
HUTKA § STORY 12.
 Badatel Petr Blažek publikuje v srpnu 2018 na internetu článek Důležitý spor 
o minulost.

V polovině října 2018 začne důležitý soudní spor. Karel Srp, někdejší 
spoluzakladatel a jedna z hlavních tváří Jazzové sekce. Podle 
dokumentace StB absolvoval v období 1979-1989, kdy byl registrován 
jako agent, celkem 151 schůzek, na jejichž základě vzniklo 299 zpráv. 
Pro úplnost dodejme, že byl v letech 1976-1979 registrován také jako 
důvěrník (což je podle příslušné směrnice StB nižší kategorie 
spolupracovníka). Tehdy se měl zúčastnit celkem 96 schůzek, z nichž 
bylo vypracováno celkem 71 zpráv. Ve stejné kategorii byl pak veden 
také v letech 1983-1984. V archívu se doposud podařilo dohledat 
celkem 36 agenturních záznamů, kde je  uveden jako zdroj či agent s 
krycím jménem Hudebník. Karel Srp byl navržen v minulosti 
prezidentem republiky Milošem Zemanem do Etické komise ČR a do 
Rady ÚSTR, ačkoliv podle rozhodnutí předsedy vlády Bohuslava 
Sobotky a naprosté většiny senátorů nesplňoval zákonem stanovené 
podmínky pro výkon těchto funkcí (u Etické komise ĆR to byla zmíněná 
aktivní spolupráce s tajnou policií, u Rady ÚSTR to bylo jeho pětileté 
členství v KSČ, které prezident neuvedl v žádosti). Nyní Karel Srp žaluje
Jaroslava Hutku, na kterého byl podle dokumentacve StB úkolován. Je 
to stejně absurdní jako zmíněné prezidentské nominace, uvádí Blažek 
(ročník  1973) jako zmíněné prezidentské nominace. Mrzí mne to – 
dodáva badatel ÚSTR – v Jazzové sekci udělal Karel Srp od jejího 
založení spoustu skvělé práce, která je takto devastována

   Podle badatele Blažka chrlil  Srp civilistům v období 1979 až 1989 každých deset dnů 
laviny neznámých krizových scénářů. Třeba, že sám soudruh ministr vnitra vyšle svým 
rozkazem za kopečky mezi antikomunistickou emigraci Jaroslava Hutku a to v roce 1979.   
Srp vyhledává civilisty každé tři týdny. Z platu pomocného skladníka za Srpen 1968 jim 
pořizuje hodinky, propisovací tužky a na dveře služebny StB v Bartolomějské ulici přibíjí 
poštovní schránku. /Podle jiného Blažkova článku Srp podepsal vázací akt ve 
vinárně Mělnická v Praze – bohužel Srpa naopak mrzí, že zaměstnanec ÚSTR 
nezná ani manuál pro vázací akt....tehdy – i dnes/. 
   Nesporným přínosem pana Blažka však budou Srpova udání z let 1986 až 1988.   
Dech se tají. Zřejmě půjde o tzv. holuby , které Srp tajně zasílal svému tajnému civilistovi 
do neveřejné poštovní schránky zelené barvy na anonymním místě přímo z vězení. Přesto 
náčelník na Borech jednoho chytil ; jistému Gustávu Husákovi. Srp vlastnoručně udává, že 
zamřížovaným občanům je servírováno shnilé maso, do dek nasazeny filcky a objevila se 
otevřená tuberkuloza, léčena desinfekcí fenolem a chlorovým vápnem. Neuvedl, že klika 
zvenčí je obalená fáčem. Neserióznost Srpa, opakovaně zdůrazňována kontrarozvědkou, 
náčelníka vytočila. Zařval, že ONI si s ním mohou dělat co chtějí. Srp sfáral na měsíc do 
díry. Tam se umíralo na zápal plic. Jenže u Wonky ani Srpa to nevyšlo. I „ten váš havel“ se 
z toho vylízal. Mráz z východu nepřišel na včas. 
 
   Bory nebyly Bohnice nebo Apolinář jak někteří badatele 
                                                                                  z dlouhodobé hospitalizace znají.


