Ochranného svazu výkonných umělců(...)
– V Orbisu mi vyšly dvě knihy pro děti (….)
–
Pravidelně vystupuji v divadélku v Nerudovce. V Nerudovce mi proplácí honorář částkou 200,- Kčs
(…) Na Rychtě dostávám honorář 400 Kčs. Tyto peníze mi proplácí pořadatel přímo do ruky s tím,
že mi odečte daně – proplácení provádí Jiří PALLAS (…) je mu asi 28 let, vím, že bydlí na Praze 5,
ve Zborovské ulici. Pokud byl pořadatelem Na Rychtě Sbor požárníků pro Prahu, byl jsem ve styku s
Vladimírem VÁŃOU, který mi osobně peníze předával (zdaněné). Pokud jde o VÁŃU, jedná se o
výtvarníka, je asi 30 let stár. Myslím, že informace by mohl podat Jiří PALLAS – dodávám, že
adresy PALLASE a VÁNI jsou uvedeny na povolovačkách, které byly zaslány na NV Praha 1.
–
(…) v letošním roce jsem vystupoval v klubu Vagon na Národní třídě (asi 3x), kde byl
pořadatelem (….) V polovině roku 1976 jsem asi 4x vystupoval v budově Malostranské besedy (…)
byly honorovány částkou asi 200 Kčs. Peníze mi proplácel člen HIFI klubu KUČERA (…) HIFI klub
má sídlo naproti kostelu Martin ve zdi u Uhelného trhu. Povolovačky zasílali na NVP panu
Navrátilovi (….)
–
Pokud se jedná o vystupování mimo Prahu, v červenci 1976 jsem vystupoval (….)
– v říjnu a listopadu (….) smlouvu jsem si vyhotovil sám na základě vyhlášky (…) Dále jsem
vystupoval (….) honorář ve výši 150 Kčs mi poslal pan KONEČNÝ poštou
– atd. /kráceno/. Četl a souhlasí Jaroslav Hutka

Jaroslav Hutka obdržel 4.srpna 1977 usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 118 za nedovolené
podnikání. 22.května 1978 vydal ministr vnitra ČSSR pokyn Správě pasů a víz, aby „zabezpečil urychlené
provedení nezbytných opatření k vystěhování.“ Jaroslav Hutka s manželkou odjeli bez problémů autem z
ČSSR 18. října 1978 .

Zdroj: svazek Jaroslava Hutky, protokoly podepsané J.Hutkou, zprávy o zadržení a propuštění
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Manželé Hutkovi - vycestování z ČSSR 18.října 1978

