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ZPĚVÁK PROMLUVIL
–

Jaroslav Hutka byl 12.května 1977 od 11 hod. vyslýchán a poté umístěn do cely 
předběžného zadržení. Po ověření sdělených skutečností a zaregistrování jmen,  byl 
následující den v 16 hod. propuštěn. Náčelník mjr.Grabmüller uvedl, že důvody vazby 
pominuly.

– V pětistránkovém protokolu pan Hutka informuje, jmenuje a podepisuje:
–

    První LP deska byla vydána koncem roku 1974, producentem byl externí pracovník Supraphonu 
Hynek Žalčík, který mi vydání této desky zajistil. Druhá LP deska byla vydána na podzim 1976 
producentem byl Jaromír NEČAS, redaktor brněnského rozhlasu, který nabídl Supraphonu 
nahrávku mého veřejného vystoupení v Brně. Oba singly byly vydány na podzim roku 1976, 
nahrávky zajišťoval redaktor Supraphonu Jiří HAVELKA.

–    Loňského roku jsem měl dále příjmy za dvě veřejné nahrávky lidových písní, které byly uivedeny 
v brněnském rozhlase. Jednalo se o nahrávku z mého vystoupení v sále Reduta v Uherském 
Hradišti v lednu 1976 a nahrávku z mého vystoupení v únoru 1976 v Etnografickém ústavu v Brně. 
(….)

– (   …) V létě loňského roku mi Čs.televize natočila dvě písně (/...) byl jsem pozván redakcí Klubu 
mladých (….) OSA mi proplácí peníze z vydaných desek (za loňský rok to činilo 16.000 Kčs (….) Za 
veřejná vystoupení mi bylo vyplaceno za loňský rok asi 5.000 Kčs. (…) Příjmy mám také od 
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


