HUTKA § STORY 3.
==========================================================================

Jaroslav Hutka se nabízí Ústřednímu výboru KSČ
Přísně tajný záznam StB z 29.10.1976 odbor 2a, odd.3 obsahuje poznatek agenta a přímého účastníka
o osobní návštěvě J.Hutky na tiskovém odboru Ústředního výboru Komunistické strany v Praze.

1/ Pramen na schůzce dne 22.10.1976 sdělil, že Jaroslav HUTKA byl osobně na ÚV KSČ v
tiskovém oddělení. Zde si v přítomnosti pracovníka a člena tiskového oddělení ÚV SSM
s.VRCHOTY Jiřího stěžoval, že mu pracovníci ÚV SSM tiskového oddělení nepovolují vydávat
dětské povídky a leporela /dětské omalovánky s povídkou/ i přesto, že tuto činnost má
povolenou a je řádným členem ochranného svazu autorského. Dále navrhoval za sebe i za
nakladatelství ORBIS vytvoření časopisu pro děti pod jménem „KOMIX“.
.
2/ Zpráva je informativní, poukazuje na snahu HUTKY prosadit se k publikování svých prací.
Přísně tajný zápis obsahuje stížnost pana Hutky na nečinnost vydavatelství Orbis. Nabízí komunistům
redakční spolupráci ve vydavatelství, které, jako jediné bylo vyčlěněno Ústředním výborem KSČ k
propagaci komunismu. Proto nepodléhalo ministerstvu kultury, ale přímo ÚV. Orbis současně shromažďoval
fotodokumentaci o odpůrcích režimu a kontroloval další vydavatelství zda dodržují ideologii KSČ..
*
Hutkova sebejistota stěžovat si nejvyššímu orgánu KSČ nepramenila pouze z jeho oficiálního členství
v Ochranném svazu autorském, sdružujícím prověřené spisovatele, ale byla jištěna výsledkem jeho tzv.
Profylaktického pohovoru s StB, který proběhl tři týdny předtím, dne 26.9.1976.. Citace ze záznamu
StB, 2a,3 odd.

HUTKA při rozhovoru přiznal že některé jeho texty mohou být publikem chápány jako
současná kritika proti politickému zřízení v ČSSR, což si však předem řádně neuvědomil.
Přislíbil že se toto v jeho vystoupeních již nebude opakovat.
Hutkův slib obratem vedl k zaevidování do signálního svazku StB pod krycím názvem Zpěvák
dne.21.10.1976. (viz. Svazek). Bezproblémová spolupráce Hutky s StB je ve zprávě ppor.Tampiera
garantována větou, že: ... nebudou proti Zpěvákovi užita operativně technická opatření.

(Pozn. Ve stejném období byl Karlu Srpovi zaveden odposlech telefonů doma a v Jazzové sekci / akce
Přestavba/ odposlech v místnostech Jazzové sekce /akce Diagram/, kontrola pošty /akce Nákup/ a
byla učiněna opatření ke kompromitaci s velvyslanectím USA v Praze a ostatními členy Jazzové sekce –
záznamy zachovány)
Tiskový odbor ÚV KSČ o Hutkově slibu StB, věděl předem. Zájmové osoby Stb se nesměly krýt
s nomenklaturními funkcemi KSČ - viz.Kádrový pořádek ÚV KSČ – a všechny verbovky byly odsouhlaseny.

