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VLADIMÍR HUâÍN – NEZÁVISL¯ KANDIDÁT

Konzervativní strany za prostûjovsk˘ a pﬁerovsk˘ volební obvod
a my‰lenku kandidovat mû »navedl« mÛj pﬁítel, nepﬁehlédnuteln˘
senátor Jaromír ·tûtina, kter˘ mû pozval ke spolupráci do Senátu
jako odborníka v bezpeãnostní oblasti. V minul˘ch letech jsem
nabídky ke kandidatuﬁe odmítal. Mou prioritou bylo nestrávit
dal‰í dlouhá léta ve vûzení, oãistit své jméno a ukázat komu a proã vadily
mé postoje.
Pﬁed pûti lety jsem byl odtrÏen od své práce v BIS (Bezpeãnostní
informaãní sluÏbû), obvinûn ze sedmi trestn˘ch ãinÛ a uvûznûn
na Pankráci. Nikdy jsem neztratil víru v to, Ïe se ke své práci jednoho
dne vrátím. Letos se mi koneãnû podaﬁilo svou nevinu prokázat. Navíc
jsem byl rehabilitován i ve v‰ech pﬁedlistopadov˘ch aktivitách odporu
proti totalitû. Po více neÏ pûti letech stráven˘ch za mﬁíÏemi
je mÛj trestní rejstﬁík opût ãist˘.
Vladimír Huãín

N

ZLU SE NESMÍ

USTUPOVAT
Jitka Seitlová,
senátorka za pﬁerovsk˘ volební obvod
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
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.

Radim Hladík, hudebník
Pro mû je Vladimír Huãín ãlovûk, kter˘ má tvar a názor.
Ve sv˘ch postojích je i dostateãnû provûﬁen˘, myslím, Ïe jako
nikdo z na‰í souãasné politické reprezentace. Je pﬁesvûdãiv˘
a hlavnû dÛvûryhodn˘. To jsou základní vlastnosti, které na‰i
souãasní politici bohuÏel nemají a které patrnû pokládají za
zcela zbyteãné.
KníÏe Karel Schwarzenberg, senátor
Pan Vladimír Huãín patﬁí mezi osobnosti, které sv˘m konáním dokázaly, Ïe boj za dodrÏování lidsk˘ch práv je tﬁeba
nevzdávat, a ná‰ Senát takové osobnosti potﬁebuje. Podporuji kandidaturu pana Huãína do horní komory parlamentu
a pﬁeji mu mnoho úspûchÛ.
Jáchym Topol, spisovatel
Podporuji kandidaturu pana Huãína do Senátu - domnívám
se, Ïe tak zásadov˘, rozhodn˘ a cílevûdom˘ muÏ by mohl
v na‰í politice pÛsobit velmi pﬁíznivû.
1. záﬁí, zahájení volební kampanû. Senátor Jaromír ·tûtina s Honzou Vyãítalem na prostûjovském
námûstí T. G. Masaryka.

Jana ·ulcová, hereãka
Podporuji kandidaturu Vladimíra Huãína do Senátu, protoÏe
jsem si jista, Ïe je to slu‰n˘ ãlovûk.
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Vetch˘: Volba lidí, jako je pan Huãín, rehabilituje ty, kteﬁí obstáli

V

˘teãn˘ filmov˘ a divadelní herec, ale
taky ãlovûk, kter˘
otevﬁenû mluví do
veﬁejn˘ch vûcí a aÏ staromilsky bojuje za vy‰‰í princip
mravní. O Ondﬁeji Vetchém
je známo, Ïe se s novináﬁi
moc rád nebaví. Ale kdyÏ
jsme si zaãínali povídat, hned
mû vyvádûl z omylu: To není
pravda. Nemám rád bulvár.
Jsou to neslu‰ní lidé kteﬁí si
berou bez ptaní a lÏou. Ondﬁej Vetch˘ dnes vystupuje
po boku b˘valého dÛstojníka Bezpeãnostní informaãní
sluÏby a zapﬁisáhlého antikomunisty Vladimíra Huãína a
podporuje jeho kandidaturu
do Senátu. O sv˘ch názorech
na nûho, o polistopadovém
rozãarování, ale i o bratrech
Ma‰ínech hovoﬁí v rozhovoru pro Olomouck˘ deník.
Proã jste spojil svoje
jméno s Vladimírem
Huãínem a ﬁíkáte lidem,
aÈ ho zvolí do Senátu?
Snad je‰tû nikdy pro mû
nebyla otázka volby tak
jasná jako v tomto pﬁípadû.
Neznám ãestnûj‰í a stateãnûj‰í osobnost, neÏ je pan
Huãín. Proto chci lidem tuto
skuteãnost potvrdit a tlumoãit jim, Ïe to je ãlovûk konzistentní ve sv˘ch názorech
a postojích, kter˘ bude bojovat proti v‰emu, co bude zavánût korupcí, klientelismem,
obcházením zákonÛ nebo
partajniãením. Vadí mi to
obecné povûdomí o politicích, Ïe v‰ichni jsou hajzlové
a berou úplatky. V‰ichni ne.
Lidé jako Vladimír Huãín
mohou tento zjednodu‰ující
pohled prolomit.

státní zástupkynû a proces se mÛÏe znovu otevﬁít.
Ano, mÛÏe. Já mu ale vûﬁím. Vûﬁím jeho charakteru,
pﬁirozené inteligenci a odvaze. Je jasné, Ïe ãlovûk
mÛÏe udûlat chyby. Ty mohou
udûlat i ti nejlep‰í z nás. Ale
to jsou chyby, které jsou dílãí,
situaãní a emocionální.

Jak dlouho se spolu znáte?
O panu Huãínovi vím déle,
neÏ se známe osobnû. Sledoval
jsem jeho kauzy. Jsem zapﬁisáhl˘ nepﬁítel v‰eho, co zavání
totalitou. Jeho kauzy byly prezentovány velmi nepﬁehlednû
a neãitelnû, tak jsem se zaãal
o tyto vûci zajímat. Zjistil jsem,
Ïe právo a pravda stojí na
stranû pana Huãína. Osobnû
jsem jej poznal asi pﬁed ãtyﬁmi
lety na jedné protikomunistické demonstraci.

Napadlo mû: nejste si
s Vladimírem Huãínem
trochu podobní? Myslím
v tom, jak jdete za sv˘mi
ideály, jak za nû bojujete?
Asi jsme si podobní.
A jsme si nûjak˘m zpÛsobem
blízcí. Otázkou je, jestli jsme
se stali blízcí, protoÏe vyznáváme podobné hodnoty, anebo jsme zaãali vyznávat podobné hodnoty, protoÏe jsme
se stali blízk˘mi. Spí‰ nás asi
ale svedly dohromady spoleãnû sdílené hodnoty.

TakÏe víte, jak˘m obvinûním ãelil. Do pﬁípadu
je‰tû zasáhla nejvy‰‰í

Umûlci si nechávají za
podporu politikÛ v kampani slu‰nû zaplatit.

Vy ale pÛsobíte jako ãlovûk, pro kterého je svoboda a nezávislost nad
politick˘ honoráﬁ. Pﬁedpokládám tedy, Ïe Huãína podporujete pouze
z pﬁesvûdãení.
Já dûlám v‰echny vûci
z pﬁesvûdãení. Jako dÛkaz
mohu doloÏit to, Ïe jsem se
v jediném volném dnu vyka‰lal na rodinu, sedl do
auta, koupil plnou nádrÏ za
svoje peníze a jel do Prostûjova Vladimíra podpoﬁit.
Není mi jedno, co je a bude
s touto zemí. Vadí mi, kdyÏ
se stranickost a angaÏovanost
zamûÀuje za kvalitu.
Zklamal vás hodnû polistopadov˘ v˘voj?
V osmdesátém devátém
roce jsem byl mlad˘ snílek,
kter˘ vycházel z pﬁedpokladu,
Ïe v‰ichni musejí dostat stejnou ‰anci. Îe jsme v‰ichni Ïili
v jedné kleci a teì máme rovnou pﬁíleÏitost ukázat, kdo
jsme, v regulérních podmín-

kách. Teì shledávám, Ïe to
byla chyba, protoÏe ne v‰ichni
mûli nebo ctili stejnou startovní ãáru. Lidé kteﬁí minul˘
reÏim spoluvytváﬁeli nebo
s ním kolaborovali, se infiltrovali do podnikatelské i státní
sféry a pﬁinesli si s sebou peníze ale hlavnû kontakty z b˘valého systému. Stalo se, Ïe
ostrá hranice mezi tím, co je
morální a demokratické a co
uÏ není, se vytratila a my teì
za to budeme nûjak˘m zpÛsobem, tﬁeba dvû generace, platit tím, Ïe se mezi námi budou
pohybovat vysoce postavení
lidé, kteﬁí nemají potﬁebu kultivovat demokracii, slouÏit jí
nebo k ní vÛbec smûﬁovat.
KdyÏ se bavíme o panu
Huãínovi, zajímal by mû
názor Ondﬁeje Vetchého
na bratry Ma‰íny. Doãkají
se státního ocenûní?
V kontextu dne‰ní doby
mohu vypadat jako snílek,
blázen, padl˘ vlastenec, ale já
jsem se v Senátu zasazoval za
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to, aby byli ocenûni. Napsal
jsem i panu prezidentovi, aby
kdyÏ uÏ tato zemû neodsoudila ty, kteﬁí muãili a popravovali na‰e nejlep‰í lidi druhé
poloviny dvacátého století,
a nechá vrahy umírat nepotrestané, aÈ nedopustí, aby
lidé, kteﬁí tomuto zlu ãelili,
umﬁeli bez projevu vdûku
a uznání. Hodnotit Ma‰íny
dne‰ní optikou je nemoÏné.
Musíme se pﬁenést zpátky
do doby, kdy se komunisti
chopili moci, kdy vyhlásili
tﬁídní boj, kdy kriminalizovali, pozavírali ãi popravili
250 tisíc lidí a perzekvovali
jejich rodinné pﬁíslu‰níky.
V Senátu se potvrdilo ve
v‰ech bodech, Ïe Ma‰íni
jednali naprosto morálnû
a v souladu s právním ﬁádem. 95 procent lidí, kteﬁí
se zúãastnili interpelací, vûdûlo, Ïe Ma‰íni jsou hrdinové. A jestliÏe doteì nejsou ocenûni, tak je to
ostuda této zemû.
(Pﬁevzato
z Olomouckého deníku)

Chci právo i pro vás!
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»KaÏd˘ jen slibuje, pak hrabe pod sebe a ka‰le na v‰echny.« Je to tak!

P

ﬁesto 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. Gauneﬁi 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 terorismu. Tam jsem mûl staronové mocipány jako na dlani.
Mnozí si mysleli, Ïe na nû
není metr. Na jejich politické
postavení ãi stranickou pﬁíslu‰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 sprave-

dlnosti Jiﬁí Novák. DÛkazy,
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 kompromitující
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 bezpeãnost na‰í zemû ‰la
stranou. Tak na tohle jsme
revoluci nedûlali!
Odmítal jsem plnit podobné 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˘, vymûnûn
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 zase jako za star˘ch ãasÛ na Pankráci, ve

Vladimír Huãín, Jiﬁí Gruntorád a Jiﬁí Wolf pﬁi vzpomínkách na peklo minkovické vûznice,
komunistické muãírny, v níÏ za totality s gustem napodoboval jist˘ bachaﬁ Josef Vondru‰ka
praktiky gestapákÛ. T˘Ï Vondru‰ka dnes dﬁepí ve Snûmovnû mezi v˘kvûtem »demokratické«
KSâM a jako zákonodárce spolurozhoduje o osudech a kvalitû Ïivota nás v‰ech.
sklepû, v cele ãíslo deset. Dál
uÏ mÛj pﬁíbûh znáte z médií
a myslím, 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

Spojme síly pravice

P

ﬁed ãasem jsem jakoÏto ãlen pﬁerovské
ODS vyzval otevﬁen˘m dopisem Mgr.
Ivanu Hemerkovou, obãanskodemokratickou kandidátku do Senátu za Prostûjovsko, aby uváÏila pﬁípadné
staÏení své kandidatury, podpoﬁila Vladimíra Huãína a netﬁí‰tila síla demokratick˘ch
kandidátÛ ve volebním obvodu ã. 62. Vedly mne k tomu
tyto dÛvody:
1/ Volby vyhraje paní Sekaninová, coÏ bohuÏel podpoﬁí
sociální demokracii, která má
hlavní vinu na souãasném
stavu. Pochybuji, Ïe s tímto

v˘sledkem bude spokojena
dr. Hemerková, kdyÏ se neodhodlala k tomu, aby stáhla
svou kandidaturu, a spokojeni samozﬁejmû nebudou
ani její voliãi.
2/ Volby vyhraje paní dr. Hemerková – ta bude jistû spokojená jakoÏ i její voliãi.
Ov‰em její uÏiteãnost v Senátu pﬁi naléhavé potﬁebû
nápravy v oblasti bezpeãnosti, policie a soudÛ je dosti
sporná, ponûvadÏ nemá v této problematice dostateãné
znalosti a zku‰enosti.
3/ Volby vyhraje pan Huãín,
coÏ pﬁivítá ﬁada senátorÛ,
kteﬁí ho podporují. Senát

není úﬁad okresního formátu, n˘brÏ instituce s celostátní
pÛsobností. Mûl by b˘t sloÏen
z moudr˘ch a zodpovûdn˘ch
lidí s rÛzn˘mi specifick˘mi
znalostmi podle oborÛ státní
správy, vzájemnû se doplÀujících. A v tom vidím dnes,
kdy Paroubek a jeho devûtadevadesát spolupachatelÛ
ohroÏují demokracii, naléhavou potﬁebu pana Huãína
v Senátu.
Mnozí lidé se mnou souhlasí,
a proto i oni kandidaturu
pana Huãína podporují.
Karel Zejda, Pﬁerov,
spolumajitel KAZETA,
29. záﬁí 2006

stejnû jako tûch pﬁedchozích.
Jakékoli snahy o zvrácení v˘sledku ze strany aktérÛ zinscenovaného procesu jsou
zbyteãné. Mé odhodlání nepovolit »nedotknuteln˘m«
pánÛm hry na úkor celé spoleãnosti a pracovat na zlep‰ení právního prostﬁedí u nás
je snad je‰tû vût‰í neÏ pﬁed
dvaceti lety.

Pravda, mohl jsem po celou tu dobu, dnes jako podplukovník, sedût za neuvûﬁiteln˘ plat v budovû BIS, nebo
i za vût‰í tﬁeba na ministerstvu
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«.

Dagmar Hochová, fotografka
Takov˘ch není nikdy dost. Stateãnost pana Huãína najde
v Senátu uplatnûní. To si pﬁeju.
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.
Jiﬁí Dûdeãek, básník a textaﬁ,
pﬁedseda âeského centra Mezinárodního PEN klubu
Jako kandidát do senátních voleb za Stranu zelen˘ch
v Praze 8 posílám upﬁímn˘ pozdrav do Prostûjova a byl
bych rád, kdyby tam byl Vladimír Huãín zvolen senátorem. Obdivuji jeho zásadov˘ postoj a bylo by mi ctí s ním
spolupracovat.
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Osobnosti patﬁí do Senátu, partaje do Snûmovny

V

pátek 29. záﬁí jsem
se na hlavním prostûjovském námûstí
zúãastnil pﬁedvolebního shromáÏdûní Vladimíra Huãína. ·éf jeho volebního ‰tábu Zbynûk Horváth
hrál na kytaru své krylovské
písniãky, ﬁeãníci se stﬁídali,
u stánku se prodávala Huãí-

nova biografická kniha HrdinÛm se nedûkuje, pﬁed Priorem prodávali burãák jako
jindy, a vÛbec byl pûkn˘ podzimní den.
Vá‰nivû jsem rozmlouval
na chodníku s jedním Prostûjovákem o smyslu Senátu.
Vyslovil zajímav˘ bonmot:
MoÏná je Senát zbyteãn˘, ale

urãitû není zbyteãn˘ Huãín
v Senátu.
Jednoznaãnû souhlasím
s druhou polovinou jeho
vûty. Pana Huãína bychom
potﬁebovali v Senátu jako sÛl.
Jako odborníka, jako ãlovûka,
kter˘ se sebou nenechá jen
tak zametat, jako muÏe, kter˘
se umí postavit za ty, kteﬁí do-

stávají rány pod pás od úﬁadÛ,
ãinovníkÛ, klotov˘ch rukávÛ
a stranick˘ch bossÛ. Taky
jako Moraváka s laskav˘m
srdcem a plach˘m úsmûvem.
Zam˘‰lím se nad první polovinou vûty, nad tou, kde se
hovoﬁí o zbyteãnosti Senátu.
Pﬁiznávám, Ïe nûkdy podléhám skepsi, zdali se v Senátu
mÛÏeme dostateãnû stavût
proti v‰elijak˘m ‰mé, lumpárnám, podrazÛm, mafiánsk˘m zvykÛm, které nás obklopují. Skuteãnû Senát
nemá ty pravomoci, které má
Poslanecká snûmovna: napﬁíklad pﬁímá kontrola policie,
bezpeãnostních sloÏek, armády, tajn˘ch sluÏeb. Nemá
ani moÏnost pouÏívat hlavního práva Poslanecké snûmovny, totiÏ interpelovat
ãleny vlády a stavût je do latû
pﬁímo v poslaneck˘ch lavicích. Tak byla vytvoﬁena na‰e
ústava a urãeny mantinely.
Prostû trochu závidím napﬁíklad Austrálii, kde má Senát
naopak podstatnû vût‰í sílu
neÏ Dolní snûmovna. Pﬁed-

pokládám, Ïe nová ústava,
která se snad v nejbliÏ‰ích letech objeví, podstatnû zv˘‰í
kontrolní pravomoci Senátu.
Nemohu ale pﬁipustit, Ïe je
Senát zbyteãn˘. Nemám na
mysli jen skuteãnost, Ïe jeho
existence brání tomu, aby Poslanecká snûmovna odb˘vala
zákony a schvalovala nemocné polotovary – vracíme
jich s pﬁipomínkami roãnû desítky a desítky. Mám na mysli
dnes uÏ obecnû znám˘ fakt,
Ïe se Senát stal etalonem politické kultury, urãit˘m protikladem ha‰teﬁivé dolní komory. Je to zﬁejmû proto, Ïe
do Senátu jsou voleny pﬁedev‰ím osobnosti, zatímco do
Poslanecké snûmovny partaje. VáÏení Moraváci z Prostûjova, Kojetína, Plumlova,
Tovaãova, Nûmãic, Rokytnice,
Brodku, Konice, Kostelce
a z ostatních obcí na dohled
od mého oblíbeného Kosíﬁe,
volte, prosím, osobnost. Volte
Huãína.
Jaromír ·tûtina
senátor

Autogramiáda, pátek 29. záﬁí, námûstí T. G. Masaryka v Prostûjovû

A

utogramiáda k jiÏ
druhé knize napsané podle mého
iiskuteãného pﬁíbûhu, tentokrát pod názvem
HrdinÛm se nedûkuje, probûhla v pﬁíjemné atmosféﬁe
krásného srpnového odpoledne, tradiãnû podbarvené
protestsongy textaﬁe a písniãkáﬁe ZbyÀka »Ziggy« Horvátha. U mikrofonu jsme se
stﬁídali s na‰imi mil˘mi hosty
- senátorem Jaromírem ·tûtinou, autory knihy Ing. Vlastimilem Podrack˘m, Markem
Belzou a dal‰ími.
Odpovídali jsme na spoustu zajímav˘ch dotazÛ, kter˘mi nás doslova zasypali zvídaví voliãi na‰eho obvodu.
K nejzajímavûj‰ím zajisté patﬁily otázky na velice Ïhavé
téma: hrozba terorismu a na‰e schopnost mu ãelit.
Neﬁíká se mi to vÛbec
snadno, ale situace v na‰í
zemi je po této stránce naprosto zoufalá. Jako b˘val˘
agent BIS, zab˘vající se deset
let problematikou terorismu
a levicového extremismu,
s vûdomím plné odpovûd-

nosti tvrdím, Ïe v tajn˘ch
sluÏbách, které jsou zﬁízeny
k ochranû na‰í bezpeãnosti,
panují takové pomûry, které
vydávají na‰i zemi v‰anc zloãincÛm z celého svûta.
Minulá vládnoucí garnitura âSSD totiÏ ãinnost tûchto
sloÏek ochromila pﬁedev‰ím
tím, Ïe si z nich udûlala spolek, kterému by nejlépe slu‰el
název AKPO (agentura na
kompromitaci politick˘ch odpÛrcÛ), a silnû jej zneuÏívala
k dosaÏení sv˘ch mocensk˘ch
zájmÛ. Mimo jiÏ chronicky
znám˘ch pﬁíkladÛ zneuÏívání
tajné sluÏby, jako je skupování knih o udavaãi Janu Kavanovi nebo vydírání ,»neposlu‰né« kadeﬁnice z Hranic na
Moravû, zaujal pﬁítomné fakt,
Ïe prostûjovsk˘ redaktor Michal ·verdík byl prokazatelnû
dlouhodobû odposloucháván.
Dûlo se tak v souvislosti
s m˘mi utajovan˘mi procesy,
které âSSD pﬁímo ohroÏovaly. (Nutno upozornil, Ïe
pan Michal ·verdík samozﬁejmû není Ïádn˘ terorista,
ale novináﬁ pracující pro Mladou frontu Dnes.)

Speciální odbor boje proti
terorismu pÛsobící na pÛdû
Útvaru pro odhalování organizovaného zloãinu (UOOZ)
v roce 2000 zahájil akci s krycím názvem Twist. Tuto nezákonnou, respektive ‰patn˘
zákon zneuÏívající ãinnost
mohu snadno dokázat. Jsem
pﬁipraven pﬁedloÏit ve‰keré
dokumenty, obsahující nezvratné dÛkazy vãetnû podpisÛ velice vlivn˘ch osob,
které se na tomto pﬁípadu
podílely.
Na‰imi penûzi pﬁevelice
dobﬁe placen˘ specializovan˘ policejní odbor ve snaze
zdÛvodnit opodstatnûnost
tûchto akcí, vykonstruoval
k tomuto úãelu legendu: vy‰etﬁování pumov˘ch útokÛ
na Pﬁerovsku. Prav˘m cílem
v‰ak nebylo nic jiného neÏ
ochrana b˘val˘ch komunistick˘ch prominentÛ, kteﬁí
své nûkdej‰í ‰pinavé praktiky
nadále provozují nejen v bezpeãnostních sloÏkách, ale i
ve státní správû.
V této souvislosti se zdaleka nejedná pouze o odposlouchávání redaktora Mi-

chala ·verdíka, ale i dal‰ích
novináﬁÛ a redaktorÛ.
To, co zde ve zkratce zmiÀuji, je pouze nepatrná ‰piãka
ledovce. Lidé, kteﬁí sv˘mi rozkazy napﬁ. pﬁímo znemoÏÀovali vy‰etﬁení zmiÀovan˘ch

Vrátit bezpeãnostním sloÏkám jejich v˘znam, aby v‰ichni obãané na‰í zemû mûli
oprávnûn˘ pocit klidu a bezpeãí nezbytného k obyãejnému lidskému bytí, to vidím
jako nelehk˘ úkol, na kterém

dodnes neobjasnûn˘ch pumov˘ch útokÛ na Pﬁerovsku,
rozhodují o na‰í bezpeãnosti.
Pokud úãelovû Ïivená apatie obãanÛ neskonãí, nevidím
‰anci na zlep‰ení tohoto stavu, ba naopak.

chci nadále tvrdû pracovat.
Budete-li si to pﬁát, tak právû
v pozici va‰eho zástupce a senátora.
To je mÛj volební slib a
pﬁísaha.
Vladimír Huãín
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Jak jsme jeli k Huãínov˘m do Pﬁerova

T

o bylo v ﬁíjnu pﬁed
rokem. Zjednal 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
ná- klaìáku rachotil a ﬁval
tak, Ïe by se stejnû nedalo
mluvit.
Zahnuli jsme kolem pﬁerovského hﬁbitova a zastavili 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 usmála se. KdyÏ se usmûje,
lehce pﬁivﬁe oãi a kolem nich
se objeví vûjíﬁky jemn˘ch
vrásek. Ty hluboké na ãele jí
vyryly starosti o syna.
Klobáskám Vala‰i neodolají, a tak jsme sedûli u zahradního 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 vyprávûl, jak sojku na‰el v lese.

Vypadla z hnízda a byla obalená ptakotrudkami. Sotva 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 kruzích nám lítala nad hlavami, pﬁedvedla pár akrobatick˘ch kouskÛ, vrátila se na
Vladimírovo 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 stále
je‰tû báli se je otevﬁít, Ïe vrátil nadûji a optimismus skeptikÛm. Ten rok v‰ak nebyl
jen dobr˘, protoÏe to, co
pﬁinesly jarní volby, je odporné. A nepﬁijatelné. Dá se
to ale napravit.
A je‰tû jedno je na tomto
roce dobré: Neb˘vale vlídné
záﬁí dodalo ‰vestkám vÛni
a pﬁidalo jim cukru. Chlapi
ãistí vroucí vodou beãky
a zakládají 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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Vlasta Chramostová,
hereãka
Vladimír Huãín by mûl
dostat pﬁíleÏitost uplatnit
své v‰estranné zku‰enosti
jako senátor. 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 spoleãnost.
Ivan Klíma,
spisovatel
I kdyÏ Vladimíra Huãína
neznám osobnû, sledoval
jsem s velk˘m zaujetím
jeho boj proti kﬁiv˘m
a zlovoln˘m obvinûním.
Nabyl jsem dojem, 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.
Vladimír Michálek,
filmov˘ reÏisér
Lidé jako pan Vladimír
Huãín jsou pro mne nadûjí, Ïe se do politiky dostanou osobnosti, které
mají ãist˘ morální kredit.
Vladimír Huãín je pro
mne nadûjí, Ïe se Senát
stane dÛstojnou ãástí na‰eho ústavního 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.
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P

aní Vítoslavská z Troubek poznala na vlastní kÛÏi beznadûj pﬁi domáhání se práva - automobil zakoupen˘ od firmy AUTO-LOUPAL je o nûkolik let star‰í, neÏ bylo uvedeno
prodejcem. VÛz mûl b˘t nejenom o zhruba ‰edesát tisíc levnûj‰í, ale díky »omlazení«
navíc nepro‰el technickou kontrolou, a je tudíÏ nepojízdn˘. Policii nezajímal ani znaleck˘
posudek, kter˘ to jasnû dokazoval, a pﬁípad byl odloÏen.

Volební dodávka se stabilní posádkou projela více neÏ 100 obcí.
Zbynûk Horváth, Vladimír Huãín.

Nejvût‰í pﬁekvapení nás ale ãekalo pﬁi louãení: »MÛj otec byl komunista a já jsem je
vÏdycky volila taky, ale takov˘ bordel, jako tady je... DrÏím vám palce, pane Huãíne, my
vás budeme volit.« Nepochyboval jsem, Ïe to paní Vítoslavská myslí upﬁímnû. Dávno jsem
cítil, Ïe hlasy, kter˘mi se komunisti a Paroubkovi socdemáci ohánûjí, jsou z velké ãásti
od slu‰n˘ch, ale naprosto zoufal˘ch lidí, kteﬁí uÏ nevidí jinou alternativu. âlovûk potﬁebuje nûãemu vûﬁit. Na ony podivné »autíãkáﬁe« by se mûl nûkdo brzy podívat zblízka.

Naprostá vût‰ina obãanÛ k nám byla velmi vstﬁícná.

»Ilegální« domácí tiskárna - v˘roba volebních poutaãÛ.

Martin Mejstﬁík, senátor
Vladimíra Huãína si váÏím pro jeho odvahu a víru, Ïe proti
zlu se musí bojovat i za cenu obûtí.
Sa‰a Vondra, diplomat a b˘val˘ disident
VáÏím si lidí, kteﬁí se otevﬁenû postavili proti komunistickému reÏimu. A váÏím si lidí, kteﬁí bojují za spravedlnost
i tehdy, kdyÏ je to mnoh˘m nepﬁíjemné. Proto podporuji
kandidaturu Vladimíra Huãína do Senátu.
Ivan Medek
Pﬁípad pana Vladimíra Huãína sleduji ﬁadu let. VáÏím si
ho jako ãlovûka ãestného a stateãného, coÏ jsou vlastnosti, které bych pﬁál kaÏdému ãlenu Senátu. Proto
kandidaturu pana Huãína podporuji.

P

rostûjovsk˘ veãerník, za nímÏ stojí lidé s divnou minulostí, se nepokrytû snaÏí rozhodnout v˘sledek voleb v neprospûch Vladimíra Huãína. 6. ﬁíjna jsem ‰el do jeho
redakce s reakcí na dal‰í lÏiv˘ ãlánek, t˘kající se tentokrát nepovoleného v˘lepu
plakátÛ. (Takzvan˘ ãern˘ v˘lep pouÏívají v‰echny politické strany.) Mûl jsem s sebou
dÛkazy o tom, Ïe nám mûsto nepronajalo plochy, o které jsme ﬁádnû Ïádali. ·éfredaktor
mi nebral mobilní telefon ani ve chvíli, kdy jsem ho pozoroval otevﬁen˘mi dveﬁmi z recepce. Odtamtud jsem na nûho zavolal, proã se mnou nechce mluvit. KdyÏ se dozvûdûl,
Ïe bych rád vyuÏil svého práva a reagoval na jejich pomluvy, odsekl, Ïe s námi skonãil.
Staãil jsem se ho je‰tû zeptat, zda se nestydí manipulovat s veﬁejností ve prospûch na‰ich protikandidátÛ, naãeÏ zabouchl dveﬁe. Tomuto divnému (ne)rozhovoru mlãky pﬁihlíÏela z kﬁesla v ‰éfredaktorovû kanceláﬁi kandidátka za ODS Ivana Hemerková. Poslal
jsem jí na mobil textovou zprávu: Proã jste nic neﬁekla, kdyÏ máte ve sloganu »¤íkám,
co si myslím«? Reakce se nekonala. Asi proto, Ïe je to jen prázdné heslo.
Z. H.
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Skupina Abraxas na koncertû k zahájení volební kampanû.

V

racíme se veãer domÛ
na‰í volební dodávkou, pﬁíjemnû unaveni z náv‰tûvy Plumlovska,
tu a tam zastavíme a opravíme strhl˘ ãi pﬁelepen˘ plakát. Pﬁi prÛjezdu Vrahovi-

cemi vidíme, jak se nûjaká
paní snaÏí ze sloupu odstranit
na‰i nálepku. Vystoupili jsme
a do‰li vybaveni nezbytn˘m
fotoaparátem aÏ k ní. Byla uÏ
tma, jen pouliãní lampy slabû
ozaﬁovaly prostor pﬁed zastávkou. »Dobr˘ veãer,« pozdravili jsme slu‰nû ...
a blik! Paní byla zaskoãena
a evidentnû nevûdûla, co se
dûje. »Proã vám vadí ta nálepka na sloupu?« zeptal se
Zbynûk vlídnû. ·el pár
krokÛ pﬁede mnou a kryl
tak na mû v˘hled. »NemÛÏu
uÏ tu zas... politiku ani vidût!« ﬁíká paní s dávkou znechucení v hlase, udivená,
proã ji nûkdo fotí na ulici
pﬁed domem. »Ale ten pán,
kterého jste strhla, je na tom
podobnû, víte kdo to je?«
»Nevím, nevzala jsem si
br˘le, vybûhla jsem jen
z domu vyprovodit dceru na
autobus.« Nahlédla mu pﬁes

rameno, podívala se na mû
a strnula: »To jste vy?« »Ano,
dobr˘ veãer,« odpovûdûl
jsem, aniÏ bych si byl vûdom,
koho má vlastnû na mysli.
»Já vás znám z televize.«
Paní se smála a nám bylo
jasné, Ïe opravdu netu‰í, co
drÏí v ruce. »Vy jste, paní,
sloupla nálepku, kterou
jsme sem pro vás dali,
abyste vûdûla, Ïe jsem si
dovolil za vá‰ obvod kandidovat do Senátu.« AÏ teì
se Ïena opravdu lekla. Podívala se pod lampou poﬁádnû na malou nálepku
a povídá: »JeÏí‰marjá, já se
na to ani nedívám, víte, já
mám toho, co se tu dûje, uÏ
plné zuby. Dûlala jsem
dlouho na dráze a pﬁed dÛchodem mû vyhodili. ManÏel
montuje po okolních dûdinách elektromûry, a jak tak
mluví s lidma, ﬁíkal, Ïe nikdo
s tím není spokojen˘, co se tu
dûje. Ani chudí, ani bohatí.
A vy jste ten Huãín? Ti se vás
taky natahali po soudech,
kdo to teì vlastnû bude platit, vÏdyÈ jste nic neudûlal,
ne?« Paní zastavila, aby se
nadechla, a já jsem jí prakticky skoãil do ﬁeãi: »No vy,
kdo jin˘ by to tak platil.«
»A dali vám uÏ aspoÀ nûco
za ten kriminál a tak?« pokraãovala. »Nedali, paní, to
bych musel lítat kolem toho
a ne tady po nocích lepit plakáty. Koho jste volila, kdyÏ
tak nemusíte ty politiky?«
»No, já jsem u posledních voleb uÏ ani nebyla. Dﬁív jsme
volili tu ODS a potom
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Tanja stejnû jako Ondﬁej Vetch˘ vystoupí i na závûreãném
koncertû v Prostûjovû.

Grosse.« »A koho budete volit teì?« ¤eã plynula a my
jsme se dovûdûli spoustu vûcí
a nejhlub‰ích pocitÛ této stokrát zklamané paní, co uÏ neãeká od nikoho nic dobrého
a Ïije jen z radosti z dûtí,
které cestují a umí jazyky.
Paní
Pokorná
pochází
z Chorvatska, proÏila tu ale
cel˘ Ïivot, tady ve Vrahovicích, koupili mal˘ cihlov˘ domek pﬁed nûkolika lety. »Tak
já vás tam nalepím zpátky,«
ﬁekla najednou a peãlivû
uhladila skrãenou nálepku,
uÏ opût na sloupu. »Budu vás
tady hlídat, aby to nûkdo nesloupl, bydlím tu naproti,
stavte se nûkdy. Budu vám
drÏet palce!« konãila vûtou,

kterou teì sl˘cháme nejãastûji. »Víte, paní Pokorná, to
nestaãí, musíte jít v ﬁíjnu
k volbám a tím palcem dobﬁe
zastrãit svÛj volební lístek do

bedny.« Smála se a nám bylo
jasné, Ïe to ta obyãejná,
hodná Ïenská jistû udûlá.
»Tak jo, aspoÀ budu mít znám˘ho senátora...«
V. H.

Jiﬁí Stránsk˘
Z celého srdce si pﬁeju, aby se Vladimír Huãín stal senátorem. Z celého srdce prosím v‰echny, kdo si poﬁád je‰tû
jsou jisti, Ïe chapadla na‰í rudé a estébácké minulosti lze
pﬁesekat paliãatou vírou v dobrého génia na‰eho národa
a pﬁesvûdãením, Ïe i z hluboké jámy plné nenávisti
a zloby lze se vy‰krábat byÈ jen za myliãk˘m kouskem
modrého nebe, aby Vladimíru Huãínovi dali svÛj hlas.
On mÛÏe b˘t v Senátu dal‰í na‰í zárukou a jistotou,
Ïe se opravdu uÏ vracíme k Masarykov˘m ideálÛm
humanity a demokracie. Ten, kdo dovedl se vztyãenou
hlavou prjít uliãkou bol‰evické nenávisti, se hned tak
nûãeho nelekne. Takové lidi potﬁebujeme v na‰í souãasné politice nejvíc.

Volby do Senátu 20. a 21. ﬁíjna 2006, 2. kolo 27. a 28. ﬁíjna 2006
w w w. Vl a d i m i r H u c i n . c z

8

Volby do Senátu 2006

Chci právo i pro vás!

¤íjen 2006

Koncert k ukonãení kampanû

Ondﬁej Vetch˘
Radim Hladík
Blue Efect
SJB
Slávek Janda
Jana ·ulcová
Tanja

Jaromír ·tûtina
kníÏe Karel Schwarzenberg
senátor

a ﬁada dal‰ích osobností
pﬁijede podpoﬁit kandidáta do Senátu za Prostûjovsko a Pﬁerovsko

Vladimíra Huãína
moderuje Ziggy Horváth

stﬁeda 18. ﬁíjna 2006
Prostûjov, námûstí TGM od 14 hodin
Tû‰íme se k vám:
16. 10. od 15 do 16 hodin - Nûmãice na Hané

17. 10. od 15 do 16 hodin - Plumlov, od 17 do 19 hodin - Kostelec na Hané
19. 10. od 15 do 16 hodin - Kojetín, od 17 do 18 hodin - Tovaããov

Volby do Senátu 20. a 21. ﬁíjna 2006, 2. kolo 27. a 28. ﬁíjna 2006
w w w. Vl a d i m i r H u c i n . c z

