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, předem věděl. Zájmové osoby Stb se nesměly krýt
s nomenklaturními funkcemi KSČ - viz.Kádrový pořádek ÚV KSČ.
Proto byla Hutkova osobní návštěva ÚV KSČ projednána s ohledem na jeho provázanost
s orgány vnitra. Zpráva kompetenčně zaslána X.správě SNB, kapitánu Františku Vachovi.
Vach častokrát prováděl přepadovky v Jazzové sekci, několikrát udělil oficiální výstrahu předsedovi
Jazzové sekce, při které jej postavil do pozoru, skartoval část vydání Nobelovy řeči Jaroslava Seiferta,
rozehnal řadu koncertů, např. Nico, řídil operativní akce při domovních prohlídkách, sledoval české
spisovatele a úkoloval ty, které na západ vyslal. U něj končily svodky o Jazzové sekci. Dokonce zakázal
Jazzové sekci položit věnec u hrobu Jaroslava Ježka....viz. Výslechy.
Hutkova podbízení uvítáno nebylo. Vázačku již splnil a vydat podobné leporelo měl v edičáku Orbis již
dávno. Zachován však zůstaů dokument o patolízalství ke komunistům, dnes stvrzený oceněním za zásluhy
o III.odboj. Soudruhu Hutkovi.
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ZÁZNAMY StB: SRP ve vztahu HUTKA v Archívu bezpečnostních složek
Ústav pro studium totalitních režimu v r. 2017 písemně sdělil, že všechny poznatky k oběma
jménům byly předány Archívu bezpečnostních složek a jiné ÚSTR nevlastní. Ústav na vyžádání
předložil 4 zprávy. Nově objevené informace (viz.Kouřil, Vodrážka aj.) neexistují.
Pouze jedna je podepsaná Karlem Srpem. Ostatní vypracovali civilisté .
–

Podepsaná

ZÁPIS O VÝPOVĚDI KARLA SRPA
19.června 1976 Rychnov nad Kněžnou. Zakázaný festival v Dobrušce. Výslech na policii:
V průběhu pohovoru odváděl pozornost od zájmu orgánů MV a neustále sváděl pohovor na
bezvýznamné diskuse o činnosti Jazzové sekce. Proto bylo přikročeno ke konkrétnímu předkládání faktů,
které byly zjištěny příslušníky SNB k celému hudebnímu festivalu. Byl dotazován jaký je jeho názor na
zpěváka a kytaristu HUTKU. Dotyčný Srp se projevil jako zastánce stylu hudby provozovaného HUTKOU,
který je znám jako (ZAČERNĚNO). Uvádí, že HUTKA ve svých písních postihuje negativní prvky v naší
společnosti, což není žádná závadová činnost.

