podepisuje Chartu a je zahájeno trestní stíhání pro nedovolené podnikání. Více je publikováno v
části o jeho odjezdu.
Tvrdí li, že o něm StB neměla žádné informace, pak je inkasovala od něj samotného. Má to
ve svém svazku. Ne od Karla Srpa, se kterým se setkal asi 4-5x. HUTKA informoval policii a
podepisoval: Jména, povolání a charakteristiky pořadatelů, kdo mu zařizoval desky a dával
dlaňovky, zajišťoval nahrávky v Supraphonu: Havelka, Vladimír Váňa, Kučera, Jiří Pallas,
Konečný, Hynek Žalčík, Jaromír Nečas – kde vystupoval a kde bude. Viz záznam o výpovědi,
na čtyřech listech podepsaný: četl a souhlasí, ze dne 12.5.1977 (k dispozici).

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 redakční
spolupráci vydavatelství, které, jako jediné bylo vyčlěněno Ústředním výborem KSČ k propagaci
komunismu a proto nepodléhalo ministerstvu kultury, ale přímo ÚV. Orbis současně shromažďoval
fotodokumentaci o odpůrcích režimu a kontroloval všechna 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.

