poslední řídící důstojník X.správa StB Doležal), Jana Chržová (krycí jméno u StB: Smršť; poslední řídící
orgán, X.správa StB Grabmüller), .
(Zdroj krycích jmen: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Sešity č.7, Cibulkovo
seznamy:Kompetní seznam spolupracovníků StB II.díl, Protokoly o domovních prohlídkách 1985, Soudní
spis)

SLIB VLADIMÍRA KOUŘILA MINISTERSTVU VNITRA
Slibuji na svou čest a svědomí, že budu svědomitě a obětavě plnit své povinnosti, budu
poslušen příkazů svých představených, budu přísně zachovávat státní, hospodářské a
služební (vojenské) tajemství, zákony a nařízení Československé socialistické republiky,
jakož i ustanovení zvláštních řádů a předpisů pro zaměstnance ministerstva vnitra a že při
veškerém jednání budu mít na zřeteli jen zájmy republiky a jejího lidu.
(Zdroj: Archív bezpečnostních složek, svazek J.Hutky, platnost slibu před rokem 1989 nebyla dodnes
zrušena, ačkoliv u mnoha tzv.spolupracovníků protokolárně písemně zrušena byla, viz. Signální svazky
atd.. Kouřilův závazek trvá. Publikováno nekrácené znění, 2017;

P R O H L Á Š E N Í VLADIMÍRA KOUŘILA
trojí vzdání se členství v Jazzové sekci:
16.ledna 1987

Poukazuji však především na to, že sám v této činnosti pokračovat nechci
a nebudu.
2.února 1987

…. Opakovaně ve svých podáních, naposledy pak prostřednictvím svého obhájce v doplňku ke stížnosti ze
16.1.t.r. jsem učinil prohlášení, že nebudu pokračovat v činnosti pro níž je proti mně vedeno tr.řízení (…)
Vlastnoručně podepsané prohlášení v tomto směru jsem učinil již v předchozích podáních.
4.února 1987

… prohlašuji, že v případě, že budu z vazby propuštěn, nebudu činný v Jazzové sekci pražské půobočky
Svazu hudebníků ČSR a to ani v likvidační práci spojené s touto sekcí a tedy také nebudu zajišťovat
výrobu, distribuci a prodej publikací vydaných touto sekcí a to proto, že se již nepokládám za člena výboru
Jazzové sekce, který by byl za její činnost zodpovědný. (Zdroj Soudní spisy)
K největšímu provalu za normalizace došlo, když Vladimír Kouřil předal policii adresáře.
Přes jedenáct tisíc lidí se dostalo na seznamy podezřelých osob. Dvě stovky byly
vygenerovány k výslechům. 2.září 1985 podepisuje: “Tento seznam jsem dnešního dne
předal orgánům (…) jiný seznam neexistuje.“ Proto seznam není v evidenci zabavených
písemností při domovní prohlídce.

Vladimír Kouřil obdržel od ministra obrany Stropnického i etické komise pro udělování
ocenění tzv. III.odboje ocenění v roce 2016.
Zdroj: Soudní spis, Archív bezpečnostních složek, spisy týkající se založení pozdějšího Unijazzu s agentem
Trnkou – Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1997, tři úředně ověřené záruky zaslané soudu, že
nebude činný v Jazzové sekci, zpráva agenta Trnky ministerstvu kultury ČSR o nástupnické organizaci za
Jazzovou sekci během věznění K.Srpa.

