Návrat Jiřího Čunka
Po nedávných senátních volbách se do centra pozornosti médií vrátil Jiří Čunek - člověk který
byl před několika lety donucen opustit místo místopředsedy vlády pod tlakem mediální
kampaně, trvající asi 2 roky. Žádné z mnohých obvinění se sice nepotvrdilo, ale jeho jméno je
dodnes mnohými komentátory spojováno s korupcí - zásada presumpce neviny se u nás příliš
nenosí1. Po odchodu z Topolánkovy vlády si Čunek ponechal místo senátora, které nyní
obhájil s velkou převahou nad svými konkurenty. Ukázalo se tak, že občané z jeho kraje
nepodlehli roky trvající mediální štvanici, která jej obviňovala ze všeho možného i
nemožného, a řídili se vlastním úsudkem.
Senátor Čunek pochází z Valašska, kraje kde kdysi „končil chléb a začínalo kamení“.
Dodnes se tu zachovala upřímná zbožnost; dva Čunkovi bratři vstoupili do kněžského
stavu a on sám odvádí církvi desetinu svého platu. Je těžké si představit, že by takový
člověk bral úplatky - to by se ostatně nedalo před sousedy utajit. Čunek se stal úspěšným
starostou Vsetína, kde musel mj. řešit problém Rómů, kteří obývali chátrající objekt ve středu
města. Vyřešil to jejich přestěhováním do modulárních jednopokojových bytů, některé
přestěhoval do zemědělského objektu. Zdá se, že to na Vsetíně zvládli lépe než na severu
Čech -masové protesty se tu nekonají.
Když se stal Jiří Čunek členem Topolánkovy vlády, měl (podle vlastních slov)2 pocit,
že sem nepatří. Ostatní členové vlády se starali hlavně o zájmy své strany a své vlastní,
on sám byl zvyklý pracovat pro druhé. Političtí odpůrci Topolánkovy vlády začali útočit a
využili jeho sporu s bývalou sekretářkou Urbanovou. To bylo tučné sousto pro novináře, kteří
baží po každé senzaci3. Po dlouhém vyšetřování „korupční kauzy“ v Přerově, kdy tamní státní
zástupce nevykonával řádně dozor nad případem, přidělila Nejvyšší státní zástupkyně
Vesecká případ poněkud nestandardně dr. Salichovovi (Jihlava), který po přešetření
konstatoval, že se skutek nestal a stíhání zastavil4. To se stalo ovšem podnětem pro vznik
další mediální kauzy, tzv. Justiční mafie“.
„Kauza Čunek“ vrhá podivné světlo na fungování médií v naší společnosti, která sama
sebe nazývá „demokratickou“. Strážcem demokracie by měla teoreticky být právě svobodná
média; ta se však stala nezávislou silou, která staví vlastní zájmy nad službu společnosti, tj.
hledání pravdy. Když se v novinách objevily články napadající Čunka, napsal jsem do
několika redakcí dopisy, kde jsem upozorňoval na tendenčnost a věcné nesprávnosti. Jeden
můj dopis byl otištěn v Právu5; z jiné redakce jsem dostal důvěrné sdělení, že mám sice
pravdu, ale nedá se to zveřejnit. Jinde jsem byl poctěn nálepkou klerikál, ačkoli nejsem
v žádné církvi ani nejsem členem KDU-ČSL.
Při svém vystoupení v Hyde Parku upozornil sám nově zvolený senátor Čunek na to, že
úvodní pasáž právě vysílaného pořadu popisující jeho „Kauzu“ je neobjektivní, obsahuje
polopravdy. Mnozí pracovníci médií dodnes neprohlédli a nevyrovnali se s případem,
resp. nemají dost sil uklidit nepořádek, který způsobili.
V Davli, 26. října 2012
Jan Matys
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Mnozí vyčítali Čunkovi, že po obvinění z korupce ihned nerezignoval; sociální demokraté vedení Jiřím
Paroubkem vyhlásili dokonce „presumpci viny“. Při naší nepřehledné legislativě lze vykonstruovat nějaké
obvinění snad na jakéhokoli ministra (viz Mlynář nebo Pospíšil). Podsvětí by tak mělo možnost zbavit se
politiků, kteří jim „jdou po krku“; vznikla by jakási lůzovláda (ochlokracie)
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Hyde Park České televize, 24.10.2012
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Pozadí tohoto sporu je ovšem poněkud nejasné: byl to čistě osobní konflikt, nebo pí Urbanová jednala z něčího
návodu? Pro sekretářku to byla jistě odvaha jít do sporu se svým šéfem, který byl populárním starostou města!
Aféra mohla být „tajnou operací“ mající za cíl odvést pozornost médií od opravdových korupčních kauz.
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Tato skutečnost byla následně potvrzena nezávislým zahraničním auditem a Nejvyšším soudem, který
konstatoval, že pí Urbanová (jako svědkyně) nemluvila pravdu..
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Tento deník si mezi českými deníky zachoval jako jediný profesionální přístup a finanční nezávislost

