ky vyzkoušet, celá ta 
aparatura. Taky jsem se objevil nedávno ve studiu a  tam jeden hodch donesl 
nějaký bigbít a řekl, zkuste. Jak voni to v ůbec natá čej. A voni to zapnuli, 
zapnuli všechny ty p řístroje a vid ěli všechny ty ru či čky, všechno to šlo 
přes tu červenou. A p řitom říkal ten technik, byl to ....., no jo, tak voni 
asi to um ějí docela dob ře lisovat. To u nás, jak to jde p řes tu červenou, 
to by nevylisovali. To si myslím, že prost ě ten technik se toho bojí, 
protože pro č by to.... si vylisovali i jiný v ěci. (smích obecenstva) V tom 
to není, ale že samoz řejm ě na každou řeč, každá řeč má svoji intonaci a 
zvniká jinak, ta hudba. A vono jestli když na tu an glickou desku, která 
vznikla v angli čtin ě, tak čeština do ní t ěžko vchází. Ale asi to n ěkdy jde, 
ale musí se to.... česky a vono t řeba i český hodiny dost t ěžko si člov ěk 
představí zase anglický. Že jo. To už je .... (nesroz umitelné) To jako, ale 
to by byla pochodovost zase. A pak jsem se hrabal p o čase v t ěch 
písni čkách, starých a jsem si říkal, že bych m ěl si najít pro sebe, asi 
pokud je k dostání tu nejstarší z t ěch písní co znám. Bohužel muzika jako 
před.... není zaznamenaná, voni snad byly zakázány no ty, nebo já nevím. 
Takže melodie známe nový a možná n ěkterý z nich jsou starý a to se neví, to 
není doloženo. Ale že n ěkterý texty se zachovaly celý jako pís ňový texty 
zhruba celý a z t ěch starších žádný, což je asi do dnešního dne zhrub a asi 
3000 let nazpátek. Ale zase proti takový zkamelenin ě, to je sláma, že jo, 
to taky ten milion má za sebou, na ty naše pom ěry. 3000 let není to zase 
málo, když ty naše d ějiny. Ono tisícovku bychom uhráli, možná i o 300 
navíc. To zase ti, co to maj p řed náma, dneska to je blbý. Takže ono to je. 
Ale neunavuju vás? (smích obecenstva) Sem si dycky říkal, jestli by se mi 
podařilo, jestli lidi unesou ticho. Vyzkoušet si na p ředstavení kus ticha. 
No, rad ěji píse ň. 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň.  
 
 
Můj pane p řisp ěchej rychle ku pomoci, 
na sv ět ě zhynula spravedlnost, 
vymřeli lidé víru milující, 
v ústraní dnes živo ří dnes up římnost, 
celý den lháti to na práci mají, 
falešnou řečí živí bližního, 
falši a lži roušku cnosti dávají, 
řeč jedn ěch úst ze srdce dvojího, 
můj pane, vyplej jazyk velkomluvný, 
rty úlisné a ť v prach se rozpadnou, 
zástupové at pravdu tvou poznají. 
rty at víckrát ne řeknou, 
jazykem mrštným vládnouti umíme, 
proto nás každý ve vážnosti má, 
úsměvem milým každého p řelstíme, 
není ve sv ět ě, jenž by vládnul nám, 
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pro slovo chudých, pro úp ění nuzných, 
pravici zvednu, praví hospodin, 
kdo má upadnout do osidel hrozných, 
toho nyní bezpe čnost postaví, 
v pravd ě jsou čisté ty..... 
nemůže st říbro býti čist ější, 
i co je o... sedmkrát pro ... en, 
hlin ěnou pecí žárem nejv ětším, 
ni čemní lidé byli vyvýšeni, 
touha po vlád ě ujídá jim let, 
chodí tu v ůkol, rozumu nemají, 
rázem upadnou, jak pod ťatý kv ět. 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň 
 
Muzika je od Komenskýho. 
 
Co vám to v kout ě, tak hloup ě tr čí, 
smazané strašidlo, se vám tam kr čí, 
jenom ne říkejte, že tohle kamna jsou, 
že když se setmí, že po byt ě nelezou, 
a co to žere, za černé šutry, 
no a ta roura, skoro dva metry, 
když je polijete, p říšern ě zasy čí, 
jen si dej pozor, a ť po vás nesko čí, 
potvora jedna, zlov ěstn ě hu čí, 
je celá zard ělá, všechny nás zni čí, 
sálá a myslím si, však já vám zatopím, 
jenže já hrdina, v ůbec se nebojím, 
má milá paní, bu ďte te ď klidná, 
už vám neublíží ta mrcha bídná, 
jen jd ěte na chodbu, tam v klidu vy čkejte, 
ať p ři tom zápase cosi nechytnete, 
popad jsem pohrabá č do pravé ruky, 
ke dve řím jsou to jenom dva skoky, 
jako svatý Ji ří jsem po draku seknul, 
tu strašnou obludu na zemi jsem p řetnul, 
to vám bylo hned náramn ě čmoudu, 
z huby vypustila oblaka jedu, 
pak n ěkdo sekerou dve ře vám vylomil, 
vet řelec s hadicí vít ězně se objevil, 
bídná hadice, vona to byla, 
co ten váš kvartýr p říšern ě zlila, 
necht ěl jsem dopustit, byla jich p řesila, 
pak ješt ě ke všemu záchranka p řijela, 
tak te ď tu sedím, na sob ě erár, 
takovou vd ěčnost, tož to jsem ne čekal, 
nikdy brat ře nehas, to co t ě nepálí, 
kazajku sv ěrací, tu by ti nandali. 
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Jaroslav HUTKA – proslov k obecenstvu. 
--------------------------------------- 
 
Tato píse ň je ze stylu slovanského soulu..... /porucha v nahr ávce/, ... 
takže m ě se n ěkdy stává, že ... /smích obecenstva/. To je píse ň, která 
vznikla v Ostrav ě, myslím si, že je ten ....... že by psal takovéto 
sociální po... /smích obecenstva/ 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň /velmi nekvalitní nahrávka, nesrozumitelná/ 
----------------------- 
 
Dej sem žváro... 
nekecej krávo, skopová hlavo, 
kytaru zmá čkni a zahudlej, 
... sv ětovej... 
.... 
.... /velký ohlas v hledišti/ 
zkrout ěj ti ruku, 
nasad ěj páku, 
za krk karate, 
to čumíš s ůvo, 
na správnýho.... 
na krku tran ďák, 
na nohách džínsy, 
já máni čky nežeru, 
asi je zast řelím, 
seš ňákej blbej, 
zni čím ti kvádro, 
se m ě nelíbíš, 
budeš žrát bláto, 
t ěmahle rukama, 
trhám trámy, 
a když dám ránu, 
to bude jak .... 
netr... hospoda zpívá, 
Ema má maso, 
... buchty jsou vedle, 
... jsem rytí ř pasovaný, 
mám v hlav ě brn ění, 
.... 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň 
---------------------- 
 
V Hali či je krej čí, co se po řád mra čí, 
má rád čevab či či, toho strašn ě tla čí, 
denně z okna k ři čí, já chci čivab či čí, 
kdo mi na n ěj čučí, dá mu .... 
krej čí jde k holi či, ... a faj čí, 
čert ho v hlav ě mučí, čert vem čevab či či, 
černé ko čky sy čí, krej čí .... to čí, 
kočky pry č odfi čí, .... 
na vrchy ko či čí, bude čevab či či, 
nejspíš ko či čí, 
to čí karabá či, navrch hlavy o či, 
kde .... potvory ko či čí, 
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v tom zmer čí v bodlá čí uši ko či čí, 
čile po nich sko čí, velmi si natlu čí, 
nebyla to či či, ležela tam .... 
... rad či na nich kle čí, 
mažete zelená či, tohle Vám sta čí, 
...... 
Hanči mi vysko čí, a činkami zacvi čí, 
jsou v ní choutky drav čí, čímpak je vylé čí, 
kolem krá čí krej čí, v b řiše mu kru čí, 
má oči člov ěčí, z ří p řednost hol či čí, 
krej čí náhle k ři čí, vidím čevab či čí, 
pod fousy zamru čí, pe čínka hol či čí, 
z černých o čí Han čí, čertík ven sko čí, 
dvě mra čna p řikva čí, déš ť je rozlou čí, 
krej čí kle čí v kle či, 
zlo činn ě se mra čí, ... to zna čí, 
.......... 
kdo ten čin vylí čí, 
ty hlída či ov čí, b ěž do klece s ty čí, 
v černé dí ře bru čí, roz čílený krej čí, 
z čela mu pot cr čí, je to čím dále blb čí, 
hlída č chrastí klí či, krej čí mu to lí čí, 
..... mluví o Han či, 
Hanči je to k plá či, p řed hlída čem tan čí, 
hlída či cos.... zlo čin ...., 
a jak chlípn ě čučí, ten muž opi čí, 
krej čí m říž vypá čí, utíká k ....., 
čula čistá Han či, od klí čník ů krá čí, 
pěstí ho omrá čí, jde ... ra či, 
...v ... dva apa či obklí čí, 
meči rukou to čí, jsou strašní rvá či, 
Hanči zas zatan čí, divoši to zmer čí, 
...... 
v náru čí si bre čí, krej čí i Han čí, 
krávy v stráni bu čí, bude čevab či čí, 
.... /konec písn ě nesrozumitelný/ 
 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň 
---------------------- 
 
Žížala si klidn ě reje na své zahrádce, 
v tom se ozve strašná rána a sv ět zatmí se, 
pane bože, co je todle to za pohromu, 
to je p ěkná odm ěna za doživotní d řinu, 
meteory z nebe házíš na nás, snad nás nemine. 
Za pahorky na mé zahrádce jsou rozma čkané, 
já jsem celý život zasv ětil, tomu abych nejlepší byl 
a kouli nejdál zahodil, mé mládí ob ětované 
zlatem medaile..... 
nebylo ztraceno marn ě, nebo zni čeno v kavárn ě, 
lidé poslechn ěte si rady mé i vy též cvi čte od koule, 
není to v ůbec složité, dejte pozor, odhalím vám 
mojí metodu, jak si nutno po čínat p ři koulovém hodu, 
předmět vržen odvrhuje zp ět vrhatele, p řesn ě takovou 
silou, jakou byl odvržen, proto jsempo řádně jedl, 
abych t ěžký byl, aby sem tu kouli ze všech nejdál zahodil 
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má milá koule je železná, nejdokonalejší tvar má, 
je z každé strany kulatá, vzd ělanec význam koule zná, 
jsou o ní díla v ědecká, vesmír i atom jsou koule, 
země koule, slunce koule, já sám už deset let ji pozved ám, 
zříkám se cen, z říkám se žen, 
já jsem velký koulový men, 
holobrádku, řekla koule, já už n ěco zažila, 
z kanonu jednoho Švéda jsem vylet ěla, 
st řechou do baráku vlítla, tam židli rozbila, 
sebrali m ě a nabili m ě znovu do d ěla, 
na cest ě zp ět jsem toho agresora Švéda, 
pak do čela bacila, 
pětadvacetkrát jsem pražské hradby p řelítla, 
já v létání se velmi vyznám, 
já každou bitku vyhrávám a strany nerozeznávám, 
sta čí m ě do d ěla str čit a st řelný prach zapálit, 
vo ostatní se postarám a žádnou p řekážku neznám, 
........ to je urážka, bezd ůvodn ě mě zahodit, 
jaký to smysl m ůže mít, 
koula ř nabrat páru do plic a velmi se rozehnal, 
jau, jau, to je strašná bolest, snad nohu mám nadra nc, 
hele koule ty seš hlava takhle m ě praštit, 
hele mladej to se stává, cht ěls m ě zahodit, 
vždy ť to ale není pravda, tohleto je sport, 
to m ě v ůbec nezajímá, cht ěls m ě zahodit, 
já t ě koule asi nakopnu, s tím sem já hnedka hotovej, 
deset let tvrd ě trénuju, víš to je za tu žížalu, 
prosím t ě vo čem to mluvíš, ned ělej jako že nevíš, 
že nevím kam kouli házíš, 
koula ř nevydržel to, do ní kop, 
koule leží, noha letí, ud ělala p ěknej voblouk, 
dvanáct žížal klidn ě reje na své zahrádce, 
v tom se ozve strašná rána a sv ět zatmí se, 
pane bože, co je tohleto za pohromu, 
to je, pane bože, co je to za, 
to je další pohroma, 
prapodivný tvar tendleten meteorit má, 
má pět prst ů, jeden kotník, kousek nohavice, 
to už asi poslední sloud blíží se, 
á, diváci z tribuny řvali, dnes nový sport jsme vid ěli, 
.... nohou kope p řes kouli, 
žížali v zem se ztratily a rozhod čí pochopil, 
ta ... v metrech zm ěřili, 
do zlaté knihy zapsali, 
koule z toho ale nic nevnímá, 
na švédské války vzpomíná, jak zalítla do komína, 
...... 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Jaroslav HUTKA – p řed Bud ějicema no, kous pes, ou jes. 
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magnetofonového pásku z vystoupení obv. Jaroslava  HUTKY v Klubu 

Vysoké školy zem ědělské v Českých Bud ějovicích ve dnech 

29.10. a 30.10.75. 

 

Přehráváno na magnetofonu B-42, rychlost 9. 

------------------------------------------ 

 

Červený konec – žlutá stopa. 

---------------------------- 

 

Jaroslav HUTKA – proslov k obecenstvu. 

-------------------------------------- 

 
....došlo k výborné ..... /nesrozumitelné/, že tam nemůžu hrát ješt ě 
tejden. Dále, aby se, aby i publikum se mohlo vyvin outi do svého tvaru. Že 
tady, že tento klub má výhodu, že má svoji oponu, t akže jako m ůže lid za 
oponou a tentokrát už lid p řed oponou, že část publika jako byla uvnit ř. Já 
nevím, jestli nejsou zvláštní lístky /pomlka/, dovn it ř opony. A vono časem 
bychom došli samoz řejm ě k tomu, že bychom oponu zrušili. A tím, a nevím, 
jestli všichni odstr čeni za oponu. To je, ona ta opona je totiž výborná věc 
v tom, že když jsou na to lidi navyklí, t řeba to divadlo, tak n ějak to 
začít musí, že jo. N ěkde si lidi musejí sednout, n ěkde se musí zhasnout a 
jako odstoupil okamžik, aby na náhodou, že je t řeba, aby hra za čínala 
nějakou v ětou a ta v ěta nem ůže bejt řečená kdykoliv. Kdežto tady, problém 
jsem si uv ědomil na za čátku, velice hezky, že tohleto p ředstavení m ůže 
kdykoliv za čít, od čehokoliv, jakkoliv a p řitom je tady opona, že jo. A 
oponá ř. /smích/ To dáváš vejš abych, aby mi nebylo vid ět do o čí. Ano, díky. 
/pravd ěpodobn ě úprava mikrofonu/. Ale, co bych to rozebíral. D ůležité je, 
aby na za čátek m ěl divák pocit pohody, protože normální dramaturgie je 
škokovat diváky na za čátku. A to tak, že p řijde, bác, a už je v jiným 
sv ět ě, že. Bác a už je konec. Vytla čeno ze sálu. A tady práv ě a jako tím, 
že se to stává obvyklé, tak já musím reagovat zcela  jiným zp ůsobem. Takže 
to na za čátku rozkecat, prost ě tak, že vlastn ě člov ěk si není jist, jestli 
to za číná, nebo neza číná, nebo t řeba že se to táhne. A pomalou čku je divák 
vcucnut /smích/. To je, jako to už jsou projevy spo lupráce s divákem, že. 
Že divák v šestý řadě si řekne, hergot blb ě, blb ě vidím. Takže vyleze. TO 
je jako to, te ď se to bude d ělat i v národním, takovídle v ěci /smích/. Že 
každý divák bude fasovat provazový žeb řík /smích/, a kotvou. Vono, jako moc 
t ěch žeb řík ů nebude pot řeba, zase. 
--------------------------------------------------- ------------------------

K r a j s k á  s p r á v a  S N B 
Odbor vyšetřování státní bezpečnosti 

Hradec Králové 
PSČ 501 18 



- 2 – 
 
 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
Stará Pivni čková na jarmark se chystá, 
jatajdanom, tanajdanom, 
na jarmark se chystá; 
a ty dcero moje dávej pozor v dom ě, 
jatajdanom, tanajdanom, 
dávej pozor v dom ě; 
ona pozor dala, zle se zachovala, 
jatajdanom, tanajdanom, 
zle se zachovala; 
do humna b ěžela, trnky se tam chytla, 
jatajdanom, tanajdanom, 
trnky se tam chytla; 
přes práh p řekro čila, syna porodila, 
jatajdanom, tanajdanom, 
syna porodila; 
dlouhý n ůž si vzala, krk mu pod řezala, 
jatajdanom, tanajdanom, 
krk mu pod řezala; 
na milého louce, zakopala ruce, 
jatajdanom, tanajdanom, 
zakopala ruce; 
na milého roli, zakopala nohy, 
jatajdanom, tanajdanom, 
zakopala nohy, 
na milého nivu, zakopala hlavu, 
jatajdanom, tanajdanom, 
zakopala hlavu, 
kamarádko moje, pohlédni to pole, 
jatajdanom, tanajdanom, 
pohlédni to pole, 
Jde-li to tam máti, nebo to jdou kati, 
jatajdanom, tanajdanom, 
hlavi čku mi s ťati, 
zahrajte mi hudci, za mé bílé groše, 
jatajdanom, tanajdanom, 
za mé bílé groše; 
abych si užila panenské rozkoše, 
jatajdanom, tanajdanom, 
panenské rozkoše; 
Kačenka se to čí, krev se za ní zna čí, 
jatajdanom, tanajdanom, 
krev se za ní zna čí; 
Kačenko divoká pohlédni z okénka, 
jatajdanom, tanajdanom, 
pohlédni z okénka; 
jde pro tebe máti, bude tob ě láti, 
jatajdanom, tanajdanom, 
bude tob ě láti; 
a to není máti, krá čejí tam kati, 
jatajdanom, tanajdanom, 
hlavi čku mi s ťati. 
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Jaroslav HUTKA – proslov: 
------------------------- 
 
Hned za čínám od písní lidových, že. Pak je vid ět, že my nejsme národ 
natoliktak krvavej, jako naši p ředci. A zapom ěl jsem říct jednu v ěc, že 
můžete zpívat. A to tak, že p římo svými hlasy a tím si m ůžete ov ěřit, že 
vopravdu jako člov ěk zpívá hlasem, který se line z hrdla a že jím lze 
zpívat. A že člov ěk i m ůže rozhodnout t řeba i nezpívat. Což, o této 
možnosti mnoho zp ěvák ů neví. /smích/ A mají takovej pocit, že jejich 
povinností je zpívat a to tak, že cokoliv. /smích/ A publikum za číná mít 
takový pocit, že jaksi to musí poslouchat a to že j akkoliv, že to je fuk. A 
že se tedy ú častní i n ěčeho, čeho si říkají, na tom nezáleží. A zp ěváci se 
pak ú častní n ěčeho, co říkají, no jo, to musím, stejn ě na tom nezáleží a 
pak, pak z toho jsou ty výsledky. M ě kolikrát se te ďko stalo, že Lucerna, 
to je takový slavný sál v Praze, byl vyprodán a byl o tam zhruba 200 lidí. 
Což na sál, kde má bejt asi 3.000 lidí je dost málo . Takže je problém, jak 
se to d ělá. A voni práv ě vymysleli takovouto v ěc. Jako co se spoléhat na 
diváka, který jako p řijde a koupí si lístek. A takhle a pro č to d ělat 
takhle složit ě, aby každej zvláš ť. Tak se to d ělá zp ůsobem náboru, že se 
lístky jako rozdají do t ěch fabrik a voni, tam jsou ti, kte ří cht ějí tu 
kulturu vid ět a tam jim to ta fabrika koupí a rozdá do t ěm lidem. A voni 
zrovna ten ve čer nemají čas, že jo. To je. Takže pak m ůže bejt v novinách 
napsáno : Ve vyprodané Lucern ě, kde bylo 200 lidí, úsp ěšně exceloval XY, 
zpěvák. No doufám, že to dojde nakonec k takové dokona losti, že v tý 
vyprodaný Lucern ě nebude muset bejt ani jeden divák. Tím pádem to bu de moct 
být staženo. Jako tak, že už to nebude muset bejt L ucerna, protože pro č ty 
židle voprašovat takhle. Takže se člov ěk dostane pak do takové té holé 
místnosti a aspo ň je nakrmenej, že tam dostanu potravu. /smích – pot lesk/ 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
A když bylo p řed kostelem   - opakováno 
hádala se duše s t ělem,    „ 
 
Tělo, t ělo, cos d ělalo     „ 
o duši jsi nic nedbalo,     „ 
 
Cos vid ělo, to jsi cht ělo    „ 
na h říchy jsi nevzpomn ělo    „ - obecenstvo zpívá 
 
Tělo, t ělo, t ělo h říšné    „ 
bývalo jsi v sv ět ě pyšné    „ 
 
chodilo jsi v st říb ře zlat ě   „ 
a já ležím v hlín ě v blát ě    „ 
 
Nedávej mn ě duše vinu     „ 
bylas se mnou v každé chvíli   „ 
 
Byla-li jsme já kdy s tebou   „ 
nevládla jsem sama sebou    „ 
 
A když bylo p řed kostelem    „ 
hádala se duše s t ělem     „ 

--------------------------------------------------- ---------------------
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Jaroslav HUTKA – proslov :  
 
 
 
 No, abych vám pravdu řekl, tedy, ten váš zp ěv ešt ě není nic moc 
zvláštního. Ale to jen tak mezi náma, že jo. To já vám to nevy čítám. To je 
vaše v ěc, jak zpíváte. Ale myslím si, žeje to dáno tím, že  správn ě 
nechápete dialektiku této geniální lidové písn ě, která mnoho století p řed 
19. stoletím odhalila práv ě ten rozpor zemí tím, že existuje duše a 
existuje t ělo, že jo. Mezi vlastn ě materií a ideou. Samoz řejm ě ne řeší ten 
problém se kterým materii pot řebuje ideu, a pro č ji hledá. Ale nazna čuje 
to, že ta idea furt má co vy čítat a materie naopak, že ta materie má furt 
co vy čítat, jako materie myslím. Jako že t řeba zase jsem dostal jenom 5,- 
korun, nebo tahle, a takhle, a ta duše zase říká, no jo, ale co se dá 
dělat, že jo. A takle, že jo, to je mnoho p říklad ů. Vono je to nutno brát 
jako tím dialektickým zp ůsobem, který je tv ůr čí. Sem jednou hrál na vysoké 
škole bánské a tam jeden hoch mi vypráv ěl, že m ěli ten den p řednášku práv ě 
o tom, vo ty dialektice a tam jim vypráv ěl profesor, že z tohodle 
hlediska : h ůl nemá dva konce, ale t ři konce. Čímž se žáci probudili, 
protože p řekvapen ě, mu říkám, samoz řejm ě, že je to jeden, druhý konec a 
konec jako zánik tý hole. Což je dosti dobrý... /je dno slovo 
nestozumitelné/, že je to trošku jako taková triale ktická záležitost. 
Zapoměl jsem vám říc, že b ěhem p ředstavení se mi už kytara nebude 
rozla ďovat, což je ješt ě práv ě rozpor v nástroji, který ešt ě n ěkolik 
století bude trvat a je to dáno, jist ě jste n ěco slyšeli o adaptabilit ě, že 
podle psycholog ů zdravý člov ěk jest ten, který je schopný se adaptovat, 
tedy adaptabilní. A to tak, že jako když se zm ění, zásady prost ředí, že ten 
člov ěk p řežije. Jo. A týká se to pak i v ětších celk ů, jako, že jo, a takle. 
/smích obecenstva/. A týká se to samoz řejm ě pak i hmoty, materii. To je, že 
kup říkladu, dá se říci, že, že vejce po pádu ze stolu již se neadaptov alo. 
/smích/. Do nových podmínek. Kdežto prošlo kvalitat ivn ě prom ěnou. A týká se 
to i materiálu. A tadyhle na tý kyta ře je to báje čně vid ět, že ta kytara 
jest ze dvou základních materiál ů. To je d řevo které je tady odpo čátku 
sv ěta a tedy se vyzná, vono když je teplo, že jo, zm ěkne a roztáhne se, 
stále pracuje, když je zima, scukne se, ztvrdne a s tále pracuje. A to je 
výhoda práv ě toho d řeva, kdežto stuny jsou tady až vod doby železné, kd y se 
dva turci tahali vo šavli /smích a potlesk/ a vznik la struna. Pak p řišel 
t řetí a brnk, že, a zjistili,... protokolem že jo, ty  muziky bejvá tolik 
šavlí, že vždycky na každý, konci struny je potenci onální šavle. A tím 
pádem jedáno, že maj ešt ě takový jakýsi pubertální p ředsudky, že si říkají, 
jo tak to víš d řevo, ty se bude roztahovat a stahovat, jak se bude měnit 
prost ředí. To ne, a rozlad ěj se, že jo. A práv ě, ovšem, že jo, za n ěkolik 
století prý i struny se budou schopny adaptovat na prost ředí. To je v ěc, 
pouze, že jo, a práv ě šikovný člov ěk vymyslel takový sk řipec, tedy kterýma 
ty struny dotahuje a voni pak lad ěj. To jest, že kytara je inkvizice, 
pocházející ze Špan ělska /smích/. 
 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
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Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
St ůj b řízo zelená 
pod m ěste čkem vojna silná 
st ůj b řízo zelená /2x/ 
můj brat ří ček na ní jede 
st ůj b řízo zelená /2x/ 
co on si tam vybojuje 
st ůj b řízo zelená /2x/ 
t ři hablí čka v ruce nese 
st ůj b řízo zelená /2x/ 
jedno on dal své mati čce 
st ůj b řízo zelená /2x/ 
druhé on dal své sest ři čce 
st ůj b řízo zelená /2x/ 
t řetí on dal své milence 
st ůj b řízo zelená /2x/ 
milenka se rozhn ěvala 
st ůj b řízo zelená /2x/ 
že všech jablek nesotala 
st ůj b řízo zelená /2x/ 
mati čka m ě vychovala 
st ůj b řízo zelená /2x/ 
sest ři čka mi povídala 
st ůj b řízo zelená /2x/ 
tys m ě milá nic nedala 
st ůj b řízo zelená /2x/ 
bílej šátek jsem ti dala 
st ůj b řízo zelená /2x/ 
tys ušpinil já vyprala 
st ůj b řízo zelená /2x/ 
pod m ěste čkem vojna silná 
st ůj b řízo zelená /2x/ 
dádadádadádada. /u refrénu st ůj b řízo zelená zp ěv obecenstva/. 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
Co pak jste lidi čky, copak jste provedli 
že jste tu zav řeni v tak velkém v ězení 
zdali jste n ěkoho chudého podvedli 
a te ď jste tady v t ěch barácích zav řeni. 
 
Nikomu na hlav ě vlásek jsme neohli 
jsme velcí dobráci, to bychom nemohli 
jsme tady za prací, výd ělek tu máme 
za byt a za stravu, za od ěv d ěláme. 
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A pro č v tak nep ěkných barácích bydlíte 
a pro č tak zkažený vzduch tady dýcháte 
a co po ve čerech, co tady d ěláte 
když slunko zapadne, kam spolu chodíte. 
 
Kam bychom chodili, doma si sedíme 
máme televizi, a tak se díváme, 
když program skon čí, k spánku uléháme 
za byt a za stravu za od ěv d ěláme. 
 
A já myslel, že splet jsem silnici 
a místo do m ěsta dojel jsme k v ěznici 
k velkému táboru, kde lidé pykají 
za to, že člov ěku bratru ubližují. 
 
Odkudpak jsi p řijel, že tak hloup ě ptáš 
když se ti nelíbí, pro č se pry č nevydáš 
my to své m ěste čko docela rádi máme 
za byt a za stravu za od ěv d ěláme. 
 
Prosím vás, po čkejte, dovolte otázku 
zda když tu žijete, myslíte na lásku 
na krásu na št ěstí, co je po bolesti 
co bude zítra a co bude po smrti. 
 
Z toho jsme vyrostli, tím se nechcem trápit 
takové myšlenky je nejlépe zabít 
takové úvahy ko ňovi necháme, 
za byt a za stravu, za od ěv d ěláme. 
 
Ach moje lidi čky, já vám nerozumím, 
myslel jsem, že duše je nejv ětším bohatstvím, 
umět si trochu hrát, mít p ěkné v ěci rád 
dívat se na mraky, z louky se radovat. 
 
Podivn ě promlouváš, mladi čký řečníku, 
však jednou  zmoud říš a poznáš svoji mýlku 
od nás starých se u č, my zkušenosti máme 
za byt a za stravu, za od ěv d ěláme. 
 
Vězeňským táborm smutn ě se procházím 
nebe už modrá se a ptáky slyším 
v tu tichou hodinu chci potkat člov ěka 
tisíce jich tu spí, a č nikdo ne čeká. 
 
Nerozumím lidem, podivná je doba, 
smutná je nálada m ěsta Lidvínova, 
lidi čky brat ři, za hodinu vstáváte 
za byt a za stravu - /dopln ěno hudbou na nám ět ruské lidové 

písn ě – Bou řlivý potlesk/. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Jaroslav HUTKA – proslov :  
 
 P..... /nesrozumitelné/ rozsvítím p ředstavení. No práv ě ta 
pohybová kultura, te ďko vo tý kultu ře je pot řeba člov ěk neví kudy 
kam. A co u vás v bud ějovicích? To totiž správná 
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to co je strašn ě baví, řečnické otázky. To je totiž taková lumpárna, 
/smích/, o jaké, že totiž dav sedí a poslouchá a ka ždej vlastn ě v tom davu, 
pokud se nejedná vo lidi, jaksi negramotný, že jo, který se poprvé sešli 
v n ějakém množství a pokud jsou vylekaný, takže bu ď vomdlej, nebo za čnou 
kři čet /smích/. Ale to už se nás netýká, my jsme zvyklí  na tydlety v ěci, že 
každej člov ěk je trošku jaksi zak řiknutej a sedí a tak si říkám, hergot 
jsem v množství, jsem tady n ěkdo a te ďkon a takový potíže a řečník jako 
povídá, a dá otázku. Čímž pádem každému zatrne, že jo, tak mne se neptá, 
/smích/ - konec v ěty nesrozumitelný /, a takle, a že jo, známe pravid lo vo 
tom ml čení, který je souhlasem. To už se táhne vod doby, k dy lidi ml čeli, 
od po čátku sv ěta a vono se to dá zdokonalit, t řeba, že jo, když už nevím, 
jakým zp ůsobem dojít k p řestávce, tak řeknu: ud ěláme si p řestávku. Kdo je 
proti? D ěkuji. To je jako zdokonalení, to je další stupe ň. N ěkdy se mi 
stane, že ud ělám p řestávku v nevhodný okamžik, že lidi řeknou ne. A to je 
zvláš ť a nevím, jestli d ělám dob ře, nebo špatn ě, že si lidi uv ědomí, že lze 
říci ne. /smích a potlesk/. 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
Hroba řova píse ň s trubkou 
skon čila se d ěsnou šlupkou 
když dav na zdi sedící 
přepadnul na ulici, 
 
Zeď totiž nevydržela 
ověnčená lidem zcela 
docela se sesula, 
 
Strašnou dírou zazela, 
a tak vznikl h řbitov bez zdi 
co mrtvoly neuv ězní. 
 
A ty hrd ě v trojstupu 
vydaly se k postupu 
a když p řišli do vesnice 
zapadnuli do hostince. 
 
Běž se podívati blíž 
i ty je tam uvidíš 
jak tam sedí u svých táck ů 
tu a tam si dají facku 
a když n ěco vypijí, 
sborov ě si zpívají. 
 
My jsme ty mrtvoly shnilé 
nosíme r ůžové brýle 
na budoucnost pijeme 
početn ější budeme. 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
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Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
Mnoho jsem se nap řemýšlel,     Milá ale pospíšila, 
co mám milé k svátku dát,     vzala lži čku zabalila, 
dnes v noci jsem na to p řišel,    ješt ě k tomu papír dala, 
a jsem tomu velmi rád,      na který mi napsala, 
dar starý jak lidstvo samo,    nepot řebuju tv ůj dárek, 
jí zajisté bude ur čeno,     kupuju si te ď ko čárek, 
že jak onen napo řád,      byl jsi dobrý v myšlení, 
tvých rt ů se chci dotýkat,     v činech t ě p ředběhli jiní, 
že se to však stydím říci,     už se to nestydím říci, 
dávám ti lžíci.        vracím ti lžíci. 
 
Další p řednost toho dárku,     A tak lžíci v kapse nosím, 
mimo citu vyznání,       sem a tam to sv ětem brousím, 
na pov ěšení má dírku,      a náramn ě se rozhlížím, 
a doplní vzd ělání,       pravou holku vyhlížím, 
každý člov ěk v každé dob ě,     dívku prostou jako lžíce, 
do úst lži čku strká sob ě,     ze které lásky najím se, 
a člov ěka práv ě lžíce,      ji to ale nezm ění, 
odděluje od opice,       nebude ke sn ědení, 
nelze snad darovat více,     víc už nemusím říci, 
než je lžíce.        jí dám svou lžíci. 
 
Dárek ceny nevídané, 
při-tom lze říct laciný, 
i když není chut ě žádné, 
roznáší chut ě všechny, 
lžíce božskou vlastnost má, 
každým úst ům sousto dá, 
moje milá bu ď jak lžíce 
neb te ď ke dve řím blížím se, 
hlad mi duši rozvrací, 
nesu ti lžíci. 
 
--------------------------------------------------- -------------------- 
 
Jaroslav HUTKA – proslov k obecenstvu : 
--------------------------------------- 
 
 
Další píse ň práv ě už pat ří, myslím, založil, zatím je to ve spisech 
teoretických, což nevadí. To jsou takový, to je jed no, jak je to 
zapsáno. Tak se to m ůže realizovat n ěkdy docela v p říštím století. Se 
v našem století nebo v p říštím. Jo, a sem založil vysokou školu publika. 
Že si myslím, že i to jest t řeba, aby publikum bylo na úrovni. A práv ě 
další píse ň už se toho dotýká. To je, bude v jedné z lekcí prá vě použitá, 
že lidé budou moct sborov ě a nahlas říkat „hm“. A to je, já jenom, abych 
vo tý vysoký škole publika. Nevím ješt ě na kolik ro čník ů a na kolik 
semestr ů to budu d ělat, d ělit. A jako necht ěl bych to d ělat tradi čně, 
aby práv ě si publikum zvyklo na nezvyklé. Aby bylo schopno s e adaptovat, 
že jo, prosím, takhle. Že aby m ělo budoucnost. Takle a budou se tam 
vyu čovat takové klasické prost ředky, tedy jako projevy publika. To 
znamená potlesky. Na tom si dám dost záležet, to má m rozpracovaný, 
protože p řece jenom není možný tím nejobecn ějším zp ůsobem, tím 
potleskem, že jo, jako reagovat na vše stejn ě. A p řesto 
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jsem si všiml, že na r ůzných akcích se tleská r ůzně. Že jaksi, to, ale.... 
(smích obecenstva) P řesto ješt ě publikum není natolik profesionální, aby 
svým potleskem odd ělilo r ůznost t ěchto akcí. Takže tam práv ě bude výuka, 
jakým zp ůsobem, kam jako tleskat, p ři čem, že jo, co znamená jako 
vícepotlesk. Nemyslím intenzitou zvuku, ale zp ůsobem úder ů. A co 
méněpotlesk, protože úsp ěch je vždycky, ten musí bejt, že jo. (smích 
obecenstva) Te ď jde vo to, že ty nuance, protože nem ůže bejt vždycky 
absolutní úsp ěch, tak aby se vid ělo, kdy ten úsp ěch je jako ješt ě 
úsp ěšnější. A takže zkoušet se to bude tak, že systémem vš ichni za jednoho 
a jeden za všechny. Takže nahodilý divák, aby všeck y tady m ěli strach a 
připravovali se, bude vybrán potom ve zkouškovém obdo bí jeden divák z řady 
divák ů a řeknu, t řeba ty. A p ůjde k tabuli, do kouta hlavu, zavážou se mu 
uši, se budou promítat (smích obecenstva). Pardon, oči, uši tam dostanou 
takovej p řípravek k lepšímu slyšení. A tady bude promítací st ěna a tam se 
budou promítat r ůzné v ěci. T řeba Pražské jaro. A že t řída za čne tleskat. A 
von, u čitel, se zeptá: čemu t řída tleská. On řekne, no vy víte (smích 
obecenstva) A zase potlesk. On říká, ano, to je, že jo a takhle. (smích 
obecenstva) A..... /slovo nesrozumitelné/ to nepozn á, tak jako, a publikum 
jako celek propadá. Protože voni i von to zvorali, že jo. A další ro čník, 
výuka, takže vono možná to bude škola na celej živo t. Ale nebude to škodit, 
vono to publikum je pot řeba vovliv ňovat denn ě, protože co kdyby se zvrhlo a 
začalo si to jako myslit po svým. A potom se tam budou  u čit utopické 
prost ředky, jako to bude historie. Reakci publika, to se utopie, kdy došlo 
jako k takovým házením raj čat, dupání, k pískání. To je jako, že jo, ale 
historie, tu je pot řeba znát, aby náhodou lidi se nevopakovali. Že není  
důvod, aby t řeba n ěkoho vypískali, že jo. Nebo takhle, aby v ěděli, že to už 
bylo, že to nemá cenu. A takhle k tomu je ta histor ie dobrý jako vyu čovat. 
A pak ješt ě n ějaký progresivní metody, jako zp ůsoby reakce. Bude tam taky 
ten sborový zp ěv, ale ten bude vedenej trošku jina č. To já vám jindy zase 
povím z toho. A takže tady máte tu výhodu, že to -h m- můžete d ělat i rámci 
melodie, takže kdyby se vás n ěkdo ptal: a pro č d ěláte –hm-. To se zpíval. 
Že tím je to. Já potom, ale vy budete d ělat po řád –hm- a já budu recitovat. 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav HUTKA – písen : 
------------------------ 
 
Hm, hm.... /n ěkolikrát/ 
Pokli čka na hrnci je dobrá v ěc 
v souboji s párou je p římo borec 
pára je hrubián, má domýšlivý plán 
chce se roztáhnout p řes celý sv ět. 
 
Pokli čka d ělá že nic netuší 
v tom pára záke řně zaúto čí 
pokli čka ucukne pára ven vybafne 
a zas uv ězněná v hrnci tr čí 
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Pokli čka se tím náramn ě baví 
pára je hluchá v ůbec nic neví 
vždy ť není pro slávu va ří jen potravu 
která po kuchyni p ěkně voní. 
 
Jenom se páro moc nenaparuj 
ve vlastním zájmu se neroztahuj 
o co budeš v ětší o to budeš slabší 
ovzduší spolkne t ě to si pamatuj. 
 
Seš velkej silák však rozum nemáš 
proto po kolejích vlaky taháš 
pokli čka je moudrá, umí žít s tím co má, 
když na hrnci leží št ěstím hopsá. 
 
Hm hm, hm.... /n ěkolikrá – ke zp ěvu se p řidává obecenstvo/ 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
 
Jaroslav HUTKA – proslov k obecenstvu: 
-------------------------------------- 
 
Dlouho trvá, než vzlétne. (smích obecenstva) To je,  úlety, p říroda na 
představeních je n ěkdy výborná. Zažil jsem Jakubí, to je na Slovácku u  
Uherského Hradišt ě, jsem jednou hrál a bylo to výborné p ředstavení tím, že 
abych, že tam jsou vesnické pom ěry, že jo. Takže vono tam nelze říct n ěco, 
tak a tady to nebude. Protože syn, tedy kluk, který  to po řádá, je synem 
souseda tamtoho, kterej by to m ěl říct, že jo. Takže by mu moh pokácet 
švestku, nebo takhle. Takže tam se to d ělá jiným zp ůsobem. Takže v sále, 
kde jsem m ěl hrát, ud ělali, když, no ud ělali ten den, den p ředtím se 
rozhodli,že ten ve čer tam ud ělají školení protialkoholickým motorist ům. 
Takže se tam nehrálo. Ale voni zase si najali jinej  sál, kterej se t ěžko 
hledal, a takle, a pak mi jako napsali telegram, kd e to jest, popsali. Tak 
jsem se tam dostal, p řišel jsem tam v sedum. Za čínalo to v p ůl osmý. Vejdu 
k pokladn ě, vybrali vode m ě peníze za lístek, (smích) což jsem považoval za 
skv ělou jako v ěc, že. To se mi stalo poprvé, (smích), že jsem se k oupil na 
sebe lístek, že jo. Ten lístek mám ješt ě schovanej. A tak jsem si sedl mezi 
lidi a si říkám, asi tady n ěco bude, že jo. (smích) Bylo p ůl osmé, a už to 
mělo za čít, tak jsem se tedy, nervozita naprostá, b ěhali. Tak jsem tedy 
vstal už ze židle a že bych tedy zahrál. Pak nastal y jako rozpaky, trošku, 
ale to p řijali. Pak jsem jim řekl, že jsem si koupil lístek, tak to se p ůl 
hodiny neuklidnili, to byl prost ě šok. (smích) A nemohli to vydržet a tam 
bylo, to bylo v lét ě, bylo tam votev řený vokno, a uprost řed, to byla n ějaká 
zahrádká řská místnost a uprost řed bylo takový sv ětlo, jako bejvá t řeba na 
starejch vobrazech, nebo takový jako ten cilindr, n ormální, a vono to 
dělá pak takle kruh, že jo. A to bylo krásné, jak lid i utíkali ze sv ětla, 
oni se z t ěch, jak to d ělalo kruh, tak tam nikdo nesed ěl. Voni se 
vyšoupli takle okolo a ten kruh byl i p řede mnou. I já jsem byl vn ě 
sv ětelného kruhu, že jo. A já jsem tedy koukal do kruh u, protože do lidí 
jsem nevid ěl a lidi, nevím, asi koukali taky do kruhu, protože  na m ě 
taky nemohli vid ět. A tak já, málem už to za čalo být takové p ěkné, že už 
se uklidnili. A takle si říkám dobrý, za čne p ředstavení. A v ten moment 
tam vlítl otakárek, což je v noci zvláštní. A jsem,  tedy trošku jsem vid ěl 
siluety hlav, vpravo takle vidím a tedy ten otakáre k za čal takle lítat 
a všechny hlavy jako p ři pinkpongu (smích). Tak to trvalo p ůl hodiny, 
než si, ale to bylo t řeba hezkýz, že otakárek létal a te ď si sedl a 
sed ěl tak t řeba dv ě minuty, že jo. To jak jsem jako dohrál písni čku 
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, takle, lidi koukali na n ěj. Ten se zved a zase. (smích) Moc p ěkný. Nebo 
konce to m ělo tragické. Protože tam je, jedna ulice byla slepá  a nedalo se 
z ní vyjít, takže se muselo p řes hospodu. (smích) A v hospod ě, tím pádem, 
že to bylo s hospodským domluveno, tak muselo být o tev řeno tak dlouho, než 
skon čím p ředstavení. P ředstavení se protáhlo p řes p ůlnoc. A že, a ti 
místní, kte ří jsou tak na časovaný, že vo p ůl jedenáctý zavíraj, tak do tý 
půl jedenáctý, že tedy musím zvládnout vše co se dá, tak najednou dostali 
ješt ě hodinu času. A to už nezvládli. (smích) Takže to bylo p ěkné. Zahraju 
slovanský soul. Projevuje se to tím, že publikum m ůže k ři čet a to tak, že 
v místech, které jsou mu vyhraženy. Já nevím, nevyp ráv ěl jsem, jak vznikl 
slovanský soul náhodou? Jo, nebo ne, abych se neopa koval (hlas 
z obecenstva: ne) Já se nerad vopakuju. To je. A za se blbý, že to, že to 
člov ěk, kdyby za čal mohl jednou a s kone čnou platností n ěkam umístit, a už 
řekl a už to n ěkomu, takle, že potom, zda není n ěkdo, že je, kdo chodí na 
každé p ředstavení a p řijde za mnou jako jediný p ředstavitel publika a říká: 
Hele, už to říkáš popátý. To je. A prost ě tak, nevím, no. A to je, vono to 
začíná zhruba jako v ěc, pro č se k tomu došlo. To je takový sedmnáctý 
století, kdy došlo, vlastn ě osmnáctý, kdy došlo práv ě v Americe, voni tam 
ty rudokožce vymýtili, že jo. Tam ty katolíci, ty š panělští, ty vzali tak, 
že jako zp ůsobem ideologie p řemluvili je, postavili jim kostely, že jo. A 
to je, a kdyžto ti na severu, to byli protestanti, tak ti vzali klacky a 
jelo se. A ud ělalo se zase čisto, že jo. A tam, a došlo tam k takovému 
rozporu, co se tý če výrobních prost ředk ů, protože ti na jihu za čali t ěžit 
v Africe výrobní prost ředky a ti na severu, krytí ledovcem, říkali, ba ne, 
to jsou, to je lid, černý. A oni zase, ne, a oni říkali, bane to jsou 
výrobní prost ředky. A p řeli se tak dlouho vo to, (smích) že došlo k válce 
sv ětovejch stran (smích). A ta krytá ledovcem to vyhrá la, že jo. A tím 
pádem najednou, že jo, do tý doby byl sicespor o ty  výrobní prost ředky, ale 
nikdo nep řebejval. Ale najednou, když to vyhráli, už se nebav ili o 
prost ředcích výrobních, ale byla tady spousta, najednou, jako lidu, 
černýho. Takže co s ním. Takže použili, jo jasn ě, tak ideologicky postavili 
kostely a takže, protože to je, jako to vyjde vždyc ky, tím se netr čí. A 
postavali jim tam velký vokna, ud ělali už tehdá, aby nebyla taková tma 
uvnit ř a voni to tam zase uchopili po svým. Dostali sice téma, které, že 
jo, téma povinné, ale za čali se zpracovávat tak, že jako, a já jsem práv ě 
slyšel jednu z prvních nahrávek, takové to bylo ješ t ě p ředbl ůs. Vono to už 
muselo bejt bl ůs, když se to nahrávalo. No to je jedno. To byl teh dá ješt ě 
magnetofon na kliku. A moc se mi to líbilo a když m i to p řeložili, tak se 
mi to líbilo ješt ě víc. Já vám to řeknu p řebásn ěně. No, prost ě byl kn ěz a 
dav, že jo, jak to bejvá. A ten kn ěz tam říkal : „Tak nám“, jména jsem 
přebásnil, aby vám to nebylo cizí. „Tak nám um řela paní Beránková“. A dav: 
„jés“. Jako ano, jo (smích). A pak: „Pan Novák dal na poh řeb 7 dolar ů“. To 
je jako m ěna, jejich. „Jés“. A dalo by se vysv ětlit. „A pan Plesník dal na 
pohřeb 6 cent ů“. „Jés“. A tady už byly vid ět práv ě ty rozpory, i mezi tím 
lidem černošským, ta relativita, že tam už se stali n ěkte ří bohatší, 
někte ří chudší, že. A když n ěkdo dá na poh řeb n ěco, je to pozd ěvní čin, ale 
více nebo mén ě pozitivní. Takže když dá 6 cent ů, tak vono to, jako 
neple ťme si to s metrickými, jako znamená to mén ě než dolar, že jo. To je, 
voni mají tu zvláštní m ěnu práv ě, že cent je mén ě než základní jednotka. 
(smích) U nás metrák, že jo (smích). A voni práv ě, aby dali k tomu 
vztah, jako že pro ty bohatší 6 cent ů není nic, tak „jés“. /hlubokým 
hlasem/, Pro ty st řední vrstvy to bylo tak akorát, říkají „jés“ /st ředním 
hlasem/, že. A pro ty nejchudší to byl balík, tak t y to vzali zvejšky „jés“ 
/vysokým hlasem/ a tím vznikly ty krásný černošský trojhlasy, který /smích/ 
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zase mají ten ekonomický podklad. To je d ůležitý vysledovat, že i ty jiný 
stojí na tý ekonomice, že jo. A tam prost ě, že, a takle, by to šlo furt, že 
až pan Šic nedal nic. A v ten moment publikum: „nou “ A vznikla zápletka, 
takže mohlo vzniknout um ění, že jo. (smích) A takže to bylo nahráno, že jo, 
a zpopularizováno, že jo, na deskách. A rakle potom , jak to čili klikou, až 
vynalezli elekt řinu, elektrifikovali tedy. A první jako bigbíti to měli 
tak, že do zásuvky jako str čili tu kytaru, vona se elektrifikovala ta 
kytara a za čali hrát. Takže tím z bl ůs vlastn ě za čal vznikat soul, protože 
voni aby p řekři čeli tu kytaru, tak museli řvát, hodn ě. A ted tu byl 
problém, pro ty černý to bylo jednoznaen duchý, to bylo: „jés“, „nou“, že 
jo. Kdežto pro ty bílý, který sami už kdovíjak byli  promíchaný, nebo takhle 
t ěma generacema a nebyli si jistý, jestli je to vlast ně „jés“ nebo „nou“, a 
takže a te ďko kombinovat todleto, že, tak je z toho, tak, a vz nikla z toho 
taková še ď, tedy. A tak je to naštvalo a za čali řvát. TO je ten soul pravý, 
že jo, voni řvou, ale řvou anglicky. To je, to je ten problém, že jo, to j e 
neartikulovanost, která není vhodná, protože je to t řeba, už jako mnohé 
skupiny pochopili, že, t řeba „Rangers“, jako bejvávali, že jo, ale pak jsou 
Plavci (smích) a je to správné jméno, abych řekl zase..... /konec v ěty 
nesrozumitelný – kašel, smích/. A voni práv ě, jak tam, u nás je toho 
bigbítu dost málo, že jo, voni když ty kytary str čili do toho vedení, tu 
ránu nep řežili, u nás, že jo, t ěch 220, že jo. /smích-potlesk/ A práv ě, 
když ten soul byl, tak já jsem práv ě vymyslel ten slovanský soul, který už 
vychází z toho, že „jés“ a „nou“ je takový, jako, p říliš, no takový 
utopický. Řekl bych, jako p říliš a..... /jedno slovo nesrozumitelné/ 
Přeložené to je, kam bychom došli, ale že práv ě a nesmí to ta 
neartikulovanost, nesmí bejt anglosaská, práv ě, protože tím to není v našem 
srdci, ta musí bejt slovanská a to tak, že každý k ři čí. A má to ješt ě tu 
výhodu, že nedochází ke krátkému spojení huba-ucho (smích), že jako myslím 
moje huba – cizí ucho. Že prost ě k ři čím, jako k ři čím co chci a protože to 
je, jestli vo tom nevíte, to je jako zvláštní stati stická zkušenost, že 
normáln ě v sále bejvá dvakrát tolik uší než je divák ů. Ale n ěkdy se stane, 
že n ěkolik pár ů uší p řebejvá. (smích-potlesk) Tak toto jest podstata 
slovanského soulu. (smích) To je p řechod. 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav HUTKA – písen : 
------------------------ 
 
Co vám to v kout ě tak hloup ě tr čí 
zmazané strašidlo se vám tak kr čí 
jenom ne říkejte že tohle kamna jsou 
že když se setmí že po byt ě nelezou. 
 
A co to žere za černé šutry 
no a ta roura skoro dva metry 
když je poliejte p říšern ě zasy čí 
jen si dejte pozor a ť po vás nesko čí. 
 
Potvora jedna zlov ěstn ě hu čí 
je celá zard ělá všechny nás zni čí 
sálá a myslí si však já vám zatopím 
jenže já hrdina v ůbec se nebojím 
 
Po 
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Popad jsem pohrabá č do pravé ruky 
ke dve řím jsou to jenom dva skoky 
jako svatý Ju řij jsem po draku seknul 
tu strašnou obludu na zemi jsem p řevrhnul. 
 
To vám bylo hned náramn ě čmoudu 
z huby vypustila oblaka jedu, 
pak n ěkdo sekerou dve ře vám vylomil 
vet řelec s hadicí vít ězně se objevil. 
 
Bídná hadice ona to byla 
co ten váš kvartýr p říšern ě zlila 
necht ěl jsem dopustit byla jí p řesila 
pak ješt ě ke všemu záchranka p řijela. 
 
Tak te ď tu sedím na sob ě erár 
takovou vd ěčnost tož to jsem ne čekal 
nikdy brat ře nehas to co t ě nepálí 
kazajku sv ěrací tu by ti nandali. 
 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
 
Jaroslav HUTKA – proslov k obecenstvu: 
-------------------------------------- 
 
 
Tyhlety struny neposlouchaj. Ale v rámci rekvalifik ačního řízení jsem 
poznal te ďkon výbornou v ěc, že vono p řece jenom tam n ěkdo, n ějaká ta 
nekvalita proklouzla, že jo. I když v ětšina nekvality už byla vymýcena. Což 
je dob ře. To se člov ěk uklidní, že tím pádem, že když jdete na n ějaký 
představení, že už zde nem ůžete p řemejšlet, jako, p ůjdem nato, nep ůjdem. To 
je jako jasné, že to bude jenom kvalita, protože .. . /p řerušeno smíchem/ To 
je výhoda, že to ušet ří času, že je, že to je, se m ůžete v ěnovat jinejm 
věcem. A vono te ď se to bude d ělat tak, že ty kytary se budou prodávat bez 
t ěch sk řipc ů a vono zhruba, kytara se tak b ěhem roku rozladí, že jo, jinak 
to bude ve fabrice nalad ěný, samoz řejm ě, se prodá um ělcovi a ten um ělec za 
to bude hrát. B ěhem toho roku, to už za čne bejt rozlad ěný, tak zajede do tý 
fabriky, tam ti výrobvi a ti d ělníci, já myslím, se sejdou a budou 
poslouchat. Když se jim to nebude líbit, říkají, klidn ě si hrej a nenalad ěj 
mu tu kytaru. Takže vono, že jo, je t ěžké být Paganinim a hrát na rozlad ěný 
housle, že jo. To, a že jo, to není nic platný, tím  pádem, a takže tím bude 
udělán takovej ten jako dobrej výb ěr, že ti, kte ří ty nástroje vyráb ějí, a ť 
vo nich rozhodujou, že jo. (smích). No, a neví se e št ě, jak to bude vypadat 
v tý Kremnici, kde se tisknou koruny. (smích) Že si , a tam možná bude 
nějaká ta výjimka. (smích) 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
Praha je m ěsto staré      2. V kanálech jsou krysy líné 
říká se stov ěžaté        ob čas i potkan se vylíhne 
samá kašna a bán ě        ve Vltav ě plavou kap ři 
kostely a dómy         jeden až dva n ěkdy i t ři 
má mnoho p ůvabných míst      a z podkroví st řech činžovních 
na podzim plno listí       se ozývá zp ěv vlaštov čí, 
čisti či denn ě čistí       než vodtáhnou do teplých míst 
špínu z ulice.         aby m ěly zase co jíst 
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Na ja ře pu čí stromy       T řeskutá paní zima 
přestože je ješt ě chladno      vládne nám dnem i nocí 
a tak se stane snadno       tramvaje se  lín ě vle čou 
že zas omrznou         náklad zmrzlých t ěl 
sluní čko p ěkně svi ť       za kamnama se kr čím 
lidé se procházejí.        sotva nos ven vystr čím. 
 
Hradní stráž stále hlídá      Však hradní stráž m ě hlídá 
u vchodu do hradu        budou Vánoce 
v kanálech jsou krysy líné      i krysy jsou te ď zamrzlý  
vob čas i potkan se vylíhne      a potkani se nelíhnou 
ve Vltav ě plavou kap ři       kap ři už jsou na peká čích 
jeen až dva n ěkdy i t ři      jeden až dva n ěkdy i t ři 
a z podkroví st řech činžovních     a z podkroví st řech činžovních 
se ozvývá zp ěv vlaštov čí      visí st řešné rampouchy 
než vodtáhnou do teplých míst     takže se nic nezm ěnilo 
aby m ěly zase co jíst.       na ja ře za čnem nanovo. 
 
Když léto hlásí p říchod      Hradní stráž stále hlídá 
jahody jsou p řezrálé         „       „    „    „ 
město se rychle svlíkne        „       „    „    „ 
a jde si zaplavat        u vchodu do hradu 
sluní čko p ěkně svítí       hradní stráž stále hlídá 
Karl ův most ješt ě stojí.         „       „    „    „ 

         „       „    „    „ 
Hradní stráž stále hlídá      u vchodu do hradu. 
Prahu zpocenou         /poslední sloku zpívá též 
v kanálech jsou krysy líné      obecenstvo/ 
vob čas i potkan se vylíhne 
ve Vltav ě plavou kap ři 
jeden až dva n ěkdy i t ři 
a z podkroví st řech činžovních 
se ozývá zp ěv vlaštov čí 
než vodtáhnou do teplých míst 
aby m ěly zase co jíst. 
 
Už je tu zase podzim 
čas ten je nejkrásn ější 
Vltava už je prázdná 
a stromy ješt ě nehu čí 
sluní čko p ěkně svítí 
z komín ů už se kou ří. 
 
Hradní stráž stále hlídá 
sle čně jde vyven čit psa 
v kanálech jsou krysy líné 
vob čas i potkan se vylíhne 
ve Vltav ě plavou kap ři 
jeden až dva n ěkdy i t ři 
a z podkroví st řech činžovních 
se ozývá zp ěv vlaštov čí 
než vodtáhnou do teplých míst 
aby m ěli zase co jíst. 
 
/poslední sloku-refrén zpívalo 
též obecenstvo/ 



Jaroslav HUTKA – proslov : 
-------------------------- 
 
Bylo by zase vhodné ud ělat p řestávku, že jo. (z obecenstva se ozývá: ne) To 
je, v tom je moje nad ěje, že lidi p řece jenom jsou u čenliví. (smích 
obecenstva) A p řitom ve zvláštních ur čitých situacích tak strašn ě pomalu. 
(smích obecenstva) 
 
(J.HUTKA hraje na kytaru zn ělku čs. rozhlasu p řed zprávami, na což 
obecenstvo reaguje smíchem; pak hraje na kytaru časové znamení vysílané 
rovn ěž v čs. rozhlasu) 
 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
Dobrého jitra, otev řte okna dve ře a pusu doko řán, 
te ď nadechn ěte se, uklidn ěte se, pocvi číme si zrána, 
t ělo po noci líné ú činkem se nemine, 
když se protáhne každý sval schváln ě 
sty ď se, sty ď se bicepsy. 
 
Hlasatel hlásá že sv ět je jedna krása 
směle ven z postele národ vysko čí 
vykloktá zuby pyžamo naruby 
z oken krom ě záclon se k dve řím plápolá 
rolety vyletí za nima vzáp ětí 
tramvaje vyjedou z remízy ob ětí. 
 
Hlasatel hlásá že den je jedna krása 
popelá ři cinkaj popel ten se má 
ustelte postel uchopte židli 
přisu ňte ke stolu, raz dva 
postavte na čaj, sebe na hlavu 
zhuboka dýchat, nedýchat 
upažte a roznožte 
z p ředklonu se položte 
natáhn ěte si páte řní svaly 
už je šest hodin. /smích obecenstva/ 
 
Hlasatel hlásá že sv ět je samá krása 
rosa z lavi ček pomalu usychá 
mlíka ři vozej konve plný mlída 
peka ři uždibujou z housek kousky 
sluní čko vylejzá pomalu nad barák 
v tu ránu vypustil z vejfuku nákla ďák 
domovnice si uvázaly šátky 
voblíkly tepláky, budou mejt schody 
v... si do polohy vležmo 
a d ělejte jako když šlapete 
napište nohou jedni čku dvojku, malou násobilku, 
dva, klekn ěte na kolena jak Ma ří Magdaléna, 
aneb jak ona Magda Dobromila Rettigová 
ta by si z rána umíchala vejce 
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dala si čaj s mlíkem a tvrdou housku 
jenomže my se pro to nezlobíme 
my se bez snídan ě klidn ě vobejdem. 
 
A už se ozývá jen bouchání dve ří 
rodina se sejde snad až k ve čeři 
první je táta za ním máma chvátá 
poslední se blehá ze schod ů d ěda. 
 
To nám ten den zas p ěkně utíká  za číná 
uvoln ěte se klusáme, 
klusáme poklusem, klus, klusáme 
klusy klusy klus, dva, 
vyvalte o či z d ůlk ů, což máme za sebou p ůlku 
a te ď se dáme s chutí do práce 
je čtvrt na sedm. 
 
Ranní rozcvi čka říkává babi čka 
ta je jenom pro ty co nic ned ělaj 
každej, kdo jen  má jen trochu rozumu v hrsti 
nebude hned z rána si dávat do t ěla 
bába se dožila devadesáti let 
nikdy necvi čila co sv ětem stojí sv ět 
a proto sm ěle vysko čím z postele 
abych ješt ě zatepla moh zalehnout zp ět. /smích obecenstva/ 
 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
 
Jaroslav HUTKA – proslov k obecenstvu : 
--------------------------------------- 
 
/Úvod nesrozumitelný – část anglické písn ě, kterou J. HUTKA nezpívá/ 
.... pak vznikla z tý hmoty páte ře, že jo, to embryo, jo a takle, že p řece 
jenom se ten člov ěk narovnal, že. Biologicky by tady existoval n ějakej 
optimismus. (smích obecenstva) 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
Pro č pro č pro č.............   Tati pro č mám sbírat kameny 
proto proto proto .........    no táto řekni pro č 
          p řijedou k nám Plameny 
Pro č velryba nezazpívá     proto proto brou noc. /smích / 
tož táto řekni pro č 
ješt ě ju to nenapadlo     Tak to jsme tedy v zologický 
proto proto brou noc.      no táto řekni pro č 
          čet jsem kdesi že je to ráj d ětský 
A pro č ji to nenapadlo     proto proto brou noc. 
no táto řekni pro č 
zatím má zadarmo žrádlo    Ale vždy ť to tady páchne 
proto proto brou noc.     no táto řekni pro č 
          víš synku pach je zahušt ěná v ůně 
Tati pro č zpívá Karel Gott    proto proto brou noc. 
no táto řekni pro č 
neptej se a natírej plot 
proto proto brou noc. 
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A pro č tu v ůni hustili 
no táto řekni pro č 
aby jí pioný ři víc m ěli 
proto proto brou noc. 
 
Pro č pro č pro č......... 
proto proto proto ..... 
/p řipojení se publika 
ke zp ěvu/ 
 
Jaroslav HUTKA – hovor: 
----------------------- 
Vy tu písni čku znáte, že jo. (odpov ěď z publika: ne; hlas z publika: vy ji 
můžete zpívat) Ale..../jedno slovo nesrozumitelné/ to  nemá cenu hrát potom, 
to je, (smích), to je jenom sranda. Nic moc. 
 
Pokra čování p ředešlé písn ě: 
--------------------------- 
 
No mě se tu moc nelíbí /smích/    Pro č pro č pro č........ 
no táto řekni pro č       proto proto proto....... 
tož to budeš po mamince     /p řipojení publika ke zp ěvu/ 
proto proto brou noc. 
           A pro č ten slon ten chobot má 
Pro č bych m ěl být po mamince    no táto řekni pro č 
no táto řekni pro č       víš kdysi znásilnil vep ř hada 
taky je p ěkná vopice      a porodil slona. 
proto proto brou noc. 
           A pro č žirafa má ten krk 
Pro č maminka tak kli čkuje     no táto řekni pro č 
no táto řekni pro č       sk řížil jezevce a smrk 
nezdržuj podej náboje      neznáš Mi čurina /smích-potlesk/ 
proto proto brou noc. 
           A pro č má nosorožec roh 
Tati pro č dve ře zamykáš     no táto řekni pro č 
no táto řekni pro č       inu aby mal tiež svých odborou 
ve výchov ě mě unikáš      proto proto brou noc. 
proto proto brou noc. 
           Pro č velbloud má dva hrby 
Tak pro č ale zamykáš      no táto řekni pro č 
no táto řekni pro č       vidíš kon ě za ním brtly /smích/ 
budem probírat N ěmcovou     proto proto brou noc. /potlesk/ 
„V zámku a v podzám čí“. 
           Klokani tu nemohou žít 
Tak pro č ale zamykáš      no táto řekni pro č 
no táto řekni pro č       nemohou si tu vysko čit /smích/ 
klasici bejvaj pod zámkem     proto proto brou noc /potlesk/ 
proto proto brou noc. /smích/ 
           Pro č mravenci si hvízdají 
Tati pro č ta kráva bu čí     no táto řekni pro č 
no táto řekni pro č       podle hvizdu se poznají  
v knize ji d ěsnej hlad mu čí    proto proto brou noc. 
proto proto brou noc. 
           A pro č maj teda královnu 
A tati pro č je v knize had     no táto řekni pro č 
no táto řekni pro č       nem ěly ješ čo reformu (smích) 
volové jí mají v žaludku     proto proto brou noc. 
proto proto brou noc. 
           Pro č pro č pro č.......... 
Tati pro č lev tak strašn ě řve    Proto proto proto........... 
no táto řekni pro č       /obecenstvo se p řidává ke zp ěvu/ 
uvid ěl se na korun ě 
proto proto brou noc. /smích-potlesk/ 
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Pro č letos sníh nenapadal     A pro č lidé jezdí tramvají 
no táto řekni pro č       no táto řekni pro č 
čuš ani som to n ězbadal     rádi si k sob ě čuchají 
proto proto brou noc.      proto proto brou noc. 
 
Pro č se jí polívka lži čkou     Mrkev roste líp ve hnoji 
no táto řekni pro č       no táto řekni pro č 
nudli nevcucneš trubi čkou /smích/   dohlédne dál ten kdo ji jí 
proto proto brou noc.       proto proto brou noc. 
 
Tati pro č stavíš v čelí úl     Pro č herynky se ma čkají 
no táto řekni pro č       no táto řekni pro č 
sádruj a neptej se jak v ůl /smích/   mají horáre vakuí /smích/ 
proto proto brou noc      proto proto brou noc. 
 
No ale pro č ho stavíš v rybníce   Pro č veverka suší houby 
no táto řekni pro č       no táto řekni pro č 
aby byl vid ět z m ěsíce      aby ji lezly do huby 
proto proto brou noc.       proto proto brou noc. 
 
A pro č zrovna z m ěsíce      Pro č Čí ňan rýži klackem jí 
no tátu řekni pro č       no táto řekni pro č 
na měsíci je stanice      je vždycky p řipraven k boji 
říkají jí Levn ěcho ď /smích/      /smích-potlesk/ 
           proto proto brou noc. 
Pro č hnusná je chobotnice 
no táto řekni pro č       Tak pro č ji nejí čepicí 
vždy ť to není chobotnice     no táto řekni pro č 
to tu plavou plíce. /smích/    to je vojenské tajem ství 
            /smích-potlesk/ 
A pro č ty plíce hnusný jsou    proto proto brou noc. 
no táto řekni pro č 
přece protejkaj Vltavou     Pro č pro č pro č....... 
proto proto brou noc.      proto proto proto ...... . 
           /p řipojení obecenstva ke zp ěvu/ 
Více plíce pro dojnice 
no táto řekni pro č       Tati pro č d ědeček kleje 
zadarmo jsou u čebnice (smích)    no táto řekni pro č 
proto proto brou noc.      p říliš toho pamatuje 
           proto proto brou noc. 
Pro č koza chroustá petržel 
no táto řekni pro č       Pro č u rádia nadáváš 
aby jí p ředkus vydržel      no táto řekni pro č 
proto proto brou noc.       strašn ě mě bolí koleno (smích) 
           proto proto brou noc. 
Pro č kozák jezdí na koni 
no táto řekni pro č       Husiti m ěli houfnice 
st ředoevropský čas honí     no táto řekni pro č 
  /smích-potlesk/      cht ěli dost řelit na slunce 
proto proto brou noc.       proto proto brou noc. 
 
Pro č pro č pro č .......      A pro č jim to nevyšlo 
proto proto proto ......      no táto řekni pro č 
/p řipojení obecenstva      víš synku vono jim v kouli ruplo 
ke zp ěvu/         proto proto brou noc. 
 
A pro č jsou stromy zelený     A pro č se sešli u Lipan 
no táto řekni pro č       no táto řekni pro č 
tisknou se z nich stokoruny    d ělali tam českej mejdan (smích) 
proto proto brou noc.       proto proto brou noc. 
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Jak to že pravda vít ězí 
no táto řekni pro č 
vždy na siln ějšího sází (bou řlivý potlesk-smích) 
proto proto brou noc. 
 
A pro č čáp nosí d ěti 
no táto řekni pro č 
kdo ti tu blbost nakukal 
na všecko naletíš. 
 
To mi říkala babi čka 
no táto řekni pro č 
stá řím si ptáky popletla (bou řlivý smích) 
proto proto brou noc. 
 
Pro č pro č pro č........ 
Proto proto proto...... 
/ke zp ěvu se p řipojuje 
obecenstvo/ 
 
Pro č se m ě n ěco nezeptáš 
mi synu řekni pro č 
to bych se toho dov ěděl 
proto proto proto – dobrou noc. 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Jaroslav HUTKA – proslov : 
-------------------------- 
 
To je hrozný poslouchat už skoro p ět hodin takovýhle n ějaký písni čky. Já 
totiž mám takovou píse ň, to je, já nevím, to je píse ň ob čerstvující, 
protože p ři ní si m ůžu zapálit, ale mám jenom cigarety, který balím dom a. 
Máte spartu n ěkdo? Dejte mi ji. Díky. Jednu. To je moc. (smích) ( hlas 
diváka: te ď to natá čet nebudu, te ď budu fotit, jo.) To je práv ě ten zp ůsob 
zlidov ění ( část hovoru nesrozumitelná – hudba). Která za číná výk řikem 
„Pyrrho, zvít ězil jsi“. A nevím ešt ě po řádně, komu ji v ěnovali. Když jsem 
se prohrabával d ějinami, takhle, nejbližšíma, takhle nevím. (bou řlivý 
smích). Jinak vlastn ě, aha, se zapom ěl říct, to jsem se rozhodnul, že vo 
tom budu mluvívat, že, m ěli jsme, no, než to taky dokon čím, že jo, kone čně. 
Tak jsem za čal d ělat taky píse ň „Jdi dom ů publikum“. (smích) A ešt ě nevím, 
co m ě čeká, to je, ale ale. (smích) A že totiž sme te ďkon, nevím, nevím čím 
to je, jestli nastalo jakési vakuum, že u nás byl p rojeven n ějakej zájem, 
jako „Šafrán“, který existuje si jako banda takovej ch n ějakejch 
písni čkářů. Máme jméno, si říkáme, musíme mít jméno, ňáký. A snad i 
budeme vydávat te ďkon desky, což je zvláštní. Nebo takovou řadu singl ů pod 
jedním obalem, protože na Supraphonu řekli: desky není takovej 
problém vydávat, ale je problém ud ělat obal. (smích) Takže to bude asi 
jeden obal, kde se bude jenom dotiskávat, protože, to je pravda, na 
Supraphonu ud ělat obal trvá t ři čtvrt ě roku, což, zní to neuv ěřiteln ě, ale 
je to pravda. Sám to vím. A m ě to trvalo ješt ě dýl, pon ěvadž jsem 
nepochopil, kde, komu a jak co dát, že, já to zkusí m. (smích) Ale 
normální termíny. Takže ten obal trval nakonec rok,  že jo. Ale mluvili 
jsme, te ďkon, n ějak v radiu snad se bude n ěco d ělat a tam totiž, voni 
mají takovou jednu potíž. Voni říkají, no jo, to je jako všecko hezký, my 
bychom rádi, takle, ale víte, vo vás nemá zájem ve řejnost, že. A tím 
pádem, jako, že jo, byla na naší stran ě otázka. Jak to víte, já říkám. No, 
jak to víme, že ty lidi nikam nechod ěj, samoz řejm ě. Čert ví pro č. Jestli 
mě tam poznali. (smích) A jako, ptali jsme se jich d ůrazn ě, 
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jako pro č, takle. A říkají, no jo, jako nechod ějí na vás dopisy, Gott 
dostal, a te ď říkali, na tohodle, na tohodle, že jo. A na vás za p oslední 
léta nic. A víte, a takle, to by byla furt legrace,  ale říkal tam ten 
redaktor z toho Supraphonu, říkal, loni se jednalo o LP desku MERTY 
Vladimíra, jestli ho znáte, to je, nevím, mám ho mo c rád. A v podstat ě bylo 
to jednání velice vážný a projel to práv ě nezájem ve řejnosti. Že voni m ěli, 
totiž takle, vono na MERTU nikdy nep řišel na Supraphon dopis bu ď se 
žádostí, aby ho vydali, nebo s otázkou, pro č ho nevydávají. A takže, vono, 
když tam n ěkdo sedí v tý kancelá ři dlouhý léta, a že jo, co by chodil na 
MERTU někam, že jo. Si říká, MERTA, kdo to je a pro č ho vydávat, že jo. 
Tady, te ď si projde dopisy, říká, dy ť ho nikdo nechce. Tady jako jsou na 
jiný, tak pro č, že jo. Takže jasn ě chápu t řeba vztah lidí, kte ří mají rádi 
MERTU, neradi píšou, samoz řejm ě, protože je pravidlo, že v normálním národ ě 
je dvacet tisíc psychopat ů a z toh o část jest grafoman ů, kte ří se zabejvaj 
tím, že píšou natyhlety, jako rozhlasy. (smích) To jako nám t řeba bylo 
vy čteno to, že nejste populární je to, že nikdo z vás se neumístil ve 
Svatém slavíku. (smích) A já jsem říkal, já jsem byl p ětapadesátej, vloni. 
(smích) Merta šedesátej. (smích). Ale to je nezajím alo. Ale pak jsem se 
dov ěděl z jiných kruh ů, t ěch co s čítali, ty lístky, nevím, kolik lidí se 
účastnilo, z řejm ě d ěsný množství, že říkali, kdyby na tebe a MERTU p řišlo 
vo sto hlas ů víc na prvním, jako na první místo, tak budete mez i prvníma 
desíti. Já nevím kolik lidí se toho ú častnilo. Já jsem nikdy moc na tu 
matematiku nebyl. Takže jenom to jsem cht ěl říct, ono dopis, když n ěkam 
dojde, tak si ho musejí p řečíst, a von se jim, když ne ve v ědomí, tak 
v podv ědomí, uloží. Nejlépe je psát dopis doporu čený s otázkou pro č a 
jestli byste nám mohli odpov ědět. To redaktora nejvíc votráví odpov ěď a 
v podstat ě odpovídá. A protože i n ějak musí, že se katalogizuje. Obzvláš ť 
doporu čené dopisy.... /hovor pokra čuje, konec pásky – zelený konec/ 
 
Přepsal: 
npor. Poživil Ji ří 
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Č.j.: VS- ČVS     96/6-75      Hradec Králové dne 4.2.1976 

 

 

P ř e p i s 

----------- 

magnetofonového pásku z vystoupení obv. Jaroslava  HUTKY v Klubu Vysoké 

školy zem ědělské v Českých Bud ějovicích ve dnech 29.10. a 30.10.75. 

 

 

 

Přehráváno na magnetofonu B-42, rychlost 9. 

------------------------------------------ 

 

Červený konec – červená stopa. 

---------------------------- 
 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------- 
 
 
Tak má milá už jdi spát      Spi jak celá krajina 
pěkné v ěci nech si zdát      která nás dva zrodila 
po kopcích už b ěží stín      ve které budem zrát 
polož hlavu do pe řin.        v ní nás budou poh řbívat. 
 
Spi jak listí pod stromem      A nech si zdát o d ětech 
kterým dneska brouzdal jsem     a o plínkách na dvo rech 
podzim už mu zele ň vzal      a o prostorném dom ě 
barvu tvých vlas ů mu dal.       kde budeš spát vedle m ě. 
 
Spi jak tohle údolí       O život ě nech si zdát 
hvězdi čky ho p řikryly       a o tom kdo má t ě rád 
i vítr tu uleh spát       až se slunko probudí 
ve v ětvích si nechá zdát.       a ť t ě š ťastnou uvidí. 
 

Tak má milá už b ěž spát 
pěkné v ěci nech si zdát 
po kopcích už b ěží stín 
polož hlavu do pe řin. 

 
/Potlesk/ 

 
 
--------------------------------------------------- -----------------------

K r a j s k á  s p r á v a  S N B 
Odbor vyšetřování státní bezpečnosti 

Hradec Králové 
PSČ 501 18 
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Jaroslav HUTKA – proslov k obecenstvu : 
--------------------------------------- 
 
..... /úvod nesrozumitelný/ Ono t řeba, jinak ty divadla, že jo, na r ůzné 
věci se z toho jevišt ě ptali, když ješt ě jevišt ě bejvalo. Ono t řeba jako 
nejpopulárn ější otázka, že jo, ovšem to ud ělal rolník, když se feudální syn 
panovníka ptá, což je tedy více dekadentní, že jo, zda být či nebýt. Tyto 
otázky za nás vy řešili jiní. (smích) V tom jest práv ě ten, to šel úpln ě, že 
jo, nebo.... /nesrozumitelné/ kulisy .... /nesrozum itelné/ 
 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
 
Pro č pro č pro č..........     No m ě se tu moc nelíbí 
proto proto proto........      no táto řekni pro č 
           tož to budeš po mamince 
Pro č velryba nezpívá      proto proto brou noc. 
tož táto řekni pro č 
ješt ě ju to nenapadlo      Pro č bych m ěl být po mamince 
proto proto brou noc.       no táto řekni pro č 
           dle Darwina je z opice 
A pro č jí to nenapadlo      proto proto brou noc. 
no táto řekni pro č 
zatím má zadarmo žrádlo /smích/   Pro č maminka tak kli čkuje 
proto proto brou noc.       no táto řekni pro č 
           nezdržuj a podej náboje 
Tati pro č zpívá Karel Gott     proto proto brou noc. /smích/  
no táto řekni pro č 
neptej se a natírej plot      Tati pro č ty dve ře zamykáš 
proto proto brou noc.       no táto řekni pro č 
           ve výchov ě mě unikáš 
A pro č mám sbírat kameny      proto proto brou noc. 
no táto řekni pro č 
přijedou k nám Plameny      Tak pro č ty dve ře zamykáš  
proto proto brou noc. /smích     no táto řekni pro č 
      potlesk/    budem probírat N ěmcovou 
Tak to jsme tedy v zologický     „V zámku a podzám čí“. /smích/ 
no táto řekni pro č 
víš čet jsem že je ro ráj d ětský    Táto pro č je ale zamykáš 
proto proto brou noc.       no táto řekni pro č 
           klasici bejvaj pod zámkem /smích/ 
Ale vždy ť to tady páchne      proto proto brou noc. 
no táto řekni pro č 
víš synku pach je zahušt ěná v ůně    Táto pro č ta kráva bu čí 
proto proto brou noc. /smích/     no táto řekni pro č 
           v knize ji d ěsnej hlad mu čí 
A pro č tu v ůni hustili      proto proto brou noc. 
no táto řekni pro č 
aby jí pioný ři víc m ěli      A tati pro č je v knize had 
proto proto brou noc. /smích/     no táto řekni pro č 
           volové jí mají v žaludku /smích/ 
Pro č pro č pro č..........      proto proto brou noc. 
Proto proto proto ...... 
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Tati pro č lev tak strašn ě řve    A pro č jim to nevyšlo 
no táto řekni pro č       no táto řekni pro č 
uvid ěl se na korun ě       víš vono jim v kouli ruplo 
proto proto brou noc. /smích     proto proto brou n oc. /smích/ 
      potlesk/ 
Pro č pro č pro č.......       Tak pro č se sešli u Lipan 
proto proto proto......      no táto řekni pro č 
/p řipojení obecenstva       d ělali tam českej mejdan /smích/ 
ke zp ěvu/          proto proto brou noc. 
 
Tati pro č slon ten chobot má     Jak to že pravda vít ězí 
no táto řekni pro č       no táto řekni pro č 
víš kdysi znásilnil vep ř hada /smích/  vždy na siln ějšího sází 
proto proto brou noc.        proto proto brou noc. /bou řlivý 
a porodil slona.         potlesk-smích/ 
 
A pro č žirafa má ten krk      Pro č lidi pivo pijí 
no táto řekni pro č       no táto řekni pro č 
sk řížili jezevce a smrk      snad aby jim bylo tepleji  
neznáš Mi čurina. /smích-potlesk/    proto proto brou noc. 
 
A pro č má nosorožec roh      Tak pro č si nekoup ěj uhlí 
no táto řekni pro č       no táto řekni pro č 
inu aby mal tiež svých odborou    po uhlí by tak ne blbli 
proto proto brou noc. /smích-potlesk/  proto proto brou noc. /smích 
                -potlesk/ 
Klokani tu nemohou žít      Pro č mě taky nedáš napít 
no táto řekni pro č       no táto řekni pro č 
nemohou si tu vysko čit      sta čí ti do školy chodit 
proto proto brou noc. /smích/     proto proto brou noc. /smích/ 
                 /potlesk/ 
A pro č mravenci maj královnu     Pro č koza chroustá petržel 
no táto řekni pro č       no táto řekni pro č 
neměly ješ čo reformu       aby jí p ředkus vydržel /smích/ 
proto proto brou noc. /smích-potlesk/  proto proto brou noc. 
 
Pro č pro č pro č ......       Pro č kozák jezdí nakoni 
Proto proto proto.......      no táto řekni pro č 
/ke zp ěvu se p řidává       st ředoevropský čas honí /smích/ 
publikum/          proto proto brou noc. 
 
Pro č letossníh nenapadal      Pro č pro č pro č........... 
no táto řekni pro č       proto proto proto........ 
čuš ani som to n ězbadal      /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
proto proto brou noc. 
           Pro č herynky se ma čkají 
Pro č se jí polívka lži čkou     no táto řekni pro č 
no táto řekni pro č       mají horáre vakuí /smích/ 
nudli nevcucn ěš trubi čkou      proto proto brou noc. 
proto proto brou noc. /smích-potlesk/ 
           Pro č se lidi bát smáli 
Husiti m ěli houfnice       no táto řekni pro č 
no táto řekni pro č       nevím jestli se to m ůže /smích/ 
cht ěli dost řelit na slunce     proto proto brou noc. 
proto proto brou noc. 
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A pro č jsou stromy zelený      To mi říkala babi čka 
no táto řekni pro č       no táto řekni pro č 
tisknou se z nich stokoruny /smích/  stá řím si ptáky popletla, 
proto proto brou noc.      /bou řlivý smích/ 
           proto proto brou noc. 
Pro č lidé jezdí tramvají 
no táto řekni pro č       Pro č pro č pro č........... 
rádi si k sob ě čuchají      proto proto proto........ 
proto proto brou noc.       /obecenstvo zpívá s Hut kou/ 
 
Pro č nesmí do obchodu pes      Pro č se m ě n ěco nezeptáš 
no táto řekni pro č       mi synu řekni pro č 
do št ěkání by zmatek vnes      to bych se toho dov ěděl /smích/ 
prorto brou noc. /smích-potlesk/    proto proto dob rou noc. 
 
Pro č Čí ňan rýži klackem jí     /bou řlivý potlesk/ 
no táto řekni pro č 
je vždycky p řipraven k boji 
proto proto brou noc. /smích/ 
 
Tak pro č jí nejí čepicí /smích/ 
no táto řekni pro č 
to je vojenské tajemství /smích/ 
proto brou noc.   potlesk/ 
 
Pro č pro č pro č.......... 
proto proto proto....... 
/obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
 
Tati pro č d ědeček kleje 
no řekni táto pro č 
příliš toho pamatuje /smích/ 
proto proto brou noc. 
 
Pro č veverky suší houby 
no táto řekni pro č 
aby jim vlezly do huby 
proto proto brou noc 
 
Tati pro č staví v čelí úl 
no táto řekni pro č 
sádruj a neptej se jak v ůl /smích/ 
proto proto brou noc. 
 
No jo ale pro č ho stavíš v rybníce 
no táto řekni pro č /smích/ 
aby byl vid ět z m ěsíce 
proto proto brou noc. 
 
A pro č zrovna z m ěsíce 
no táto řekni pro č /smích/ 
na měsíci je stanice 
říkají jí Levn ěcho ď. 
/smích-potlesk/ 
 
Tati pro č čáp nosí d ěti 
no táto řekni pro č 
kdo ti tu blbost nakukal 
na všecko naletíš. 
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Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
Krásný je vzduch, krásn ější je mo ře 
krásný je vzduch, krásn ější je mo ře /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
co je nejkrásn ější, co nejkrásn ější, 
usměvavé tvá ře. 
co je nejkrásn ější, co nejkrásn ější 
usměvavé tvá ře. /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
 
Pevný je st ůl, pevn ější je hora 
pevný je st ůl, pevn ější je hora /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
co je nejpevn ější, co je nejpevn ější 
ta člov ěčí víra, 
co je nejpevn ější, co je nejpevn ější 
ta člov ěčí víra. /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
 
Pustá je pouš ť i nebeské dálky, 
pustá je pouš ť i nebeské dálky /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
co je nejpust ější, co je nejpust ější, 
žít život bez lásky, 
co je nejpust ější, co je nejpust ější, 
žít život bez lásky. /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
 
Mocná je zbra ň, mocn ější je právo, 
mocná je zbra ň, mocn ější je právo, /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
co je nejmocn ější, co je nejmocn ější, 
pravdomluvné slovo, 
co je nejmocn ější, co je nejmocn ější, 
pravdomluvné slovo. /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
 
Velká je zem, šplouchá na ní voda, 
velká je zem, šplouchá na ní voda, /obecenstvo zpív á s Hutkou/ 
co je však nejv ětší, co je však nejv ětší, 
ta lidská svoboda, 
co je však nejv ětší, co je však nejv ětší, 
ta lidská svoboda. /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
 
Krásný je vzduch, krásn ější je mo ře, 
krásný je vzduch, krásn ější je mo ře, /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
co je nejkrásn ější, co je nejkrásn ější, 
usměvavé tvá ře, 
co je nejkrásn ější, co je nejkrásn ější, 
usměvavé tvá ře. /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
 
 
Jaroslav Hutka – proslov k obecenstvu :  
 
 
Tohle už bylo pošlapaný. Te ď bych zahrál píse ň, která jest podstatná v naší 
kultu ře. Našt ěstí jsem ji složil já. (smích) Tedy abyste.... /jed no slovo 
nesrozumitelné/ A v té písni každý, jako divák, si může neartikulovaným 
způsobem říct naprosto co si myslí. (smích) To lze, že jo. A výhodu to má 
tu, že nedochází ke zkratu huba-ucho. (smích) Tady je huba, tady ucho. 
Vono, to je problém. Problém...... (jedno slovo nes rozumitelné), který, ale 
že je normáln ě podle jako statistiky popsané, že je dvakrát tolik  uší co 
divák ů. (smích) A n ěkdy práv ě jsou p řípady, ka jsou to fysikální zvláštní 
úkazy, ideologicky, že n ěkolik pár ů uší p řebejvá. (smích-potlesk) 
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Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
Co vám to v kout ě tak hloup ě tr čí 
zmazané strašidlo se vám tam kr čí 
jenom ne říkejte že tohleto kamna jsou 
že když se setmí že po byt ě nelezou. /smích/ 
 
A co to žere za černé šutry 
no a ta roura skoro dva metry 
když je polejete p říšern ě zasy čí 
jen si dejte pozor a ť po vás nesko čí. 
 
Potvora jedna zlov ěstn ě hu čí 
je celá zard ělá všechny nás zni čí 
sálá a myslí si však já vám zatopím 
jenže já hrdina v ůbec se nebojím. /smích/ 
 
Má milá paní bu ďte te ď klidná 
už vám neublíží ta mrcha bídná 
jen jd ěte na chodbu tam vklidu vy čkejte 
ať p ři tom zápasu cosi nechytnete. 
 
Popad jsem pohrabá č do pravé ruky 
ke dve řím jsou to jenom dva skoky 
jako svatý Ju řij po  jsem po draku seknul 
tu strašnou obludu na zem jsem p řevrhnul. 
 
To vám hned bylo náramn ě čmoudu 
z huby vypustila oblaka jedu 
pak n ěkdo sekerou dve ře vám vylomil 
vet řelec s hadicí vít ězně se objevil. /smích/ 
 
Bídná hadice ona to byla 
co ten váš kvartýr p říšern ě zlila 
necht ěl jsem dopustit byla jí p řesila 
pak ješt ě ke všemu záchranka p řijela. 
 
Tak te ď tu sedím na sob ě erár /smích/ 
takovou vd ěčnost tož to jsem ne čekal 
nikdy brat ře nehas to co t ě nepálí 
kazajku sv ěrací tu by ti nandali. 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
Ó bože pokaždé když se dom ů vracím 
má milá z toho na říká, jé, 
pokaždé když se jdu vopít 
má milá z toho na říká, jé, 
naříká že je š ťastnej ten blázen 
kterej se pití vod říká. 
 
Někdy se jdu vopít 
ty víš že piju každý den, /smích/ 
někdy se jdu vopít, jé, 
ty víš, že piju každej den, 
znám jednu krásnou báse ň 
a ta je napsaná v lahvi jen. 
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Když se pak vracím dom ů 
sv ět se mi v po řádku bejt zdá, 
když se pak vracím dom ů 
sv ět se mi v po řádku bejt zdá, 
a lidi se maj rádi 
a zima není v ůbec zlá. 
 
Někdy se jdu vopít, 
ty víš že piju každej den, 
někdy se jdu vopít, 
ty víš, že piju každej den, 
znám jednu krásnou báse ň 
a ta je napsaná v láhvi jen. 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Jaroslav HUTKA – proslov k obecenstvu : 
--------------------------------------- 
 
Tak pojedeme do p ůl a pak vypadnem, jo. (nesrozumitelné poznámky z pu blika) 
No jo, vás je..... /jedno slovo nesrozumitelné/, al e jedna. Vy vodejdete a 
já budu v menšin ě potom. ..... /jedno slovo nesrozumitelné/ situace 
prázdnýho sálu a n ěkolika rozzu řenejch po řadatel ů. /smích/ 
 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
Brn ěnská radnice 
stav ěná do vejšky 
v ulicích práší se 
a nejvíc na Český, 
děti čky s jásotem 
z radnice mávají 
holubi nad m ěstem 
poletují. 
 
A morava je p ěkná zem 
na její slávu p řipijem, 
só na ní hezká d ěvčata 
tvá ři čky majó ze zlata, 
dobrý člov ěk ješt ě žije 
na Morav ě víno pije, 
proto a ť vzkvétá Morava 
a její sláva. 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav HUTKA – proslov k obecenstvu : 
--------------------------------------- 
 
Jo, tady v t ěch Bud ějovicích je zvláštní to, že p řestávku nemám pro sebe, 
ale dnes i v- čera p řestávka byla vypln ěna interviem, interviuem, snad. Co-ž 
je pro m ě trošku nezvyklý. Ale zajímavé tím, že člov ěk na sebe m ůže 
pohlédnouti jako na objekt, že. Vypráví o sob ě a, takže je to druhý 
pohled. Ale všiml jsem si, jako v čera i dnes a, i takle, jako 



 
- 8 – 

 
 
 
častokrát, že taková ta nejpodstatn ější otázka, která nad tím vším visí je: 
jako ty jsi odlišný, co si o tom myslíš?. Jako. A t o je. A já mám na to 
opačný názor. M ě se p řipadá, nevím, jestli je je  to subjektivní, že jsem 
normální. Že ty vostatní jsou n ějak vodlišný. (smích) Že to je, že jsem, že 
to d ělám, já nevím, zdá se mi jako normáln ě, b ěžně, prost ě svým zp ůsobem i 
nějak nezajímav ě. Že takovej sem, tak to d ělám. A že jo, m ě p řekvapí, když 
člov ěk potká takovýho jako hocha, t řeba toho Frýdla. Sem p řed t řema 
tejdnama sem v Brn ě z ůstal jsem vo den dýl po p ředstavení, že tam m ělo 
nějaké divadlo „Na provázku“ premiéru. A ro je velice  zajímavé divadlo. To, 
vono nevím, jestli se vo n ěm někdy do čtete, ale kdybyste m ěli možnost se na 
něj podívat, tak b ěžte. To je vopravdu moc hezký divadlo. Vono d řív m ělo 
delší název a už asi pot řetí se ten název zkrátil, takže dneska je to 
divadlo „Na provázku“. P ůvodn ě se snad jmenovalo „Divadlo Jana Husa na 
provázku“. (smích) Pak to bylo jenom „Divadlo Husa na provázku“. Tam byla 
potíž, toho Husa, že na t ěch plakátech, že tam lidi p řipisovali všelijaký 
věci, tak to je. (smích) A pak jsem šel na řeckou zábavu a tam jsem narazil 
na Frýdla, který se ke m ě vrh a vobjal m ě, což já, tydlety, jako vztahy, 
(smích), jako a ť si d ělá každej co chce, že jo, když se na tom dohodnu. A le 
když se ty mužský jako p říliš takle, nevím. (smích) Tak jako okázale, že 
jo. Ale je to i systém podmín ěných reflex ů, že to p řipomíná x /iks/ dalších 
věcí. (smích) A tak. A já jsem se snažil n ějak vyškubnout a říkám: já vím, 
ty Jardo, ty m ě nemáš rád, to je ale víš, já t ě mám rád, já k vám pat řím. A 
sem říkal: no Pepo neblbni, von se jmenuje Josef. Já ho znám totiž z dob, 
když se jmenoval Josef, takle. (smích) A to bylo zc ela jiné, všechno, a, že 
jo, von je t řeba zcela jinej v soukromí, než na tom jevišti. Ale  vobojí 
jest, no. (smích) A tak jsem jenom cht ěl tím říct, že nev ěřím na 
statistiku, že když v ětšina je jenom n ěkde a menšina tam, není to záruka 
tím, ža ta v ětšina je, je to pravé, no. Ale. (smích) (nesrozumit elná 
poznámka z publika) Prosím. Jako, ne, normáln ě to, já to slovo nemám rád, 
protože, zaprvé, ten základ slovní je od slova norm ál a potom, normální, co 
je normální. To je, normáln ě je n ějak, já nevím jestli to je jako totéž 
jako b ěžný, nebo obvyklý. To znamená n ěco, co fakticky neexistuje. To je 
takové jako, jakejsi st řet, kterej, když se jako, kdo je normální. A já 
nevím, strašn ě rád bych našel normálního člov ěka. Já nevím, t řeba vypadá 
to, že Gott je normální, že jo. (smích) Jo takle, p rotože jako je, 
(potlesk) je vším, jako tím, nebo já nevím. Spousta  jinejch lidí tím 
sdělováním, to je jak je p ředvád ěnej, je p ředvád ěnej jako ty n ějakej. Ale 
fakticky ve skute čnosti je zcela jinej. A to je, že jo, je to taky, ž e jo, 
je to člov ěk, no. (smích) Vidíte jakej jsem humorista. (smích)  A to je. A 
vidíte, vlastn ě jsem na za čátku řek, že si p řipadám normální, že. Tak te ď 
už ne, te ď už jsem použil takový, toho zp ůsobu, kdy člov ěk na za čátku řekne 
to, co na konci pop ře. A tím pádem se mu nedá nic vy číst. (smích) Ale dá se 
tím, ano, dá se tím jako mnoho času zatlouct. 
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Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
Svatý Ju řij po horách chodíval 
svatý Ju řij po horách chodíval 
po horách chodíval po cestách jezdíval 
po horách chodíval po cestách jezdíval. /obecenstvo  zpívá s Hutkou/ 
 
Přišel on tam k jednomu jezeru 
přišel on tam k jednomu jezeru    / „   „  „ / 
uvid ěl tam kle čet císa řovu dceru 
uvid ěl tam kle čet císa řovu dceru.    / „   „  „ / 
 
Co ty krásná panno tady kle číš 
co ty krásná panno tady kle číš    /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
a tak smutn ě truchle do jezera hledíš 
a tak smutn ě truchle do jezera hledíš.  / „   „  „ / 
 
Ach jak nemám já p řesmutná býti 
ach jak nemám já p řesmutná býti   / „   „  „ / 
vždy ť já už dnes musím smrti postoupiti 
vždy ť já už dnes musím smrti postoupiti / „   „  „ / 
 
Chcešli panno v boha uv ěřiti 
chceš-li panno v boha uv ěřiti    /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
chci t ě od..... smrti obhájiti 
chci t ě od .... smrti obhájiti    /obecenstvo zpívá s Hutk ou/ 
 
Jak bych ráda v boha uv ěřila 
jak bych ráda v boha uv ěřila    /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
A kdyby to jenom možná v ěc to byla 
a kdyby to jenom možná v ěc to byla.   /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
 
Svatý Ju řij na koní čku jede 
svatý Ju řij na koní čku jede    /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
a ta zlá se.... už z jezera leze 
a ta zlá se.... už z jezera leze   /obecenstvo zpív á s Hutkou/ 
 
Svatý Ju řij kopí své nap řáhl 
svatý Ju řij kopí své nap řáhl    /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
s.se.....hlavu docela probodnul 
s.se.....hlavu docela probodnul.    /obecenstvo zpí vá s Hutkou/ 
 
Krásná panno dej zlatého pasu 
krásná panno dej zlatého pasu    /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
povedem mi na n ěm sa....k m ěste čku 
povedem mi na n ěm sa....k m ěste čku.   /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
 
Seděla královna v okéne čku 
sed ěla královna v okéne čku     /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
při-rovnávala se k jasnému sluné čku 
přirovnávala se k jasnému sluné čku.   /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
 
Lidé lidé div ů nevidíte 
lidé lidé div ů nevidíte     /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
už ta naše dcera živou sa... vede 
už ta naše dcera živou sa... vede.   /obecenstvo zp ívá s Hutkou/ 
 
A ta salu ť strašliv ě ry čela 
a ta salu ť strašliv ě ry čela    /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
měste čko se t řáslo ze ď se osypala 
měste čko se t řáslo ze ď se osypala.   /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
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Jak dojeli k palác se pan....     
jak dojeli palác se pan.......     /obecenstvo zpív á s Hutkou/ 
probod svatý Ju řij draka pekelného 
probod svatý Ju řij draka pekelného.    /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
 
Tři tisíce koní zap řáhnuli 
t ři tisíce koní zap řáhnuli      /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
ale s tou salutí z místa hnout nemohli 
ale s tou salutí z místa hnout nemohli.   /obecenst vo zpívá s Hutkou/ 
 
Chcete lidé v boha uv ěřiti 
chcete lidé v boha uv ěřiti      /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
cht ěl bych vám tu salu ť z m ěsta vysmý čiti 
cht ěl bych vám tu salu ť z m ěsta vysmý čiti.  /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
 
Rádi bychom v boha uv ěřili 
rádi bychom v boha uv ěřili      /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
ach kdyby to jenom možné v ěci bylo 
ach kdyby to jenom možné v ěci bylo.    /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
 
Svatý Ju řij zap řáhnul koní čka 
svatý Ju řij zap řáhnul koní čka     /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
a vyvezl on tu salu ť z m ěste čka 
a vyvezl on tu salu ť z m ěste čka.     /obecenstvo zpívá s Hutkou/ 
 
Svatý Ju řij po horách chodívá 
svatý Ju řij po horách chodívá     /obecenstvo zpívá s Hutkou / 
po horách chodívá po cestách jezdívá 
po horách chodívá po cestách jezdívá.   /obecenstvo  zpívá s Hutkou/ 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Jaroslav HUTKA – proslov k obecenstvu : 
--------------------------------------- 
 
Tak ten svatej Ju řij, to je kovboj, to je. On se taky courá s tím kon í čkem. 
Je škoda, že my toho patrona máme toho Václava. On,  že jo, se na tom vín ě 
přece jenom, jako pak se realizoval. Ale, že ten Ju řij, ten p řece jenom 
vid ěl, kde má ten klacek a kudy na to. Že ten Václav, t en byl sranda, že 
jo. To je, von jako furt si říkal, „to ňák, ňák se dohodnu, že jo, takle. 
Já vám n ěco, jako n ějaký ty voli a takle“. Von jako s tím klackem ne, ž e 
jo. A pak ten Boleslav Ukrutnej ho, ho vede četl z d ějin. Existuje píse ň vo, 
je to vod Olomouce, ale taky stará tedy, že jo. Von o, já nerad, nebo 
neuvádím vodkud ty písni čky t řeba jsou. Protože už to n ějak neplatí. Že to 
jo, že t řeba tahleta, ale takle, vo tom Ju řím bych mohl promluvit. To je 
písni čka z Opavy. Tam byla, a to je vlastn ě téma st ředov ěký, že jo. A v tý 
Opavě to dozn ělo. A já jsem tam hrál v červnu p řed prázdninama, p řed 
t ěmadle a tam to bylo, nebylo to tam jednoduché. V n ěkolika sálech se m ělo 
hrát a jako systém, jako obsazování sál ů, jako nebyl tak jednoduchý jako 
v Jakubí. Že voni prost ě řekli: „a ten sál není volný“. A prost ě, protože 
oni asi uv ěřili na prázdnotu. No, takový to indický, že ta práz dnota jest 
tak plná, že to tam, jako jeden nevejde. Voni říkali. A takže a já jsem tam 
dojel a ty lidi to cht ěli ud ělat. A za Opavou je jezero, takový. P ůvodn ě 
tam byl d ůl. A voni tam dolovali, nebo co, n ěco, já nevím co se v zemi 
hrabe, n ějaký, n ějaký v ěci, který lidi pot řebujou, že jo. Tak to tam tak 
dali. A prej jednoho dne, kolik je to, 15 let nebo tak. Prost ě jedno- 
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ho dne tak akorát sta čili, prost ě d ělníci utíkat. Že ta Odra, nebo co to 
tam te če, se provalila. A to zase, naplnilo se to. Takže v od tý doby je tam 
jezero. A tam na dn ě toho hlubokého jezera je mnoho bagr ů, (smích 
obecenstva) že jo. Voni to vzali tím povrchovým zp ůsobem. A tak se tam jako 
koupají lidi. A tam to ud ělali. A tam jsem a v tu dobu jsem tu písni čku 
vlastn ě, nebo trošku p ředtím, jsem tu písni čku jako si z toho zp ěvníku 
vytáh a jsem si říkal, jaký je to vlastn ě št ěstí, že jsem, že ta píse ň je 
z Opavy a že jsem v tý Opav ě i to jezero i tu sa ň, že jo a všechno co 
k tomu pat řilo jsem tam našel, no. Že ten hoch, kterej to orga nizoval a 
zorganizoval to dob ře, se jmenoval Ji ří. Že sem říkal, jak je to 
jednoduché. Byl jenom jeden, že jo, adal to dohroma dy. Bylo to u ohní čku 
pod hv ězdama, m ěli jsme v ětší sál a p ěkné to bylo. Ale jo, cht ěl jsem jenom 
vo t ěch lidovkách, že vony ty moravský jsou zvláštní, že  n ěkdy bylo, t řeba 
ten Ji ří, to je ostrý téma. Ale zpracovávaj si to po svým,  ale myslím si, 
že je velice zvláštní ten zp ůsob toho p řemejšlení, toho  tý vobraznosti. Ale 
abych nemluvil jako kritik literární, že. To je, al e že to je p ěkný, ale že 
je to p ůvodní. A že, jak bych to řek, existuje taková pohádka vo tom 
chlapovi, jak šel hledat ten poklad a pak se dov ěděl, že ho má dole, že ho 
má doma pod hruškou. Tam kopal a našel ho tam. A to  je možná podobenství 
našeho národa a naší kultury, že jo. Opravdu asi po d tou hruškou to máme, 
ale furt, že jo. Na jednu stranu jako kyneme a z dr uhé strany nám kynou. 
(smích obecenstva) Takže tím jsme sice t ěsně pod tím Gallileim, ale 
Gallileovi, p řišel na to, že je Zem ě kulatá. (Hutka: hergot, nech m ě ústa u 
mikrofonu, já si to dám se. Nebude vám to vadit? – zřejm ě úprava mikrofonu) 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
Když jsem šel našel jsem 
kamínek bílý, kamínek bílý. 
 
V tom kamínku klášter 
vymalovaný, vymalovaný. 
 
Tři lože v n ěm stojí 
vysoko vystlané, vysoko vystlané. 
 
Na tom loži prvním 
sám Pán B ůh d říme, sám Pán B ůh d říme. 
 
Na tom loži druhém 
dříme svatý Jan, d říme svatý Jan. 
 
 
Na tom loži t řetím 
pana Mária, pana Mária. 
 
A nad Pánem Bohem 
andělé hrají, and ělé hrají. 
 
A nad svatým Janem 
svíce ho řejí, svíce ho řejí. 



- 12 – 
 
 
Nad pannou Marií 
r ůže rozkvétá, r ůže rozkvétá. 
 
Z té r ůže r ůži čky 
ptá ček vylétá, ptá ček vylétá. 
 
A to není ptá ček 
to je boží syn, to je boží syn. 
 
Ten co v širém sv ět ě 
stvo řil všechen lid, stvo řil všechen lid. 
 
Když jsem šel našel jsem 
kamínek bílý, kamínek bílý. 
 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
 
Jaroslav HUTKA – proslov k obecenstvu : 
--------------------------------------- 
 
Víte, vobdivuju tenhleten zp ůsob, vlastn ě nahlížení. Že voni byli vlastn ě 
primitivové. Tak tam se nedá mluvit vo intelektuali smu. Ale ve vid ění. 
Třeba jedna z nejkrásn ějších hádanek je: „dva panny b ěží, čty ři, ne; dv ě 
panny leží, čty ři po nich b ěží; kdyby ty dv ě vstaly, do nebe by se dostaly; 
co to je?“. To jsou dv ě, dv ě ty, jak jsou polní cesty. Tak dv ě ty koleje a 
čty ři kola vozu. Protože, no blbost, hnusný, že jo. Ces ta, drn čí to, že jo, 
kolo vozu, žádný párování. A že tam n ějakej negramotnej vozka si jede, 
udrncanej, a si říká, dv ě panny leží, 4 po nich b ěží, kdyby ty dv ě vstaly, 
do nebe by se dostaly. A to je vlastn ě jenom v ěc nahlížení. To je, jako 
tak, sedí panna v komo ře a vlasy má na dvo ře. Co to je? Je to řepa, že jo. 
Vy zem ědělci, řeknou, fuj řepa. (smích obecenstva) (neslyšitelná poznámka 
z publika) Prosím? (op ět neslyšitelná poznámka z publika) Co nev ěříte? Sedí 
panna v komo ře a vlasy má na dvo ře. To je řepa. Nebo mrkev to m ůže bejt 
taky. A co? A co? (Hutka z řejm ě čeká na poznámku z publika) Řekn ěte. 
Řekn ěte. (neslyšitelná poznámka z publika) A co ješt ě tedy? Dob ře, mrkev, 
taky řepa. Ano to je. (smích obecenstva) A prost ě. (op ět neslyšitelná 
poznámka z publika) Cibule? Taky dob ře, asi já. (smích obecenstva) Ale vo 
cibuli to je n ějaká ta hádanka vo tý princezn ě, co má tolik t ěch šat ů, že 
jo, že se poprvé svle če, podruhý se svle če, že jo, a furt se svlíká a pak 
už z ní nic není, že jo. Te ď , a co to je? A tam je, kdybych já si 
pamatoval ty hádanky. No nevím. Nebo p říšt ě vám je dovezu, ty. Ale že vono 
záleží asi na míst ě, z kterého se díváme. Že pitomost, když jí dob ře 
nahlídneme, se m ůže státi zázro čnou, že jo. (smích obecenstva) A to je 
vlastn ě možná snaha, nebo na tom by šlo hledat, nebo nachá zet d ějiny 
filozofie. Vlastn ě jako d ějiny hledání možného, aniž se musím vohejbat, že 
jo. Takže, že jako vycházíme z reality a nazíráme j í z té strany, vodkud 
jako je pravdivou a p řitom únosnou pro toho, kdo na ní nahlíží. Asi to 
neříkám úpln ě p řesn ě. No, takle. 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
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Jaroslav HUTKA – píse ň : 
________________________ 
 
 
Aj znám já lou čku zelenou 
a na ní lipku sázenou-   /opakování/ 
 
A pod ní sed ěl David král 
svaté písni čky sob ě hrál.   - „ - 
 
Ou hó radostná novina 
přišla t ě k n ěmu Mária.    - „ - 
 
Ou hó Davide ty jen hráš 
a svoji matku v pekle máš.   - „ - 
 
A svatý David nesed ěl 
vzal si housli čky k peklu šel.  - „ - 
 
A když tam v peklo p řišel 
svojí mati čku uslyšel.    - „ - 
 
Hned na své housli čky zahrál 
svoji mati čku ven volal.    - „ - 
 
Duši čky se jí chytaly 
z pekla ven vyjít nedaly.    - „ - 
 
Tak s ďáblem sázku ud ělal 
kdo by z nich p ěkněji zahrál.   - „ - 
 
A svatý David tak zahrál 
že matku z pekla ven vyhrál.   - „ - 
 
Ou hó Davide Davide 
chceš-li ty sloužiti u m ě.   - „ - 
 
Nebudeš t ěžce pracovat 
jenom v m ěsí čku sedávat 
svaté písni čky zpívávat. 
 
Aj znám já lou čku zelenou 
a na ní lipku sázenou.    - „ - 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav HUTKA – proslov k obecenstvu : 
--------------------------------------- 
 
Bych tedy od moravské vesnické hudby, tedy country moravského, bych p řešel 
ke country vopravdovému a to tak, že westernovým zp ůsobem. Že je to 
podstatná, nebo d ůležitá v ěc, kterou se mysl mladých dnešních lidí zabejvá. 
A, že jo, že ten, to country existuje. A já nejsem proti, naopak sám 
skládám country-písn ě. A jako nezazlívat slova, protože, já nevím, jestl i 
jste latiníci, tak tam m ůže p ři čtení dojít ke komplikacím, ke kterým došlo 
v Jablonci p řed t řemi lety, že tam byl t řetí country festival. A vono se to 
píše, že jo, c-o- a takle. A jako to bylo normáln ě napsaný, jako ne česky, 
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foneticky. A tam je n ějaký člov ěk, a bohužel na víc místech budou takoví 
lidi, kterej má st ůl a zabejvá se tím, že čte v ěci, které jako jsou pro 
lidi a říká, jestli jo nebo ne. A tak jako nemá moc práce z a ten m ěsíc, 
vono se toho tam moc ned ěje. A tak si dává záležet, zase. A jednou šel po 
ulici a četl a byl latiník, že jo, stará škola. A tak prost ě p řišel a říká, 
že žádný kontrafestivaly se tam d ělat nebudou. (smích obecenstva) A tak tam 
nebyl festival. P říští rok se to jmenovalo „Jablonecký dostavník“. (s mích 
obecenstva) A, no. A já jsem práv ě složil jedno, jeden western, kterej je 
důležitej tím, že vobjevuje to, že i byly takové doby , že i lidé ze 
Slovácka a z Moravy museli jako odcházet za mo ře, jako hledat tam gould, že 
jo, to zlato. A samoz řejm ě že to nenašli, ale že byla cesta zpátky daleká 
tak už se nevrátili. A vznikly tam takový ostrovy, kdy do westernu pronikly 
práv ě i čardášové prvky, ale jako byly utlumeny komer čními zájmy, práv ě 
petrolejá řů. A (smích obecenstva). Takže já tady vyzdvihuju. 
 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
Na kopci indián stojí do slunce se dívá, 
pod kopcem se lupi č strojí, koulí o čka chtivá, 
já jsem kovboj v plné síle, 
za chvíli budu u cíle, 
právo v zemi uhájím. 
Než moh lupi č vyst řeliti, 
měl prost řelené záp ěstí, 
jel okolo Jáchym. 
 
Drobná Ketty, uplakaná tu na zemi leží, 
Kidem má být zneuct ěna, vykroutit se snaží, 
já jsem kovboj v plné síle, 
za chvíli budu u cíle, 
právo v zemi uhájím. 
Kid místo kýžené slasti 
pod hlínu te ď skládá kosti, 
jel okolo Jáchym. 
 
Banda lump ů za tunelem p říjezd vlaku čeká, 
napln ěj si kapsy zlatem, zabijou strojníka, 
já jsem kovboj v plné síle, 
za chvíli budu u cíle, 
právo v zemi uhájím. 
Mrtvá leží banda lump ů, 
už se slétá hejno sup ů, 
jel okolo Jáchym. 
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Drobná Merry, krásná panna, v jezeru se koupá, 
koupá se úpln ě nahá, rozkvetlá jak louka, 
já jsem kovboj v plné síle, 
za chvíli budu u cíle, 
právo v zemi uhájím. 
Čistá na b řeh vystoupila, 
na Jáchyma se usmála, 
slézá z kon ě Jáchym. 
 
Jack Habán stojí u soudu, vše je proti n ěmu, 
soudce na n ěm páchá k řivdu, tvrdí, že má vinu, 
já jsem kovboj v plné síle, 
za chvíli budu u cíle, 
právo v zemi uhájím. 
Jack Habán visí na v ětvi, 
už p ůl hodiny je mrtvý, 
pozd ě p řišel Jáchym, 
a až jednou padnem všici, /p řidává se ke zp ěvu obecenstvo/ 
vstanou noví bojovníci, 
mizí v dáli Jáchym. 
 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
 
Jaroslav HUTKA – proslov k obecenstvu : 
--------------------------------------- 
 
To mě štvete, vy znáte. (smích obecenstva) Co neznáte? ( neslyšitelné 
poznámky z obecenstva) Zahraji tedy ješt ě jeden western, schváln ě. 
 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
Stará, to už mi za číná vadit, 
druhou sukni tvou nemohu najít, 
řeklas.... 
 
Ne, to jsem zvoral akordy. To je jako ve westernu. To jsem zvoral akordy. 
 
Stará, to už mi za číná vadit, 
druhou sukni tvou nemohu najít, 
copak nem ůžeš místo si vybrat, 
kam svý sukni čky budeš si dávat – hej. 
 
Starej, ne říkej mi po řád stará, 
vždy ť já jsem proti tob ě dost mladá, 
mám tu na ran či moc t ěžkou práci, 
sukne se mi v tom sp ěchu furt ztrácí – hej. 
 
Stará, to už mi za číná vadit, 
t řetí sukni tvou nemohu najít, 
nevíš, kde by asi takhle byla, 
zase jsi doma v noci nespala – hej. 
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Starej, ne říkej mi po řád stará, 
kráva se nám ve čer zatoulala, 
a jak jsem jí v noci dom ů hnala, 
sukni jsem do trávy pohodila – hej. 
 
Stará, to už mi za číná vadit, 
čtvrtou sukni tvou nemohu najít, 
řeklas, že se p ůjdeš pouze projít, 
k ránu jsem t ě vid ěl se zp ět vrátit – hej. 
 
Starej, ne říkej mi po řád stará, 
včera jsem medv ědici potkala, 
a než jsem volat o pomoc sta čila, 
sukni mi dole pod skalou svlékla – hej. 
 
Stará, to už mi za číná vadit, 
pátou sukni tvou nemohu najít, 
k ránu jsi z okna ven vysko čila, 
večer ses zase zp ět navrátila – hej. 
 
Starej, ne říkej mi po řád stará, 
vlka jsem v čera ráno spat řila, 
a jak jsem se za ním tuze hnala, 
suknci jsem do trávy pohodila – hej. 
 
Stará, to už mi za číná vadit, 
šestej den už t ě nemohu najít, 
že ješt ě prý mladý lovec se ztratil, 
však já už jsem podobnou v ěc tušil – hej. 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
Bylo co cítím p řed opušt ěným domem, 
pil jsem do dna p řed její tvá ří 
usedala k hostin ě p řed rozkradeným stolem, 
prožitky nocí si nacházela v sná ři, 
rozhodila ruce jak hospodá ř zrno, 
co k ve čeru bude ptáky sezobáno, 
ulicí se hnala jak v ětrný vír, 
ten co špínu žene p řes špinavý papír. 
 
Dívala se pohledem v čerejších novin 
bolest p řijímala s nev ědomostí sv ětic, 
na hladinu řeky selepil její stín, 
s nad ějí, že poz ůstalým zanechává nejvíc, 
v kapse tichý pozdrav „nelze tady žíti“, 
pod tím sluncem tmy co do našich dn ů svítí, 
délku procítání necht ěla dál m ěřit, 
než žít v nevolnictví zvolila si nežít. 
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Na jejím míst ě z ůstal d ěs ze svobody činu, 
děs p řes který poznávali malí svoji malost, 
zamlžili zrcadlo a nep řiznali vinu, 
konstalací planet sob ě rozdávali milost, 
vzájemn ě si dali dvoje rozh řešení, 
proseli se sítem vlastního odpušt ění, 
sv ědčili se že oni nesejí ten prach, 
kde stopu poslední otiskne sebevrah. 
 
Nějakou dobu chodili vrávoravým krokem, 
mluvili o smrti a o zlém po časí, 
ticho po otázce zahán ěli hlukem, 
vytá čeli číslo, kde už se nikdo nehlásí, 
jen blázen vyk řikl, že vinu doby, 
nesem my bez tvá ře, co chceme být slabí, 
a že skute čnost s bílou holí krá čí, 
pro naše rozhodnutí mít zav řené o či. 
 
Před sluncem ukryl se pták letem pod mraky, 
narazil na vítr a ucítil zvedání, 
zapletl se do slov a do sít ě s bodáky, 
v krajin ě sv ědomí ucítil řezání, 
jak s oprátkou doby navle čenou na krku, 
pokorn ě se ptala, kdo mi skopnul stoli čku, 
její nad ěje jen narazila na ze ď 
a žijících slabích její čin v nepam ěť. 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
Pracující d ěvčata, um ělé rostliny, 
zarostlé kop řivou, vsazené do dílny, 
duše a dla ň stejn ě opot řebované, 
do lásky zkušené, od lásky zahnané. 
 
Neznají báze ň a nemají odvahu, 
přečetly báse ň pro n ěho avšak bez hladu, 
sáhly si na prsa, sáhly si na b řicho, 
svlékly se do naha, neoblékly ticho. 
 
Bez slunce nad hlavou, bez luny pod sebou, 
bez rosy nasrdci, bez v ěnce p řed svatbou, 
veselé jak propast, kde vyschnul vodopád, 
kterou rozepíná pouze kámen pán. 
 
Stálobarevné ty um ělé rostliny, 
neopylené netknuté od hlíny, 
nekvetou nevadnou, 
neblednou nezhynou. 
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Jak mléko na teple jen časem zakysnou, 
vedlejším ú činkem jak u nových let, 
stanou se maminkou malému člov ěku, 
bez lásky bez síly jen podle zákona, 
dovedou k pubert ě nového ob čana. 
 
Pro prachy najaté gramotné sami čky, 
za školním zobem hned dostaly natá čky, 
kýmsi p řesv ědčené že už se nespasí, 
k žádosti zp ůsobené zvyky si souhlasí. 
 
Kdo zrodí v čistot ě syná čka člov ěka, 
kampak se schovala betlémská mami čka, 
zahnání do mýt ů básník i hospodin, 
slunce zahalil mrak a mou krajinu stín. 
 
Pracující d ěvčata sta řeny bez víry, 
děti bez pohádky máme bez rodiny, 
byliny bez v ůně bez zahradníka kv ět, 
moderní konzumní zrovnoprávn ěný sv ět, 
moderní konzumní zrovnoprávn ěný sv ět. 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
Minulost mává nám jazykem po p ředcích, 
vzd ělanou krajinou, kostely nakopcích, 
bílou k ůží a vývojem názor ů, 
tíží d ějin a odvahou k odporu. 
 
Minulost mává nám bolestí Kristovou, 
bolestí klí čení pod cizí podkovou, 
otázkou skrytou za sloví čkem národ, 
snahou o mužnost, zápasem o podvod. 
 
Minulost mává nám památkovou správou, 
holka pro turisty s p řekrásnou postavou, 
rozbité hodiny, kolik je času, 
dočasná časnost promítnutá v spásu. 
 
Má touha vzd ělání nad školní čítankou, 
má touha hledání novinovou stránkou, 
sv ědectvím postupu zmatkem náhody, 
kruh na po čátku, kruhové d ůvody. 
 
Národní obroda jako vtip u stolu, 
a zmatek po Čechách, nechu ť být pospolu, 
neschopnost na rubu, na líci lhostejnost, 
infekce času, zisku, který dá prodejnost. 
 
Strach n ěco pochopit, strach n ěco vysv ětlit, 
strach hledat d ůvody, strach n ěco napravit, 
strach slyšet srdce a strach mluvit vážn ě, 
strach hodit kamenem, strach z vlastní vášn ě. 



- 19 – 
 
 
Opušt ěni s vírou na mocné zachránce, 
nárok na v ědomí bez boje bez práce, 
životní pojistka v podru čenectví, 
otrok propušt ěný do pokrytectví. 
 
Kultura mihne se v trhlinách násilí, 
mohutná v jedincích, které jsme zabili, 
dušená za dve řmi a nepozvaná, 
smetená se stolu jen rozpoznaná. 
 
Kultura žaludku, kultura žaludu, 
v hledání p říhod co potkaly pobudu, 
vymejšlet vtipy a nehledat nože, 
pokoušet humor, kde pálí se k ůže. 
 
Žijeme v oblaku, nevíme o zemi, 
za t řicet st říbrných chceme být prodáni, 
mít jeho osudy, k říž ale nechceme, 
bez škody po cest ě p ůjdem a zhasnem. 
 
Kde jen pálí život, kde jsou k tomu slova, 
na duši složitost, v slovech chu ť olova, 
proradná bledost, smrtelné tušení, 
dotyk k hlubinám (?), propastné poznání. 
 
Minulost mává nám jazykem po p ředcích, 
vzd ělanou krajinou, kostely na kopcích, 
bílou k ůží a vývojem názor ů, 
tíží d ějin a odvahou k odporu. 
 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav HUTKA – proslov k obecenstvu : 
--------------------------------------- 
 
V takový horský vesni čce na Morav ě, tam pochází odsud matka, d ěda, prad ěda, 
praprad ěda. A, no to si, a pokusil jsem se, ale dlouho jsem  se pokoušel, 
ale ud ělat portrét vlastn ě ty krajiny, že. 
--------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Jaroslav HUTKA – píse ň : 
------------------------ 
 
Zvětralý pískovec na zubech krajiny, 
na mezích ke ře jak šrapnel ů výbuch, 
nešlecht ěný kožich zelené traviny, 
srn čí hn ěď út ěků, rzí obd ělán pluh, 
vědomost vrch ů, že B ůh všechno vidí, 
čistotou drahého dívaly se k p řídi. 
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Smrky jak prapory pro kluky bitevní, 
erbovní barevnost kv ět ů u cesty, 
kořeny dravosti kán ěti podobný, 
drapnuly kamenem ko řist svou p ěstí, 
zvln ěné jazyky hladových polí, 
chutnají hlínu a ml čí když bolí. 
 
Jen v ůle nedat se vzty čuje stavení, 
krajina s člov ěkem rve se o skývu, 
vít ěz je člov ěk, když kosou se ohání, 
a než ji rozklepe ztratí svou slávu, 
hrdina marnosti námezdník hlad ů, 
zaseje víru a sklidí jen zradu. 
 
Naděje čertova smradem a kopnutím, 
vehnala dobytek do temných chlév ů, 
spoutala d ěvečku k dobytku krmením, 
dům jí otev řela na zlatou mrvu, 
jediná hladina jediná mysl, 
zbavením pam ěti jeden vjem klesl. 
 
Vrch ům i slunce jako by vzdálen, 
luna však kosí jim kšticovou hlavu, 
nájezdem hv ězd místo v noci napadené, 
souhv ězdí Býka chce údolní krávu, 
přepadám lavinou mrak ů a bou ře, 
silou se brání muž než v ůli prod ře. 
 
V hlin ěném základu mohyla prožitk ů, 
skrývaná vrstvami rok ů a smrti, 
tíživost stejnosti, podobnost požitk ů, 
jedinost života bez sv ědků zletilých, 
hřbit ůvek beze zdi krajem se rozvil, 
člov ěku na .... krajem p řibyl. 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Konec nahrávky – zelený konec pásky. 
 
Přepsal: 
npor. Poživil Ji ří 
(podpis) 



 

 

 

 

 

----------------------- 

Č.j.: VS- ČVS     96/6-75      Hradec Králové dne 4.2.1976. 

 

 

Z á z n a m 

----------- 
 

 Dne 4. 2. 1976 ve 14,05 hod. bylo zjišt ěno, že v po řadu 

T o u l k y, který vysílal čsl. rozhlas /rozhlas po drát ě/ na stanici 

Praha, zpíval 3 balady ze sbírky Františka SUŠILA J aroslav HUTKA, nar. 

21.4.1947. Jednalo se o písn ě „Hádala se duše s t ělem“, „Stojí zahrádka 

trn ěná“, jejichž text byl shodný s texty, které Jarosla v HUTKA zpívá na 

koncertech, a které jsou uvedeny ve vyšet řovacím spise. T řetí píse ň, resp. 

její text, není ve vyšet řovacím spise uveden. 

 

 Uvedená skute čnost byla sd ělena ná čelníkovi OV-StB v Hradci Králové 

pplk. Havlenovi Ant. a jeho zástupci pplk. Jaromíru  Zelinkovi, který rovn ěž 

jednu píse ň slyšel. 

 

 

Vyšet řovatel StB : 

npor. Poživil Ji ří 

(podpis) 

K r a j s k á  s p r á v a  S N B 
Odbor vyšetřování státní bezpečnosti 

Hradec Králové 
PSČ 501 18 



PRAŽSKÉ 
KULTURNÍ 
STŘEDISKO 
PRAHA 1 
NÁMĚSTÍ 
REPUBLIKY 5 
OBECNÍ 
DŮM 

 

Naše zn.: 16/76-Ma/pid. 

 

Vaše zn.: 

 

Dne 30.1.1976 

 

 

Věc:   Jaroslav H u t k a – dožádání. 

 

 

 Vážení soudruzi, 

 

  k Vašemu dopisu ze dne 20.1.1976 Č.j. VS- ČVS:96/6-75 Vám sd ělujeme, 

že Jaroslav  H u t k a, nar. 21.4.1947, bytem Praha  2, Neklanova čp. 30, se 

nedostavil k povinným rekvalifika čním zkouškám na které byl pozván dne 

27.5.1974, proto byl dne 29.5.1974 vy řazen z naší evidence Pražského 

kulturního st řediska. 

Dne 24.9.1975 se podrobila kvalifika ční zkoušce v oboru lidových hudebník ů 

skupina Šafrán. Vzhledem k tomu, že zkoušky se nezú častnil vedoucí skupiny 

s.ing. Vladimír M e r t a, nemohla hodnotitelská ko mise podle § 5 

vyhl.112/60 Sb. prozatím ud ělit kvalifikaci souboru. 

 

  Se soudružským pozdravem 

 

 

Miroslav Ma řík 

ved. kádrového a personál. odd ělení 

(podpis a razítko) 

 

Krajská správa SNB 
odbor vyšet řování StB 
 
Hradec Králové  



  

 

 

 

 

 

----------------------- 

Č.j.: VS- ČVS   96/7-75      Hradec Králové dne 3.5.1976 

 

 

VYHODNOCENÍ AKCE „ZPĚVÁK“ 

------------------------- 

 

 

  Vystoupení  Jaroslava HUTKY jsou dvousmyslná a je jich obsah je 

zaměřen proti spole čenskému a státnímu z řízení ČSSR a proti 

mezinárodním zájm ům republiky. HUTKA, i když na tyto zájmy neúto čí 

otev řeně, dává jasný návod, jak je t řeba jeho dvousmyslné vystoupení 

interpretovat, nap říklad p ři vystoupení dne 7.2.1975 v Chocni uvádí 

(strana 9 p řepisu z magnetofonového pásku): „Takže se došlo k t omu, že 

nejlépe, nejsvobodn ěji a nejmén ě problemati čt ějc, to dám najevo 

neartikulovanými zvuky, pod kterými si m ůžu p ředstavit co chci a nikdo 

jim nerozumí. Taky se m ůžete p řipojit v refrénech, budete v ědět jak“. 

Obdobné v ěty jsou i v jeho dalších vystoupeních a p řesto, že jsou 

proneseny v jiné souvislosti, jsou jasným upozorn ěním na to, že bude 

hovo řit dvojsmysln ě s návodem, jak jeho hovor interpretovat. P řitom je 

t řeba vzít v úvahu, že Jaroslav HUTKA nevymyslel žádn é nové formy 

ideologicko-diverzní práce a že všechny jeho výroky  byly již v minulých 

letech r ůznými osobami pravicového zam ěření v r ůzných modifikacích 

proneseny. Vyhodnocení je provád ěno dle jednotlivých vystoupení, takže 

některé výroky se budou v textu vícekráte opakovat. V yhodnocení je 

psáno zleva do prava a to strana p řepisu magnetofonového pásku, HUTK ŮV 

text a interpretovaný obsah. 

 

Vystoupení v Chocni dne 7.2.1975. 

 
str.3 ...“že dojde k r ůzným pov ěrám, jako t řeba 

k pov ěře, že obsah a forma nebo ta idea a materie, 
nebo hmota a, co je opak hmoty vlastn ě ? (N ěkdo 
z publika odpovídá, že myšlenka). Myšlenka, že 
jsou v nějakém tvrdém rozporu, že jo i když teprve 
i tahle otázka, která m ě vždycky trápí, k čemu 
jest materialistovi idea ? Že jo, pro č jí hledá ? 
A že oni si zpracovali po svým, ale myslím, je to 
zpracování p řesný. 

Útok na 
materialistický 
sv ětový názor. 

   

K r a j s k á  s p r á v a  S N B 
Odbor vyšetřování státní bezpečnosti 

Hradec Králové 
PSČ 501 18 
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Na str. 8 a 9 HUTKA uvádí jeho teorii na vznik slov anského soulu, hovo ří, 

že soul vznikl v Americe a to p ři po čítání dolar ů na poh řeb, kdy fará ř 

uvádí, kdo kolik dal a publikum uvádí „yes“. Tuto t eorii rozvádí 

následovn ě: 

 
...“je to po čítaný na ty dolary, že jo a vynalezli tu 
kliku a vod tý kliky nebylo daleko k elektrifikaci i 
tím to čením. A potom, jako ty kytary zapojili do tý 
zásuvky a jako vznikl ten bigbeat. U nás s tím 
bidbeatem je to práv ě blbí, že mi nejsme jedinci, 
schopni adaptovat se na tak vysoký nap ětí, jaký máme 
v t ěch sítích a proto t ěch hrá čů je tak málo, že jako 
nepřežijou tu ránu, když tu kytaru do tý zásuvky 
str čej, nebo je-li zastr čena do toho šuplíku, že jo. 
A tak že došlo, jako to já jenom ud ělám, takovej 
historickej výkladek, jak došlo v ůbec k soulu. Takže 
už tady máme tu elekt řinu a už tady je ten bigbeat, 
že jo, a už jsou tady ti mladí lidé, kte ří prost ě 
hledají, jakým zp ůsobem projevit to, co cejt ěj 
nahlas. Takže se došlo k tomu, že nejlépe, 
nejsvobodn ějc a nejmén ě problemati čt ějc, to dám 
najevo artikulovanými zvuky, pod kterými si mohu 
představit co chci a nikdo jim nerozumí. Tady se 
můžete p řipojit v refrénech, budete v ědět jak. 
Následuje píse ň. 

v souvislosti 
s následující písní 
útok na politické 
poměry po r. 1968 
 
viz ... vysoké 
napětí.. 
elektrifikace... 
 
a nakonec návod 
k interpretaci písn ě.  

 

Co Vám to v kout ě tak hloup ě tr čí 

zmazané strašidlo se Vám tam kr čí 

jenom ne říkejte, že tohle kamna jsou, 

že když se setmí, že po byt ě nelezou. 

 

A co to žere za černé šutry 

no a ta roura skoro dva metry, 

když je polejete p říšern ě zafi čí, 

jen si dejte pozor a ť po Vás nesko čí 

potvora jedna zlov ěstn ě hu čí 

je celá zarudlá, všecky nás zni čí 

sálá a myslí si, však já vám zatopím, 

jenže já hrdina v ůbec se nebojím. 
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Má milá paní bu ďte te ď klidná 

už Vám neublíží ta mrcha bídná 

jen jdete na chodbu tam v klidu 

vy čkejte a ť p ři tom zápasu cosi 

nechytnete, 

 

popad jsem pohrabá č do pravé ruky 

ke dve řím jsou to jenom dva skoky 

jako svatý Ju řij (moje pozn.zjistit bližší) 

jsem po draku seknul, 

tu strašnou vobludu na zem jsem p řevrhnul, 

 

to Vám hned bylo náramn ě čmoudu 

z huby vypustila oblaka jedu 

pak n ěkdo sekerou dvé ře vám vylomil 

vet řelec s hadicí hbyt ě se vobjevil 

 

bídná hadice vona to byla 

co ten náš kvartýra p říšern ě zlila, 

necht ěl jsem dopustit byla jich p řesila 

pak ješt ě ke všemu záchranka p řijela 

 

tak tu te ď sedím na sob ě erár 

takovou vd ěčnost, tož to jsem ne čekal 

nikdy brat ře nehas, to co t ě nepálí 

kazajku sv ěrací, tu by ti nandali. 

Úto čí na 

internacionální pomoc 

v roce 1968. 

 

 

 

 

(zda svatý Ji ří 

totožné) 

 

 
str.10  ...“Ta první část knihy pojednává o vysoké škole 

publika. Že to bude založena, vono tam budou brát 
potom jako doktorát. Že je jako doktor publika. A 
děti budou mít prost ě jako ur čité výhody, co se 
tý če možností chodit na p ředstavení a budou mít 
zárove ň své možnosti, protože (smích). To znamená 
na v ěci, jsou v ěci, na které budou muset tleskat, 
(smích a potlesk). 

Útok na výb ěrové 
řízení na školách. 
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str.12  ...“Chcete už ud ělat p řestávku nebo mám ješt ě 

hrát? Dob ře, d ěkuju. Ne to je takovej systém, toho 
předávání odpov ědnosti. Že to je taková ta štafeta 
a to Vám m ůžu poradit. To lze p ředat tím, že když 
si člov ěk není jist, jestli má ješt ě n ěco ud ělat, 
tak ve vhodný okamžik, kdy ví, že nedostane 
zápornou odpov ěď. Tak t řeba, jako jsme se ptali, 
kdo je proti. (potlesk) Se otáže na n ějakou v ěc a 
ty lidi jako u nás, už tradi čně jsou slušný lidi. 
A jaksi se vžívají do potíží, toho, kdo jim to 
jaksi p řednáší a jak si litujou, že jo. Tak pro č 
by mu d ělali n ějakej naschvál, tak řeknou ano. Ale 
tím už nejednou psychicky, jako se p řenáší 
odpov ědnost, protože už von, najednou, von za to 
nemůže, chudák. Že t řeba tu p řestávku, jako von by 
snad i vodešel, nebo takhle. Ale když ty lidi ho 
tolik jako cht ěj a jásají, co se dá d ělat a potom 
jako by vytrval na to míst ě, na kterém je, že jo. 

Útok na kádrovou 
politiku, p řípadn ě 
na gen. SVOBODU. 

   
str.13  Vinu co cítím p řed opušt ěným domem 

byl jsem dohnán p řed její tvá ří 
sedala k hostin ě p řed rozkradeným stolem 
prožitky nocí si nacházela v sná ři 
rozhodila ruce, jak hospodá ř seno 
co k ve čeru bude ptáky sezobáno 
ulicí se hnalo jak v ětrný vír 
ten co špínu žene p řes špinavý papír 
 
Dívala se pohledem v čerejších novin 
bolest p řijímala s nev ědomostí sv ětic 
na hladinu řeky se lepil její stín 
s nad ějí, že poz ůstalým zanechá pak nej- 
víc v kapse tichý pozdrav, nelze tady 
žíti pod tím sluncem tmy, co do našich 
dnů svítí délku procítání odmítla dál 
měřit než žít v nevolnictví, zvolila si nežít 
 
Na jejím míst ě z ůstal d ěs svobody činu 
děs p řes který malý poznávali svoji malost 
zamžili zrcadlo a nep řiznali vinu 
konstalací planet sob ě vzdávali milost 
vzájemn ě si dali dvoje rozh řešení 
proseli se sítem, vlastního odpušt ění 
sv ědčili si, že oni nesejí ten prach, 
kde stopu poslední otiskne sebevrah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ozna čení sou časné 
politické situace 
jako doby temna. 
Prohlášení o 
„beznad ějnosti 
dnešních dn ů.“ 

   

 



- 5 – 

 

 

 
Nějakou dobu chodili vrávoravým krokem 
mluvili o smrti a o zlém po časí 
ticho po otázce zahán ěli hlukem 
vytá čeli číslo, kde se nikdo nehlásí 
jen blázen vyk řikl, že vinu doby neseme 
my bez tvá ře, co chceme být slabí 
a že skute čnost s bílou holí krá čí 
pro naše rozhodnutí mít zav řené o či 
 
Před sluncem ukryl se pták letem pod mraky 
narazil na vítr a ucítil zvedání 
zaplet se do slov a do sít ě s bodáky 
v krajin ě sv ědomí ucítil řezání 
jak s oprátkou doby navle čenou na krku 
pokorn ě se ptala, kdo ji zkopnul stoli čku 
její nad ěje jen narazila na ze ď 
a v žijících slabých její čin nepam ěť. 
 
str.16 ...“Je to otázka up římnosti 
tohodle století, kdy my jsme zapomn ěli, co je to etika a 
máme takovou tu dvojpolovou logiku, takový to ano n e. 
Nikoliv vysoké nízké. Je to ten t řetí prvek, ta kvalita 
věcí, jaksi opomíjející nebo opomíjená.“ 

 
„beznad ějnost 
dnešních dn ů“. 

 
str.19. 
...“Hovo ří o darech“ ... „Že jo, to je takže voni ty dary 
můžou bejt širší, voni to m ůže bejt taky otázky 
budoucnosti. Že jo, když m ě n ěkdo obdaruje n ějakým 
sv ětlem perspektivním a takže tudle tu písni čku jsem 
věnoval p řed dvouma rokama ekonomický fakult ě v Praze. 
Ješt ě mi neodepsali, tak jsem se díval do inzerátu, 
jestli nehledají sekretá řku, náhodou, že neodepisují, že 
jo ale.“ 
 
Hutka hovo ří i o tom, že dar je svinstvo. 
 
Dále následuje píse ň, která dle p ředchozího 
textu je v ěnována ekonomické fakult ě v Praze: 
 
„Šet ři a buduj si p ěknou pozici 
dostaneš metál s mozkovou mrtvicí 
mozková mrtvice ta má sv ůj b řink 
v té tvoji škatulce ud ělá cink 
 
U dve ří zazvon ěj dva fešní hrobníci 
tak už t ě vezou v té černé dodávce 
máš se jak baron seš samá kytice 
zamlklí lidé škubaj koutkama 
koukejte to je ten, co cht ěl bejt nad náma 
nepřejem mu to, bylo ale práv ě na čase 

 
 
 
útok na 
socialistické 
výrobní vztahy 
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 Dáme mu bejvák a a ť v n ěm klidn ě spí 

ze nejsme škoti celí mramoroví 
na horu nápis leží tu a hnije 
už nešt řejí a nic nebuduje 
ut to má jistý a ť mu je jak mu je 

 

   
str.20  „...Ten druhej h řbitov se mi líbil, von to je 

evangelickej, že jo, jestli se nemejlím. Nebo 
takovej nekatolickej. A to jsou takový upravený 
zahrádky a m ě zaujal te n urnovej háj nebo co je to 
za h řbitov ten plnej urn. Totiž tam je jedna v ěc a 
z toho bych cht ěl ud ělat písni čku neznámého 
důchodce. Tam totiže je na jednom h řbitov ě a to se 
jd ěte podívat hrob neznámého d ůchodce. Tam je 
totiž takovej mali čkej památní ček, a tam je 
napsáno, já se tam budu muset n ěkdy podívat, 
dneska už to nestihnu, p řesn ě tu formulaci, že tam 
je ale prost ě napsáno, zde leží nebo zde jsou 
schováni členové nebo chovanci, nebo jak se to 
říká ústavu pro p řestárlé n ěkde v Chocni. Prost ě 
žádné jmén o neznámí d ůchodci. To je strašný. Je to 
trochu zase zrcadlo a tvrdý a se sekerou, jako 
toho, jak s t ěma důchodcema zacházíme. Vono totiž 
ta idea toho mládí, vono je to takový moderní, ale 
já mám pocit, že to je trošku trapas. Je totiž 
vono mladé je to, co má chu ť měnit v ěci, jako 
podívat požírat a žít jako a nemít odpov ědnost, 
protože to mládí, nejenže nebuduje sv ět, ale za 
něj neodpovídá. Že to až n ěkde po tý padesátce, 
bohužel, no ale co se dá d ělat....“ 

útok proti 
důchodové politice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
útok na kádrovou 
politiku státu. 

   
 Na str.21 a 22 je písni čka zam ěřená k beznad ěji 

lidského života ve m ěst ě, která kon čí slokou: 
 

   
 ...“Nerozumím lidem, podivná je doba, 

smutná je nálada m ěsta Litvínova, 
lidi čky a brat ři za hodinu vstáváte 
za byt a za stravu (následuje ruská 
lidová píse ň beze slov) 
 

V Litvínov ě 
festival politické 
písn ě – nutno 
vyjasnit, zda 
proto. 

 Na str.24 až 26 je píse ň „Pro č“, pro č pro č“. Zde 
se zpívá: 

 

   
 1. a 2. sloka: 

 
Pro č, pro č, pro č... 
proto, proto, proto.... 
Pro č velryba nezaspívá 
tož tato řekni pro č 
ješt ě ju to nenapadlo 
proto proto brou noc 
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 A pro č ji to nenapadlo 

no táto řekni pro č 
zatím má zadarmo žrádlo 
proto proto brou noc 
 

 

 4. sloka: 
 

 

 Tati pro č mám sbírat kameny 
no táto řekni pro č 
přijedou k nám Plameny 
proto .... brou noc (smích) 

Plameny jsou 
hudební soubor 
ÚV SSM. 

 
 

 
6.sloka: 
 
Ale vždy ť to tady páchne 
no táto řekni pro č 
víš synku, pach je zahušt ěná v ůně 
proto ... brou noc 
 
7. sloka: 
 

 

 A pro č tu v ůni hustili 
no táto řekni pro č 
aby jí pioný ři víc m ěli 
proto ... brou noc 
 
12.a 13. sloka: 
 
Tak pro č ale zamykáš 
no táto řekni pro č 
budem probírat N ěmcovou „V zámku a podzám čí“ 
tak pro č ale zamykáš 
no táto řekni pro č 
klasici bejvaj pod zámkem 
proto ... brou noc /potlesk/ 
 
Tati pro č lev tak strašn ě řve 
no táto řekni pro č 
uvid ěl se na korun ě 
proto ... brou noc /potlesk/ 
 
21.sloka: 
 
Tati pro č d ědeček kleje 
no táto řekni pro č 
příliš toho pamatuje 
proto ... brou noc.“ 

Zesměšňování PO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Nesvoboda kulturní 
fronty.“ 
 
 
 
Útok na hosp. 
politiku státu. 

 

Vystoupení dne 29.10. a 30.10.1975  

v Českých Bud ějovicích  

 
str.2 ...“Ono t řeba jako nejpopulárn ější otázka, 

že jo, ovšem to ud ělal rolník, když se feudální 
syn panovníka ptá, což je tedy více dekamentní, 
že jo, zda být či nebýt. Tyto otázky za nás 

útok na zahrani čně 
politickou 
orientaci ČSSR. 
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 vy řešili jiní.“ (smích(.  
   
 Dále na str.2 až 4 následuje písni čka, která je 

zpívána již v Ústí nad Orlicí a ozna čena názvem 
Pro č pro č pro č, oproti vystoupení v Ústí nad 
Orlicí je dopln ěna o tyto dvojsmyslné sloky: 

 

   
 Sloka č. 14 a 15: 

 
Táto pro č ta kráva bu čí 
no táto řekni pro č 
v knize ji d ěsnej hlad mu čí 
proto proto brou noc. 
 
A tati pro č je v knize had 
no táto řekni pro č 
volové jí mají v žaludku /smích/ 
proto proto brou noc. 
 
Sloka č.20, 21 a 22: 
 
A pro č má nosorožec roh 
no táto řekni pro č 
inu aby mal tiež svych odborou 
proto proto brou noc /smích-potlesk/ 
 
Klokani tu nemohou žít 
no táto řekni pro č 
nemohou si tu vysko čit 
proto proto brou noc /smích/. 
 
A pro č mravenci maj královnu 
no táto řekni pro č 
neměly ješ čo reformu 
proto proto brou noc /smích-potlesk/ 
 
Sloka č.28: 
 
Jak to že pravd vít ězí 
no táto řekni pro č 
vždy násiln ějšího sází 
proto proto brou noc /bou řlivý smích-potlesk/ 
 
Sloka č.31: 
 
Pro č mě taky nedáš napít 
no táto řekni pro č 
sta čí ti do školy chodit 
proto proto brou noc /smích-potlesk/ 
 
Sloka č. 33: 
 
Pro č kozák jezdí na koni 
no táto řekni pro č 
st ředoevropský čas honí /smích/ 
proto proto brou noc. 

 
 
„situace na 
kulturní front ě“. 
 
 
 
 
 
„      „     „ 
 
 
 
 
útok na ROH. 
 
 
 
 
„svoboda“ 
 
 
 
 
 
 
zesměšnění R.J. 
 
 
 
 
„svoboda“ 
 
 
 
 
 
 
„svoboda informací“  
 
 
 
 
 
 
„zesm ěšnění SSSR“ 
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 Sloka č.35: 

 
Pro č se lidi bát smáli 
no táto řekni pro č 
nevím jestli se to m ůže /smích/ 
proto proto brou noc. 
 
Sloka č.45: 
 
A pro č zrovna z m ěsíce 
no táto řekni pro č 
na měsíci je stanice 
říkají jí Levn ěcho ď. 

 
 
„svoboda“ 
 
 
 
 
 
 
„zesm ěšnění SSSR“. 

   
 Na str.6 zpívá HUTKA píse ň, která úto čí na 

internacionální pomoc v r.1968 a je již opsána na 
str. 2 a 3 tohoto vyhodnocení. 

 

   
str.8 ...“Po p ředstavení, že tam m ělo n ějaké divadlo na 

provázku premiéru... Vono d řív m ělo delší název a 
již asi pot řetí se ten název zkráti takže je 
dneska to divadlo na provázku. P ůvodn ě se snad 
jmenovalo divadlo Jana HUSA na provázku. Pak to 
bylo jenom divadlo HUSA na provázku. Tam byla 
potíž, toho HUSA, že na t ěch plakátech, že tam 
lidi p řipisovali všelijaký v ěci. /smích/“. 

 
 
 
 
 
 
Narážka na 
dr. HUSÁKA. 

   
str.8 ...“A pak jsem šel na řeckou zábavu a tam jsem 

narazil na Frídla, který se ke mn ě vrhl a objal 
mně, což já tydlety jako vztahy, jako a ť si ka ždej 
dělá co chce, když se na tom dohodnou. Ale když se 
ty mužský jako p říliš takhle, nevím. /smích/ Tak 
jako okázala, že jo. Ale to je i systém 
podmín ěných reflex ů, že to p řipomíná x dalších 
věcí. /smích/...“ 

 
 
 
Narážka na vítání 
státník ů ze 
soc.zemí v ČSSR. 

   
str.8 A tak jsem jenom cht ěl tím říct, že nev ěřím na 

statistiku, že když v ětšina je n ěkde a menšina 
tam, není to záruka tím, že ta v ětšina je, je to 
pravé, no. Ale. (smích) (nesrozumitelná poznámka 
z publika). Prosím. Jako, ne normáln ě, to já to 
slovo nemám rád, protože zaprvé, ten základ slovní 
je od slova normál a potom normální, co je 
normální. To je, normáln ě je n ějak, já nevím, 
jestli to je jako totéž, jako b ěžný, nebo obvyklý. 
To znamená n ěco, co fakticky neexistuje. 

 
 
 
„normalizace na 
základ ě p řání 
většiny“. – 
zpochybn ění. 

   
str.10  „Ten svatej Ji ří to je kovboj, to je. On se 

taky courá s tím koní čkem. Je škoda, 
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 že mi toho patrona máme toho Václava, on, že jo, 

se na tom vín ě, p řece jenom, jako pak se 
realizoval. Ale, že ten Ju ří, ten p řece jenom 
vid ěl, kde má ten klacek a kudy na to. Že ten 
Václav, ten byl sranda, že jo. To je, on jako furt 
si říkal, to ňák ňák se dohodnou, že jo a takhle. 
Já vám n ěco, jako n ějaký ty voly a takhle. Von 
jako s tím klackem ne, že jo. A pak ten Boleslav 
ukrutnej ho ho vode četl z d ějin...“ 

útok na politickou 
situaci po r.1968. 

   
str.11  „A že jak bych to řekl, existuje taková pohádka vo 

tom chlapovi, jak šel hledat ten poklad a pak se 
dov ěděl, že ho má dole, že ho má doma pod hruškou. 
Tam kopal a našel ho tam. A to je možná 
podobenství našeho národa a naší kultury, že jo. 
Opravdu asi pod tou hruškou to máme, ale furt, že 
jo. Na jednu stranu jako kyneme a z druhé strany 
nám kynou /smích/. Takže tím jsme sice t ěsně pod 
tím Gallieiem, ale Galllileovi p řišel na to, že 
země je kulatá...“ 

 
 
 
 
 
 
útok na zahrani ční 
orientaci ČSSR. 

   
str.12  ...“Že pitomost, kdy ji dob ře nahlídneme se m ůže 

stát zázra čnou. /smích/ A to je vlastn ě možná 
snaha nebo na tom by šlo hledat nebo nacházet 
dějiny filosofie. Vlastn ě jako d ějiny hledání 
možného aniž se musím vohejbat. Takže že jako 
vycházíme z reality a nazíráme z jisté strany, 
vodku ď jako je pravdivou a p řitom únosnou, pro 
toho, kdo na ni nahlíží...“ 

útok na politickou 
situaci po r.1968 
(viz realita 
nazíraná z té 
strany odkud je 
pravdivou) 

   
str.13  ...“Že je to podstatná, nebo d ůležitá v ěc, ktero 

se mysl madých dnešních lidí zabejvá a že jo, že 
ten to Country existuje. A já nejsem proti, naopak 
sám skládám country písn ě. A jak nezazlívatz slova 
protože já nevím, jestli jste latiníci, tak tam 
může p ři čtení dojít ke komplikacím, ke kterým 
došlo v Jablonci p řed t řemi lety, že tam byl t řetí 
country festival. A vono se to píše, že jo, 
c – o –  a takhle. A jako to bylo normáln ě napsaný, 
jako ne česky, foneticky. A tam n ějaký člov ěk, a 
bohužel na víc místech budou takoví lidi, kterej 
má st ůl a zabejvá se tím, že čte v ěci, které jako 
jsou pro lidi a říká, jestli jo nebo ne. A tak 
jako nemá moc práce za ten m ěsíc, vono se toho tam 
moc ned ěje. A tak si dává záležet, zase. A jednou 
šel po ulici a četl a byl latiník, že jo, stará 
škola. A tak prost ě p řišel a říká, že žádný 
kontrafestivaly se tam d ělat nebudou /smích 
obecenstva/. A tak tam nebyl festival. P říští rok 
se to jmenovalo „Jablonecký dostavník“ /smích/. 

 
útok na politickou 
situaci po r.1968 
(zesm ěšnění pojmu 
kontrarevoluce) 
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 Na str.14 a 15 zpívá westernovou píse ň, která pak 

kon čí slovy...“ a až jednou padnem všichni, 
vstaenm noví bojovníci...“ 

zesměšnění prolet. 
písn ě. 

   
str.16  
a 17 

Bylo co cítím p řed opušt ěným domem, 
pil jsem do dna p řed její tvá ří 
usedala k hostin ě p řed rozkradeným stolem, 
prožitky nocí si nacházela v sná ři, 
rozhodila ruce jak hospodá ř zrno, 
co k ve čeru bude ptáky sezobáno, 
ulicí se hnala jak v ětrný vír, 
ten co špínu žene p řes špinavý papír. 
 
Dívala se pohledem v čerejších novin 
bolest p řijímala s nev ědomostí sv ětic, 
na hladinu řeky se lepil její stín, 
s nad ějí, že poz ůstalým zanechává nejvíc, 
v kapse tichý pozdravm „nelze tady žíti“, 
pod tím sluncem tmy co do našich dn ů svítí, 
délku procitání necht ěla dát m ěřit 
než žít v nevolnictví zvolila si nežít. 
 
Na jejím míst ě z ůstal d ěs ze svobody činu, 
děs p řes který poznávali malí svoji malost, 
zamlžili zrcadlo a nep řiznali vinu, 
konstalací planet sob ě rozdávali milost, 
vzájemn ě si dali dvoje rozh řešení, 
proseli se sítem vlastního odpušt ění, 
sv ědčili se že oni nesejí ten prach, 
kde stopu poslední otiskne sebevrah. 
 
Nějakou dobu chodili vrávoravým krokem, 
mluvili o smrti a o zlém po časí, 
ticho po otázce zahán ěli hlukem, 
vytá čeli čísla, kde už se nikdo nehlásí, 
jen blázen vyk řikl, že vinu doby, 
nesem my bez tvá ře, co chceme být slabí, 
a že skute čnost s bílou holí krá čí, 
pro naše rozhodnutí mít zav řené o či. 
 
Před sluncem ukryl se pták letem pod mraky, 
narazil na vítr a ucítil zvedání, 
zapletl se do slov a do sít ě s bodáky, 
v krajin ě sv ědomí ucítil řezání, 
jak s oprátkou doby navle čenou na krku, 
pokorn ě se ptala, kdo mi skopnul stoli čku, 
její nad ěje jen narazila na ze ď 
a žijících slabích její čin v nepam ěť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
útok na politickou 
situaci po r.1968. 

   
str.18
a 19 

Minulost mává nám jazykem po p ředcích, 
vzd ělanou krajinou, kostely na kopcích, 
bílou k ůží a vývojem názor ů, 
tíží d ějin a odvahou k odporu. 
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 Minulost mává nám bolestí Kristovou, 

bolestí klí čení pod cizí podkovou, 
otázkou skrytou za sloví čkem národ, 
snahou o mužnost, zápasem o podvod. 
 
Minulost mává nám památkovou správou, 
holka pro turisty s p řekrásnou postavou, 
rozbité hodiny, kolik je času, 
dočasná časnost promítnutá v spásu. 
 
Má touha vzd ělání nad školní čítankou 
má touha hledání novinovou stránkou, 
sv ědectvím postupu zmatkem náhody, 
kruh na po čátku, kruhové d ůvody. 
 
Národní obroda jako vtip u stolu, 
a zmatek po Čechách, nechu ť být pospolu, 
neschopnost na rubu, na líci lhostejnost, 
infekce času, zisku, který dá prodejnost. 
 
Strach n ěco pochopit, strach n ěco vysv ětlit, 
strach hledat d ůvody, strach n ěco napravit, 
strach slyšet srdce a strach mluvit vážn ě, 
strach hodit kamenem, strach z vlastní vášn ě. 
 
Opzšt ěni s vírou na mocné zachránce, 
nárok na v ědomí bez boje bez práce, 
životní pojistka v podur čenectví, 
otrok propušt ěný do pokrytectví. 
 
Kultura mihne se v trhlinách násilí 
mohutná v jedincích, které jsme zabili, 
dušená za dve řmi a nepozvaná, 
smetená se stolu jen rozpoznaná. 
 
Kultura žaludku, kultura žaludu, 
v hledání p říhod co potkaly pobudu, 
vymejšlet vtipy a nehledat nože, 
pokoušet humor, kde pálí se k ůže. 
 
Žijeme v oblaku, nevíme o zemi, 
za t řicet st říbrných chceme být prodáni, 
mít jeho osudy, k říž ale nechceme, 
bez škody po cest ě p ůjdem a zhasnem. 
 
Kde jen pálí život, kde jsou k tomu slova, 
na duši složitost, v slovech chu ť olova, 
proradná bledost, smrtelné rušení, 
dotyk k hlubinám (?), propastné poznání. 
 
Minulost mává nám jazykem po p ředcích, 
vzd ělanou krajinou, kostely na kopcích, 
bílou k ůží a vývojem názor ů, 
tíží d ějin a odvahou k odporu. 

 
útok na politické 
poměry po roce 
1968. 
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Vystoupení v Českých Bud ějovicích  

dne 29.10. a 30.10.1975  

 

Přepis dalšího pásku 

--------------------- 

 
str.7 Já mám strach, já mám strach 

 
Já mám strach, já mám strach, já mám vždycky 
hroznej strach. 
 
Když se vkrádá na m ůj práh soumraku mrak 
sv ědomí... šest let se mnou řeči není až mám 
z toho prapodivný vid ění. 
 
Koukám na gruzi ňák, co m ůj tchán na st ůl 
vytáh v tom jsme zaslechl tichý krok 
já chci taky lok, řek jsem tak jen poj ď 
a to vám byl pro m ě šok, 
z plné flašky obsah mizí, na dn ě ani slzy 
zvolna chápu duch sem p řišel 
a ten ze tmy zaškytá 
vrátil jsem se pro sv ůj p říd ěl, co za živa 
jsi mi vzal. 
V temnu ve sklep ě, míval jsem tam flašky dv ě, 
v jedné rum a v druhé jed na krysy. 
 
Jde ach jed. 
 
A měl jsem strach, 
je d ěd měl strach, 
aby flašku jemu n ěkdo nevyžáh.... 

 
 
 
 
 
útok na politic. 
situaci v r.68. 

   
str.10  ...“Vono se to blb ě říká, vono je totiže takovej 

šikovnej griv, když jako co ud ělat s tím, který 
hovo ří, jako když ho dáme na hranici, to už se 
profláklo a to ty lidi naštve a eventuáln ě by 
dělali husitství... Ale tento sv ět byl na n ě 
krátkej, kv ůli tomu, kdby a kdyby tomu Husovi 
řekli, t řeba tak dob ře my to uznáváme, ale jako 
kdyby si to napsal jako tak, abychom to mohli 
vysv ětlit jako pochopit, ale víš z toho hlediska, 
jako co myslíš a rozkecali ho, a ty, jako ty 
říkáš ta pravda, ale co je vlastn ě ta pravda? 
Myslíš jako to, co se mluví, nebo se myslí, a on, 
že jo, mlel si svou, a hele jasn ě, jako dob ře 
říkáš to, ale my chápeme tu pravdu, jako tak, na 
té tvé pravd ě je n ěco, rozumíš, n ěco jako nep řesný 
a jako tím, že my to nechápeme. Když by to byla 
skute čná pravda, tak by musela zazá řit, že jo, 
ta musí oslnit, že, a Hus jako starý poctivec 
by se zamyslel a je to pravda, že pravda, je 
jako pravda a to by musela oslnit kdekoho, 
to znamená i vás, možná že jsem to 

útok na ideol. 
práci. 
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 špatn ě formuloval a za čal by se trápit 

s formulacema, a ti už by si mnuli ruce, a ť 
se trápí že, došel by nakonec až k tak 
složitému slovníku, že ta jeho pravda, možná 
by už byla skute čnou pravdou, a už by nikdo 
nemohl rozum ět, a von by byl rád. A tím by 
došlo jako tak, kam co pat ří a sv ět by šel 
dál v pohod ě. Ale vlastn ě o čim jsem mluvil, 
to, že jo, byl zápas o zesou časňování. 
 
Dále zpívá písni čku, v jejíž 4. sloce se 
zpívá: 
 
Tady domov mám. 
 
Ze dne na den bez nad ěje, krá čí sm ěrem nikam,  
nemá co by komu dal, jiným to zazlívá. 
Je jako hora unavený 
je jako potok pok řivený – dom ů. 
 
6.sloka: 
 
Nevím, kde mám zahnat hlad, když doma říkají,  
nejez, 
nevím, kde mám promluvit, když doma říkají 
mlč. 
 
Jaroslav HUTKA ukazuje, jak je nutno jeho 
vystoupení intepretovat, říká: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
útok na vnitropoli-  
tickou situaci 
v ČSSR. 

   
interpret. 
návod. 

„Abychom to domluvili, co jsem říkal p ředtím, 
že jo. Není nutné vždy tedy domluvit v ěci, 
člov ěk nesmí bejt že jo zase tak skeptický 
k divák ům, a myslet si, že když to nedokecá 
až do poslední mrt ě, že to nepochopili...“ 

 

   
str.12 Hovo ří o vzniku n ějakého slovníku a 

náboženství a potom uvádí: 
 

   
útok na ML. 
sv ět.názor.  

...“Ty katolíci tu drzost nem ěli říct tak 
dobře zákon o zachování hmoty a te ď jim vrtat 
do toho. Takže oni spíš byli p řekvapeni a pak 
už to zvorali tím, jako že jo, tak se m ějme 
rádi všichni, to je, to by se....“ 
 
Dále hovo ří o 21. století, kde uvádí: 

 

   
str.13 
 
útok na 
sou časnou 
politickou 
situaci 

...“Z toho mám takovej blbej pocit, že vono 
to století bude jednou sv ětlý a krásný 
/pozn.vyš.myšleno 20.století/ a že ten 
Einstejn tam bude že jako vo Řecku se říká, 
že je Sokratovo, a člov ěk už n ějak nevezme 
v úvahu, že to Řecko si to demokraticky 
odhlasovalo, aby toho Sokrata odd ělali. On se 
jim sice posmíval, ale jich bylo víc...“ 
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Další p řepis vystoupení z Českých Bud ějovic 

------------------------------------------- 

 
str.1 ...“Von ten mikrofon už byl jako mikrofon 

budoucnosti, že byl obrácen jako k masám 
/smích/...“ 

zesměšnění hesla 
„ Čelem k masám“. 

   
str.1 ...“Vono t řeba ekonomové vidí, že je t řeba ten 

pohyb, vona ta ekonomika se d ělá jako vlny na 
moři. Furt se to musí omejvat, jako to pob řeží a 
ta špína pak leze sama /smích/...“ 

 
 
útok na hospodá ř. 
situaci. 

   
str.4 Jaroslav HUTKA zpívá píse ň, v jejímž textu se 

objevuje slovo rudá k ůže. U tohoto slova HUTKA 
píse ň p řeruší a uvádí, že kv ůli tomu, aby se mohlo 
publikum p řipojit se zp ěvem, za čne zpívat znovu. 

 

   
str.9 ...“A vono totiž smysl, smysl lidské to má 

budoucnost. To si m ůžete taky zkusit, že 
inklinujeme ke st ředu a k nezáživnu, že když t řeba 
budete dlouhou dobu poslouchat v ětrák, tak ho 
zachvíli p řestanete slyšet, to jo, ale to  není tak 
zajímavý, daleko zajímav ější je, protože tyto 
příklady již zažíváme, a ne s v ětráky /smích/...“ 
 
Následuje píse ň, která je uvedena na str.5 tohoto 
vyhodnocení. 

 

   
str.12  Jaroslav HUTKA zde zpívá píse ň, jejíž 5.sloka zní:   
   
 „D ěti se pou čí dobou feudální, 

silní slabé mu čí, to už dnes není.“ 
útok na politickou 
situaci po r.1968. 

   
str.14  ...“Což častokrát nev ěřím, že jo, ti nemají 

představu o tom, co cht ěj. A že pokud by ji m ěli a 
začali podle ní žít, vod toho dne za čne být sv ět 
normální, protože jak se má, ty voni a naho ře a 
voni nám to. A co nato, že jo, a dosud hraju, že 
jo /smích/...“ 

 

   
str.15  Minulost mává nám jazykem po p ředcích 

vzd ělanou krajinou kostel nebo k říž 
bílou k ůží a vývojem názor ů 
tíží d ějin a odvahou k odporu 
bolestí klí čení pod cizí podkovou 
otázkou skrytou za sluní čkem národ 
snahou o mužnost, zápasem o podvod 
minulost mává nám památkovou správou 
holka pro cizince s p řekrásnou postavou...“ 

 
 
útok na polit.sit. 
po roce 1968. 

   
 Dále je píse ň napsaná na str.11 a 12 tohoto 

vyhodnocení. 
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 Dále zpívá píse ň, jejíž 1.sloka je:  
   
 „pro č asi myslíte lidi, že žijete, 

ale takto podivn ě s žitím nakládáte. 
Copak netušíte, čeho se do čkáte, 
v temnot ě žijete, brzo oslepnete. 
Co s tím ud ěláme, to všechno musíme, 
jiní nám porou čej, my jen posloucháme, 
děláme pouze to, co je te ď t řeba, 
abychom náhodou nep řišli k odplat ě...“ 

útok na politickou 
situaci po roce 
1968. 

   
str.17  Ono, když se názory formovaly, tak od t ěch 16-ti 

let, tak jsem tamhle narazil a to člov ěku sta čí 
někdy na jenom slovo aby v duši n ěkterý v ěci se 
rozsvítili, nebo osvítili. Tehdy byla moda 
aforism ů, to se strašn ě vydávalo, a dneska to snad 
zůstalo jen v dív čích památnících a tehdá jsem tam 
našel takový aforismus a nad tím jsem dlouho 
přemýšlel, m ě to však nemohlo dojít. A p řitom tam 
bylo n ějak řečeno, každý revolucioná ř je jednoho 
dne p řijat. A to je krutá v ěc, že jo. To je horší, 
než um řít v botách. A tak jsem si říkal pane, já 
pokud mám t řebarád ten progres, to um ění 
progresivní d ělat to nemusím rád,  to m ůžu mít rád, 
ale jsem si všim, že t řeba v takovým Rumunsku 
on... ješt ě nevznikl. No pro č. 

Návod, jak rozum ět 
jeho myšlenkám 
 
Interpreta ční 
návod. 

   
str.18  A život bejt k n ěčemu. To je, že každý je 

originál, že se stane orginálem, a nebudou mu ani 
závid ět, ani vy čítat ani prost ě... tento originál 
/smích/. Já jsem letos fasoval n ějaký blbý srdce. 

„model soc. 
v ČSSR“. 

   
str.19  ...“Že jo a voda rozemele kámen a že staré je 

poznamenáno. Vono n ějak to chytili takovým lepším 
prakti čt ějším zp ůsobem, vono je to tak že z tý 
Asie ty zp ůsoby ovládání pak jsou že člov ěk jako 
co jsou za č, aby jich litoval, ale jsou p řitom 
nahoře je to zvláštní... Já mám pocit, že tím 
klackem se toho moc neubrání, ale kdo si uchoval 
kulturu, ten p řežije...“ 

 
 
 
útok na polit.sit. 
po r.1968. 

   
str.24  Následuje píse ň, která je na str.2 a 3 tohoto 

vyhodnocení. 
 

 

 

Přepis dalšího pásku vystoupení v Českých  

Budějovicích  

 
str.1 ...“A vono časem bychom došli samoz řejm ě k tomu, 

že bychom oponu zrušili. A tím a nevím, jestli 
„železná opona“ 
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 bychom došli k tomu, jestli by všichni byli p řed 

oponou nebo tím všichni odstr čeni za oponu...“ 
 

   
str.3 M ě kolikrát se te ďko stalo, že Lucerna, to je 

takový slavný sál v Praze, byl vyprodán a bylo tam 
zhruba 200 lidí, což na sál, kde má bejt 3.000 
lidí je dost málo. Takže je problém, jak se to 
dělá. A voni práv ě vymysleli takovouto v ěc. Jako 
co se spoléhat na diváka, který p řijde a koupí si 
lístek. A takhle a pro č to d ělat takhle složit ě, 
aby každej zvláš ť. Tak se to d ělá zp ůsobem nábo ru, 
že se lístky jako rozdají do t ěch fabrik a voni, 
tam jsou ti, kte ří cht ějí tu kulturu vid ět a tam 
jim to, ta fabrika koupí a rozdá to t ěm lidem. A 
voni zrovna ten ve čer nemají čas, že jo. To jo. 
Takže m ůže pak bejt v novinách napsáno: Ve 
vyprodané Lucern ě, kde bylo 200 lidí, úsp ěšně 
exceloval XY, zp ěvák. No doufám, že to dojde 
nakonec k takové dokonalosti, že v tý vyprodaný 
Lucern ě nebude muset bejt ani jeden divák. Tím 
pádem to bude moct být staženo. Jako tak, pro č ty 
židle voprašovat takhle. Takže se člov ěk dostane 
pak do takové té holé místnosti a aspo ň je 
nakrmenej, že tam dostane potravu, /smích-
potlesk/. 

 
 
útok na kult. 
politiku provád ěnou 
ve prosp ěch 
děl.t řídy. Lucernu 
– viz rok 1968- 
SČSP oslavy V ŘSR. 

   
str.4 ...“Samoz řejm ě ne řeší ten problém, se kterým 

materie pot řebuje ideu a pro č ji hledá...“ 
 
...Vono je nutno brát jako tím dialektickým 
způsobem, který je tv ůr čí...“ 

útok na mate ř.sv ět. 
názor- 
 
„       „      „ 

   
str.4 Hovoří o adaptabilnosti ...“a to tak, že jako když 

se zm ění zásady prost ředí, že ten člov ěk p řežije, 
jo a týká se to pak i v ětších celk ů, jako, že jo a 
takhle...“ 

útok na politickou 
situaci po roce 
1968 

   
str.5 
a 6 

Následuje píse ň, která je uvedena na str.6 tohoto 
vyhodnocení (str.21 a 22) p řepisu z Ústí nad 
Orlicí) 

 

   
str.7 Hovo ří o řečnických otázkách a říká: ...“N ěkdy se 

mi stane, že ud ělám p řestávku v nevhodný okamžik, 
že lidi řeknou ne. A to je zvláš ť a nevím, jestli 
tím d ělám dob ře nebo špatn ě, že si dav uv ědomí, že 
lze říci ne. 

návod na řešení 
vnitropol.situace 
dle p ředstav 
prav.opor. 

   
str.7 Zpívá píse ň, jejíž poslední sloka je: 

 
My jsme ty mrtvoly shnilé, nosíme r ůžové 
brýle, na budoucnost pijeme, po četn ější budeme. 

 
 
útok na polit. síly 
v ČSSR. 

   
str.8 Hovo ří o škole publika, v které se budou vyu čovat 

potlesky. Říká, že v této škole bude vybrán divák, 
kterému zavážou o či a dle potlesku bude m ět 
poznat, co se promítá na tabuli. 

 

 



- 18 – 

 
 Dále říká: 

 
...“T řeba Pražské jaro. A že t řída za čne tleskat. 
A von u čitel se zeptá, čemu t řída tleská. On 
řekne, no Pražskýmu jaru. Výborn ě, že jo. Te ď se 
tam promítne, nevím, no, však vy víte. /smích/. A 
zase potlesk. On říká, ano, to je, že jo, a takhle 
/smích/... 

 
 
vývoj v roce a po 
roce 1968 

   
str.9 ...“Ale nebude to škodit, vono to publikum je  

pot řeba ovliv ňovat denn ě, protože co kdyby se 
zvrhlo a za čalo si to myslit jako po svým...“ 

ideol.práce – útok.  

   
str.9 ...“A takhle k tomu je ta historie dobrý jako  

vyu čovat. A pak ješt ě n ějaký progresivní metody 
jako zp ůsoby reakce...“ 

nev ůle s faktem, že 
pod rouškou 
progresivismu se 
skrývala reakce. 

   
str.12  Jaroslav HUTKA zde zpívá píse ň, která je uvedena 

na str.2 a 3 tohoto vyhodnocení. 
 

   
str.13  ...“A vono te ď se to bude d ělat tak, že ty kytary 

se budou prodávat bez t ěch sk řipc ů a vono zhruba, 
kytara, se tak b ěhem roku rozladí, jinak to bude 
ve fabrice nalad ěný, samoz řejm ě, že se prodá 
umělcovi a ten um ělec za to bude hrát. B ěhem toho 
roku to už za čne bejt rozlad ěný, tak zajede do tý 
fabriky, tam ti výrobci a ti d ělníci, já myslím, 
se sejdou a budou poslouchat. Když se jim to 
nebude líbit, říkají, klidn ě si hrej a nenalad ěj 
mu kytaru. Takžo vono, že jo, je t ěžké být 
Paganinim a hrát na rozlad ěný housle. To a že jo, 
to není nic platný, tím pádem a takhle tím bude 
udělán takovej ten jako dobrej výb ěr, že ti, kte ří 
ty nástroje vyráb ějí, a ť vo nich rozhodujou...“ 
„No a neví se ješt ě, jak to bude vypadat v tý 
kremnici, kde se tisknou koruny. Že si tam možná 
bude n ějaká výjimka. 

útok na vedoucí 
pozici d ěl.t řídy. 

   
str. 
16-18 

Následuje píse ň Pro č pro č pro č v plném zn ění, jak 
je již uvedeno v tomto vyhodnocení. 

 

   
str.19  ...“To je práv ě ten zp ůsob zlidov ění. / část hovoru 

je nesrozumitelná/. Která za číná výk řikem Pyrr ho, 
zvít ězil jsi. A nevím ješt ě po řádně, komu ji 
věnovali. Když jsem se prohrabával d ějinami, 
takhle, nejbližšíma, takže nevím, /bou řlivý 
smích/. 

útok na r. 1968 (v 
téze pravice, že 
bylo t řeba se 
bránit). 

   
str.19  ...“Tak jsem za čal d ělat taky píse ň Jdi dom ů 

publikum /smích/ a ješt ě nevím co m ě čeká, to je 
ale ale...“ 

viz. píse ň „Jdi 
domů Ivane“. 
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str.13  Praha je m ěsto staré 
říká se stov ěžaté 
samá kašna a bán ě 
kostely a domy 
má mnoho p ůvabných míst 
na podzim plno listí 
čisti či denn ě čistí 
špínu z ulice. 
 
V kanálech jsou krysy líné 
občas i potkan se vylíhne 
ve Vltav ě plavou kap ři 
jeden až dva n ěkdy i t ři 
a z podkroví st řech činžovních 
se ozývá zp ěv vlaštov čí, 
než vodtáhnou do teplých míst 
aby m ěly zase co jíst 
 
Na ja ře pu čí stromy 
přestože je ješt ě chladno 
a tak se stane snadno 
že zas omrznou 
sluní čko p ěkně svi ť 
lidé se procházejí. 
 
Hradní stráž stále hlídá 
u vchodu do hraduz 
v kanálech jsou krysy líné 
vob čas i potkan se vylíhne 
ve Vltav ě plavou kap ři 
jeden až dva n ěkdy i t ři 
a z podkroví st řech činžovních 
se ozývá zp ěv vlaštov čí 
než vodtáhnou do teplých míst 
aby m ěly zase co jíst. 
 
Když léto hlásí p říchod 
jahody jsou p řezrálé 
město se rychle svlíkne 
a jde si zaplavat 
sluní čko p ěkně svítí 
Karl ův most ješt ě stojí. 
 
Hradní stráž stále hlídá 
Prahu zpocenou 
v kanálech jsou krysy líné 
vob čas i potkan se vylíhne 
ve Vltav ě plavou kap ři 
jeden až dva n ěkdy i t ři 
a z podkroví st řech činžovních 
se ozývá zp ěv vlaštov čí 
než vodtáhnou do teplých míst 
aby m ěly zase co jíst. 
 
Už je tu zase podzim 
čas ten je nejkrásn ější 
Vltava už je prázdná 
a stromy ješt ě nehu čí 
sluní čko p ěkně svítí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Třeba vyjasnit zda 
možno spojovat 
hradní stráž a jeho 
narážky na krysy. 
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 z komín ů už se kou ří. 

 
Hradní stráž stále hlídá 
sle čna jde vyven čit psa 
v kanálech jsou krysy líné 
vob čas i potkan se vylíhne 
ve Vltav ě plavou kap ři 
jeden až dva n ěkdy i t ři 
a z podkroví st řech činžovních 
se ozývá zp ěv vlaštov čí 
než vodtáhnou do teplých míst 
aby m ěly zase co jíst. 
 
/poslední sloku – refrén zpívalo též obecenstvo/ 
 
Třeskutá paní zima 
vládne nám dnem i nocí 
tramvaje lín ě vle čou 
náklad zmrzlých t ěl 
za kamnama se kr čím 
sotva nos ven vystr čím. 
 
Však hradní stráž m ě hlídá 
budou Vánoce 
i krysy jsou te ď zmrzlý 
a potkani se nelíhnou 
kap ři už jsou na peká čích 
jeden až dva n ěkdy i t ři 
a z podkroví st řech činžovních 
visí st řešné rampouchy 
takže se nic nezm ěnilo 
na ja ře za čnem nanovo. 
 
Hradní stráž stále hlídá 
   „     „     „    „ 
   „     „     „    „ 
   „     „     „    „ 
u vchodu do hradu 
hradní stráž stále hlídá 
   „     „     „    „ 
   „     „     „    „ 
u vchodu do hradu. 
 
/poslední sloku zpívá též obecenstvo/. 

 

 

Poznámka k str.25 přepisu č.3 z Českých Bud ějovic. 
Nahrávka je zde nekvalitní, p řesto lze však uvést n ěkteré další v ěci, které 
v p řepise nejsou. Pokud pronekvalitní nahrávku uvést ne lze, bude 
vyte čkováno. 
Tato píse ň je ze stylu slovanského soulu....z Moravy, moravšt ina proti 
St ředočeskému ná řečí, která vznikla spisovnou češtinou (z které vznikla 
spisovná čeština) ??... takže mn ě se n ěkdy stává, ž ře... Píse ň, která 
vznikla v Ostrav ě, myslím si, že ten Nezru č, kdyby dneska žil, že by psal 
takovéto sociální balady. Následuje hra na kytaru a  pískání, které 
připomíná píse ň práce (v jiné tónin ě), dále píse ň „Alon anfa de la patrio“. 
Po dopískání následuje píse ň: Vole, vole krávo... dej sem žváro... nekecej 
krávo, skopová hlavo. (dále dle p řepisu na str. 25). 
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Vystoupení v Pardubicích dne 16.6.1975.  
 

 
str.9 zpívá píse ň, jejíž druhá sloka je:  
   
 „Necitelní jsou mou bolestí 

a v šedé ploše jedna rýha, 
co pro všechno m ěřítkem je. 
Muž s bajonetem ostražit ě hlídá, 
řeknu-li víc, tak mn ě zabije. 
Stahuji rolety, zakrývám sv ětlo, svékám 
šaty v toužení, ucpal jsem škvíry 
a je tu tak teplo a k ránu jsem udušený. 

útok na 
vnitropolitickou 
situaci. 

 

Dále není ze záznamu jasné, co zpívá HUTKA a co jis tý Ladislav FAJT nebo 

FIALA, proto není p řepis dál po řizován. 

 

 

(podpis) 



Součást: X.správa FMV      Výtisk čís.: 2 
Odbor ...........2. ..............odd......1.............................  Počet listů: 1 
Operat.pracovník: ........... npor. Groho ľ.............  Přílohy: 0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:  
Č.svazku.................kr.jméno...........MICHAL............. 
Číslo jednací................................................................ 
(Pouze při odeslání mimo odbor). 
 

       V ......Prahe ........... dne ...5.dec. ..19..78 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 
 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

  Stručně podstatu poznatku: 
T O M I N O V Á  Zdena, H U Ť K A  Jaroslav – poznatky k vzájemým 
stykom, záujem HU ŤKU o situáciu v ČSSR, vysvetlenie dôvodov pre které 
nedošlo k pozvaniu TOMINA do Holandska 

 
Schůzka konána dne ................................................  Popis. událost se stala dne.... 19.nov.1978 ........ 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

Prameň uviedol, že d ňa 19. novembra 1978 bol prítomný telefonického 

rozhovoru Zdeny TOMINOVEJ s čsl. ob čanom žijúcim v Holandsku, Jaroslavom 

HUŤKOM. 

 HUŤKA sa v rozhovore zaujímal o situáciu v ČSSR. TOMINOVÁ mu 

odpovedala, že po brnenských rozsudkoch je to u nás  hrozné. Informovala ho, 

že CIBULKA dostal dva roky a CHLOUPEK dvadsa ť mesiacov. Petr POSPÍCHAL ako 

mladistvý dostal jedenás ť mesiacov. Pod ľa TOMINOVEJ sú to šialené tresty. 

Všetci traja však boli bezvadní a mali výborné záve re čné re či. Odsúdení 

boli za to, že organizovali koncerty HU ŤKU a T ŘEŠŇAKA. TOMINOVÁ 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

 

VN-003256/2-1/78 

1x do sv.STROJNÍK 
1x pre 2.a odb. S-ŠtB Praha 
1x pre AIO 

50 

4. dec. 1978  
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 požiadala HU ŤKU, aby jej častejšie zavolal.¨ 

 

  TOMINOVÁ informovala potom HU ŤKU, že LANDOVSKÝ s HAVLOM majú ma ť 

uzatvorenie spisu k plesu a že ŠABATA je stále ve v äzbe a súd sa 

očekáva po dvoch mesiacoch. 

 

  HU ŤKA se zaujímal o to, ako to bolo s pozvaním manžela  do Holandska 

istým pánom RASLOM. Dodal, že celé pozvanie sa vlas tne len 

pripravovalo, ke ď došiel telegram od MACHOVCA, že sa všetko ruší, 

pretože TOMIN o ni č také nestojí. 

 

  TOMINOVÁ na vysvetlenie uviedla, že všetko v pods tate vyšlo od 

MACHOVCA, ktorý sa snažil s dobrým úmyslom dosta ť TOMINA do zahrani čia, 

aby tam mohol vedecky pracova ť. Pobyt však bol TOMINOM potom odmietnutý 

s v ďačnos ťou, pretože on sa rozhodol ešt ě tu ur čitú dobu zotrva ť. 

 

  2. Jedná sa o poznatky k udržiavaniu kontaktov Ja roslavom HU ŤKOM do 

ČSSR. Z poznatkov vyplýva, že HU ŤKU zaujímajú predovšetkým poznatky 

k politickej situácii v ČSSR. Ďalej poznatky vysvet ľujúci dôvody pre 

ktoré nedošlo k pozvaniu Juliusa TOMINA do Holandsk a. 

 

  4. Odstúpi ť 2.a odb. S-ŠtB Praha, využi ť v rozpracovanej akcii 

STROJNÍK. 

 

  5. TOMINOVÁ Zdena, nar. 7.2.1941, bytom Praha 7, Keramická 287/3, 

bezppracovného pomeru, signatárka charty. 

 

   HU ŤKA Jaroslav, nar. 1.4.1947 Olomouc, naposledy bytom  v ČSSR 

Praha 4, Neklanova 30, spevák, toho času v Rotterdame, Holandsko. 

 

  6. Poznatky je možno považova ť za pravdivé. 

 

 

Vypracoval : npor. Ing. Groho ľ (podpis) 

 

 

Náčelník 1. odd. 2.a odboru 

kpt. Ř í h a  Václav 



 

 

S-StB-P r a h a 

 

2a odbor, 4. odd.  

 

V Praze dne .................... 

 

Statisticko eviden čnímu odd ělení 

 

z d e  

 

 Dne ............ byl p ředán svazek kryc.jm. ........................... 

druh sv. ............... reg. č. ................., obsahující...... list ů 

k dalšímu rozpracování s. ........................ ze  odd ělení 

S-StB-Praha. 

 Z t ěchto d ůvod ů žádám o provedení p říslušné zm ěny v evidenci. 

 

 

Předal: .................. 

 

Převzal: ................. 

 

 

 

Náčelník 2a odboru 4. odd ělení : 

 

(podpis) 

.......................... 

19. 2. 1979 

19. 2. 79 ZPĚVÁK 

signální 
26272 

736 

SKLENÁŘOVI 4 

pprap. Zíta 

nstržm. Sklenář 



Správa StB Praha 

 

2a odbor – 4. odd ělení 

---------------------- 

 

 

 

V Praze dne 27. 2. 1979 

 

P r v o p i s e m ! 

Počet list ů: 4 

 

 

S c h v a l u j i : 

 

(podpis) 

.......................... 

Náč. 2a odboru S-StB Praha 

 

 

 

 

N  Á  V  R  H 

 

na uložení signálního svazku č. 26 272 do archivu MV 

--------------------------------------------------- -- 

 

 

 Navrhuji uložit do archivu MV signální svazek č. 26272, 

vedený od heslem „ZP ĚVÁK“ na osobu: 

 

HUTKA Jaroslav,  nar. 21.4.1947 Olomouc, české národnosti, 

      čsl. st. p řísl., bez pol. p řísl., svobodný 

      um ělec, bytem Holandsko Rotterdam. 

 

 

O d ů v o d ň u j i : 

 

 Na jmenovaného byl dne 4. 4. 1975 založen PO sv. č. 14328, 

S-StB Hradec Králové. Protože HUTKA p ři svých vystoupeních 

v r ůzných krajích ČSSR naplnil svým jednáním skutkovou podstatu 

ZHODNOCENO 
13 března 1979 

Přísně tajné 
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 tr. činu hanobení republiky a jejího p ředstavitele, hanobení národa, 

rasy a p řesv ědčení podle §§ 102 a 198/b tr. zák., byl PO svazek p ředán 

vyšet řovacímu odboru S-StB Hradec Králové. 

 

  Jelikož HUTKA nebyl dosud soudn ě trestán, vztahovala se na n ěj 

amnestie presidenta republiky ze dne 8. 5. 1975 a v ěc byla usnesením 

vyšet řovatele odložena dle § 159 tr. řádu se z řetelem k ustanovení § 

11/1 tr. řádu. 

 

  Šet řením bylo zjišt ěno, že jmenovaný byl vy řazen z evidence PKS, 

protože se nedostavil na rekvalifika ční zkoušku. Z tohoto d ůvodu nem ěl 

jmenovaný žádnou um ěleckou kvalifikaci a nemohl být zprost ředkován 

žádnou um ěleckou agenturou. HUTKA však vystupoval i nadále, n ejvíce pod 

záštitou ZK ROH a SSM. 

 

  Šet řením bylo zjišt ěno, že jmenovaný i nadále p ři svých vystoupeních 

používá dvojsmyslných narážek, které mají svým obsa hem negativní dopad 

na poslucha če. Z t ěchto d ůvod ů byl na HUTKU založen signální svazek č. 

26272, vedený pod heslem „ZP ĚVÁK“. 

 

  K osob ě HUTKY byla provád ěna opat ření na MK, KV SSM a kulturních 

st řediscích St ředočeského kraje k zabrán ění jeho ve řejného vystupování. 

 

  Ve spolupráci s KS SNB České Bud ějovice bylo zrušeno vystoupení 

jmenovaného na folkovém festivalu v Českém Krumlov ě. 

 

  V knižním nakladatelství ORBIS, kde v roce 1975 v yšla HUTKOVI knižn ě 

pohádka pro d ěti, bylo s ředitelem nakladatelství jednáno o tom, aby do 

budoucna neza řazoval jeho knihy do tisku. 

 

  V hudebním nakladatelství SUPRAPHON bylo jedná se  s. ředitelem 

KAŠÁKEM, aby jeho další desky nebyly vydávány, prot ože se jedná o 

„umělce“ bez um ělecké kvalifikace. 

 

  Prost řednictvím ředitele RaJ Lucerna – Barrandov bylo zrušeno 

vystoupení HUTKY dne 12. 10. 1976 ve velkém sále Lu cerny, dále pak 

vystoupení jmenovaného dne 24. 9. 1976 v Malostrans ké besed ě. 



- 3 – 

 

 

  Na ONV Praha 5 bylo projednáno zrušení jeho statu tu svobodného 

povolání. Toto bylo od ůvodn ěno tím, že jej nezprost ředkovává žádná 

umělecká agentura, protože nemá žádnou um ěleckou kvalifikaci. 

 

  S Jaroslavem HUTKOU byl dne 28. 9. 1976 proveden profylaktický 

pohovor, kde byl jmenovaný upozorn ěn, že obsah jeho písní není 

v souladu s kulturn ě politickou linií naší strany. HUTKA p řiznal, že 

některé jeho texty mohou být publikem chápány jako so učasná kritika 

proti politickému z řízení v ČSSR. 

 

  Na základ ě zjišt ění, že si HUTKA nechává vyplácet honorá ře za 

vystoupení dle vyhlášky MK ze dne 8. 8. 1973 č. 11 – 753/73 o 

odměňování ob čanů, na což jako estrádní um ělec nemá nárok, byla tato 

činnost jmenovaného prokonzultována na vyšet řovacím odboru VB. Signální 

svazek byl odboru vyšet řování VB odeslán k dalšímu rozpracování, ke 

kterému nedošlo, nebo ť bylo zjišt ěno, že činnost HUTKY nelze trestn ě 

postihnout. 

 

  V této dob ě bylo agenturn ě – operativní cestou zjišt ěno, že Jaroslav 

HUTKA je rozhodnut zažádat o vyst ěhování z ČSSR. Dne 10. 5. 1978 podal 

žádost o povolení vyst ěhování do Nizozemí spole čně s manželkou 

Danielou. Jako d ůvod vyst ěhování uvedl um ěleckou a osobní diskriminaci. 

 

  Žádosti Jaroslava HUTKY a jeho manželky bylo vyho věno a oba 

vycestovali dne 18. 10. 1978 v 15.00 hod. p řes OPK Rozvadov do 

Nizozemí. 

 

  V pr ůběhu rozpracování akce „ZP ĚVÁK“ bylo využito technického úkonu 

TA – 133. Do rozpracování akce byli využiti TS „K ŘÍŽ“ a TS „JI ŘINA“. 

 

  Sou časná činnost Jaroslava HUTKY v zahrani čí je sledována ve sv. NO 

č. 126272. 
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  Vzhledem k t ěmto skute čnostem navrhuji uložit signální svazek č. 

26272, vedený pod heslem „ZP ĚVÁK“ do archivu MV na dobu 10-ti let. 

 

 

Vypracoval: nstržm. Sklená ř ( podpis) 

 

 

 

S o u h l a s í m : 

 

(podpis) 

........................... 

Náč. 4. odd. 2a odboru 

/por. KARÁSEK Ji ří/ 

 

 

 

 

 

 

 



M I N I S T E R S T V O   V N I T R A 
 
 

PŘÍSNĚ TAJNÉ! 
 
 
 
 
 
 

0126272 
_________________________________ 

Registrační číslo 
 
 
 

3 
_________________________________ 

Krycí jméno 
 
 
 
 
 
 

Registrován dne ______________________   Ukončen dne ____________________________ 
 
Obnoven dne _________________________   Ukončen dne ____________________________ 
 
____________________________________   _______________________________________ 
 
 
 
 
 
     
Archivní číslo ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

677997 

677997 
 

-8.III.77 



 

 

 

 

___________________________________________ 

 

 

Datum narození _______________________________ 

 

Rodné číslo __________________________________ 

 

 

 

_________________________________   _______________ _______________ 

 

 

 
Registrační 
číslo 

Druh svazku – 
spisu 

Útvar, odbor, 
oddělení 

Datum 

0126272  2a –3.4  

    

    

 

Záznamy o kontrole svazku – spisu nebo seznámení se s jeho obsahem 

Datum 
Útvar 
odbor 

oddělení 

Důvod seznámení, nebo 
čj. rozhodnutí o kontrole 

Podpis 
č. služ. průkazu 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

jméno a příjmení osoby 
foto osoby 

Název objektu: 
Druh trestného činu: 

Adresa objektu: 
Místo trestného činu: 

NO -8.III.77 



SEZNAM DOKUMENT Ů 
ve svazku – spisu registrační číslo ........................................................................................................................... 
   (druh svazku) 
 
 

Poř. 
číslo 

Označení písemnosti 
(čj. o čem, o kom, pojednává) 

Písemnost 
zařazena na straně Poznámka 

1 Návrh na založení svazku 
1-2 

 

2 Dokumentace 
3 

 

3 Přeregistrace svazku 
4 

 

4 Změnový list 
5 

 

5 OZNÁMENÍ o trvalém vystěhování 
6 

 

6 VÁCLAV HAVEL  - jednání s Jar. HUTKOU 
7 

 

7 Založení gramofonové společnosti „ŠAFRÁN 78“ 
8-9 

 

8 Jar. HUTKA – sdělení poznatků 
10-11 

 

9 Přeregistrace svazku 
12 

 

10 úřední záznam 
13, 

 

12 Návrh na ukončení svazku 
14-15 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

0126272 

Zničeno 
-2. IV 79 

Zničeno 

Zničeno 
-2. IV 79 



S E Z N A M  O S O B 
ve svazku – spisu registrační číslo ........................................................................................................................... 

 
 

Poř. 
číslo 

jméno a příjmení Data 
narození 

Prochází 
na straně 

Evidován 
blokován 

dne 

Zrušeno 
dne 

1 HUTKA Jaroslav 

 

    

2 HAVEL Václav  7,11   

3 BOKEŠ Jiří  8,9   

4 PALLAS Jiří  8,9   

5 KARÁSEK Svatopluk  8,   

6 TŘEŠŇÁK Vlastimil  8,11,   

7 MERTA Vladimír  11,   

      

      

      

      

 

Průběžně 

0126272 



Správa Sboru národní bezpe čnosti 

hl.m. Prahy a St ředočeského kraje 

 

Správa státní bezpe čnosti 

2a. odbor – 3. odd ělení 

__________________________________ 

 

 

V Praze dne 28.2.1977 

 

 

 

 

S c h v a l u j i : 

 

(podpis) 

______________ 

 

 

 

     N á v r h 

 

na evidování NO podle PM ČSSR č.44/70 do kategorie č.2. 

___________________________________________________ ____ 

 

 

H U T K A  Jaroslav, nar. 21.4.1947 Olomouc, české národnosti, 

      čsl.státní p říslušnosti, bez politické 

      p říslušnosti, svobodný um ělec, bytem 

      Praha 2 – Vyšehrad, Neklamova 30. 

      Tel: 294856 

 

 

 Jmenovaný je rozpracován v akci „Zp ěvák“ v signálním svazku č. 26272 

podle §§ 102 a 198/b tr.zákona. 

 

 

Z d ů v o d n ě n í : 

_____________________ 

 

Jaroslav HUTKA od roku 1974 vystupuje jako zp ěvák a kytarista folkových 

písní ve volném sdružení písni čkářů ŠAFRÁN pod záštitou r ůzných ZV ROH a ZO 

SSM. 
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 P ři svých vystoupeních v r ůzných krajích ČSSR naplnil svým jednáním 

skutkovou podstatu trestných čin ů podle §§ 102 a 198/b tr.zákona. 

 

 Jelikož Jaroslav HUTKA nebyl dosud soudn ě trestán, vztahovala se na 

něho amnestie presidenta republiky ze dne 8.5.1975 a věc byla usnesením 

vyšet řovatele odložena podle § 159/2 tr. řádu. 

 

 Dalším šet řením činnosti jmenovaného bylo zjišt ěno, že ve svých 

vystoupeních nadále pokra čuje a op ět používá dvojsmyslných narážek v ůči 

politice KS Č a zpívá písn ě, které mají svým obsahem negativní dopad na 

poslucha če, v ětšinou z řad mládeže a studentstva. 

 

 

Vypracoval: por. Tampier Vl. (podpis) 

 

 

Náčelník 3.odd ělení 2a.odboru 

(podpis) 

/ mjr.Hi řman Jar. / 



 

 

Správa StB Praha 

2a.odb. – 3.odd. 

________________ 

 

 

V Praze dne ....................... 

           

                   

          Prvopisem! 

 

 

Statistické eviden ční odd ělení 

 

zde 

______________________________ 

 

 

 

Přeregistrace svazku 

____________________ 

 

 

 

 Dnešního dne byl p ředán svazek ................................. reg. 

číslo ................ obsahující ................. list ů k dalšímu 

rozpracování s. ............... . Z t ěchto d ůvod ů žádám o provedení 

příslušné zm ěny v evidenci. 

 

 

Předal:................ 

Převzal: .............. 

 

 

Náčelník 3.odd.2a.odboru 

(podpis) 

pplk.Hi řman Jar. 

 

30. 8. 1977 

Přísně tajné 

NO/2 - HUTKA 

0126272 3 

nstržm. Zítovi 

por. Tampier 

nstržm. Zítovi 

S-STB Praha – SEO 
změna ŘO 

Prošlo evidencí 
 
Dne_31.VIII 77_______Podpis__________
 



Součást: X.správa FMV      Výtisk čís.: 2 
Odbor ...........2. ..............odd......1.............................  Počet listů: 1 
Operat.pracovník: ........... kpt.Sedlák ..................  Přílohy: 0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:  
Č.svazku.................kr.jméno...........MICHAL............. 
Číslo jednací................................................................ 
(Pouze při odeslání mimo odbor). 
 

       V ......Praze ........... dne ...11.12. ..19..78 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 
 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

  Stručně podstatu poznatku: 
 Václav HAVEL – jednání s Jaroslavem HU ŤKOU ohledn ě možnosti 

nějakého spojení, které by omezovalo kontrolu 
pracovníky SNB. 

 
Schůzka konána dne ................................................  Popis. událost se stala dne.... 28.11.1978 .......... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1) Pramen sd ělil, že byl p řítomen jednání V. HAVLA s Jaroslavem HU ŤKOU, 

při kterém HU ŤKA sd ěloval, jak se mu vede v Holandsku a jaké jsou tam 

sou časné pom ěry. Uvedl, že bude pokra čovat v psaní fejeton ů a jejich 

zasílání i do ČSSR na r ůzné adresáty. HAVEL to považuje za velmi správné, 

když se p řispívá do zdejšího „samizdatu“ také zven čí. 

 HUŤKA se také zmínil o tom, že v Holandsku existuje ti skový plátek 

„Komenského okno“, ve kterém bylo o HAVLOVI uvedeno , že je to tvrdý 

komunista, který v padesátých letech psal svinstva.  O auto řích tohoto 

článku se vyjad řuje, že jsou to idioti a blbci. 

 HAVEL se pak zajímal, jestli m ěl již HU ŤKA v Holandsku n ějaké 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

VN-000043/2-1/78 

1x sv. 14771 – akce TOMIS 
1x 2a odbor S-StB Praha 
1x AIO 

s. Kotál 



 

 

koncerty, na což mu odpov ěděl, že nem ěl, protože se domnívá, že ten 

začátek bude nejkomplikovan ější, ale to mu nevadí, protože rozb ěhl 

zcela jiné v ěci, o kterých již konkrétn ě nehovo řil. 

 Vzájemn ě se domlouvali na tom, jaké by si zvolili spojení, aby z n ěj 

nebylo možno usoudit o co se jedná a rozum ěli pouze ti, kte ří spolu 

hovo ří a dále se dohodli na písemném spojení, že HU ŤKA bude posílat 

HAVLOVI pohledy o číslované od jedni čky. Pak se dohodli na tom, že HU ŤKA 

bude d ělat sprost ředkovatele mezi Chartou a Kanadou, kam bude p řevážet 

dokumenty, které vydá Charta, protože na ja ře p říštího roku pojede na 

tento koncert koncertovat. 

 

2) Informace potvrzuje široký okruh styk ů HAVLA na čs. ob čany, žijící 

v kap. cizin ě a tito jsou využívání k nep řátelské činnosti proti ČSSR. 

 

3) 0 

 

4) Ve spolupráci s 2a odborem u činit opat ření sm ěřující k omezení 

spojení HAVLA s HU ŤKOU. 

 

5) Václav HAVEL, nar. 5.10.1936, byt. Praha 6, U de jvického 

rybní čku 1397/4. 

  Jaroslav HU ŤKA, nar. 21.4.1947 Olomouc, byt. Roterdam, 

      Holandsko 

 

 6) Informace je hodnov ěrná, nutno s ní nakládat p řísn ě d ůvěrn ě. 

 

 

 Operativní pracovník 

 kpt. Sedlák (podpis) 

Náčelník 1. odd. 2. odb. 

kpt. Říha Václav (podpis) 



 

Součást: S-StB Praha       Výtisk čís.: 2 
Odbor ...........2a..............odd......3.............................  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: ..........nstržm. Blažek .........  Přílohy: 0 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník: Vyhotoveno 3x  
Č.svazku.................kr.jméno...........DOKTOR............. 
Číslo jednací................................................................ 
(Pouze při odeslání mimo odbor). 
 

       V ......Praze ........... dne ...28.12. ..19..78 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 
 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

  Stručně podstatu poznatku: 

 Založení gramofonové spole čnosti „ŠAFRÁN 78“ – zpráva. 

Poznatky k Jaroslavu HUTKOVI. 

 
Schůzka konána dne ................................................  Popis. událost se stala dne....................................... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1/ Pramen hovo řil dne 28.12.1978 s vyst ěhovalcem Ji řím BOREŠEM, který žije 

v Západním Berlín ě a navštívil na váno ční svátky ČSSR. BOREŠ ho informoval 

o založení gramofonové spole čnosti „ŠAFRÁN 78“. Na založení se podíleli 

Ji ří PALLAS, který se vyst ěhoval do Švédska a Jaroslav HUTKA, t. č. 

v Holandsku. V roce 1978 vydala spole čnost celkem 3 desky. Jedná se o desky 

Svatopluka KARÁSKA, Vlastimila T ŘEŠŇÁKA a Jaroslava HUTKY. 

 Ji ří PALLAS d ělá nabídkový leták pro tyto desky. Pro čsl. dizidenty 

mají být desky prodávány se slevou. Tento leták se zasílá i na Západ 

s doporu čením, aby objednali a zaplatili vybranou desku svým  

známým z ČSSR. Uvažuje se o tom, že by deska byla dodána v ji ném obalu. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

OS-00101/2a-78 

Výt. č. 1: sv. č.28304 zde 
2: 2a/4 
3: X.S-FMV 1. odbor 

Kotál 

28304  

133  

28.12.78 28.12.78 



 

 

 

- 2 – 

 

 

 P ůvodní obal by se zaslal dodate čně. Gramofonová firma by úzce 

spolupracovala s redakcí časopisy INFORMA ČNÍ MATERIÁLY, kam by se 

zasílaly objednávky. 

 

  Dále ROBEŠ hovo řil o Jaroslavu HUTKOVI. V Holandsku je velmi 

spokojen. Dostal zde pom ěrn ě dob ře za řízený byt a údajn ě měl dostat od 

vlády i osobní automobil. O vánocích byl na zájezdu  v Pa říži, a po čítá, 

že odcestuje za 2 m ěsíce na turné do USA a Kanady. HUTKA již také 

telefonicky kontaktoval vedoucí p ředstavitele CHARTY 77. 

 

 2/ Zpráva informuje o založení gramofonové spole čnosti „ŠAFRÁN 78“ čsl. 

dizidenty a o kontaktování p ředstavitel ů CH-77 Jaroslavem HUTKOU 

z Holandska. 

 

 3/ 0 

 

 4/ Po vyhodnocení na VSEO zaslat dle rozd ělovníku. TS je nadále 

úkolován k zjišt ění dalších informací o činnosti gramofonové 

spole čnosti. 

 

 5/ Ji ří ROBEŠ  nar. 5.3.1948 

  Ji ří PALLAS  nar. 30.8.1948 

  Jaroslav HUTKA nar. 21.4.1947 

 

 6/ Zprávu p ředal prov ěřený TS, hodnotím ji za pravdivou. 

 

 Vypracoval: nstržm. Lama čka (podpis) 

 

 

Náčelník 3. odd ělení 2a odboru 

(podpis) 

/ pplk. Václav HUSÁK / 

 



 

Čj: OS-0056/2a-79 

 

 

2a odbor, 4. odd ělení 

5. ledna 1979 

 

 

Výtisk č.: 2. 

Počet list ů: 2. 

 

 

 

Oddělení Státní bezpe čnosti 

 

KARLOVY VARY 

------------ 

 

 

 

 HUTKA Jaroslav – sd ělení poznatk ů. 

 ---------------------------------- 

 

 

  Zp ěvák Jaroslav HUTKA, nar. 21.4.1947 byl naší sou částí 

rozpracováván v akci „ZP ĚVÁK“, sig. sv. č. 26272. 

 

  Jmenovaný byl v uvedené akci rozpracováván pro d ůvodné podez ření, že 

jako písni čkář a zp ěvák svými koncertními vystoupeními po celém území 

ČSSR, zejména ve studentských a mládežnických klubec h mařil sou časnou 

kulturní politiku KS Č a veškerá opat ření v oblasti kulturní fornty 

našich stranických a státních orgán ů. Mimo to se často v jeho písních 

projevily nevhodné nám ěty s náboženskými motivy. Jeho vystoupení byla 

hodnocena jako existencionalistická, postrádající a ktuelnost a výchovný 

smysl. 

 

 Jaroslav HUTKA m ěl do 1.7.1975 řádnou um ěleckou kvalifikaci 

v Pražském kulturním st ředisku. Na základ ě rozpracování uvedené akce 

bylo provedeno profylaktické opat ření s cílem vy řazení Jaroslava HUTKY 

z Pražského kulturního st řediska s tím  zamezit jeho nevhodnému 

Přísně tajné 



 

 

 

- 2 - 

 

 

 

vystupování. Po ztrát ě možnosti vystupovat pod PKS i nadále vystupoval 

a to jako host n ěkterých hudebních skupin a též provád ěl řadu 

nelegálních koncert ů v r ůzných bytech prav. exponent ů (nap ř. Václav 

HAVEL apod.). Nej čast ěji vystupoval v tzv. „volném sdružení písni čkářů“ 

„ŠAFRÁN“, kam se řadí též Vladimír MERTA, nar. 20.1.1946, Vlastimil 

TŘEŠŇÁK, nar. 26.4.1950 a další. 

 

 Jaroslav HUTKA také vystupoval za honorá ř do výše 400,- K čs za 

vystoupení na základ ě smluv, které si sám vyhotovoval s odkazem na 

rozhodnutí ministerstva kultury ČSSR č. 11, 753/73 – V/2 ze dne 

8.8.1973. 

 

 Z t ěchto d ůvod ů bylo vyšet řování p ředáno orgán ům VB, kte ří zahájili 

proti Jaroslavu HUTKOVI tr. stíhání dle § 118, odst . 1, tr.zákona pro 

nedovolené podnikání. Toto tr.stíhání bylo pozd ěji ukon čeno. 

 

 Dne 10.5.1978 zažádal Jaroslav HUTKA o trvalé vyst ěhování, což 

odůvod ňoval tím, že zde nem ůže svobodn ě p ůsobit a dále rozvíjet svoji 

hudební a um ěleckou činnost. Tomuto požadavku bylo vyhov ěno. Jaroslav 

HUTKA se dne 11.10.1978 vyst ěhoval i se svojí manželkou do Holandska a 

nyní řije v Rotterdamu. 

 

Vypracoval: nstržm. Sklená ř 

 

 

Náčelník 2a odboru Správy StB Praha 

(podpis) 

/ mjr. Jaroslav GRABMÜLLER / 



 

S-StB-P r a h a 

2a odbor. 4.odd.  

 

V Praze dne .................  

  

 

 

 Statisticko eviden čnímu odd ělení 

 

z d e  

 

 

 

 Dne .......... byl p ředán svazek kryc. jm. ................... 

druh sv. ............ reg. č. ............ obsahující ....... list ů 

k dalšímu rozpracování s. .........................  ze .... odd ělení 

S-StB-Praha. 

 Z t ěchto d ůvod ů žádám o rovedení p říslušné zm ěny v evidenci. 

 

 

Předal : ..................... 

 

Převzal : .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náčelník odboru, odd ělení : 

 

(podpis) 

........................... 

19.2.79 

19.2.79 
HUTKA 

NO 126272 5 

SKLENÁŘOVI 4 

pprap. Zíta 

nstržm. Sklenář 

S-STB Praha – SEO 

změna oper. prac. 

Prošlo evidencí 
 
Dne_6.III 79_______Podpis__________ 
 



 

Správa StB Praha 

 

2a odbor – 4. odd ělení 

---------------------- 

 

 

V Praze dne 12.3. 1979 

  

P r v o p i s e m 

Počet list ů : 1 

 

 

 

 

Ú ř e d n í   z á z n a m 

--------------------------- 

 

 

 Dne 12.3.1979 bylo provedeno telefonické dožádání na SPV FMV ohledn ě 

HUTKY Jaroslava, nar. 21.4.1947. Jmenovaný se dne 1 1.10.1978 vyst ěhoval 

do Holandska a nyní žije v Rotterdamu. 

 

 

 Vypracoval : nstržm. Sklená ř (podpis) 

 

 

 

Náčelník 4.odd. 2a odboru 

(podpis) 

/por. KARÁSEK Ji ří/ 



 

 

S p r á v a StB Praha 

 

2a odbor – 4. odd ělení 

---------------------- 

 

 

 

 

 

V Praze dne 26. 3. 1979 

 

 

Prvopisem! 

Počet list ů: 2 

 

 

 

S c h v a l u j i : 

 

(podpis) 

............... 

 

 

 

N Á V R H 

 

na uložení NO svazku č. 126272 do archivu MV 

--------------------------------------------- 

 

 Navrhuji uložit do archivu MV svazek NO č. 126272, vedeného na osobu : 

 

HUTKA Jaroslav,  nar. 21. 4. 1947 Olomouc, české národnosti, bez 

politické p říslušnosti, svobodný um ělec, bytem Holandsko, Rotterdam. 

 

O d ů v o d ň u j i : 

 

 na jmenovaného byl 8. 3. 1978 založen NO svazek č. 126272, protože 

HUTKA při svých vystoupeních v r ůzných krajích ČSSR používal dvojsmyslných 

narážek, které m ěly svým obsahem negativní dopad na poslucha če. 

Přísně tajné 



 

 

- 2 – 

 

 

 

 Jaroslav HUTKA byl nejd říve rozpracováván v PO svazku č. 14328, S-StB 

Hradec Králové a pozd ěji v signálním svazku č. 26272, S-StB Praha. 

 

 Na po čátku roku 1978 bylo agenturn ě operativní cestou zjišt ěno, že 

HUTKA je rozhodnut žádat o vyst ěhování z ČSSR. Dne 10.5.1978 podal žádost o 

povolení vyst ěhování do Nizozemí spole čně s manželkou Danielou. Jako d ůvod 

k vyst ěhování uvedl um ěleckou a osobní diskriminaci. 

 

 Žádosti Jaroslava HUTKY a jeho manželky bylo vyhov ěno a oba vycestovali 

dne 18. 10. 1978 v 15.00 hod. p řes OPK Rozvadov do Nizozemí. Sou časn ě byl 

HUTKA vyňat ze státního svazku ČSSR. V sou časné dob ě se zdržuje 

v Rotterdamu. 

 

 Vzhledem k t ěmto skute čnostem navrhuji uložit svazek NO č. 126272 do 

archivu MV na dobu 10 let. 

 

Vypracoval: nstržm. Sklená ř (podpis) 

 

 

D o p o r u č u j i :        S o u h l a s í m : 

(podpis)           (podpis) 

.....................      .................... 

Náč. 4. odd. 2a odb.      Ná če. 2a odb. S-StB Praha 

/por. Ji ří KARÁSEK/      /mjr. Jar. GRABMÜLLER/ 

 



MINISTERSTVO VNITRA  

 

 

PŘÍSNĚ TAJNÉ! 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................... 

Registrační číslo 

 

 

 

............................................................................................... 

Krycí jméno 

 

 

 

 

 

S L O Ž K A 
 

 

 

 

 

Vydáno dne ................................................................ Ukončeno dne .................................................................. 

 

Archivní číslo ............................................................................................................................................................. 

 

26272- 

ZPĚVÁK 

DOKUMENTACE 

21. IX. 78 



S E Z N A M   D O K U M E N T Ů 
ve svazku – spisu registrační číslo ........................................................................................................................... 

 

Poř. 
číslo 

Označení písemnosti 
(čj. o čem, o kom, pojednává) 

Písemnost 
zařazena na straně Poznámka 

1 HUTKA Jar. + LAJCMAN - sdělení 1 

 

2 PhDr. DANNER František – zápis o výpovědi 2-7 

 

3 TYÁTR PÍSNIČKÁŘŮ 8 

 

4 HUTKA – písemná zpráva 9-10 

 

5 HUTKA Jar., FALTOVÁ Věra - opisem 11 

 

6 MALOSTRANSKÁ BESEDA 12 

 

7 Pořad: NĚCO PRO TEBE 13 

 

8 R-KLUB 14 

 

9 ZVOLSKÝ Jar – dopis HUTKOVI 15 

 

10 HUTKA Jar. – dopis kvalifikační komisi 16 

 

11 HUTKA Jar. – vyjádření odd. evidence umělců 17 

 

12 PKS - sdělení 18 

 

13 Nakladatelství ORBIS 19 

 

14 HUTKA Jar. - informace 20-21 

 

15 SUPRAPHON – příjem honorářů 22 

 

26272 



S E Z N A M   D O K U M E N T Ů 
ve svazku – spisu registrační číslo ........................................................................................................................... 

 

Poř. 
číslo 

Označení písemnosti 
(čj. o čem, o kom, pojednává) 

Písemnost 
zařazena na straně Poznámka 

16 HUTKA Jar. - smlouva 23-27 

 

17 Ochranný svaz autorský - potvrzení 28 

 

18 HUTKA Jar. - potvrzení 29 

 

19 HUTKA Jar. – vysotupení společně s LUTKOU 30-31 

 

20 HARRIS Howard – odstoupení poznatků 32 

 

21 ŠNAJDR Miroslav – zápis o výpovědi 33 

 

22 HUTKA Jaroslav – zaslání dokumentace 34-35 

 

23 HUTKA Jaroslav - prošetření 36-37 

 

24 HUTKA Jaroslav – zaslání materiálů 38 

 

25 HUTKA Jaroslav - sdělení 39 

 

26 HUTKA Jaroslav – zápis o výpovědi 40 

 

27 HARRIS Howard – styk s čsl. občanem 41-42 

 

   

 

   

 

   

 



 

S E Z N A M  O S O B 
ve svazku – spisu registrační číslo ........................................................................................................................... 

 
 

Poř. 
číslo 

jméno a příjmení Data 
narození 

Prochází 
na straně 

Evidován 
blokován 

dne 

Zrušeno 
dne 

1 

2 

HUTKA Jaroslav 

LAJCMAN 

  

1 

  

3 

4 

PAHNER František 

IVÁNEK Pavel 

 2,3,4,5,6,7, 

3,5,7 

  

5 

6 

ŠUSTROVÁ Petra 

MERTA Vladimír 

 9, 

9,10,13, 

  

7 

8 

LUTKA Petr 

MAREK Jaroslav 

 9,10,13, 

10, 

  

 TŘEŠŇÁK Vladimír 

VOŇKOVÁ D. 

 13, 

13, 

  

 HVĚZDOŇ Cígler 

MLADKOVÁ Alexandra 

 17, 

18, 

  

      

      

      

      

      

 

prochází průběžně 

26272 



 

 

 

 

 

_______________________________ 

Č.j.: 01254/12-76         Výtisk čís.: 1 

Dne: 20. IV. 1976         Po čet list ů: 1 

 

 

 

Správa StB 

 

P r a h a 

 

 

 

Věc: HU ŤKA Jaroslav a LAJCMAN – poznatky zd ělení. 

 

 

 

  V p říloze p ředkládám písemné poznatky v Holešov ě pojednávající o 

nevhodném politickém vystupování zp ěváka HU ŤKY Jaroslava a konferenciéra 

LAJCMANA z p říležitosti dne oslav u čitel ů. 

 

 

Přílohy: Zápis o výpov ědi mjr. BAHNERA 6 list ů, 

   Záznam č. 36 ( čj. 001425/12-76) 2 listy 

 

 

 

Náčelník 2. odboru HSVKR 

plk. Bohumil T ŮMA 

(podpis) 

FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO VNITRA 
III. SPRÁVA TAJNÉ 



 

 

____________________ 

Čj.: 

Vyhotoveno: 5 výtisků 

ZÁPIS O VÝPOVĚDI 

 

V_______________________________ dne ____________________________ 197____.________ hod. 
učinil podle § 19 odst. 1 zákona o SNB č. 40/1974 Sb. výpověď. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
(jméno, příjmení, data a místo narození) 

 
dřívější příjmení__________________________________ rodné číslo _________________________________ 
národnost ______________________ bydliště ____________________________________________________ 

okres __________________________ přech. bydliště ______________________________________________ 
zaměstnání a postavení v něm __________________________________________________________________ 
místo zaměstnání (adresa zaměstnavatele) ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
průkaz totožnosti ____________________________ stav ____________________________________________ 

 
Potvrzuji, že před svou výpovědí jsem byl poučen ve smyslu § 19 odst. 1, 3, 4 zákona o SNB č. 40/1974 Sb., to znamená 
o povinnosti vypovídat k okolnostem, které jsou nutné k objasnění skutečností. Byl jsem poučen o významu své výpovědi 
z hlediska obecného zájmu a o tom, že vysvětlení nesmí být ode mne požadováno o takových skutečnostech, jimiž bych 
porušil zákonem mi výslovně uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, pokud jsem neyl této povinnosti zproštěn 
příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost mám. Byl jsem rovněž poučen o tom, že mohu vysvětlení 
odepřít, pokud bych jím způsobil nebezpečí trestního stíhání osobě nebo osobám příbuzným, uvedeným v § 100 odst. 2 tr. 
řádu či jiným blízkým osobám, jejichž újmu bych právem pociťoval jako újmu vlastní. 
 Byl jsem poučen o tom, že vědomě nepravdivé nebo neúplné údaje, jimiž bych poškodil zájmy chráněné zákonem, 
zejména zájmy jiných osob, mohou mít za následek trestní postih, zejména pro trestný čin křivého obvinění podle § 174 tr. 
zákona, popř. postih pro přestupek proti veřejnému pořádku podle § 17 odst. 2 písm. b) zák. číslo 60/61 Sb. 

 
Mjr. PhDr. BAHNER František nar. 16.5.1939 byl pou čen podle výše 

předtišt ěných ustanovení trestního řádu a trestního zákona a prohlašuje, že 
poučení porozum ěl a k v ěci uvádí: 
 Dne 26.3.1976 jsem se zú častnil u čitelského dne ZDŠ Krá činy Holešov 
v Gottwaldov ě v Malém divadélku. V rámci t ěchto oslav vyslechli zú častn ění 
učitelé pásmo nazvané „Vzpomínka na Jaroslava Ježka“.  Konferenciér, jehož 
jméno je foneticky „LAJCMAN“ uvád ěl dobu, ve které se Jaroslav JEŽEK 
narodil, z hlediska mezinárodn ě politického. Uvád ěl: „Byla to doba, ve 
které ENSTEIN je na po čátku své teorie relativity, v Sarajevu byl spáchán 
atentát na FERDINANDA ... atd.“. Mimo jiné uvedl: „ V této dob ě Josef 
Visarionovi č STALIN studuje v seminá ři na fará ře.“ 
 Poskon čení tohoto pásma jsem šel za výše uvedeným konferen ciérem, aby 
mi vysv ětlil, pro č uvádí STALINA, že je v uvedených letech ješt ě 
v seminá ři, když já vím, že v roce 1898 STALIN vstupuje do s trany a dále 
pak, že v roce 1912 je už p říslušníkem ÚV SDDER (demokratická strana). Na 
můj dotaz konferenciér odpov ěděl, že fakta, která o STALINOVI uvád ěl, má 
historicky ov ěřená. 
 Má dojem, že toto nesprávné vymezení fakt ů bylo provedeno 
konferenciérem zám ěrn ě k propagand ě, opravuji ke kontrapropagand ě marxismu 
leninismu v ůbec. 

Četl a souhlasí: mjr. PhDr. Bahner 

 

Oddělení vojenské kontrarozvědky 
PS útvaru 5668 Znojmo 
pošt.schránka 10/V 

Holešov ě 30.3.  
6 07.30  

mjr. PhDr. BAHNER František, nar. 16.5.1939 Slavi čín okr. Gottwal.  

VRÁNA 39.05.16/452  

česká  Holešov, Pivovarská 1161  

Kroměříž  nemá 

st. zam ěstnanec VŠ SNB  
3. fakulta – VŠ SNB Holešov  

okres Krom ěříž  

sl.pr. 163212  ženatý  
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Pokra čování v zápise o výpov ědi mjr. PhDr. BAHNERA Františka. 

 

 Po té co jsem m ěl uvedenou diskusi s „LAJCMANEM“ tento zcela ur čit ě 

toto sd ělil všem ostatním ú činkujícím, pon ěvadž tito pak provokativn ě 

chodili kolem mého stolu a ukazovali si na mne prst em. Z toho jsem usoudil, 

že m ůj dotaz byl na míst ě. 

 

 To je vše, co mohu k p ředmětné v ěci uvést a nemám co bych ješt ě dodal. 

 

 Tento zápis o výpov ědi jsem sám hlasit ě diktoval, p řečetl jsem si jej a 

po pou čení, že mám právo žádat opravy nebo dopln ění v zápise o výpov ědi 

v souladu s mou výpov ědí prohlašuji, že zápis o výpov ědi je napsán správn ě 

a s jeho obsahem souhlasím. 

 

 Svou výpov ěď ješt ě dopl ňuji: Mám zato, že v uvedeném divadélku josu 

politicky chybné tendence trvalejšího rázu. Usuzuji  podle toho, že jsem o 

uvedeném p řípadu hovo řil se soudruhem čet. abs. ing. IVÁNKEM Pavlem, který 

měl obdobný zážitek v uvedeném „Malém divadélku“ asi před čtrnácti dny, i 

když v jiném zam ěření, než jsem já uvedl. 

 

Zápis o výpov ědi skon čen, p řečten, schválen a podepsán v 07,50 hod. 

 

 

 

(podpis)           (podpis) 

------------------------     ---------------------- --------- 

Vyslechl:          Vypov ěděl: 

pplk. Vojt ěch MRÁZEK       mjr. PhDr. František BAHNER 

 

 

(podpis) 

-------------------------- 

Nezúčastn ěná osoba: 



(kopie programu ŠAFRÁN – TYÁTR PÍSNI ČKÁŘŮ) 



 

 

Okolo Petry ŠUSTROVÉ a jejího manželka Vavřince KORČIŠE se seskupila skupina tzv. umělců. 

Jarosalv HUTKA, Vladimír MERTA a LUTKA, kteří účinkují v klubu SSM v P-2, Čáslavská 5. 

ŠUSTROVÁ se svým manželem pravidelně dochází na programy v klubu, hlavně v sobotu a v neděli. 

KORČIŠ někdy působí jako výběrčí u vchodu. HUTKA je v současné době rodinným přítelem 

ŠUSTROVÉ. Nedávno, v době své týdenní nemoci bydlel u ŠUSTROVÉ v bytě. 

HUTKA a spol. se pokládají za odpůrce současného režimu v ČSSSR. Zpívají kritické písně 

s dvojsmyslným textem proti osamělosti člověka, ničení životního prostředí apod. Tyto písně se však 

dají vztahovat na současnou situaci u nás i ve světě. Mezi písně vkládají různé slovní hříčky a vtipy, 

např. „Nevím, který mikrofon je od StB a který od aparatury“ nebo „Nevíte, zda v silvestrovském 

programu bude vystupovat rozvědčík Mařák“ a jiné. 

 

Cajkář. 

hlava 1 



Pro Hradec Králové 

 

MAREK Jaroslav, bytem Praha 2, Trojanova 1/1954 

 

 

HUTKA Jaroslav, nar. 21.4.1947, bytem Praha 2, Vyšehrad, Neklanova 30 

 

evidován ve II. kvalif. skupině u PRKUSu, jako zpěv – folklor a v estrádě „Hutka + Rak“. 

 

 

Merta Vlad. nar. 20.1.1946 

   bytem Praha 7, Frant. Křížka 21 

 

 

Petr Lutka, nar. 23.6.1952 

   bytem Praha 3, Koněvova 198 



      rodné číslo 47.04.21/406 

 

 

    rodiče Miloslav 

      Hilda Lecmanlová



(kopie Jaroslav Hutka – V ěra Faltová, Orbis) 



(kopie program Malostranská beseda zá ří) 



(kopie plakát N ěco pro Tebe, Lucerna) 



(kopie program Metro R-KLUB, Praha) 



 

 

O P I S 

 

Soudruh 

H u t k a  Jaroslav 

 

Neklamova č. 30 

P r a h a  2 – Vyšehrad           11. b řezna 1975 

 

 

 

Vážený soudruhu, 

 

 v lednu m.r. jsme Vám zaslali dopis, ve kterém jsm e Vás informovali o 

povinných rekvalifika čních zkouškách všech estrádních um ělc ů, které se 

provádí na základ ě metodického pokynu Ministerstva kultury č. 15.550/73-I/2 

ze dne 15. 10. 1973 a vl. usnesení 212/72. 

 V tomto zmín ěném dopise upozor ňujeme všechny um ělce, že v p řípad ě, 

jestliže se nedostaví ke zkoušce bez řádné omluvy, (potvrzení léka ře o 

pracovní neschopnosti a pod.) bude to považováno za  nezájem o um ěleckou 

činnost prost řednictvím naší agentury a vy řazení z naší evidence a zrušení 

dosavadní kvalifikace. 

 Vzhledem k tomu, že jste se nedostavil bez řádné omluvy k povinné 

rekvalifika ční zkoušce, na kterou jsem byl řádně doporu čeným dopisem ze dne 

27. 5. 1974 pozván vzali jsme na v ědomí, že nemáte zájem o další um ěleckou 

činnost v oblasti Vaší d řív ější kvalifikace a z toho d ůvodu Vás vy řazujeme 

z naší evidence. 

 

 

(podpis) 

Jan  Z v o l s k ý 

ředitel PKS 



 

 

Praha 25.5.1974 

 

 

 

 

     Vážená rekvalifika ční komise. 

 

 Po hlubokém zvážení své sedmileté profesionální pr axe jsem uznal, že 

nejsem p řesto dostate čně p řipraven na to, abych byl schopen úsp ěšně složit 

zkoušky rekvalifika ční. Proto omluvte moji nep řítomnost. Budu se 

připravovat na kvalifika ční zkoušky, které prob ěhnou p říští rok. Oznamte mi 

prosím vás do kdy ami platí má sou časná kvalifikace. 

 

 

      D ěkuji a se srde čným pozdravem 

 

(podpis) 

 

 

Jaroslav Hutka 

Neklanova 30 – Praha 2 – Vyšehrad 

tel:294 856 

 



PRAŽSKÉ 
KULTURNÍ 
STŘEDISKO 
PRAHA 1 
NÁMĚSTÍ 
REPUBLIKY 5 
OBECNÍ 
DŮM 

 

Naše zn.: 

 

Vaše zn.: 

 

Dne 20. zá ří 1976 

 

 

Věc:   Jaroslav Hutka – vyjád ření odd.evidence um ělc ů. 

 

 

Jmenovaný byl v evidenci PKS od 1.ledna 1972 p ůvodn ě jako soubor HUTKA a 

HVĚZDOŇ (Jaroslav Hutka a Zv ězdo ň Cígner. Za řazení : I.t ř. souborová 

instrumentální s honorá řem á K čs 80.-140.- 

Jmenovaný byl pozván k povinné rekvalifika ční zkoušce v kv ětnu 1974. Této 

zkoušky se neú častnil a poslal omluvný dopis, který p řikládám. Po ukon čení 

zkoušek byl s.Hutkovi zaslán dopis, ve kterém mu by lo oznámeno, že je 

z evidence PKS vy řazen. I tento dopis p řikládám. 

Jmenovaný tedy není v evidenci PKS a naše instituce  na n ěho nevystavuje 

zprost ředkovací smlouvy. /Dopis ředitele PKS z 11.3.1975/ 

 

 

      Marcella K o n e č n á 

      evidence um ělc ů 

(podpis a razítko) 



 

PRAŽSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 
 

INTERNÍ SD ĚLENÍ  

 

od koho .................................  Dne .... ...................... 

 

komu ....................................  Termín . ...................... 

 

.........................................  ........ ...................... 

 

 

Věc:..  

  s. Jaroslav Hutka se podrobil kvalifika ční zkoušce dne 24.9.75, 

a sice se skupinou „Šafrán“. Vzhledem k tomu, že zk oušky se 

nezú častnil ved. skupiny s. Ing. Vlad. Merta, nemohla ho dnotitelská 

komise podle § 3 vyhl. 112/60 Sb. prozatím ud ělit kvalifikaci 

souboru. 

 V oboru lidových hudebník ů naše odd ělení jednotlivce 

nezprost ředkuje. 

 Kval. t ř. s.J. Hutky IV/10.. 

 

Alexandra Mládková 

(podpis) 

A. Mládková  20.9.1976  

s. Pleha ňuková  



N a k l a d a t e l s t v í  ORBIS  n á r o d n í   p o d n i k 
VYDAVATELSTVÍ ČASOPISŮ 

VINOHRADSKÁ TŘÍDA 46, PORAHA 2 - VINOHRADY  

 

 

 

Vaše značka    Naše značka     Praha dne 

 

Věc 

 

Podle nakladatelské smlouvy uzav řené dne 15.dubna 1976 s Jaroslavem Hutkou, 

bytem Praha 9-Jahodnice, ul. 9.kv ětna 37, na verše do leporela „Strý ček 

měsí ček a teta hv ězdi čka“ (náklad 22.000 výt) bude mu vyplacen celkový 

honorá ř K čs 3.816,-. Jako záloha mu bylo již z této částky poukázáno dne 

4.5.t.r. po srážkách 1.513,60 K čs. 

 

R.Kubka 

(podpis a razítko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telegramy: Orbis Praha – Telefon 257741, 257804, 257891 – Státní banka čs.: 300-3007 

VOÚ/kbk  17. zá ří 1976  

Vyřizuje   linka 



 

 

-----------------------------      V Praze, dne 22. září 1976 

 

Informace o vystoupení J. Hutky. 

 

 

 

 

   Vážení soudruzi, 

 

 na základ ě Vašeho požadavku, nechal jsem prov ěřit vedoucími odbor ů 

KDP vystoupení J. H u t k y  v jakékoliv souvislost i s Kulturním 

domem hl.m.Prahy, za dobu od roku 1974 do sou časnosti, 

s následujícím výsledkem : 

a) Po řady, které se uskute čnily ve vzájemné spolupráci FC klubu 

s odborem metodiky KDP: 

  21.11.1975 20,00 hod. Malostrasnká beseda 

  25.11.1975 20,00 hod. Lucerna (P řehlídkový koncert Folk 76) 

2.3.1976 20,00 hod. Lucerna (P řehlídkový koncert Zlaté 

kytary 75) 

  30.4.1976 20,00 hod. Malostranská beseda 

 

  Na základ ě prov ěření se všechna uvedená vystoupení uskute čnila 

bez honorá ře, nebo ť ú činkující J.H u t k a  nemá kvalifika ční t řídu 

ani p řehrávky lidových hudebník ů. 

 

 b) Diskotékové po řady o deskách Supraphonu s nahrávkami písní 

J.H u t k y : 

 

  Ve dnech 15.1.1976 a 12.3.1976, vždy v 17,00 hodi n se 

v Malostranské besed ě uskute čnily diskotékové po řady o deskách 

Supraphonu s nahrávkami písní J.H u t k y, komentov ané p římo 

autorem. Po řadatelem byl Klub Elektroakustiky Svazarmu. Nep římým 

pořadatelem, nebo spolupo řadatelem byl FC klub, který uvolnil pro 

tyto dva po řady své obvyklé časy v Malostranské besed ě. Tím se stal 

do jisté míry i odbor metodiky KDP, v rámci obvyklé  spolupráce s FC 

klubem. 

  Zda byl J.H u t k a  honorován jakýmkoliv zp ůsobem ze strany 

pořadatele Klubu Elektroakustiky Svazarmu na shora uve dených dvou 

pořadech nám není známo. 

  V pr ůběhu měsíce srpna 1976 se FC klub dozv ěděl závažné 

okolnosti o nevhodném p řístupu j.H u t k y  ke kulturn ě-politickým 

KULTURNÍ DŮM 
HL.M.PRAHY 

Štěpánská 61, 115 83 Praha 1 
tel. (nečitelné) 
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 otázkám v souvislosti s jeho n ěkterými vystoupeními v Jiho českém 

kraji. Na základ ě t ěchto informací zrušil FC klub ve spolupráci 

s odborem metodiky KDP všechna uvažovaná vystoupení  J.H u t k y a 

distancoval se od n ěho. 

  Na základ ě t ěchto zjišt ěných skute čností se již v rámci program ů 

FC klubu ve spolupráci s odborem metodiky KDP, žádn é vystoupení 

J.H u t k y  neuskute ční.  

  Nechal jsem prov ěřit ve mzdové ú čtárn ě a finan ční ú čtárn ě 

Kulturního domu hl.m.Prahy, zda se nevyskytuje ve s pojitosti 

s J.H u t k o u jakákoliv finan ční položka jako honorá ř a pod. od 

roku 1974 a výsledek je negativní. 

 

    Se soudružským pozdravem 

 

 

Dr. František S o u r a l 

ředitel KDP 

(podpis a razítko) 



 

SUPRAPHON          (logo 

Supraphon) 

NOSITEL ŘÁDU PRÁCE 
GRAMOFONOVÉ DESKY A HUDEBNÍ VYDAVATELSTVÍ, NÁRODNÍ PODNIK 

112 89 – Praha 1, Palackého 1 – pošt.schr.425 / telefon 26 21 41-9 / dálnopis: sunp 121218 

 

V Praze dne 22.9.1976 
PŘÍJEM HONORÁŘE 

 
JAROSLAV HUTKA        honorá ře za nahrávání 
190 00 Praha 9-Kyje, Jahodnice   za sólový zp ěv a kytaru 
  9.kv ětna 37 
 
1) rok 1969 Veit: Pravd ěpodobné vzdálenosti    K čs 2.500.— 
    Cígner: Cínová armáda 
    Hutka: Velezp ěv na lásku 

Dylan: Post ůj i te ď jako král 
Dylan: M ěj se k dílu 

 
single           K čs 300.— 

 -------------------------------------------------- ------------------- 
  
 rok 1970 morav.lid.: Milý s milou      K čs 1.250.— 
    Dylan: Slune čnice 
    morav.lid.: Václavek vrah 
 -------------------------------------------------- ------------------- 
 
 rok 1973 LP deska „St ůj b řízo zelená“     K čs 5.500,-- 

--------------------------------------------------- ------------------ 
 
 rok 1976 Hutka: Posílám ti        K čs 500.— 
    Hutka: Tak mu milá         -  500.— 
    Hutka: Lži čka          -  500.— 
    Hutka: Tkani čka           -  500.— 
    Hutka: Nám ěšť (LP Šafrán) 
    LP deska „Vandrovali hudci“ 45´06“    K čs 3.750,-- 
    (p řevzato z Čs. rozhlasu 
 -------------------------------------------------- ------------------- 

celkem  K čs 15.800.—  
 
2) Vedle t ěchto honorá řů pobíral jmenovaný odm ěny za prodané desky jako 

interpret od Ochranného svazu výkonných um ělc ů, Praha 2, Na po ří čí 27 
a jako autor od Ochranného svazu autorského, Praha 6-Bubene č, 
Čs.armády 20 

 
 a) interpret  
  0 43 0600 Ježíšek 
  0 43 0384 Cínová armáda 
  0 43 0884 Post ůj i te ď jako král 
  1 13 1476 LP „St ůj b řízo zelená“  

b) autor  
 1 13 1476 LP „St ůj b řízo zelená“ 
 0 43 0384 Cínová armáda 
 0 43 0600 Ježíšek 
 0 43 0884 Post ůj i te ď jako král 

 
 

JUDr. Jaroslav  M r á z 



  ekonomický nám ěstek 
  (podpis a razítko) 

S M L O U V A 

o vytvo ření a ve řejném p řednesení atypického, populárn ě výkladového 

pořadu s ukázkami hudby. 

Hudební skladatel, spisovatel text ů a básník Jaroslav Hutka, nar. 

21.4.1947 v Olomouci, bytem Neklanova 30, Praha 2 –  Vyšehrad, OP: 084 

501 AY-74, se zavazuje, že pro po řadatele ............................. 

................................................... .................... 

vypracuje dne .................. v .... hodin a oso bně p řednese v sále: 

................................................... .................... 

sv ůj autorský program nazvaný ........................ ................. 

Rozsah programu v četn ě hudebních ukázek bude nejmén ě dv ě hodiny. 

Pořadatel ............................................ ................. 
se zavazuje zajistit reproduk ční techniku a zaplatit za uvedenou 
veřejnou produkci odm ěnu ......... K čs., tedy nep řevyšující částku 400 
Kčs., jak to odpovídá rozhodnutí ministerstva kultury  ČSR ze dne 8. 
sprna 1973 č. 11 753/73 – V/2: „Odm ěňování ob čanů – čelných osobností 
našeho ve řejného, kulturního a v ědeckého života p ři ú činkování v rámci 
r ůzných kulturn ě – výchovných a zábavných po řadů, nebo konání 
atypických p řednášek a seminá řů, jež nelze odm ěňovat podle vyhlášky č. 
91/1970 Sb. Výsledek této činnosti lze považovat za dílo vyjád řené 
slovem ve smyslu autorského zákona č. 35/1965 Sb. V t ěchto smlouvách 
bude sjednána až do eventuální úpravy obecn ě závazným p ředpisem 
přiměřená odm ěna nep řevyšující odm ěnu výkonného um ělce mluveného slova 
v II.kvalifika čním stupni, podle ustanovení § 18 odst.2 vyhlášky č. 
90/1970 Sb. 
 
Odměnu upravenou tímto pokynem sjednává ve všech p řípadech s ob čanem 
přímo po řadatel akce. 
 
V souladu s p říslušnými p ředpisy podléhá tato odm ěna dani z p říjmu 
z um ělecké činnosti podle zákona č. 36/1965 Sb., která činí u 
jmenovaného 3%. Potvrzení č. 96/KPFKE vydala OOA p ři ČFVU. 
 
Pořadatel p řípadn ě uhradí jmenovanému cestovní výdaje v prokázané výš i, 
stravné v mezích stanovených vyhláškou č. 96/1967 Sb. a nocležné. 
 
Odměna je splatná ihned po vystoupení. 

 

 

 

_____________________     _________________________ ______ 

autor        po řadatel (razítko) 

 

 Zdan ěnou odm ěnu jsem obdržel ve smluvené výši .......... K čs. 

 

____________________ 

autor 



 

 

 

  Zp ěvák – hudebník, který byl v evidenci PKS a získal z de 

kvalifika ční t řídu, dostal od ONV potvrzení do OP o tom, že je svo bodný 

umělec. Potvrzení bylo vydáno na základ ě prohlášení PKS, že je zp ěvák u 

nich registrován a má jejich kvalifika ční t řídu, p ři čemž vykazuje ro ční 

příjem 17 000,- K čs. Z této částky odevzdává pravideln ě da ň na ONV. 

 

  Pozd ěji uvedený zp ěvák odmítá zú častnit se dekvalifika čních zkoušek 

a PKS mu sd ělí (v r. 1974), že tím ztratil kvalifikaci a je vy řazen 

z evidence PKS. 

 

  Nadále však platí finan čnímu odboru ONV da ň z ro čního p říjmu 

17 000,- K čs a je tak na ONV veden jako svobodný um ělec, což má 

potvrzeno v OP. 

 

  Pro hudební vydavatelství Supraphon natá čí desky (za r. 1976 zde 

vykazuje p řes 6000,- K čs), pro Orbis napsal verše (honoráž za r. 1976 – 

3800,- K čs) a dále zpívá pro rozhlas i televizi. Mimo to uza vírá 

smlouvy s r ůznými spole čenskými organizacemi na dvouhodinové kulturní 

programy (hudba, zp ěv, mluvené slovo), podle p ředem p ředtišt ěné 

smlouvy, ve které mimo jiné stojí: 

 

 organizace se zavazuje, za program zaplatit částku ....... t.j. 

nepřevyšující 400,- K čs, jak to odpovídá rozhodnutí ministerstva 

kultury ČSR ze dne 8.8.1973, č. 11 753/73- V/2: „odm ěňování ob čanů- 

čelních osobností našeho ve řejného kulturního a v ědeckého života p ři 

účinkování v rámci r ůzných kulturn ě-výchovných a zábavných po řadů, 

nebo konání atypických p řednášek a seminá řů, jež nelze odm ěňovat 

podle vyhlášky č. 91/1970 Sb.“ Výsledek této činnosti lze považovat 

za dílo vyjád řené ve smyslu autorského zákona č. 35/1965 Sb. 

V t ěchto smlouvách bude sjednána až do eventuální úprav y obecn ě 

závazným p ředpisem p řiměřené odm ěna, nep řevyšující odm ěnu výkonného 

umělce mluveného slova v II. kvalifika čním stupni, podle ustanovení 

§ 18, odst. 2, vyhl. č. 90/1970 Sb. 

 Odměnu uvedenou tímto pokynem sjednává ve všech p řípadech s ob čanem 

přímo po řadatel akce. 
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 V souladu s p říslušnými p ředpisy podléhá tato odm ěna dani 

z p říjmu z um ělecké činnosti podle zákona č. 36/1965 Sb., která 

činí u jmenovaného 3 %. Potvrezní č. 96/KPFKE vydala OOA p ři 

ČFVU. 

 Po řadatel p řípadn ě uhradí jmenovanému cestovní výdaje 

v prokázané výši, stravné v mezích stanovené vyhláš kou č. 

96/1967 Sb. a nocležné. Odm ěna je splatná ihned po vystoupení. 

 

 

  O t á z k y  : 

 

1/ Jaké jsou podmínky pro získání postavení svobodn ého um ělce? 

Sta čí k tomuto potvrzení PKS, že je osoba u nich evidov ána jako 

hudebník a vykazuje ro ční p říjem 17 000,- K čs? 

 V p řípad ě, ztratí-li tato osoba kvalifikaci na PKS a je 

vyškrtnuta z evidence, lze jí dál ponechat postaven í svobodného 

umělce? Jaké jsou podmínky k dokladování ro čního p říjmu, který 

byl v r. 1974 stanoven PKS na výši 17 000,- K čs? Není nutno 

ro čně prokazovat, že se p říjem nezm ěnil a že evidence na PKS 

nadále trvá? 

 

2/ V p řípad ě, ztratil-li um ělec kvalifikace na PKS a byl zde 

vyškrtnut z evidence, má právo uzavírání smluv na v eřejná 

vystoupení („p řednesení atypického populárn ě-výkladového po řadu 

s ukázkami hudby“), podle výše citovaných na řízení, v četn ě 

honorá ře do výše 400,- K čs? 

 

3/ Je povinen (a za jakých podmínek) dávat ke schvá lení scéná ř a 

komu? 

 

4/ Dle jakých sazeb je honorován v Supraphonu, Orbi su, rozhlasu a 

televizi? Jaké jsou podmínky k tomu, aby v t ěchto organizacích 

mohl vystupovat se svých programem za honorá ř? 
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5/ Je takovéto po čínání um ělce, který ztratil kvalifika ční t řídu, 

původn ě získanou na PKS a byl zde vyjmut z evidence v soul adu 

s právními normami, jestliže nadále užívá postavení  svobodného 

umělce na základ ě již 2 roky neplatného potvrzení PKS a uzavírá 

smlouvy na ve řejné vystupování podle výše uvedených vyhlášek. 

Vykazuje na ONV stálý ro ční p říjem a není v jiném pracovním 

poměru krom ě uvedených jednorázových kulturních akcí? 

 V p řípad ě, je-li v souladu s n ěkterou vyhláškou, na řízením a 

zákonem, tak se kterým a v jakém smyslu? 



Předpoklad – jedná-li se o estrádního um ělce, postupujeme podle § 82 Sb. z r. 1958. 

 

 

 

1/ Svobodný um ělec musí projít kvalifika čním řízením u p říslušné agentury v míst ě 

bydlišt ě. P ři tomto kvalifikování je ohodnocen ur čitou kvalif. t řídou. Od 

agentury pak obdrží eviden ční pr ůkaz, kde je vyzna čeno do jaké kvalif. t ř. 

pat ří a jak má být honorován. 

 

 Agentura, tedy v tomto p řípad ě PKS nejen kvalifikuje, ale také um ělce 

zprost ředkovává. Tím získává p řehled o jeho činnosti, kteoru dokladuje. 

 

 Podle vyplacených faktur na základ ě smluv p ředává PKS p říslušnému NV podklady 

k dani z ro čního p říjmu. Toto se provádí za každý rok zvláš ť. 

 

 Svobodný um ělec nem ůže být bez kvalifikace a bez agentury, která 

zporost ředkovává jeho um ěleckou č-innost. 

 

 

2/ V p řípad ě estrádního um ělce podle § 82 Sb. nelze. Interpret musí být objedn án 

prost řednictvím agentury. 

 

3/ Um ělec je povinnen dát scéná ř ke schválení p římo agentu ře, která má svou 

vlastní schvalovací komisi a svého dramaturga. Agen tura také často sama 

doporu čí ur čitý druh po řadů (významná výro čí, jubilea, atd.) 

 

4/ Sazebním má každá z uvedených organizací sv ůj vlastní. 

 Jsou zde indiv. podmínky. Kvalifikace být nemusí. Trvalý pracovní pom ěr nebo 

potvrzení o svobodném povolání ano. 

 U t ěchto organizací je program schválen redakcí, naplán ován a vystupující není 

vázán kvalifika ční zkouškou. 



OCHRANNÝ 
SVAZ 
AUTORSKÝ  

PRO PRÁVA K DÍLŮM HUDEBNÍM – PRAHA 6, BUBENEČ, TŘÍDA ČS. ARMÁDY 20. 

telefon: 32 53 41 – Telegramy: OSAUTOR – PRAHA – Bankovní spojení: SBČS, pob. Praha 6, č. účtu 06-4906-5 

 

 

Praha 12.10.1976 

 

 

Čj: II.odb./fin/P ř 

 

 

Por ú řední jednání potvrzujeme, že námi zastupovanému aut orovi 

hudebních d ěl Jaroslavovi  H u t k o v i, bytem Neklanova 30,  P r a h a  2 

– Vyšehtrad, bylo vyplaceno na autorských honorá řích : 

 

v roce   btto K čs  z toho sraženo na 3% da ň  na 2% pro KF 

        z LU Č 

1974       --,--     --,--       --,-- 

1975   17.155,85    401,--      343,10 

1976    5.893,30    138,--      117,85 

 

 

 

 

(podpis a razítko) 

logo OSA 



 

 

 

 

 

 

 

Praha dne 12.10.1976 
Praha 1, Na poříčí 27 

Telefon: 61330, 61369, 61967 

Účet u Státní banky čs. Praha 1          Č.j. 2-44/76/Per  

číslo účtu 11-4934-2 

 

 

 

P o t v r z e n í  

 

 

  S. Jaroslav  H u t k a , bytem Praha 2, Neklanova  30 obdržel od nás 

na honorá řích z reprizovaných snímk ů v Čs. televizi, v Čs. rozhlase a 

z prodeje gramofonových desek do r. 1974 K čs 187,- brutto, které jsme mu 

poukázali dne 25.10.1974. 

  Podklady za rok 1975 teprve zpracováváme a výsled ek rozú čtování bude 

znám za čátkem rozku 1977. 

 

 

(podpis a razítko) 

OSVU 
OCHRANNÉ SDRUŽENÍ VÝKONNÝCH UMĚLCŮ 

DRUŽSTVO 
HUDEBNÍCH, SLOVESNÝCH A MIMICKÝCH UMĚLCŮ 

V PRAZE 



 

 

 

Příloha ke zpráv ě TS „K ŘÍŽ“ č. 49  

 

 

 

Vstupenka z p ředstavení J.HUTKY a P.LUTKY ze dne 27.12.1976 

„Na Rycht ě“ : 

 

 

 

 

Podmínky, za kterých mohou tzv. „svobodní um ělci“ vystupovat :  

 

 

1) Každé ve řejné vystoupení musí být povoleno p říslušným odborem 

kultury v míst ě konání (v tomto p řípad ě Praha 1). Toto povolení 

může být vydáno pouze na základ ě schváleného scéná ře. 

 

2) Ú činkující mohou být odm ěňováni pouze podle kvalifikace u 

agentury, u které jsou v evidenci. V žádném p řípad ě nesmí 

dostávat peníze p římo od po řadatele „z ruky do ruky“. Po řadatel 

musí mít smlouvu s p říslušnou agenturou. Teprve agentura vyplatí 

umělci peníze po stržení zákonných daní. 

 

3) Je možné, že po řadatel uzav ře s ú činkujícím smlouvu o dílo (v 

podstat ě nelegální postup). I v tom p řípad ě však musí mít 

pořadatel takové smlouvy v kopiích a na smlouv ě musí být výše 

odměny zd ůvodn ěna n ějakou kvalifikací. 

 

4) Po řadatel musí používat p ři prodeji vstupenek zákonem p ředepsané 

a ozna čené vstupenkové mazety, za jejichž nezneužitelnost 

odpovídá ekonomický odbor po řadatele, hospodá ř a pod. 

 

5) O každém konaném p ředstavení má být u čin ěn zápis s údaji o po čtu 

prodaných vstupenek, tržb ě, hodnot ě a úrovni vystoupení. 

 

6) V p řípad ě, že se jedná o hudební či p ěveckou produkci, 

 musí být každý po řad p řihlášen na OSA (provádí po řadatel 



- str.2 p řílohy –  

 

 

 

 

 

s uvedením povolovacího čísla p říslušného odboru kultury. 

 

 

Jelikož vystoupení člen ů skupiny „Šafrán“ nespl ňují výše uvedená 

a b ěžně dodržovaná na řízení, je možno provést : 

--------------------------------------------------- ------------- 

Na odboru kultury ONV Praha 1 zjistit, jakým zp ůsobem vlastn ě 

tato p ředstavení povolují, na základ ě čeho, co o nich v ědí, zda 

povolili scéná ř či libreto, kde, zda byl po řad schválen na 

předvád ěčce, zda n ěkdo provedl kontrolu, zda je scéná ř 

dodržován, zda je od po řadatele vyžadován zápis o po čtu 

vstupenek, tržb ě a pod. Po řadatel musí používat řádně ozna čené a 

kontrolovatelné mazety. D ůsledná kontrola prodeje a vyú čtování 

prodaných vstupenek musí nutn ě znamenat, že nikdo z ú činkujících 

nedostane peníze „z ruky do ruky“, tedy na černo. 

 

 Tímto postupem lze naprosto oficieln ě docílit zamezení 

dalšího vystupování skupiny „Šafrán“. 

 

(podpis) 

  

 

 



KRAJSKÁ SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI 
PRAHA 

 

Čj.: ....................................................       Dne ....................................................... 

 

 

 

Krajská správa SNB 

Správa Stb 

Hradec  K r á l o v é  

 

2.odbor – 1. odd ělení 

HARRIS Howard – 9.7.47 – USA – odstoupení poznatku o stycích 

Přílohy: ½ + kniha, 4 listy, 7 lustr. list ů a potvrzenka 

 

 V p říloze odstupujeme poznatek o stycích shora uvedenéh o VC, vzhledem 

k tomu, že jeden ze styk ů – HUTKA Jaroslav – 21.4.1947 je dle lustrace vámi 

veden ve svazku č. 14328. P řiložená kniha básní pochází patrn ě rovn ěž od 

vašeho objekta. Pro vaši pot řebu dále p řikládáme lustra ční listy osob, 

které byly ustanoveny ze záznamu. 

 

Vypracoval : mjr. Cigler      Ná čelník 1b odboru S Stb : 

              (podpis) 

plk. J i n d ř i c h  Josef 

Správa Stb 1b odbor 

OS- 03548/1b - 75 2.6.1975  



 

 

 

SNB – Odd ělení státní bezpe čnosti 

R a k o v n í k 

---------------------------------- 

Č.j. : OS – 00115 /77         Dne 3. června 1977 

 

 

 

 

 

Správa státní bezpe čnosti 

2 A odbor – k rukám s. Mrkvi čky 

 

 

P  r  a  h  a  . 

---------------- 

 

Akce „Zp ěvák“ – zápis o výpov ědi s Miroslavem Šnajdrem. 

 

Počet list ů : 1 

Přílohy  : ½ 

 

 

 

 V p říloze Vám zasíláme zápis o výpov ědi s Miroslavem Šnajdrem, nar. 

10.4.1952, bytem Lužná II, čp. 144, okr. Rakovník, k pražskému zp ěvákovi a 

kytaristovi Jaroslavu Hutkovi, k Vašemu dalšímu opa t ření. 

 

 

 

Náčelník odd ělení StB : 

(podpis) 

/pplk.  V y š e h r a d s k ý  Zd./ 

 

 

Vyhotoveno ve dvou výt.: 

 

Výtisk č.1. – adresát 

Výtisk č.2. – domo 

Přísně tajné 
Výtisk č. 1 



 

 

 

 

--------------------------- 

Č.j.: OS-00633/20-VN-VK-77      D ňa 2. 6. 1977 

 

 

 

 

 

 

S p r á v a   Š t B 

II./a odbor 

 

P R A H A 

_________ 

 

 

 

Akcia „ZP ĚVÁK“ – HUTKA Jaroslav – zaslanie dokumentácie. 

K č.j.: OS-001606/II.a – 3 – 77 

Počet listov:  2 

Prílohy :   3/4 

 

 

 V zmysle Vášho dožiadania bolo zistené, že Jarosla v HUTKA, nar. 

21.4.1947 v Olomouci, slobodný umelec, bytom Praha  II., Neklamova 30, 

vystupoval v Pezinku /Atlas klub/ d ňa 3.3.1977 od 19.00 hod svojim 

dvojhodinovým programom nazvaným „OBROZENECKÉ INSPI RACE“ na pozvanie 

referenta záujmovo umeleckej činnosti BORIŠA Pavla, študenta SVŠT 

Bratislava. MO SZM v Pezinku za vystúpenie mu vypla tila honorár 388,- K čs. 

 

 Cestou dôvernickej siete bolo ďalej zistené, že HUTKA spieval pesni čky 

s ľudovým námetom a balady. V repertoári mal tieto pie sne : 

 

1/ Posílam tú 

2/ Tak má milá 

3/ Tkani čka 

4/ Lži čka 

5/ St ůj b říza zelená /LP/ 

6/ Káva synek, káva vráta /LP/ 

7/ Vandrovali hudci /LP/ 

Správa ZNB hl.mesta Bratislavy a ... 
Správa Štátnej bezpečnosti 

PRÍSNE TAJNÉ 

Výtlačok čís.:    1 
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8/ Slune čnice 

9/ Pravdepodobné vzdálenosti 

10/ Co je nejkrásnejší. 

 

 Tri platne má HUTKA vydané ako LP vydavate ľstvom OPUS cez združenie 

spevákov ŠAFRÁN v Prahe. 

 

 Organizácia SZM v Pezinku bude d ňa 9.7.1977 poriada ť koncert mladosti, 

kde sú okrem iných pozvaní nasledovní interpreti : 

- HUTKA Jaroslav zo skupiny folk ŠAFRÁN Praha, 

- MERTA Vladimír, folk Praha /vystupoval tu vo febr uári 1977/ 

- LUTKA Petr, folk ŠAFRÁN Praha, 

- T ŘEŠŇÁK Vlasta, folk ŠAFRÁN Praha. 

 

 Poznatky ŠtB charakteru zistené neboli. V prílohe zasielam zápis o 

výpovedi s Pavlom BORIŠOM a fotokópie smlúv HUTKU a  MERTU. 

 

 

Náčelník II. odboru : 

(podpis) 

pplk.  B I E L I K  Ján 



 

 

Správa Státní bezpe čnosti Hradec Králové 

  odd ělení  T r u t n o v 

_________________________________________ 

Č.j.: OS – 00175/01-77 

Dne 27. kv ětna 1977 

 

Správa Státní bezpe čnosti 

 

Výt......... 

H r a d e c   K r á l o v é 

___________________________ 

 

 

Akce „ZP ĚVÁK“ HUTKA Jaroslav – prošet ření. 

 

 

Počet list ů : 2 

Přílohy : 10 

K vašemu čj. OS – 00463/2-2-77 

 

 

 Na základ ě vašeho dožádání šifrou pod výše uvedeným čj.bylo provedeno 

prošet ření dle vašich požadavk ů do akce „ZP ĚVÁK“. 

 Jaroslav HUTKA vystoupil v Trutnov ě dne 5. února 1977 v D ělnickém dom ě. 

v Klubu pracujících. Z tohoto jeho vystoupení nebyl y po řízeny nahrávky. 

Zodpov ědný pracovník tohoto klubu, který korespondoval a j ednal s HUTKOU je 

toho času na vojenském cvi čení, takže s ním nemohl být proveden zápis o 

výpov ědi. Toto jednání s HUTKOU vedl vedoucí programového  odd ělení Klubu 

BUREŠ Ji ří, nar. 25.7.1952 v Trutnov ě, bytem Trutnov, Národní 213/24, člen 

KSČ. Byla však získána dokumentace, z níž je patrno ja k jednání probíhalo a 

jak bylo vystoupení HUTKY honorováno. V dopise dato vaném 16.1.1977 je 

dokumentována angažovanost Hanky HERMANOVÉ manažérk y ETC Praha p ři sjednání 

tohoto vystoupení. V dalších dopisech je patrný vzn iklý p řátelský vztah 

mezi HUTKOU a BUREŠEM. V dopise datovaném 4.4.1977 je uvedeno, že m ělo 

dojít k dalšímu vystoupení HUTKY v Trutnov ě dne 21.5.1977. 

 Vyt ěžením Aktivu bylo zjišt ěno, že p ři vystoupení HUTKY bylo 

přítomno asi 130 osob, což p řekra čuje kapacitu místnosti o 10 osob. 

I když je aktivu známo, že HUTKA p ři svých vystoupeních n ěkdy používá 

 

Přísně tajné 

1 



 

 

- 2 – 

 

dvojsmyslných pol. narážek, p ři tomto vystoupení jich neužil. HUTKA uvád ěl 

lidové písn ě. Nejprve vždy vtipným zp ůsobem uvedl d ěj a vznik písn ě nebo 

balady a potom je zazpíval. Když to text písn ě „vyžadoval“ p řidalo se 

obecenstvo zp ěvem k HUTKOVI. Celé vystoupení však prob ěhlo naprosto klidn ě. 

Jiné poznatky StB charakteru nebyly zjišt ěny. 

 V p říloze zasílám fotokopie korespondence mezi Klubem p racujících 

v Trutnov ě a HUTKOU. Dále SMLOUVU a fakturu za provedené vyst oupení. 

 

Vypracoval : por. Zeman Zden ěk / 216 (podpis) 

 

 

Náčelník O – StB Trutnov : 

(podpis) 

mjr. H a v e l  Vladimír 

 

 

R o z d ě l o v n í k  : 

......................... 

 

Výtisk č. 1 adresát 

Výtisk č. 2 pro domo do Akce „KAPELA“ 

    pro kpt. Šimá čka 



KRAJSKÁ SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI 
306 28 PLZEŇ 1, schránka 328 

 

Čj.: ....................................................       Dne ....................................................... 

 

 

 

Správa SNB hlavního m ěsta Prahy     Výtisk č. :  1 

a St ředočeského kraje 

správa StB, II. a odbor 

 

P r a h a 

--------- 

 

 

HUTKA Jaroslav – zaslání materiál ů 

Přílohy : 11/21 

 

K č.j. : OS-001606/2a-3-77 

 

 

 

 Na základ ě Vašeho dožádání ze dne 20.5.1977 o zaslání dokumen ta čních 

materiál ů v akci „ZP ĚVÁK“, ve kterém je objektem Jaroslav HUTKA, Vám 

v p říloze zasíláme kopie zápis ů o výpov ědi s pracovníky ObvKZ Plze ň 3 – 

Luna, které obhospoda řují divadlo Pod lampou, kde v r. 1975 uskute čnil J. 

HUTKA své vystoupení a po čátkem r. 1976 t ři vystoupení. O uzav ření dohod a 

proplácení honorá řů Vám zasíláme kopie. 

(ne čitelné) 

 

 

Vypracoval : 

ppor. Roule 

 

Náčelník II. odboru : 

mjr. Š a f r á n e k 

(podpis) 

 

OS- 00546/II - 2- 77 25.5.1977  

PŘÍSNĚ TAJNÉ 



 

 

.................................................... 

(označení součásti) 

 

 

Čj.: 

 

 

Zápis o výpovědi 
 

V .................................................................... dne ...................................................... o ....................................hod. 

se na výzvu orgána SNB dostavil – byl předveden*) 

..................................................................................................................................................................................... 

(jméno, příjmení, data a místo narození) 

dřívější jméno a příjmení ............................................................................................................................................ 

bydliště ....................................................................................................................................................................... 

přechodné bydliště ..................................................................................................................................................... 

zaměstnání (dřívější, nynější a postavení v něm) ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

místo zaměstnání ........................................................................................................................................................ 

průkaz totožnosti ............................................................................ stav .................................................................... 

 jmenovaný po poučení podle § 19 zákona č. 70/65 Sb. učinil tuto výpověď: 

 

 

 Jsem majitelem osobního vozu Škoda 100 STPZ ABY – 5413 který jsem 

zakoupil dne 16.3.1976 v prodejn ě TUZEXU v Praze 6. Za tento v ůz jsem 

zaplatil 9.500 TK. Tyto peníze jsem si p ůj čil od osoby kterou v této chvíly 

nejsem ochoten jmenovat. Jednalo se o částku 10.000 TK. Jak byly nabyty 

tyto peníze mn ě není známo. Peníze mn ě byly zap ůj čeny na čestné slovo. O 

způsobu vrácení m ělo být rozhodnuto pozd ěji. Termín do kdy m ěly být peníze 

vráceny nebyl ur čen. Více nemám co bych k p ředmětné v ěci dodal. 

 

Skončeno v 16.05 hod. 

 

 

Vyslechl :       Sv ědek :    Vypov ěděl : 

 

(podpis)        (podpis)     (podpis) 

...................    ...............   .......... ........ 

HUTKA Jaroslav , nar. 21.4.1947 Olomouc  

13. kv ětna 1977  
14.00  Praze  

/  

Praha 2, Neklanova 30  

/  

svobodný um ělec -  zp ěvák  

a kytarista a spisovatel  

svobodný um ělec – zp ěvák a kytarista  

OP – 084501 – AY 74  
ženatý  

a sd ělil  

následuj ící k  předmětné v ěci :  



Součást: Odd ělení pasové kontroly D ěčín  Výtisk čís.: 1 
Odbor ............................odd.............................................  Počet listů: 2 
Operat.pracovník: .......npor. Graubner Václav .. Přílohy: 1 kniha, (nečitelné) 
Získal: * rezident, agent, informátor, důvěrník, 

kandidát, styk, oper. prac., **cizinec      Rozdělovník:  
Č.svazku.................kr.jméno...........MICHAL............. 
Číslo jednací................................................................ 
(Pouze při odeslání mimo odbor). 
 

       V ......Děčín ě........... dne ...14.dubna ..19..75 
        PŘÍSNĚ TAJNÉ – TAJNÉ 
        (po vyplnění) 
 

 

ZÁZNAM číslo .................... 
 

navazuje na záznam č. .......... 

  Stručně podstatu poznatku: 
 H A R R I S Howard Earl USA – styk s čsl. ob čany 
 

 

 
Schůzka konána dne ................................................  Popis. událost se stala dne....................................... 
Místo schůzky:         Spoluprac. zprávu získal: 
KB, PB, služební místnost, veřejná místnost, terén   po úkolování, z vlastní iniciativy, náhodně 
Serióznost spolupracovníka:      Zpráva se vztahuje: 
prověřený, je prověřován, neprověř., podezřelý z ne-  k rozprac. v operat. svazku, k problematice, mimo 
serióznosti          problematiku, k ohlasům 
Pramen zprávy: 
Získal spoluprac. (pracovník)      b) přečtením dokumentu 
a) rozhovorem s osobou, která      c) byl u popisované události 
 - se popis. události zúčastnila     d) popis. události se aktivně účastnil 
 - se o události doslechla      e) náhodně vyslechl 
 
1. Text 2. Operativní význam 3. Dokumentováno 4. Opatření  5. Data osob uvedených v záznamu 
6. Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek 

 

1. Dne 14.4.1975 cestoval R – 372 z ČSSR do NDR p řes OPK D ěčín USA státní 

příslušník HARRIS Howard Earl, který do ČSSR přicestoval dne 23.12.1974 

přes OPK České Velenice na čsl. návratné vízum platné na 21 dní a jako 

místo pobytu uvedl Prahu hotel. Rovn ěž povinnou sm ěnu provedl na 21 dní. 

Při pasové a celní kontrole bylo zjišt ěno, že na hotelu byl ubytován jen do 

20. 1. 1975 a od 21. 1. 1975 byl ubytován na soukro mé adrese v Praze 7., 

Kostelní ul. č. 28 u JELÍNEK Hanuš se kterým se údajn ě náhodn ě seznámil p ři 

této cest ě a tento mu nabídl, aby se u n ěho ubytoval. Za ubytování, stravu 

VC JELÍNKOVI platil v USA dolarech kolik neuvedl. P rotože m ěl ve svém 

zavazadle v ětší množství písemností a knih byl za ú čelem d ůkladné prohlídky 

vysazen z vlaku. 

 
Poznámka: Každý poznatek (událost, jev) piš na samostatný záznam 
  *-- podtrhni platný údaj 
**--rovněž zatrhni týká-li se vpředu uvedená kategorie cizího st. přísl. 

OVK-0429/373-75 

1) 2x VSEO – S-StB, Ústí n/L 
2) pro spis 

s. Kotál 



 
 

Při této prohlídce byl u VC nalezen fotoaparát zn. KO DAK, který nem ěl 

uveden v celním prohlášení a dále potvrzení z Čedoku odd.zámo ří dle n ěhož 

není VC povinen m ěnit (ne čitelné) sm ěnu, kterým se rovn ěž prokazoval dne 

15.1.1975 na KO-PV Praha p ři prodlužování pobytu. Tento mu byl prodloužen 

do 13.4.1975. Dále bylo p ři kontrole nalezeno v ětší množství adres a to jak 

na čsl.ob čany HUTKA Jaroslav, PLICKA Josef, PUCHERNA Karel a Ji řina, Dr. 

KRATOCHVÍLOVÁ Věra k t ěmto nepodal v ůbec, žádné informace. Dále m ěl n ěkolik 

adres do USA a Anglie, p ři prohlídce obsahu kapes se snažil v ruce uschovat 

1 adresu NDR ob čana SPEDA Awel jejíž existenci pop řel a tvrdil, že neví, 

kdo mu jí dal. V ůbec odmítal ke všem adresám podat n ějaké vysv ětlení jen 

k adrese kde byl v Praze t.j. u Hanuš JELÍNEK se vy jád řil v tom smyslu, že 

u n ěho bydlel i se ztravoval a m ěl možnost používat klavíru za což platil 

v dolarech kolik necht ěl udat. V zavazadle m ěl asi 19 kus ů knih a to hlavn ě 

od ČAPKA v české řeči a n ěkolik knih sov ětských psaných azbukou a č ani 

česky ani rusky nemluví. Kniha Jaroslava HUTKA vydan á S – klubem Praha 1969 

mu byla odebrána. Dále m ěl v zavazadle v ětší množství osobní korespondence 

ze zahrani čí, která mu byla doru čována p řes USA zastupitelský ú řad v Praze. 

Po celou dobu pobytu se údajn ě zdržoval u čsl. ob čana JELÍNKA a nebyl zde 

nikde zam ěstnán ani nestudoval. V ČSSR byl již jedenkrát p řed dv ěma roky. 

 

 2. Jedná se o styk VC s čsl. ob čany a NDR státním p říslušníkem, který i 

když k tomuot nebylo nic podstatného zjišt ěno se jeví zajímavým už proto, 

že se VC snažil tyto zatajit a když mu byly adresy předloženy d ělal, že je 

nezná ba ani mu nepat ří. 

 

 3. Na OPK D ěčín nebylo mimo adres nic dokumentováno. 

 

 4. Poznatek zasílám na v ědomí k dalšímu opat ření, p řípadnému prov ěření 

styku u čsl. ob čanů, jejich ustanovení co se povolání a postavení v n ěm 

tý če. 

 

5. H A R R I S Howard Earl nar. dne 9.7.1947 státní  p říslušník USA, 

hudebník, bytem West Hartford 35 Roberts Lane Conne cticut 86/07 521 – 9T/7 

pas č.Z1732176 

 J E L Í N E K Hanuš čsl. ob čan bytem Praha 7, Kostelní 28. 

 Dr. K R A T O C H V Í L O V Á  V ěra tel. 525524 

 H U T K A Jaroslav Praha 2 – Vyšehrad Neklanova 30 , tel. 297 856 

 P L I C K A Josef čsl.ob čan Praha Václavské nám 62 

 P U C H E R N A Karel a Ji řina Praha 1 Žitná 23/610 tel. 24 79 567 

  

nar. 10.4.1950 a otec (nečitelné) 

nar. 29.4.1924 
nar. 21.4.1947 

nar. 20.1.1944 

nar. 19.7.45 nar. 8.11.46 



K O P I G Milot Nitranská 6 tel. 253348 

 S P E D A Awel NDR p řísl.bytem Berlin – Schönewalde Helmhoctz str.3 

 P E C K A Linda 7333 w. Raacher Chicago Illinois 6 0656 312/763-8230 

 F R A M E O Nigel a Sandy POTOS Recorde from Ivan V.I.S.Hrbocka 

 J E R O M E Lerzon c/o Lavroenco Lerman 181 NZ 169  the TERACE IV. Mani 

Beaca, Fla 33/62 

 W I N T E R Coot 4050 Davoy 100 Amex 

 W E I C H T Margaret Stredia B 49 Beitist Greve Lo ndon 748 – 153 

 Pam  W A H L E R Susan Plagana 6232 Hellen Hvenve Belvidere Illionois 

6/008 (815)543-3166 

 Z I N S E R  Carol 434 Hackberry Dr Decatur, III. 62251 

 K A L A J T A N  Shirley 1218 Kasten Dr. Dolton, I II. 604/9 (312) 849-

5850. 

 

 6. Jedná se o styk VC s čsl. ob čany. Zajímavou se jeví ta skute čnost, 

že VC necht ěl k adresám čsl. ob čanů sd ělit o koho se jedná jak se s ním 

poznal. Jedin ě k JELÍNKOVI u kterého byl ubytován a se kterým se údajn ě 

seznámil p ři této cest ě do ČSSR uvedl, že se jednalo o náhodné seznámení a 

že byl JELÍNKEM pozván aby se ubytoval u n ěho a rovn ěž se tam stravoval za 

tuto službu platil dolary USA. K adrese NDR ob čana, kterou se p ři prohlídce 

snažil ukrýt v ruce uvedl, že jej nezná a ani jeho ani NDR dodnešního dne 

nenavštívil. HARRIS se v ůbec b ěhem kontroly a vyt ěžování snažil vzbudit 

dojem, že adresy nejsou jeho a že mu byly n ěkým podstr čeny. Dle mého názoru 

mu nemělo být v Praze (ne čitelné) jeho návratné vízum prodlužováno na tak 

dlouhou dobu i když zde má neomezené konto. Naopak doporu čuji uvedeného VC 

zařadit do INO neb ta skute čnost, že byl ubytován na soukromé adrese, kde 

jak sám platil USA dolary není pro naší republiku ž ádným p řínosem. Rovn ěž 

tak i jeho vzhled a to jak oble čení i vystupování. (A č zde byl tém ěř 4 

měsíce m ěl jen jednu košili a dva svetry) 

 

L – 8x 

 

Zpracoval :          Ná čelník OPK D ěčín : 

(podpis)           (podpis) 

....................       ........................  

npor. Graubner Václav       pplk. Čtverá ček Josef. 

 


