Volební noviny Vladimíra Huãína
VLADIMÍR HUâÍN – NEZÁVISL¯ KANDIDÁT
Konzervativní strany za prostûjovsk˘ a kojetínsk˘ volební obvod

N

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

ZLU SE NESMÍ
USTUPOVAT
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.
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
protivenstvím, která ho potkala. Pﬁedstava, Ïe takov˘ ãlovûk
je ochotn˘ prát se za nás za v‰echny na pÛdû Senátu, je mi
velice milá.

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.
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 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.
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Mezi dobrem a zlem

samocen˘ boj Vladimíra Huãína jsem pozoroval z dálky. V niãem jsem nepomohl. âlovûk
ﬁe‰í problémy, které má na

O

kdo si rozbije lebku a propadne do pekel. To je Vladimír Huãín.
Senát je horní komorou
Parlamentu âeské republiky.

je‰tû poﬁád dokázal udrÏet tu
ctnost, Ïe se povût‰inou neﬁídí rozhodnutími stranick˘ch sekretariátÛ, ale hlavami a úsudkem sv˘ch ãlenÛ.

litní demokracii. Ale poﬁád
zÛstáváme postkomunistickou zemí. Drtivá vût‰ina
z nás v komunismu vyrÛstala, byla vychovávána, stu-

dosah, a málo jich není. ¤íkal
jsem si - existuje-li spravedlnost, existuje-li v této zemi
demokracie, musí Huãín svÛj
boj vyhrát. Ano, mûl jsem
kvÛli nûmu v˘ãitky svûdomí.
Huãín byl v˘ãitkou. Ale Huãín se nevzdal. Bojoval. Mnohokrát pokoﬁen, trápen, ba
muãen, vÏdy jako by vstal
z popela a znovu a znovu ‰el
hájit pravdu. Jak roky ubíhaly a proces nekonãil, pﬁidávali se k nûmu mnozí bezejmenní, kteﬁí mu pomáhali
nést jeho kﬁíÏ. I jim patﬁí dík.
I oni pomáhali kﬁísit jiskﬁiãku nadûje. To oni Vladimírovi
pomáhali stavût se na nohy,
kdyÏ jeho síly nestaãily. Vím
minimálnû o jednom, kdo
tento proces mezi lÏí a pravdou zaplatil Ïivotem.
Huãín kﬁiãí. Huãín obÏalovává. Huãín je kámen, na
nûjÏ kaÏd˘ z nás narazí. Na
nûmÏ se tﬁíbí charaktery. Nûkdo obstojí, zapálí svûtlo, nû-

Je ménû poãetn˘ neÏ Snûmovna, má 81 ãlenÛ, ale
mohu ﬁíci, Ïe mu to svûdãí.
Men‰í poãet lidí dojde snáze
ke konsensu a navíc - ãlenové Senátu jsou voleni
v podstatû pﬁímou volbou. To
znamená, Ïe není aÏ tak dÛleÏité, z jaké partaje kdo pochází, ale jakou je osobností,
jak˘ má charakter, jak ten
kter˘ kandidát pﬁesvûdãí
voliãe. Zde opravdu volíte
pﬁímo. Ne partaj, ale osobnost. A na Senátu je to vidût.
Pﬁes v‰echny chyby a nedostatky je Senát dosud ve své
vût‰inû sborem rozumn˘ch,
ba snad i moudr˘ch lidí, kter˘m jde o vûc. CoÏ samozﬁejmû nemusí znamenat, Ïe
máme v‰ichni na v‰e stejn˘
názor. Ale Senát »se poslouchá«. V Senátu si ãlovûk
opravdu utváﬁí názor bûhem
debat nad zákony, nebo
obecnû záleÏitostmi, které
h˘bou touto zemí. Senát si

Mimochodem - asi i proto ho
Snûmovna nemá tak ráda.
Senát pﬁem˘‰lí. A z 80 procent napravuje legislativní
chyby Snûmovny. Málokdo
o tom ví. Ale neb˘t Senátu,
jsou na‰e zákony daleko bídnûj‰í, neÏ ve v˘sledku jsou.
Senát je je‰tû poﬁád svobodn˘. Senát by Vladimíru
Huãínovi slu‰el. Senát Vladimíra Huãína potﬁebuje. Senát
potﬁebuje nezkorumpovatelné osobnosti.
Proces s Vladimírem Huãínem je (nebo byl? Jak dopadne podání nejvy‰‰í státní
zástupkynû Vesecké?) skandální. Ve standardní demokracii by jistû skonãil hned pﬁi
prvním stání osvobozujícím
rozsudkem, nebo by se spí‰
ani nedostal k soudu. Ale my
neÏijeme ve standardní demokracii. Je teprve 17 let po
pﬁevratu, kdy se komunistická moc vzdala sv˘ch privilegií a pﬁistoupila na plura-

dovala. Na‰e zemû je po 40
letech totality komunismem
prosáklá skrz naskrz a jen
tûÏko se této rakoviny zbavujeme. Proces s Vladimírem
Huãínem obnaÏil na‰i post-

¤íjen 2006

komunistickou realitu na
kost. Zkrumpovanost partají,
jejich nechuÈ (nebo nechuÈ
jejich sekretariátÛ) vypoﬁádat
se s komunisty jednou provÏdy, jejich prodejnost a bezcharakternost, sluÏebnost policie (té civilní i té »tajné«),
nekompetentnost postkomunistické justice, kterou jsme
nedokázali oãistit od komunistick˘ch soudcÛ (a soudkyÀ) a b˘val˘ch prokurátorÛ
(nyní povût‰inou státních zástupcÛ). A také neschopnost
(nebo nechuÈ?) nás, politikÛ,
s tím v‰ím nûco udûlat. Proto Vladimíra Huãína potﬁebujeme. Potﬁebujeme v politice
lidi, kteﬁí jsou bytostn˘mi antikomunisty, demokraty, lidi
zásadové, stateãné a s vlastní hlavou - tedy nesluÏebné.
Potﬁebujeme v Senátu ãlovûka, kter˘ cel˘m sv˘m Ïivotem prokazuje jediné: Ïe boj
o demokracii a svobodu má
smysl, ba, je více neÏ Ïivot
sám. âlovûka, kter˘ ví, Ïe Ïivot pod totalitou (nacistickou,
komunistickou, totalitou penûz...) není Ïivotem, ale nedÛstojn˘m Ïivoﬁením.
âeská republika potﬁebuje
politiky pevn˘ch zásad, politiky, kteﬁí nekradou, dokáÏí
rozli‰ovat mezi dobrem a
zlem a nemají strach. Vladimír Huãín bezesporu takovou osobností je. Máte-li, váÏení spoluobãané, je‰tû nûjaké ideály, volte, prosím,
Vladimíra Huãína.
BÛh vám Ïehnej.
Martin Mejstﬁík, senátor

Vyvlékání obãanÛ poÏadujících veﬁejn˘ proces s Vladimírem Huãínem z budovy Okresního soudu v Pﬁerovû.
¤íjen 2004
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Jiﬁí Hoﬁej‰í, profesor Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
a ﬁeditel Ústavu ãásticové a jaderné fyziky MFF UK
Podporuji kandidaturu Vladimíra Huãína do Senátu Parlamentu âR pﬁedev‰ím proto, Ïe mi
imponuje jeho dlouholet˘ nekompromisní odpor proti totalitní komunistické diktatuﬁe i proti
jejímu neblahému dûdictví, jeÏ na rÛzn˘ch úrovních stále pﬁeÏívá i v souãasné spoleãnosti. ZpÛsob jeho boje byl ve své dobû naprosto ojedinûl˘ a pevnû doufám, Ïe se za nûj je‰tû doãká spoleãenského ocenûní. Projevil velkou morální sílu a stateãnost a evidentnû je mu cizí jak˘koli
oportunismus a cynick˘ pragmatismus, jinak bohuÏel tak obvykl˘ na souãasné politické scénû.
Byl bych proto rád, kdyby jeho hlas byl sly‰et i v Parlamentu âR.
Vlado Miluniã, architekt, autor Tanãícího domu
âeská republika bohuÏel dodnes nemá Ïádnou vizi státu. Po sametu, místo aby zhodnotila své
cenné totalitní zku‰enosti, se bez skrupulí vrhla do toho nejpokleslej‰ího konzumu západního
typu. Tak jak jsme napﬁíklad za totality byli první na svûtû v poãtu panelákÛ na hlavu, jsme dnes
mistﬁi svûta v poãtu supermarketÛ. Ve v‰ech sférách Ïivota se vût‰ina vûcí odehrává samospádem pod diktátem neviditelné ruky trhu, pﬁi absenci základní morálky. V tomto celkovém morálním marasmu je zázrak, Ïe se najdou lidé jako Vladimír Huãín, kter˘m nejde jen o vlastní
prospûch,ale o v‰eobecnou nápravu.
Z televizních ‰otÛ bylo jasné, Ïe je to nûkdo, kdo se jen tak nevzd, a Ïe za to, co ﬁíká, ruãí.
Je v˘bornou zprávou, Ïe se po tom, co vyhrál dlouh˘ absurdní soudní spor, rozhodl kandidovat do Senátu.
Jan Urban, novináﬁ
Vladimír Huãín je chlap. Nikdy se na nic nevymlouval a nikdy nefÀukal nad tím, Ïe mu nûkdo
kﬁivdil nebo kladl pﬁekáÏky. Neznám lep‰í v˘bavu do politiky. Huãín je jistota, která, na rozdíl
od vût‰iny ãeské partajnû politické elity v okamÏiku krize neuteãe a bude hájit pravdu - a s ní
i nás v‰echny.

Jaromír ·tûtina, senátor
Podporuji Vladimíra Huãína, protoÏe jsem ho za poslední rok,
kdy se postupnû oãi‰Èoval u nûkolika soudÛ od kﬁiv˘ch naﬁãení, poznal jako ãlovûka, kter˘ s omraãující pﬁímostí dokáÏe
pov˘‰it obecn˘ zájem nad svÛj zájem osobní. Potﬁebovali
bychom v Senátu takového kolegu jako sÛl.

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.
Jiﬁí KﬁiÏan, scenárista
Vlády máme pochybné, Snûmovna je trapná, justice bezzubá.
A tak jedinou pojistkou k ochranû demokracie a pﬁedev‰ím
svobody kaÏdého z nás mÛÏe b˘t jen Senát. To je jeho smysl
a v˘znam, proto má smysl a v˘znam jít k volbám. Takovou
pojistkou ale Senát bude, jen kdyÏ v nûm usednou osobnosti,
které jsou zárukou, Ïe o svobodu a demokracii dokáÏí neochvûjnû usilovat. Vladimír Huãín takov˘ je. Svoboda a demokracie je nemoÏná s komunisty v parlamentu, ve státní správû,
s jejich podílem na ﬁízení státu a spoleãnosti, s vlivem, jak˘ jim
poskytuje Paroubkova âSSD. Potﬁebujeme mezi politiky, mezi
zákonodárci lidi, kteﬁí jsou schopni proti takovému nebezpeãí
bojovat a zamezit mu. Vladimír Huãín mezi nû patﬁí. Mohu to
o nûm ﬁíci, protoÏe ho znám. Znám ho nûkolik let a znám ho
dobﬁe. Jeho klid, uváÏlivost, stateãnost a chytrost pﬁi ﬁe‰ení
neobyãejnû sloÏit˘ch, nebezpeãn˘ch a dramatick˘ch událostí,
kter˘m byl v Ïivotû ãastokrát vystaven, jsou obdivuhodné
a nezpochybnitelné stejnû jako pevnost a stálost jeho postojÛ
a názorÛ. Analytické schopnosti, vytrvalost a pracovitost prokázal jako dÛstojník BIS více neÏ dobﬁe. A jeho dobrota a laskavé srdce jsou zﬁejmé - staãí podívat se mu do oãí. Setkal jsem
se v Ïivotû s nûkolika hrdiny: s tûmi, kteﬁí pﬁeÏili nacistick˘
koncentrák, s ãesk˘mi letci z bitvy o Anglii, s bojovníky od
Tobruku, s mukly, kteﬁí oddolali bol‰evick˘m lágrÛm. Skvûlá
druÏina. ¤adím do ní i Vladimíra. A jsem rád, Ïe je mÛj pﬁítel.
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Politici patﬁí do Snûmovny, do Senátu patﬁí osobnosti
Mé postoje a priority
Nepátrám po minulosti lidí,
kteﬁí vyuÏili své »druhé
‰ance« a jsou dne‰ní spoleãnosti uÏiteãní. Problém mám
s nenapraviteln˘mi a bezcharakterními prospûcháﬁi, kteﬁí
v minulosti po‰lapávali lidská práva, zneuÏili velkorysosti »sametu« a trvale ‰kodí,
zpravidla na vysok˘ch postech. Pﬁíkladem je ‰patn˘
stav na‰í policie a justice. Obãan, pokud uÏ s nimi pﬁijde
do styku, by zde mûl pﬁedstupovat pﬁed morální autoritu,
policistu, státního zástupce ãi
soudce, kteﬁí vÏdy ctili a ctí
právo. A jistû i poslední zlodûj má právo na to, aby ho
nesoudil vût‰í zloãinec, neÏ je
on sám.
MÛj pohled nesmûﬁuje do
minulosti, v té hledám pouze
pouãení pro lep‰í budoucnost.
Doufal jsem
jako vût‰ina obãanÛ, Ïe politická ituace se v na‰í zemi po
leto‰ních parlamentních volbách podstatnû zlep‰í. Za
souãasného stavu zÛstává
ﬁízení státu v rukou nebezpeãn˘ch intrikánÛ, není nadûje, Ïe se cokoli zmûní k
lep‰ímu. PﬁihlíÏet neãinnû
ãtyﬁi dlouhé roky této neãisté
hﬁe s námi obãany by bylo
nad mé síly. Nosím v sobû pocit velkého dluhu vÛãi veﬁejnosti, která se v nejtûÏ‰ích
chvílích postavila na moji

»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
stranu. Jsem pﬁipraven jej
bezezbytku splatit v‰em, kteﬁí mû podporovali, a pomoci
i dal‰ím, jejichÏ tváﬁe zatím
neznám. Znám ale mnohé
jejich pﬁíbûhy. Díky publicitû
kolem mé osoby jsem byl zavalen velkou spoustou pod-

nûtÛ a Ïádostí o radu a pomoc. Na‰e zemû je plná kﬁivd
na lidech, kteﬁí se marnû
snaÏí dobrat práva. Já jsem
mûl velkou v˘hodu, Ïe jsem
po roce 1989 pﬁedsedal obãansk˘m komisím a poté
pÛsobil jako dÛstojník tajné

sluÏby. Tady jsem získal dostatek potﬁebn˘ch dÛkazÛ.
Bez nich a va‰eho tlaku na
odtajnûní inscenovaného procesu by mû justiãní aparát za pomoci státního zastupitelství, policie a BIS - rozemlel na prach. Ve vysok˘ch
funkcích mnoha státních institucí dodnes sedí bezcharakterní prospûcháﬁi s dûsivou minulostí. Systém je prostoupen staronov˘mi mafiemi a to se musí zmûnit!
Z pozice senátora chci k této zmûnû pﬁispût. Budu po-

kraãovat v práci na zlep‰ení
právního prostﬁedí a na‰í spoleãné bezpeãnosti. Pro tento
cíl jsem neváhal mnohokrát
riskovat své zdraví i svobodu
a na rozdíl od jin˘ch jsem
obûtoval i rÛzné v˘hody, kter˘ch se mi v polistopadové
kariéﬁe dostalo.
Dosáhl jsem s vámi právo
pro sebe a nyní chci právo
i pro vás.
Vím, Ïe to nebude lehké,
ale vûﬁím, Ïe spoleãnû to dokáÏeme.
Vladimír Huãín

Proã na kandidátce Konzervativní strany?

S Josefem Kudláãkem, vydavatelem ANNONCE, v Praze.

Soudní líãení, která probíhala hlavnû u pﬁerovského okresního
soudu, pravidelnû nav‰tûvovali také mí pﬁíznivci z Konzervativní strany. Byli to právû oni, kdo torpédovali pﬁíslu‰né úﬁady
podnûty k rychlému a transparentnímu vyﬁe‰ení mé kauzy. Po
mém propu‰tûní na svobodu jsme se pak ãasto setkávali na akcích, které jsme spoleãnû organizovali ve snaze upozornit na
mnohé ne‰vary na na‰í politické scénû. Jejich aktivní pﬁístup
a jasné postoje vycházející z principÛ práva a morálních hodnot, na kter˘ch vyrostla západní kﬁesÈanská civilizace, mi byly velice blízké. Finanãní podporu srovnatelnou s »bohat˘mi«
stranami nelze od KonzervativcÛ rozhodnû oãekávat, proto
ekonomickou páteﬁí na‰í kampanû zÛstává spontánní sbírka.
Nemohu nezmínit jedno jméno: pana Josefa Kudláãka, majitele inzertních novin ANNONCE, díky jehoÏ velkorysosti
mÛÏete dnes ãíst tyto Volební noviny. Tak hezké ãtení. V. H.
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»KaÏd˘ jen slibuje, pak hrabe pod sebe a ka‰le na v‰echny«. Je to tak!
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.

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,

poruãili 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

Rok 1987. S dcerou Michaelou a dogou Abelem.
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

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 do-

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 spravedlnosti Jiﬁí Novák. DÛkazy,

Námûstí TGM v Prostûjovû. Zde se budou konat pﬁedvolební diskuzní setkání s obãany doplnûná
pﬁitaÏliv˘m kulturním programem.

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 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
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
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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«.

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.
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.
Martin Vadas,
dokumentarista, reÏisér
Závidím v‰em voliãÛm z Prostûjovska, 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 dokumentárního filmu Pravdû podobn˘
pﬁíbûh Vladimíra Huãína.
Josef Kudláãek,
vydavatel ANNONCE
Îel, mám nûmecké obãanství,
ale kdyby mi bylo dovoleno
volit v âeské republice, povaÏoval bych si za ãest dát hlas
panu Huãínovi.
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Struãn˘ Ïivotopis

N

arozen 25. kvûtna 1952 ve Zlínû, tehdej‰ím Gottwaldovû. Îenat˘, dcera Michala. Otec partyzán, elektrokonstruktér, vedoucí konstrukãního oddûlení Meopty
Pﬁerov. Matka uãitelka.
V roce 1970 vyuãen jemn˘m mechanikem. Opakovanû
nepﬁijat na stﬁední ‰kolu z dÛvodÛ »naru‰ování socialistické
morálky«.
V roce 1971 pﬁi 50. v˘roãí zaloÏení KSâ zbit komunistick˘mi funkcionáﬁi pro svÛj alternativní vzhled (dlouhé vlasy),
poté odsouzen za »naru‰ování slavnostní schÛze« k deseti
mûsícÛm nápravného opatﬁení. Rehabilitován v roce 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 roce 1977 odsouzen za nedovolené ozbrojování k devíti
mûsícÛm nepodmínûnû plus dva a pÛl roku podmínûnû. Rehabilitován v roce 2005.
V roce 1983 pomocí v˘buchu u vily Antonína Mike‰e
dekonspiroval tohoto dvojnásobného agenta StB a KGB. Útok

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

DoÏivotní milovník pﬁírody
byl proveden tak, Ïe nebylo ohroÏeno zdraví ãi Ïivot. Následnû
v roce 1984 odsouzen ke dvûma a pÛl letÛm nepodmínûnû.
Trest si odpykal v dnes jiÏ neexistující tvrdé vûznici Minkovice,
morálnû podporován napﬁ. organizací Amnesty International.
Po propu‰tûní odsouzen ke dvûma letÛm ochranného dohledu. Rehabilitován byl v roce 2006.
Roku 1986 podepsal Chartu 77, jejíÏ mnohé ãleny vãetnû
Václava Havla kritizuje dosud 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. Opakovanû vyhodnocován jako
jeden z nejlep‰ích operativních dÛstojníkÛ, kter˘ odvádûl 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.
Dne 7. bﬁezna 2001 byl zatãen zásahovou jednotkou a témûﬁ rok vazebnû uvûznûn.
V letech 2002 aÏ 2006 probûhl 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.

Nedovoleného ozbrojování se Vladimír Huãín dopou‰tûl uÏ v roce 1963 v KromûﬁíÏi.

Léto 1983 - fyzicky pﬁipraven
na dlouhé v˘slechy StB.

V roce 1970 byl zasaÏen bigbeatem. (Uprostﬁed formace Spektrum)
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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.

Z bloku Vladimíra Huãína
coby nezávislého
novináﬁe

D

ennû jsem bombardován rÛzn˘mi dotazy, které se t˘kají
obãansko-právní oblasti.
A tak jsem se dostal k mnoh˘m konkrétním vûcem. Napﬁíklad paní Boháãová se
soudí o zahradu. Ví, Ïe má
pravdu, zahradu zdûdila, ale
stojí proti ní skupina pomûrnû vlivn˘ch lidí. Ta zahrada se totiÏ najednou stala
lukrativním pozemkem. A ti
lidé jdou bezohlednû za tím,
aby ten pozemek v‰emi moÏn˘mi prostﬁedky získali. SnaÏí se skoupit v‰echny pozemky v okolí, protoÏe na
tom území povede nûjaká
cesta nebo se tam bude
nûco stavût. Obyãejn˘ obãan, v tomto pﬁípadû paní
Boháãová, nemá nejmen‰í
‰anci s takov˘mi lidmi soupe-

Léto 2006. V. Huãín uÏ má dÛvod k úsmûvu, protoÏe vyhrál v‰echny Ïaloby. Na snímku v Praze s pﬁítelem Ondﬁejem Vetch˘m.
ﬁit. Pak jsem jí poradil, co by
mohla udûlat. ·la na katastrální úﬁad a tam vysvûtlila si-

tuaci. Potom ‰la na pﬁestupkovou komisi, kam ji zvali,
Ïe neposekala trávu.

Tam ﬁekla, jaké snahy za vûcí
jsou. Byla okamÏitû zbavena
obvinûní a v‰e dobﬁe dopadlo.

A to je taková první vla‰tovka. Tak si pﬁedstavuji, Ïe
bych mohl lidem pomáhat.

POHÁDKA
BIS ruãí za bezpeãnost zemû. Je to vojenská organizace, coÏ
znamená, Ïe se v ní velí a rozkazy je nutno poslouchat. Problém nastává ve chvíli, kdy zaãne velet nûkdo, o kom víte, Ïe
je sám velk˘m bezpeãnostním rizikem.
ToÏ - bylo, nebylo...
Ovãáck˘ pes hlídal stádo pﬁed vlky. Baãa mu dával povely.
Pes vzornû poslouchal a plnil úkoly. Ve stádu probûhly volby.
Na baãovo místo se dostali demokraticky zvolení vlci. Ti zaãali
nutit psa, aby jim aportoval ovce. KdyÏ odmítl poslechnout,
zajímalo je, kdo z vlkÛ dﬁív vyná‰el zprávy o tom, co na ovce
chystají. Dva z nich uÏ dﬁíve sami odhalili a seÏrali zaÏiva. Pes
opût odmítl. Jeho dny byly seãteny.
SeÏrat psa nemohou - co by na to ﬁekly ovce?! Pes mûl zásluhy a stádo ho mûlo rádo. Obvinili ho. Îe Ïere ovce, neplní povely, kálí v lese... V boudû se na‰lo vodítko, obojek
a prázdná patrona. Spoutali psa tûÏk˘m ﬁetûzem, uvûznili ho
a soudili. Tajnû. Nikdo nic nevûdûl. Rok, dva, pût. Poﬁád se bránil a ovce ne a ne uvûﬁit, Ïe je pes zloãinec. Chtûly se pﬁesvûdãit, Ïádaly dÛkazy. Soud musel odﬁíkat, Ïe je pes nevinn˘. Zvítûzil. Vyhnan˘ od stáda, hladov˘. Ale nezlomen˘! A blíÏí se
volby...

»Já kdyÏ sly‰ím Huãín, jenom slastnû huãím.«
Honza Vyãítal

Jako jist˘ projev »profesionální deformace« lze brát tuto
pohádku podle skuteãného pﬁíbûhu. MÛj syn Matiá‰ si ji
velmi oblíbil.
Textaﬁ a písniãkáﬁ Ziggy Horváth,
‰éf volební kampanû Vladimíra Huãína
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Ondﬁej Vetch˘
Honza Vyãítal
Jiﬁí Hrdina
Greenhorns
Abraxas
Ziggy Horváth
Jaromír ·tûtina
spisovatelé Jan Bene‰ ,
Vlastimil Podrack˘

senátor

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

Vladimíra Huãína
Prostûjov, pátek 1. záﬁí,
námûstí T G M od 14 hodin
Touto akcí zahajujeme pﬁedvolební turné. Bûhem padesáti dnÛ nav‰tívíme více neÏ sto obcí v na‰em volebním obvodû.
Zprávy z na‰eho putování Hanou vám pﬁineseme v pﬁí‰tím ãísle volebních novin. Tû‰íme se na vás! Vladimír Huãín a volební t˘m.

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

