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Poděkování
V této knize bych rád poděkoval Zdeňce Mašínové a všem
ostatním, kteří se angažovali proti mému nezákonnému
propuštění z BIS, následnému zatčení a vazebnímu věznění.

Zároveň zde děkuji všem, kteří vyjadřovali nesouhlas se
skandálním utajováním politického soudního procesu, vedeného
proti mé osobě.

To, že státní moc, představovaná kryptokomunistickými zájmy
ČSSD prostřednictvím bezpečnostního aparátu použila proti
demokraticky smýšlejícím občanům dožadujících se pravdy i
brutálního násilí, jen potvrzuje, že demokracie není zadarmo a že
v ČR je nutno si ji neustále hlídat i za cenu psychického a
fyzického utrpení.

Celý soudní proces a okolnosti kolem něj také dokazují, že
kryptokomunistické struktury v bezpečnostních složkách a v
ostatních oblastech státní správy ČR se doposud svých
zločinných aktivit nehodlají vzdát, a proto je nutné přistoupit
k rázným opatřením.

Vladimír Hučín
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Upozornění
Všechny postavy i příběhy v této knize jsou reálné.

Protože cílem knihy je najít a sdělit čtenáři pravdivý popis událostí,
protože lidská paměť není dokonalá a protože při přenosu z audio
záznamu dochází k chybám, nezaujímejte, prosím, kritické postoje ke
jmenovaným osobám do té doby, než si získané

informace ověříte na internetové adrese:

www.hucin.info
(nebo http://www.hucin.nuabi.cz/)

Pokud na uvedené adrese není žádná oprava nebo omluva dotčené
osobě, pak si hlavní autor i vydavatel za tvrzeními z této knihy stojí.

Zároveň prosíme všechny, kdo se cítí touto knihou nespravedlivě
poškozeni, ať na uvedené adrese sdělí veřejnosti svůj názor.
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Průvodce
Drahá čtenářko, drahý čtenáři,
ačkoliv se všichni zúčastnění domníváme, že příběh Vladimíra Hučína má
hluboký rozměr v silných pojmech jako jsou odvaha, statečnost, dobro a zlo,
pravda či svoboda, dovolím si na tomto místě dát přednost odlehčenému
upozornění na faktograficky nejzajímavější pasáže této knihy a budu věřit, že
rozměry, které bych Vám jinak rád popisoval, naleznete sami. Určitá obecnější
zamyšlení přesto najdete v závěrečných kapitolách.
Kniha představuje jeden velký rozhovor mezi dvěma mladíky (1976 a 1988)
a Vladimírem Hučínem (1952). Zhruba 90 % textu jsou autentické Vladimírovy
odpovědi na naše (často nezasvěcené) otázky. Snažili jsme se vše roztřídit
a seřadit chronologicky. Přehledný obsah je na začátku knihy. Poutavé titulky
odstavců vymýšlel Nail a v podstatě zachytíte hodně, pokud budete méně
záživné pasáže jen prohlížet a číst pouze titulky.
V ruce držíte druhé vydání s obálkou bez rudé barvy a hvězdy, čímž
respektujeme pohoršení politických vězňů. Obsahuje navíc poslední kapitolu
čtyř zajímavých doplňků druhého vydání. Původní kapitoly jsou na několika
místech rozšířeny, nic z prvního vydání však nebylo vynecháno a mimo
překlepů, stylizace a průvodce nebylo ani nijak upraveno. První vydání vyšlo
v květnu r. 2006.

Hučínův proces a další soudní spory
Zajímá-li Vás vleklý soudní proces s Hučínem, najdete jeho genezi na str. 292.
Pozor, Hučín však často vede současně několik soudních sporů (a to je dobře!),
neboť jej žalují např. bývalí agenti StB (tvrdí, že agenti nebyli – např. agent StB
Antonín Mikeš, str. 174) nebo komunističtí nomenklaturní kádři (tvrdí, že kádři
nebyli – např. vedoucí katedry policejní školy v Holešově Ján Murček, str. 127).

Právo a spravedlnost v demokratické České republice
Mnozí tuší, že policie a justice v ČR dokáže leccos, ale že na Vás uvalí roční
vazbu na základě falešného obvinění z páchání výbuchů, ze kterých nakonec
nejste ani obžalován (str. 292), to je silné. Protože jim může být i vazba málo,
mohou se Vás pokusit zlomit dvouměsíčním pobytem v psychiatrické léčebně.
24 hodin denně pod bílým světlem zářivek s lidmi, kteří vidí fialové postavy
nebo mají otřesné hygienické zvyklosti (str. 303). Pokud to vydržíte, dobrá,
dostanete posudek, že jste férový a inteligentní chlapík (str. 309).
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Zasadí-li se posléze Ústavní soud o to, aby Vaše nezákonná vazba skončila, po
roce Vás pustí. Protože nemají soudnost a důkazy, obviní Vás ze sedmi
trestných činů, zpola absurdních, zpola pochybných, a aby nebylo hned zřejmé,
o co jde, tak na soudní projednávání nevpustí veřejnost (str. 323). Nakonec Vás
po pěti letech osvobodí (str. 352).

Bezpečnostní prověrky a personální osazení justice a BIS1
Možná celé vyprávění začne dávat smysl v kontextu toho, že jsou bezpečnostní
prověrky udělovány „bývalým strukturám“ (str. 299, str. 325), že v BIS pracují
bývalí estébáci nebo vlivové osoby StB z řad disentu (str. 180). Nebo pokud si
přečtete nářky bývalého předsedy Nejvyššího soudu ČR nad soudci s rudou
minulostí (str. 238). Pokud by byla politická vůle, má Vladimír Hučín návrh na
řešení (str. 359).

Nebezpečná BIS
Pokud platíte vysoké daně (a sociální pojištění za své zaměstnance), přečtěte si,
co s Vašimi penězi (1 mld. Kč ročně) dělá BIS – baví se třeba skupováním knih
KATO o Janu Kavanovi (str. 261) nebo sbíráním „kompromateriálů“ 2 pro
vydírání kadeřnice, která nechce prodat pozemek (str. 263).
Ředitel BIS neváhá vydírat kompromateriálem ani senátory reprezentující
zhruba 1 milion voličů, jež se dožadují splnění slibu, který jim dal (str. 404).
Celý příspěvek senátora Jaromíra Štětiny se věnuje právě BIS (od str. 400).

1 BIS – Bezpečnostní informační služba – tajná zpravodajská služba ČR. Vznikla
postupnou transformací následujících institucí: Úřad pro ochranu ústavy a demokracie
(ÚOUD: 16. 2. 1990 – 19. 12. 1990, Federální informační služba FMV (FIS FMV: 20. 12. 1990
– 30. 6. 1991) a Federální bezpečnostní informační služba (FBIS 1. 7. 1991 – 31. 12. 1992).
BIS neměla být přímou pokračovatelkou státní bezpečnosti ČSSR, nechvalně známé StB.
Ta byla (alespoň papírově) rozpuštěna 15. 2. 1990. Naproti tomu Policie ČR je přímou
pokračovatelkou československé Veřejné bezpečnosti.
2 Kompromateriál – kompromitující materiál. Zpravidla na osobu veřejně činnou na pozici
spojenou s poměrně vysokým morálním standardem, který ovšem dotyčná osoba ne zcela
splňuje, řekněme na 80 %. Kuriózní případ použití je ten, kdy kompromitující materiály
shromažďuje a přechovává osoba enormně nízkého morálního profilu (např. 10 %
zmíněného standardu). Ta by sama na pozici s vyšším morálním standardem v žádném
případě nedosáhla, prostřednictvím vydírání kompromateriálem však přesto dotyčnou
80% osobu ovládá. Ve výsledku tedy veřejnost má dojem, že post zastává 100% osoba
(kompromateriál ještě nebyl zveřejněn), skutečná morální kvalita osoby je jen 80 % ale co
nejhůř – vykonává se vůle 10% sběratele kompromateriálů.
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Důvěryhodnost médií
Možná je to jen moje nezkušené překvapení, ale podívejte se na to, jak mohou
média v roce 2001 klamavě přesvědčovat veřejnost o pachateli výbuchů,
obzvlášť, když je klamavý titulek tak atraktivní (str. 330).

„Příběhy 007“
Jste-li v dobrodružnější náladě, přečtěte si, jak Hučín nalíčen a v přestrojení
navštívil zámek svého úhlavního nepřítele Epanastatise Prusalise (str. 201) nebo
jak vyzrál na detektor lži (str. 134). Jak byl Hučínův převerbovaný informátor
řízen policisty dálkovým aparátem (str. 281), nebo Vás možná nadchne
dramatické zatčení Hučína protiteroristickým oddílem (str. 292). Od věci není
ani dekonspirace3 agenta StB Mikeše (str. 97) či ozbrojené zmocnění se bedny
s dokumenty StB (str. 167). Případ agenta BIS Romana Hrubanta je na str. 267.

Hořké a trpké příběhy z totality
Ještě smutnější než stav naší současné justice a policie jsou podle mého názoru
příběhy lidí donucených ke spolupráci s StB a činy, které pak pro StB
vykonávali (str. 78, str. 93, str. 140, str. 221, str. 227). Obdobně nešťastně dopadli
i spoluvězni Hučína obvinění třeba ze špionáže (str. 65). Toto by si měli přečíst
všichni mladí komunisté a zeptat se sami sebe: „Je to v Číně jinak? Je to na Kubě
jinak? Byla nějaká země, kde byl komunismus a toto nebylo? Neznamená to
náhodou něco?“

Levicový extremismus
Pokud jste z Prahy, možná nevíte, že militantní levice je na Moravě silně
organizovaná (Epanastatis Prusalis, Ludvík Zifčák) a má své nitky ve státním
aparátu (str. 202). Výbuchy v Přerově (str. 246) jsou cosi, co v Praze neznáme,
a dosud 4 nejsou objasněné! Hučín byl právě v problematice levicového
extremismu velmi aktivní a to se mu po nástupu ČSSD stalo osudné (str. 277).

Dekonspirace – prozrazení tajného agenta.
V roce 2007 se Vratislav Kutal domáhal znovuprojednání části svého případu, ve kterém
byl odsouzen za organizování výbuchu v Olomouci – Vladimír Hučín u soudu svědčil, že
s tímto výbuchem Kutal nemá nic společného. Ostatní však výbuchy nemají ani takto
falešného pachatele.
3
4
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Dojednaná sametová revoluce
I podle Vladimíra Hučína byla sametová revoluce dobře připravena kvůli
udržení ekonomických pozic pragmatickými svazáky a estébáky (str. 164), kteří
měli v disentu mnoho svých lidí (str. 182). Do tohoto obrazu zapadá také sepětí
aktérů tehdejších událostí, které i po téměř dvaceti letech překvapivě veřejně
propojilo tak různé osoby: hrdého esenbáka Pščolku, kolabujícího chartistu
Hradílka a pravicového ekonoma Klause (str. 389, 391).
Pokud však máte čas, přečtěte si určitě vše. Od začátku...
David
září 2008
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