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Karel Zejda, spolumajitel pfierovské továrny Kazeto
Já jako jeden z posledních MohykánÛ v jednadvacátém století
témûfi vyhuben˘ch, pamûtník nacismu i je‰tû hor‰ího
komunismu, vãetnû komunistické mûnové reformy v roce 1953,
coÏ bylo vefiejné pfiiznání totální neschopnosti komunistÛ fiádnû
hospodafiit, podporuji a budu volit Vladimíra Huãína, hrubé ko‰tû
na staré struktury zvlá‰tû v policii a justici. Je to velmi potfiebné
a v duchu se modlím, aby nás Pán pfii zdravém rozumu zachovati
ráãil a my správnû volili a ubránili se recidivy totality.

P
fiedstupuji pfied vás v regionu, ve kterém jsem proÏil cel˘ Ïivot. Mnozí
z vás mû znáte a dobfie víte, oã dlouhodobû usiluji. Nechystám proto
Ïádné nákladné volební kampanû plné slibÛ a vûjiãek.

Po léta otevfienû vystupuji proti ‰patnostem a za své zku‰enosti, které chci
uplatnit jako senátor, jsem nezfiídka draze zaplatil. TûÏko si ale dovedu
pfiedstavit ‰Èastn˘ a spokojen˘ Ïivot ve spoleãnosti, kde je spravedlnost
jen prázdn˘m pojmem, zloãin bez trestu a poctivost k smíchu. S takovou
realitou se nikdy nesmífiím.
Proto vûfiím, Ïe i pfies v‰echna moÏná dosavadní zklamání z politiky pfiijdete
17. - 18. fiíjna k volbám a dáte mi svÛj hlas. Pokud mû vy‰lete do Senátu,
budu v nûm tvrdû pracovat na zlep‰ení na‰eho právního prostfiedí,
bez kterého není víry ve spravedlnost.

CHCI PRÁVO
I PRO VÁS!

Pavel Bobek, architekt a zpûvák
VáÏím si lidí, ktefií se dovedou postavit zlu a bezpráví vlastním
ãelem, aniÏ by uvaÏovali, jaké obtíÏe je to bude stát. VáÏím si
tûch, ktefií riskovali své Ïivoty v totalitním reÏimu, i tûch, ktefií
riskovali své pohodlí a osobní svobodu v pfieÏívajícím marasmu
na‰í soudobé justice. VáÏím si jich o to víc, Ïe sám tak odváÏn˘
nejsem. Do Senátu patfií osobnosti. Kdyby bylo na mnû, byli by
tam i bratfii Ma‰ínové. A rád tam uvidím pana Vladimíra Huãína.

Ondfiej Vetch˘, herec
Vladimír Huãín nám uÏ mnoho let ukazuje, Ïe je moÏné i dnes
Ïít ãestnû, slu‰nû a zásadovû, a to i navzdory v‰em proti-
venstvím, která ho potkala. Pfiedstava, Ïe takov˘ ãlovûk je ochotn˘
prát se za nás za v‰echny na pÛdû Senátu, je mi velice milá.

rozhovor na stranû 5

Ale‰ Jalu‰ka,
husitsk˘ knûz a kaplan vûznice Valdice
Pan Huãín cel˘m sv˘m Ïivotem dokazuje, Ïe své motto nechápe
jen jako populistick˘ v˘kfiik mající mu zajistit v˘nosn˘ dÏob. Tím
se li‰í od fiady korytáfiÛ, a proto jeho zvolení do Senátu dává
slu‰n˘m lidem nadûji na spravedlnost i pro nû.

Volební noviny Vladimíra Huãína
Nezávisl˘ kandidát Klubu angaÏovan˘ch nestraníkÛ (KAN) za pfierovsk˘ volební obvod

Volební noviny Vladimíra Huãína
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Narozen 25. kvûtna 1952 ve Zlínû/Gottwaldovû. Rozveden˘,
dcera Michaela. Otec úãastník II. odboje, elektrokonstruktér,
vedoucí konstrukãního oddûlení Meopta Pfierov. Matka uãitelka.
V roce 1970 vyuãen jemn˘m mechanikem. Opakovanû

nepfiijat na stfiední ‰kolu z dÛvodÛ naru‰ování socialistickémorálky.
V roce 1971 pfii 50. v˘roãí zaloÏení KSâ zbit komunistick˘mi

funkcionáfii pro svÛj vzhled (dlouhé vlasy), poté odsouzen za
"naru‰ování slavnostní schÛze" k 10 mûsícÛm nápravného
opatfiení. Rehabilitován v r. 1999.
V letech 1971 – 1989 zamûstnán v podniku Kazeto,

v Pfierovsk˘ch strojírnách, v Jutû Pfierov, krátce u Pohfiební
sluÏby, vÏdy pod dohledem StB.
V letech 1972 – 1976 se v utajení vûnoval "protistátní ãinnosti"

- roz‰ifioval letáky odsuzující vpád vojsk Var‰avské smlouvy
pomocí vodíkov˘ch balonÛ, niãil transparenty a vitríny oslavující
KSâ, SSM a spojenectví se SSSR pomocí v˘bu‰nin vlastní v˘roby.
V r. 1977 odsouzen za nedovolené ozbrojování k 9 mûsícÛm

nepodmínûnû plus 2 a pÛl roku podmínûnû. Rehabilitován
v roce 2005.

V r. 1983 pomocí v˘buchu u domu Antonína Mike‰e
dekonspiroval tohoto dvojnásobného agenta StB a KGB. Útok
byl proveden tak, aby stejnû jako ve v‰ech jin˘ch pfiípadûch,
nebylo ohroÏeno zdraví ãi Ïivot. Následnû v r. 1984 odsouzen
ke dvûma a pÛl rokÛm nepodmínûnû. Trest si odpykal v dnes
jiÏ neexistující tvrdé vûznici Minkovice morálnû podporován
napfi. organizacíAmnesty International. Popropu‰tûní odsouzen ke
dvûma letÛm ochranného dohledu. Rehabilitován v roce 2006.
Vroce1986podepsalChartu77, jejíÏmnohéãlenyvãetnûVáclava

Havla dosud kritizuje za jejich nedostateãnû zásadové postoje.
V letech 1990 – 1991 komunálním poslancem v Pfierovû,

soudcem z lidu a pfiedsedou obãanské komise – provûrky
pfiíslu‰níkÛ SNB (StB a VB).
V letech 1991 – 2001 ãlenem FBIS, pozdûji BIS jako specialista

na levicov˘ extremismus a terorismus. Opakovanû
vyhodnocován jako jeden z nejlep‰ích operativních dÛstojníkÛ
odvádûjící práci za t˘m jin˘ch. Rychl˘ sluÏební postup aÏ do
hodnosti kapitána.
V letech 1998 – 2001 vy‰etfiuje dosud neobjasnûné v˘buchy

na Pfierovsku a Olomoucku, na vefiejnost zaãaly pronikat
informace, Ïe na v˘bu‰ích mûl sám podíl.
7. 3. 2001 zatãen zásahovou jednotkou a témûfi rok vazebnû

vûznûn.
V letech 2002 – 2006 nevefiejn˘ proces, kter˘ byl postupnû

pod tlakem pfiíznivcÛ zpfiístupnûn vefiejnosti. Z v˘buchÛ na
Pfierovsku a Olomoucku nebyl obÏalován vÛbec. V roce 2006
zpro‰tûn vykonstruované obÏaloby ve v‰ech 7 bodech.
Nejmlad‰í ãlen Konfederace politick˘ch vûzÀÛ, ãestn˘

obãan mûsta Pfierova, drÏitel medaile J. A. Komenského.

Struãn˘ Ïivotopis

V roce 1956 byl televizor velk˘m zázrakem nejen pro malého kluka

Dcefiina promoce, Olomouc rok 2007

Rok 1983 - fyzicky pfiipraven
na dlouhé v˘slechy StB

Rok 1970 - zasaÏen bigbeatem. Uprostfied formace Spektrum.

DoÏivotní milovník pfiírody
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Pfiesto vám kaÏd˘ bude tvrdit
do oãí, Ïe právû on je jin˘.
Pfieãtûte si, prosím, mÛj osobní
pfiíbûh. Pfiíli‰ vás nezdrÏí a
vrátí-li nûkomu nadûji, Ïe
pfiece jen lze odolat penûzÛm
a opiu moci, bude to nûco, co
stálo za to.

Po listopadu 89 jsem mûl
jako chartista a politick˘
vûzeÀ totality dvefie moÏností
dokofián. Dostal jsem medaili
J. A. Komenského, stal se
ãestn˘m obãanem mûsta
Pfierova a mohl se rozhlíÏet po

teplém místeãku. Staãilo se
jen tváfiit, Ïe uÏ je v‰echno
v pofiádku, do niãeho moc
ne‰Èourat, obãas pfiivfiít oãi
a kariéra by pfii‰la sama. Ale
ono tu zdaleka v pofiádku
v‰echno nebylo. Soudruzi
zÛstali ve státní správû, dravû

privatizovali, demokracie
nám pomalu hofikla a mûnila
se v blbou náladu.
B˘valí politiãtí vûzni mû

jako nejmlad‰ího ãlena
konfederace spolu s Klubem
angaÏovan˘ch nestraníkÛ

doporuãili do Bezpeãnostní
informaãní sluÏby (BIS).
Vybral jsem si práci na úseku
levicového extremismu a tero-
rismu. Tam jsem mûl staro-
nové mocipány jako na dlani.
Mnozí si mysleli, Ïe na nû
není metr. Na jejich politické

postavení ãi stranickou pfií-
slu‰nost jsem nikdy nebral
ohledy, a tak se vedle star˘ch
komunistick˘ch kádrÛ ocitl
v m˘ch sluÏebních hlá‰eních
svého ãasu i ministr spravedl-
nosti Jifií Novák. DÛkazy,

„KaÏd˘ jen slibuje, pak hrabe pod sebe a ka‰le na v‰echny“. Je to tak!
které jsem nashromáÏdil
o jeho podivné ãinnosti, jej
srazily z vysokého postu. Bylo
kolem toho ru‰no, ale je‰tû to
‰lo.
Prudká zmûna nastala

v roce 1998. S pfiíchodem
âSSD k moci jsme najednou
dostávali rozkazy typu
- seÏeÀte nûjaké kompromi-
tující materiály na kadefinici
z Hranic na Moravû, odmítá
prodat pod cenou mûstu svou
zahradu, nebo bûÏte skoupit
v‰echny knihy o spolupráci
Jana Kavana s StB a podobnû.
Darebáci mûli pré a bezpe-
ãnost na‰í zemû ‰la stranou.
Tak na tohle jsme revoluci
nedûlali!
Odmítal jsem plnit po-

dobné rozkazy a upozorÀoval
ve sv˘ch hlá‰eních je‰tû více
na kritickou situaci, podvody
s bezpeãnostními provûrkami
a obsazování dÛleÏit˘ch postÛ
nepfiijateln˘mi lidmi. NeÏ
jsem se ale nadál, byl jsem
v BIS úplnû sám. Tedy ne tak
docela. Zmizel fieditel JUDr.
Stanislav Devát˘, nahrazen
byl i mÛj pfiím˘ nadfiízen˘
Ing. Petr âásteãka a s nimi
ode‰la i spousta neúplatn˘ch
lidí. Ostatní se novému
reÏimu pfiizpÛsobili. Bylo jen
otázkou ãasu, kdy a kam
pÛjdu i já.
V únoru 2001 jsem ‰el

k lékafii. DomÛ jsem se vrátil
za rok. Na ulici mû pfiepadla
speciální zásahová jednotka
a byl jsem zas jako za star˘ch
ãasÛ na Pankráci, ve sklepû,
v cele ãíslo deset. Dál uÏ mÛj
pfiíbûh znáte z médií a mys-
lím, Ïe za pût let trvání soudÛ
tu bylo „pfiehuãínováno“.
Dnes uÏ jsem koneãnû na

základû nezvratn˘ch dÛkazÛ
oãi‰tûn v‰emi stupni soudÛ,
od okresního aÏ po ten ústavní,
zbaven v‰ech smy‰len˘ch
obvinûní, nedávn˘ch stejnû
jako tûch pfiedchozích. Jaké-
koli snahy o zvrácení v˘-
sledku ze strany aktérÛ zin-
scenovaného procesu jsou
zbyteãné. Mé odhodlání ne-
dovolit „nedotknuteln˘m“
pánÛm hry na úkor celé spo-
leãnosti a pracovat na zlep-
‰ení právního prostfiedí u nás
je snad je‰tû vût‰í neÏ pfied
dvaceti lety.
Pravda, mohl jsem po ce-

lou tu dobu, dnes jako pod-
plukovník, sedût za neuvûfii-
teln˘ plat v budovû BIS, nebo

i za vût‰í tfieba na minister-
stvu jako mÛj kolega Bublan.
Nemûl jsem a nemám na to
Ïaludek a radûji se vrátím do
cely na Pankrác, neÏ bych se
po v‰em, co uÏ jsem v Ïivotû
podstoupil, stal jedním
z „nich“. Vladimír Huãín

Vlasta Chramostová,
hereãka
Vladimír Huãín by mûl dostat
pfiíleÏitost uplatnit své v‰es-
tranné zku‰enosti jako sená-
tor. Pfiesvûdãil mû, Ïe obecn˘
zájem staví nad osobní. Proto
mu dávám pfiednost pfied
tûmi, ktefií chtûjí senátorstvím
fie‰it své privátní problémy.
Vladimír Huãín chce usilovat
o zlep‰ení právního prostfiedí
v na‰í zemi, a to je dÛleÏité
pro na‰i nemocnou spoleã-
nost.

Vladimír Michálek,
filmov˘ reÏisér
Lidé jako pan Vladimír Huãín
jsou pro mne nadûjí, Ïe se do
politiky dostanou obãané, ktefií
mají ãist˘ morální kredit.
Vladimír Huãín je pro mne
nadûjí, Ïe se Senát stane
dÛstojnou ãástí na‰eho ústav-
ního systému a zákony budou
respektovány. Vladimír Huãín
je pro mne nadûjí, Ïe se
zmûní celkové klima v na‰í
republice. Je pro mne nadûjí,
Ïe se v budoucnu nebudu
stydût za ãeskou politickou
scénu.
Proto podporuji pana

Vladimíra Huãína v senátních
volbách.

Martin Vadas,
dokumentarista, reÏisér
Závidím v‰em voliãÛm
z Pfierovska, Ïe mohou volit
takového kandidáta do Senátu,
jak˘m je Vladimír Huãín.
Poznal jsem ho v roce 2002
a byl jsem s ním v ãastém
styku pfii natáãení dokumen-
tárního filmu Pravdû podobn˘
pfiíbûh Vladimíra Huãína.

Josef Kudláãek,
vydavatel ANNONCE
Mám nûmecké obãanství, ale
kdyby mi bylo dovoleno volit
v âeské republice, povaÏoval
bych si za ãest dát hlas panu
Huãínovi.

Rok 1987 s dcerou Michaelou a dogou Abelem.

„V roce 1996 jsem si pofiídil papou‰ka, kter˘ se doÏívá vysokého vûku. Abych, aÏ zase jednou vyjdu z vûzení,
se s ním setkal,“ vtipkuje Vladimír Huãín. Foto HN, Jan ·ilpoch



1/ Právo pro v‰echny
spoluobãany - rovnost
pfied zákonem.

Rovnost obãanÛ je deklaro-
vána v mnoha právních nor-
mách, ale k jejímu samozfiej-
mému uplatnûní máme je‰tû
daleko. Jde mi o dÛraz na
zjednodu‰ení a vût‰í srozu-
mitelnost pfiijíman˘ch práv-
ních norem. Za souãasnou
nepfiehlednost a nejasnost
platn˘ch právních norem ne-
sou odpovûdnost nejen
v‰echny polistopadové vlády,
ale i kaÏd˘ ze zákonodárcÛ.
S velk˘m nasazením jsem
v nedávné minulosti uplatnil
své právo a uspûl jsem. Soudy
mnû nakonec daly za pravdu.
Chci, aby tuto ‰anci mûli
v‰ichni spoluobãané a pro-
cesnû to netrvalo tak dlouho
jako v mém pfiípadû.

2/ Vût‰í bezpeãnost pro
kaÏdého obãana i zaji‰tûní
bezpeãnosti âeské
republiky.

Deset let jsem byl vysoce
hodnocen˘m dÛstojníkem
BIS. Získal jsem zku‰enosti
s bezpeãnostním a justiãním
aparátem i bûhem svého pro-
následování. Tehdy se proti
mnû spikly kriminální Ïivly
zakonspirované ve státních
strukturách. Tyto zku‰enosti
jsem pfiipraven vyuÏít ve pro-
spûch v‰ech spoluobãanÛ,
ktefií si tyto sluÏby (policii,
justici i tajné sluÏby) ze sv˘ch
daní platí. Bezpeãnost je
základní podmínkou spoko-
jeného Ïivota v‰ech rodin
i jednotlivcÛ bez rozdílÛ, bez
které se k naplnûní Ïádné
pfiirozené lidské touhy nelze

3/ Rovnomûrn˘ regionální
rozvoj v‰ech ãástí
republiky.

Cel˘ Ïivot jsem proÏil na Pfie-
rovsku, dobfie znám zdej‰í
sociální podmínky zamûst-
nancÛ, studentÛ, dÛchodcÛ
i problémy podnikatelÛ v na-
‰em regionu. PfiestoÏe Senát
nemá pfiím˘ vliv na schvalo-
vání státního rozpoãtu, budu
usilovat, aby v rámci âeské
republiky nebyly chudé
oblasti bez ‰ance na rozvoj.
V tomto smûru budu podpo-
rovat i úsilí Evropské unie
o rozvoj regionÛ, aby nebylo

více rychlostních entit, které
by nakonec oslabovaly celek.

4/ Zv˘‰ení dÛvûry
obãanÛ ve svÛj vlastní
stát a samosprávu.

Budu prosazovat takové
právní normy, aby byly
nastaveny funkãní kontrolní
mechanismy ve státní správû,
aby státní správa nebyla
prorostlá mafiemi, které Ïijí
na úkor státu a jeho obãanÛ.
Právo a spravedlnost musejí
prosazovat nezkompromito-
vaní lidé. Budu se zasazovat
o jmenování odbornû i mo-
rálnû zpÛsobil˘ch osob do
exekutivních, poradních a soud-
ních funkcí, na jejichÏ obsa
zování má vliv Senát. Odpo-
vûdnost za neutû‰en˘ stav
v tomto smûru padá na kaÏ-
dého ze senátorÛ.

5/ KaÏd˘ stát má takové
pfiedstavitele, jaké si
jeho obãané zasluhují.

V tomto smyslu je odpovûd-
nost i na kaÏdém z vás voli-
telÛ. Zajímejte se o to, koho
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Vladimír Huãín: Co chci v Senátu prosazovat

a proã volíte v tûchto vol-
bách, kdo vás v minulosti
zklamal a koho zvolení do-
pustíte, kdyÏ k volbám nepfii-
jdete. Prosím, zúãastnûte se,

pfiijìte v pátek 17. nebo v so-
botu 18. fiíjna 2008 k voleb-
ním urnám. A nepovede-li se
nám to hned napoprvé, pfiijì-
te i o t˘den pozdûji. KaÏd˘

hlas rozhoduje. Za deset
minut va‰eho ãasu jsem
pfiipraven vám ‰est let slouÏit.

Proã si vykám s Vladimírem Huãínem

Mám rád vykání. VÏdy mne
trochu zaskoãí, kdyÏ mi nû
kdo pfii tfietím setkání na vrh
ne, abychom si tykali.
Navzdory tomu, Ïe si Stvo
fiitel se sv˘mi blízk˘mi tykal,
se mi zdá vykání starozá
konní, vyjadfiující vzájem
nou úctu, nesoucí jistinu
pfiátelství. Vykat a netykat
je jistá známka pfiirozené
noblesy a budiÏ blahosla
veny národy, jejichÏ jazyk,
tykání a vykání nerozli‰uje.
Znám manÏele, ktefií si vy
kají, aniÏ by jim to ubíralo
cokoliv z láskyplné intimity
jejich Ïivota. Mám pfiátele,
u nichÏ si vÛbec neuvûdo
muji generaãní rozdíl ve
vûku a pfiirozenû jim vykám,
i kdyÏ by mohli b˘t m˘mi
syny. Nikterak mi to
komunikaci s nimi nekom
plikuje a vÛbec si neuvûdo
mujeme, Ïe to mÛÏe pÛsobit
staromódnû. Znám dokonce
rodinu, kde se vyká ma
mince a tátovi a v‰em jim to
pfiipadá správné.

Mezi mé pfiátele, s nimiÏ si
vykám, pfiirozenû patfií
i Vladimír Huãín. V mém
vykání moÏná dokáÏe najít
bedliv˘ pozorovatel i kus
nevyfiãené úcty ãi radosti,
Ïe jsme se zase setkali.
Dostane -li se Huãín do Se-
nátu, bude dobr˘m politikem.
Nejen pro svou Ïivotní zku-
‰enost a pfiirozenou politickou
eru dici, n˘brÏ, a to zejména,
pro to, jak˘ je jako ãlovûk.
V obecné ‰edi nemravn˘ch
politikáfisk˘ch ‰arvátek se
najednou stávají kvalifikaã
ními pfiedpoklady pro práci
zákonodárce ty nejobyãej
nûj‰í vûci: vytrvalost, neo
hebnost, smysl pro sprave
dlnost, ãest a neschopnost
lhát. To v‰echno Huãín má.
Má v‰ak je‰tû nûco navíc:
není a uÏ nikdy nebude
náfuka: chlapÛ, ktefií jsou
pfiirozenû skromní, je jako
‰afránu. Zrovna tak jako
tûch, ktefií mají kolem sebe
svûtlo obyãejné lidskosti.

Jaromír ·tûtina
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V
˘teãn˘ filmov˘
a divadelní herec, ale
taky ãlovûk, kter˘
otevfienû mluví do

vefiejn˘ch vûcí a aÏ staro-
milsky bojuje za vy‰‰í princip
mravní. Ondfiej Vetch˘ dnes
vystupuje po boku b˘valého
dÛstojníka Bezpeãnostní
informaãní sluÏby a neúnav-
ného bojovníka za právo
a demokracii Vladimíra
Huãína a podporuje jeho
kandidaturu do Senátu.

Proã podporujete Vla-
dimíra Huãína v jeho
kandidatufie do Senátu?

Myslím, Ïe je‰tû nikdy pro
mû nebyla otázka podpory
nûjaké osobnosti tak jedno-
znaãná a spontánní jako
v tomto pfiípadû. Neznám
ãestnûj‰ího a stateãnûj‰ího
ãlovûka, neÏ je pan Huãín.
Vûfiím v jeho charakter,
pfiirozenou inteligenci a odvahu.
Proto chci lidem tuto

skuteãnost potvrdit a tlumo-
ãit jim, Ïe se jedná o ãlovûka
konzistentního v názorech
a postojích, kter˘ bude
bojovat proti v‰emu, co bude
zavánût korupcí, klien-
telismem, obcházením záko-
nÛ nebo partajniãením. Vadí
mi to souãasné obecné
povûdomí o politice a poli-
ticích, Ïe jsou v‰ichni
hajzlové a do politiky se dali
jen kvÛli prospûchu a osob-
ním ziskÛm. V‰ichni ne.
A lidé jako Vladimír Huãín
mohou tento zjednodu‰ující
pohled trvale zmûnit. Stále
jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe
politika je stejnû dobrá
i ‰patná jako lidé, ktefií ji
dûlají. V této dobû, kdy
nedÛvûra v politické strany
se stává bûÏnou, mohou
pouze lidé, ktefií trvale
projevují charakter a inte-
ligenci, vrátit obãanÛm víru,
Ïe politika a volby mají vÛbec
smysl.

Jak dlouho se spolu
znáte?

O panu Huãínovi vím
pomûrnû dlouho, sledoval
jsem jeho kauzy, které byly
ve své dobû prezentovány
v médiích velmi nepfiehlednû
a neãitelnû, a zaãal jsem se
o nû zajímat. S radostí jsem
pozdûji pfiijal skuteãnost, Ïe

právo a pravda stály na jeho
stranû. Osobnû se známe
zhruba tak ‰est let.

Umûlci si nechávají za
podporu politikÛ v kam-
paních slu‰nû zaplatit. Vy
ale pÛsobíte jako ãlovûk,
pro kterého je svoboda
a nezávislost nad poli-
tick˘ honoráfi. Pfiedpo-
kládám tedy, Ïe pana
Huãína podporujete pouze
z pfiesvûdãení.

Samozfiejmû. Myslím, Ïe
dûlám nakonec v‰echny vûci
z pfiesvûdãení. Jako dÛkaz
mohu doloÏit to, Ïe najdu-li
jeden nebo pÛl volného dne,
sednu do auta, koupím si za
své peníze benzín do nádrÏe
a jedu do Pfierova Vladimíra
podpofiit. To, co máme
s panem Huãínem spoleãné,
je to, Ïe nám není vÛbec
jedno, co je a hlavnû co bude
s touto zemí.

Dûkuji za rozhovor
Zbynûk Horváth

Vetch˘: Politika je stejnû dobrá i ‰patná jako lidé, ktefií ji dûlají

Ivan Klíma,
spisovatel
I kdyÏ Vladímíra Huãína
neznám osobnû, sledoval
jsem s velk˘m zaujetím
jeho boj proti kfiiv˘m
a zlovoln˘m obvinûním.
Nabyl jsem dojmu, Ïe to
je ãlovûk, kter˘ je ochoten
se do posledních sil prát
za spravedlnost
a odhalovat ty, kdo mají
v na‰í spoleãnosti cíle
právû opaãné a ktefií stále
více ohroÏují na‰i
demokracii. Na rozdíl od
nûkter˘ch, ktefií
kandidovali ãi kandidují
do Senátu, aby se vyhnuli
trestní odpovûdnosti, pan
Huãín je jako kandidát
naprosto oãi‰tûn˘ a chce
v Senátu pÛsobit právû
proto, aby ti, kdo se
nejrÛznûj‰ím zpÛsobem
vyh˘bají spravedlnosti,
byli potrestáni. Vûfiím, Ïe
bude-li zvolen, bude
zastupovat zájmy sv˘ch
voliãÛ jako málokdo jin˘.
Vûfiím, Ïe si to lidé
uvûdomí.

Jitka Seitlová, (v r. 2006)
zástupkynû
ombudsmana

Je opravdu v˘jimeãné,
pokud ãlovûk obûtuje
cel˘ svÛj Ïivot boji
proti zvÛli,
zneuÏívání politické
moci a bezpráví.
V úsilí o prosazení
ideálÛ
demokratick˘ch
svobod
a spravedlnosti
je pan Vladimír
Huãín zásadov˘
a nekompromisní.
âiní tak s pln˘m
zaujetím,
stateãností
a odvahou,
na úkor
soukromého Ïivota
a majetkového
prospûchu. Myslím,
Ïe pfied obãany tak
pfiedstupuje s vysok˘m
kreditem k jejich
zastupování v parlamentu.
âeské parlamentní politice
by jeho osobnost velmi
prospûla.



MÛj vztah
ke kauze
âunek

P
ilífiemmého volebního
programu je zlep‰ení
právního prostfiedí.
Îe se v mém pfiípadû

nejedná pouze o prázdné heslo,
lze snadno dokázat také na
tzv. kauze Jifiího âunka.
Jeho obvinûní z korupce

v souãasn˘ch pomûrech asi
nikoho nepfiekvapilo, a tak
jsem ani já této informaci
nejdfiíve nepfiikládal velk˘
v˘znam v nadûji na fiádné
vy‰etfiení. KdyÏ v‰ak vy‰lo
najevo, Ïe na pfiedsedovi
KDU-âSL pracuje tatáÏ parta,

ãi spí‰e gang zakonspirovan˘
ve státních strukturách, kter˘
se aktivnû úãastnil i pokusu
o mé uvûznûní a odstranûní
ze spoleãenského Ïivota, zaãal
jsem se o pfiípad blíÏe zajímat.
Postupnû jsem nab˘val
pfiesvûdãení, Ïe se jedná
o úãelovou objednávku s po-
litick˘m pozadím.
Pfierovsk˘ státní zástupce

Mgr. Radim Obst, kterému
bylo dozorování kauzy za po-
divn˘ch okolností pfiidûleno
ze Vsetína, temná postava
ekonomicko-poli t ického
podsvûtí, JUDr. Jifií Novák,
kter˘ podáním trestního
oznámení celou akci roze-
hrál, tajné schÛzky Marcely
Urbanové s vy‰etfiovateli.
Tyto a dal‰í indicie mé
podezfiení z politické obje-

dnávky jen
posilovaly.

Celá kauza
zÛstala nakonec
v mnoha aspek-
tech nevysvût-
lena, s hofikou
pachutí intrik
a manipulací.

Co se pak

t˘ãe mé údajné „role“, chtûl
bych zdÛraznit, Ïe jsem se
nikdy nevyjadfioval k pfií-
padné vinû ãi nevinû
místopfiedsedy vlády. M˘m

cílem bylo pouze upozornit
na ony nekalé praktiky a
podpofiit obecn˘ zájem, kter˘
spatfiuji v právu kaÏdého
obãana. Jde o právo na

spravedlivé trestní fiízení
i pfiípadn˘ soudní proces.

Vladimír Huãín
v Pfierovû 20. 9. 2008
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Rozhovory
Pfierovsk˘ deník

Jaké je motto va‰í
volební kampanû?
Hlavní téma mé volební
kampanû je: „Chci právo
a spravedlnost i pro vás,
obãany âeské republiky.“

Kolik penûz bude
va‰e kampaÀ stát?
Jako nezávisl˘ kandidát bez
podpory velké politické strany
si nemohu dovolit nûjakou
bombastickou kampaÀ s kami-
ony, billboardy a ohÀostroji.
Ani by nebyla v souladu
s m˘m dosavadním skrom-
n˘m zpÛsobem Ïivota. Budu
se snaÏit oslovit voliãe s po-
mocí m˘ch pfiátel z okruhu
KAN a KPV, ktefií mû dlouho-
dobû znají. A podporují moji
kandidaturu bezúplatnû.

Co povaÏujete za své
Ïivotní priority (napfi.
kariéra, rodina, zdraví...)?
Tak jako kaÏd˘ ãlovûk jsem
i já touÏil po pevném zdraví,
práci, která by mû naplÀo-
vala, ‰Èastné a zaji‰tûné
rodinû. Osud mû ale ãasto

stavûl pfied volbu, zda za cenu
vlastního prospûchu a pohodlí
lze rezignovat na vlastní pfied-
stavu o svobodû, oprávua spra-
vedlnosti v ‰ir‰ím slova smyslu.
Za cenu velk˘ch Ïivotních
ztrát jsem se pak zachoval
tak, abych se mohl podívat
zpfiíma do oãí sv˘m souse-
dÛm, spoluobãanÛm i mladé
generaci, která nelidsk˘
komunistick˘ reÏim na‰tûstí
nezaÏila. A samozfiejmû i sám
sobû.

Vzdáte se své souãasné
profese, pokud vyhrajete
ve volbách?
Práci senátora jsem pfiipraven
dûlat na sto procent. Bez ved-
lej‰ích zamûstnání.

Co konkrétnû chcete
udûlat pro svÛj volební
okrsek?
Chci pfiispût ke zjednodu‰ení
a zlep‰ení srozumitelnosti
právních norem pro fiadové
obãany. To je hlavní úkol
senátora a Senátu. Hodlám
vyuÏít sv˘ch znalostí a zku‰e-
ností z bezpeãnostní oblasti
pro zlep‰ení bezpeãnosti
m˘ch spoluobãanÛ, k ochranû
va‰ich práv a svobod i demo-
kracie v âeské republice.

âesk˘ rozhlas

Pokud byste uspûl
v senátních volbách,
jak byste hlasoval o tzv.
Lisabonské smlouvû?
Jsem rozhodnû pro sjedno-
cení legislativy. Souãasn˘ stav
Unie je pro nás moÏná
doãasnû ekonomicky v˘hodn˘,
osobnû ale vidím smysl to-
hoto spolku nejen v pohledu
do penûÏenky, ale pfiedev‰ím
v upevnûní bezpeãnosti na
na‰em kontinentu, a to hlavnû
ve vztahu k Rusku.

Jak hodnotíte vyuÏití
prostfiedkÛ z fondÛ EU
v obvodu, ve kterém
kandidujete?
V korupci a rozkrádání pro-
stfiedkÛ pfii realizaci státních
zakázek nás politici a státní
úfiedníci dlouhodobû staví na
úroveÀ Balkánu ãi rozvojo-
v˘ch zemí. V mém volebním
obvodû se v‰ak ekonomicko-
politické mafie ne‰títí sku-
teãnû niãeho. Pfiíkladnû aféra
kolem zatoulané stovky mi-
lionÛ pfii stavbû pfierovské-
ho domova dÛchodcÛ by si
podle mne zaslouÏila váÏnou
pozornost ze strany orgánÛ
ãinn˘ch v trestním fiízení.

Páter Petr Dokládal
V tomto svûtû je stra‰nû moc
lÏí a je hodnû tûch, ktefií se
jimi pokou‰ejí nûco pfietvofiit,
zamaskovat, obrátit a málo-
koho napadne, Ïe za v‰e ná-
sleduje trest, protoÏe Ïádn˘
hfiích nemÛÏe b˘t bez trestu.
V otázkách politick˘ch ne-
jsem schopen orientace, vím
v‰ak, Ïe je nadev‰e nejdÛleÏi-
tûj‰í b t̆ pravdiv .̆ Vím, Ïe takov˘
pan Huãín je a má sílu, a to i za
cenu velkéhoutrpení, stát pevnû
a b˘t tak oporou v‰em tûm,
ktefií se v mífie tfiebas daleko
mírnûj‰í musí pot˘kat s rÛznou
lÏí, snahou manipulace nebo
dokonce ‰ikany a perzekuce.

To by tam ale nesmûli sedût
takoví zkompromitovaní ex-
ponenti, jako je napfi. dlouho-
let˘ fieditel pfierovské policie
Jifií Zlámal, a spol. V pfiípadû
svého zvolení se jako záko-
nodárce budu velice zajímat
o aplikaci zákona v podob-
n˘ch kauzách.

Kdy by podle vás
mûla âeská republika
pfiijmout euro?
Pfiijde mi logické pfiijmout
spoleãnou mûnu v okamÏiku
vstupu do Evropské unie.
Reálné je to ale bohuÏel aÏ ve
chvíli, kdy splníme dané pod-
mínky a kritéria. Stra‰it lidi
nûãím, co ve vût‰inû státÛ unie
bezproblémovû funguje, mi
naopak pfiipadá jako totální
nesmysl. Spoleãná evropskámû-
na odstraní v˘kyvy kurzu
a zajistí stabilitu vzáje-
mného obchodu.

Jakou formou by se mûl
volit prezident âeské
republiky?
Jsem pro pfiímou volbu.
Myslím, Ïe po poslední volbû
prezidenta jen tûÏko najdete
nûkoho, komu by se chtûlo
obhajovat podobné divadlo,
jakého jsme byli svûdky.

Jak byste hlasoval
o smlouvû o vybudování
protiraketového radaru?
Jsem pro, aÈ uÏ uspûji ãi ni-
koli! Nechápu, proã bych se
mûl cítit bezpeãnûji vydán
napospas ‰ílencÛm, kdyÏ mÛ-
Ïu pohodlnû pfiijmout úãast
na obranû planety v rámci glo-
bálního projektu, do kterého
navíc nemusím pfiispût ani
korunou, zatímco za nûj jiní
zaplatili stovky miliard do-
larÛ!

Vladimír Huãín a Zbynûk Horváth pfied Úfiadem vlády âR
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Jak jsme jeli k Huãínov˘m do Pfierova

T
o bylo v fiíjnu pfied
tfiemi lety. Sjednal
jsem chlapy, valník
a naloÏili jsme fÛrku

bukového dfieva. "Kam to
povezem?" zeptal se ‰ofér.
"Do Pfierova," fiekl jsem.

"Vladimírovi Huãínovi."

Chlapi se po sobû podívali.
"Vy ho znáte?" zeptal se

závozník.
Pfiik˘vl jsem. Mlãky na mû

pohlédli. Nabídl jsem jim
cigarety. Ale nevzali si.
Sepnuli fietûzy bortny, nasedli
jsme a vyjeli. ·ofér se
soustfiedil na cestu, závozník
zavfiel oãi a klimbal. Motor
starého náklaìáku rachotil
a fival tak, Ïe by se stejnû
nedalo mluvit.
Zahnuli jsme kolem

pfierovského hfibitova a zasta-
vili pfied ãíslem 10. Vladimír
otevfiel bránu, aby mohl
valník nacouvat.
"To je pan Huãín," fiekl

jsem.
Chlapi pok˘vli hlavami

a podívali se stranou.
"Kde to pfiijde sloÏit?"
SloÏili jsme metrová

polena na trávník pfied
domem.
"Pojìte posvaãit," fiekl

Vladimír.
"Ne, my uÏ jsme jedli,"

fiekli chlapi. Zavírali bortny.
Z domu vy‰la paní

Huãínová, Vladimírova

maminka. Nesla na podnosu
mísu hork˘ch klobásek.
Chleba a pivo.
"ToÏ si vemte," fiekla a us-

mála se. KdyÏ se usmûje,
lehce pfiivfie oãi a kolem nich
se objeví vûjífiky jemn˘ch
vrásek. Ty hluboké na ãele
vyryly starosti o syna.
Klobáskám Vala‰i neodo-

lají, a tak jsme sedûli u za-
hradního stolku a svaãili.
"To je bukové dfievo, Ïe?"

fiekla paní Huãínová.
"Bukové," pfiik˘vl ‰ofér.

"Pûknû drÏí teplo."
"To je dobfie," fiekla paní

Huãínová.
Z domu pfii‰el Vladimír. Na

rameni mu sedûla sojka.
"To je sojka!" podivil se

závozník. "Ochoãená sojka?"
Vladimír pfiik˘vl a vy-

právûl, jak sojku na‰el v lese.

Vypadla z hnízda a byla
obalená ptakotrudkami. Sot-
va Ïila. Ale o‰etfiil ji a krmil
pinzetou do zobáãku a ona
pfieÏila a vyrostla.
"Jmenuje se Káãa," fiekl.
A sojka Káãa vzlétla a v kru-

zích nám lítala nad hlavami,

pfiedvedla pár akrobatick˘ch
kouskÛ, vrátila se na Vladi-
mírovo rameno a otírala si
hlavu o jeho ucho. Chlapi
roztáli a Ïivû rozprávûli, jak
kdo vypiplal srnãe nebo li‰ãí
‰tûnû, jak se dá ochoãit divoãák
vychovan˘ z malého selete.

"Ale Ïe by se dala ochoãit
sojka, to jsem nesly‰el," vrtûl
hlavou ‰ofér.
Cestou zpátky jsme opût

mlãeli, protoÏe motor starého
náklaìáku zase rachotil a fival
tak, Ïe se nedalo mluvit. V‰ak
také, kdyÏ to ‰ofér zkusil, bylo
jen vidût jak pohybuje jakoby
naprázdno ústy.
Zastavil, vypnul motor,

otoãil se k nám a fiekl: "A to Ïe
má b˘t nebezpeãn˘ ãlovûk?"
Uplynul rok. Byl dobr˘

v tom, Ïe Vladimír Huãín
dosáhl vítûzství, a to nejen
pro sebe, ale pro v‰echny
slu‰né a poctivé lidi, Ïe jeho
úsilí a neochvûjnost, s jak˘mi
dokázal prosadit pravdu,
otevfiely oãi tûm, ktefií se stále
je‰tû báli je otevfiít, Ïe vrátil
nadûji a optimismus skep-
tikÛm. Ten rok v‰ak nebyl jen
dobr˘, protoÏe to, co pfiinesly
jarní volby, bylo odporné.
A nepfiijatelné. Dá se to ale
napravit.
A je‰tû jedno bylo na tom

roce dobré: Neb˘vale vlídné
záfií dodalo ‰vestkám vÛni
a pfiidalo jim cukru. Chlapi
ãistí vroucí vodou beãky a za-
kládají kvas. Kdo vybere
dobré ovoce, vypálí nejlep‰í
slivovici, abychom si mohli
pfiipít na ‰tûstí v pfií‰tích
dnech. Tak jednoduch˘ je to
recept. Zkuste se podle nûj
chovat i pfii v˘bûru svého
kandidáta pfii volbách do
Senátu.

Jifií KfiiÏan
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Honza Vyãítal
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... letos je tomu devadesát let, co spolu
uzavfiely sÀatek LeÏ a Násilí? Dohodly se
na spoleãném uÏívání jména Spravedliv˘
- Spravedlivá. Do roka pfii‰lo dítû.
ZrÛda! Hoch nemûl tváfi, rozumu ne-
pobral, byl zl˘ a lhal! Nûkdo vystfielil
z Aurory a dali mu jméno Komunismus.
Spratek rostl jako zvody a jak sílil, hro-

zil, Ïe v zájmu jednûch zakroutí
krkem jin˘m. Sliboval, Ïe v‰echno bude
v‰ech, a Ïe pfiijde ráj a v‰ichni budou mít
stejnû. I stalo se. Vzal v‰echno v‰em

a nikdo nemûl nic. V‰ude jen strach,
lágry a ‰ibenice.
Zlosyn byl lín˘ a ‰patn˘ hospodáfi.

Co ukradl, projedl, a neÏ se nadál, snû-
denému panství hrozil krach. I nade‰el
ãas pro zmûnu. Vylákal lstí davy do ulic
a sám sebe pak pfiede v‰emi svrhl z trÛnu.
Lid slavil. Slavil dlouho. Démon vyuÏil
zmatku, pfievlékl kabát a za cinkotu
klíãÛ vy‰el z vfiavy, aniÏ mu kdo zkfiivil
vlas. Posadil ·a‰ka na prázdn˘ trÛn, pfie-
dal si moc zlevé ruky do pravé a obklopen

sv˘mi vûrn˘mi rozdûlil, co vzemi zbylo.
Upletli nové karabáãe a poãali budovat
svou vlastní Démon-krad-cii.
âas plynul a prost˘ lid opût remcal.

Tu znaven˘ stafiec naposled tûÏce po-
vstal a tfiesoucím se prstem ukázal na
své nejbliÏ‰í: „Pohleìte na nû, jak kra-
dou, Ïiví se na‰ím masem, upíjejí na‰í
krve, pojìme a...!“ Nedopovûdûl. Sesul
se k zemi. A tu ho lid poznal a v‰echen se
od nûj odvrátil. Komunismus byl mrtev.

-zig-

Víte, Ïe ...

Pfiijìte si poslechnout jak to ve skuteãnosti bylo

s polistopadov˘m pfiedáním moci,
kdo nám dnes vládne a hlavnû - co s tím v‰ím mÛÏeme dûlat.

Rád odpovím na v‰echny va‰e dotazy
a podrobnû pfiedstavím program,
se kter˘m se ucházím o va‰e hlasy.

A teì nûco pro kluky!
Na závûr kaÏdého ze tfií setkání symbolicky

ukonãíme komunistickou éru na Pfierovsku
v˘stfielem z historického dûla.
Jak to zaãalo, tak to skonãí!

Nenechte si ujít tento historick˘ okamÏik
a pfiijìte se pfiesvûdãit, Ïe nejste jediní, komu není na‰e budoucnost lhostejná.

Spolu se mnou se na vás tû‰í:

úter˘ 7. fiíjna

Pfierov
nám. T. G. Masaryka
herec Ondfiej Vetch˘

a

zpûvaãka Tanja

úter˘ 14. fiíjna
Lipník nad Beãvou
nám. T. G. Masaryka
Karburátor blues band

a

Ziggy Horváth

ãtvrtek 16. fiíjna
Hranice na Moravû

Masarykovo nám.
Radim Hladík a Blue Effect
senátor Jaromír ·tûtina

skupina Jazzzubs

Zaãátek vÏdy v 15 hodin


