jedné strany. Prý měl zákonnou váhu cestovního dokladu. Hra na emigraci politického odpůrce režimu
proběhla v součinosti se Zpravodajskou správou Hlavní správy pohraniční stráže a ochrany státních
hranic. Jestliže na čáře bylo zastřeleno přes 300 útěkářů, pak vycestování Jaroslava Hutky, legalizoval
sám ministr vnitra soudruh Obzina. Vyvázání ze státně-občanského svazku, neboli propuštění ze
státního občanství bylo u politických případů plně v gesci federálního ministerstva vnitra, avšak co je
„politikum“ určoval Ústřední výbor KSČ, přestože se v jeho archívu dodnes nenašla žádná směrnice
týkající se nucení občanů k emigraci. Ten rozhodoval i o propouštění „politických“ ze zaměstnání,
které musel zaměstnavatel provést, aniž by
k tomu měl vlastní důvod – viz dochovaný zápis o vyhazovu z práce předsedy Jazzové sekce.
Dva roky po odjezdu manželů Hutkových nebyla povolena cesta na západ folkaři Vladimíru Mertovi.
StB jej pozvala k pohovoru:
Vladimír Merta v průběhu pohovoru vzal na vědomí vysvětlení stanoviska orgánů pasu a víz s tím,
že si není vědom žádné činnosti, která by byla v rozporu se státními zájmy ČSSR.
Mertovi bylo sděleno, že jeho současná umělecká i tvůrčí činnost neodpovídá poslání a cílům
socialistické kultury a kulturní politice strany. Vzhledem k těmto skutečnostem není dostatečná
záruka, že bude svým vystupováním vhodně reprezentovat ČSSR v zahraničí. Současně mu byla
formulována nabídka vystěhování z ČSSR.
Na tuto nabídku reagoval ing. MERTA sdělením, že v současné době nepomýšlí na vystěhování z
ČSSR. Má zde rodinu, přátele a již i určité umělecké zázemí.
Jak byla „formulována“ nabídka Jaroslavu Hutkovi známo zatím není. Jeho nakrknutí rozhodně nezmizí: Žalobce
hodlá k soudu pozvat svědka, bývalého důstojníka StB, který policii opustil ještě za normalizace, avšak kterého se
případ pana Hutky také dotýká, případně do spisu založí čestné prohlášení.
Soud by také měl vyřešit proč Hutkův svazek č. 677997 nebyl na deset let založen, ale „spal“. Byl
probuzen již po čtyřech letech, 6.4.1982, kdy si jej vyžádala čerstvě zřízená XIV. Správa –
kontrarozvědka v rámci plnění rozkazu náčelníka 1.správy SNB ze dne 19.ledna 1982 o vysazování
občanů do kapitalistických států mezi emigranty a ideodiverzní centra. Úkolem odboru 1a) je:
Provádět,organizovat a koordinovat rozvědnou činnost z území ČSSR ve smyslu zaměření a úkolů
čs.rozvědky. Další návodka byla v roce 1983.
Jaroslav Hutka je držitelem ocenění za tzv. III.odboj.

Zdroj: Svazky Jaroslava Hutky, Karla Srpa / Svědectví, účastník rozlučkové párty / Znalecký
posudek zda se jedná o uměleckou činnost a zda lze zisk z umělecké činnosti po 1.6.1975,
kdy došlo k odebrání umělecké kvalifikace, považovat za operávněný či nikoliv a v důsledku
čeho?, která právní ustanovení pořadatelů se na organizátory vztahují atd. /Ověřené pokyny
sekretariátu ministra vnitra k vycestování ze dne 22.5.1978/Náčelníka StB Jaroslava
Grebmüllera – mj.řídícho důstojníka agentgy kr.jm. Smršť – a Správy Sboru národní
bezpečnosti hl.města Prahy a Středočeského kraje ze dne 1.6.1978/ Vyhláška ministerstv
vnitra a zahraničí č.44/1970 Sb. O cestovních dokladech / vyhláška č.162/1976 Sb. Příloha
B, položka 11, Sbírka zákonů ČSSR, částka 30 ze dne 24.12.1978 / Rozkaz ministra vnitra
ČSSR č.20 ze dne 22.6.1981 Organizační řád správy pasů a víz / Rozkaz náčelníka 1.správy
SNB ze dne 19.1.1982 č. 2 o rozvědné činnosti z území ČSSR, iI. ... usměrňuje a podílí se na
získávání vhodné agentury z řad čs.občanů pro trvalé, dlouhodobé a krátkodobé vysazování
do zájmových objektů, emigrantských a ideodiverzních center, anebo k osobám našeho
zájmu v kapitalistických státech / a daších..

