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VaŽený pane ministře, 
'' 

.]

právě před volbami je nejvhodnější doba k zamyšlení se nad splněnými lebo nesplněn;funi

zá|ežitostni občanů naší republiky. Každý si na intemetor^ých strrínkách Uřadu vlády muže
spoěítat kolik vlád se od přijetí Ustarry CR od 01.01.1993 lryr!ěnilo' a kteří představitelé
politických stran na nich participovali'

Na zakladě ýkonu Vďí funkění pozice (ministra pro lidská pÍáva, Íovné příležitosti a
legislatilu) bych si dovolila (ako občan ČR) se na Vás, ale i na další členy Vlády CR, obrátit

s doposud nevýešenou věcí ohledně odškodnění obětí zločinu komunismu, to je,

totalitním režimem poškozených cca 700 rodin z bývalého Československa, kter(m
komunistická statní bezpečnost spolěením s dalšími pachateli od roku 1950 do roku 1974

nezákorrrrě. násilně odebírala novorozence (zejména rodinám vesnických kulaloi' ale i jiným
rodinám), tedy komunistickým režimem nenáviděné třídy (třídní nepřítel) s cí1em trvalé
iilcvi<iace jejicil rociin, Nepochybně se jedná o zioěiny proti lidskosti.

Ewopská komise dne 22.10.2010 apelovala na důležitost spravedlivosti pro oběti totalítních
režimů. Mezi hlavní nastroje k dosaŽení tohoto cíle patří souzení pachatelů, cesty hledaní
pravdy, otevření archivů, lushace, rehabilitace obětí, kompenzace pro oběti atd.

RovněŽ mj. je povinností statu ve smyslu platné Rezoluce schválené ValnÝm shromrÍžděním

oSN č' 60/147 ze dne 21'03.2006 (odškodnění obětí závažného porušení meziniár. ustanovení
o lidsloých právech) se též omluvit konlíétním obětem takových zločinů proti lidskosti.

Ve veřejných médiích se v poslední době zveřejňuje kolik stovek miliónů, resp. miliard
ěeských korun investuje naše vláda jako dar zemím zejména na ,,Středním Východě.. jako akt
pomoci od České republiky v důsledku lokálních váleěných ajiných nepokojů.

Lze právem očekávat, pokud Ceská republika tak velkoryse pomríhá cizim občanům, Že

zaj isté od roku 1993, kdy začala bý účinná Ustava Ceské republi$' měiy bý přednostně

odškodněny všechny násilím rozdělené rodiny z b1ý.lalého Ceskoslovenska.

V knize Jarosiav Burianec-Rudolf Beran, oběť komunistické msty' ISBN.978.80.904076.I -

9,Vydavatelství PhDr. Rostislav Janošík, Přetlucká 2330131.' Praha 10, vydané vroce 2013
jako 12. publikace, se na straně 255 píše'
str. 279 je mj. uvedeno,
ooškozovalo prestiž komunistické strany nebo zájmy jejich členů ajeiich přátel.
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Ror,něž se dá dočíst, že b.Ívalí členové KSČ a iejich děti či příbuzní jsou sofistikovaně

'er"'J"i 
napříč politichým spektrem do všech politických stran a v podstatě mají obsazeny

a.,i"zit" p.u.o*l pozice ve veřejné správě, ale i u soudů všech stupňů.

Z intemetových zaznamů Paměti nárotla, ale i na zakladě dalších dukazů a svědectví jiných

poůtá""ný"t' olcti to-upi.ti"teno .ezi.u , te prokázané, 
'že 

zločiny komunismu v b.ývalém

&:1o;Ň"",k.' *j'* rtoposu<l podle platných právních předpisů rryšetřeny ani

.yJ"ti""a.'y. Kdo k takovémú protiprávnímu postupu dal politický pokyn nebylo zveřejněno.

V Lictor,ych novinách dne 29.06.2017 byl uveden článek : ,,Na další tainé nahrávce Babiš

wíeÁj mluví o kšeftu Za zvolení Havlď., kde Babiš na nahrávce Přibylovi Íiká, ,,že celý

ffii *a,"i no,to tyt o tom, že nebyla zrušena komunistickó strana,,. V jiných novinách

úvi dne 30.06'2017 zvéiejněn članek .....Babiš:kšeft za zvolení Havlď., kde se v textu článku

ííra- .,.z, celó dohoda o molení Havla na Hrad byla o tom, že nebyla zrušena kamunistická

strana.,.Nezrušíte komunistickou stranu, my nolíme Havla.'.,,on šel do Moslrvy, tam se

iit,"t ' 
,ii,tl. šíIeným kapem...a ten Rusók on mu říkÁ:Václav Havel.Jste ho nakoupili, no

;';;;;;;'-;;ii". cety etinet z novin přikládám k tomuto podání. 
.

Komunistická strana nebyla zrušena' a v jiné ,,variaci.. jako KsČM s totalitní ideoiogií,

t"'ti"Jr"c ,'vlárlne.. dál, a dokonce její členové obsadi1i pozice v Parlamentu CR.

Naopak oběti komunistického režimu jsou v jejím dosabu dooosud pronásledovani.

perzekuovani. diskriminováni a šikanovrfuri.

Za zmiřkustojí připomenout například textoý výňate\ z knihy autora Jaroslava Buriance:

Řuao]ri"'-. otil to**i'ti"rc .'w, IsBN.978-80.904076-1-9,Vydavate1ství Ph|)r.

i{"'tňFJ*"šíl.' Př.t'".k'n3o/3|, Praha 10, wdané v roce 2013 jako 12. publikace' 
-kde 
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'"Ja*", 
že Chartu 

,?7 iíďi|o cca 70-80 lidí, byta v1'tvořena několika rodinami

' 
příbÁ.lď-t . p"d;bnými svazky, jsou to především. rodiny Havlor"ých, Diensbieroých,

š".ů",""y"r''he..o,.y.t', numtovyitr, Marvanoých atd. Nyní přibližně 180 členů těchto

."ňr", l,":iÁ příbuzných a přátel. zaujalo oq;ige v nej','Tšších státních, diplomatických a

í'".o"aárštl'"ri funkcíbh statů. orále.;e na str. 251 v posledním odstavci uvedeno, že ministr

'"iňu 
Ď..sá.r'er, se dostal v únoru 1990 do styku s některými materiály, týkající se čimosti

ď;*q ii, a mj. vzniklo nebezpečí, Že budou odhalena spojení mezi Chartou 77 s vedením

tá**i'ti.rcr'" statu. Náměstkem FMV se sta1 Jan Ruml. Po šesti týdnech jeho působení se

zt,áiito ts tisi" osotnictr suaztri. Na sÍaně 25zse Díš9,,"ž9 byly odstraněny osobní materialy

ffi.Diensbiera,P.Uhla,J.Šabaty,A'Šabatové,V.Bendy,Zd.
Jičínskóho, o. Mote.ila, t.Rychetského, P.Šustrové a dalších.

Ňu ,t,*e, zs: ,. píš", ž. bude cílem zakytí každého člena Charty 77 s komunisty a

kontinuity komunistické vlády.
Ňu ,t.. zšs se píše, že komunisté si podrželi všecbnu moc.ve státě.

i{; il#..T';i.;á1.úcn uinisterstua spravedlnosti, ani 5anTlŤ Pr.Ť9:1t1 :eé*b*kv' 
ani

'i;#óh 
ilá"ú;' Ústavního soudu. kde jsou.vedeny'uřední zríznamY soud.l..Ť*

"b'Á 
íni o.j^"oši náznak lítosti nebo^ veřejné.'omlurry nebo, Iítosti

z něhoŽ rypočítavě a rychytrale
Československu.

orofitovali v uředních veřejných funkcích v b1fualém



takzvaně ,,v klidu* soudit nacistické zločiny. Neienže by si to žádný soudce žádného soudu
v NSR či Ústavního soudu v NSR nikdy nedovolil. ale ani žádný občan NsR by nedwo|il
takovému nacistovi jednat vjeho kauzách jménem soudu. Že by takový nacista byl najednou
nesharurý a nezávis|ý, by se dalo sotva předpokládat. V právním strítě iako je NSR. bv vůbec

neměl b;ft Žádný důvod, aby v
j inak.

mě1o
Proto by
tomu býeské repub|ice' u býva|ých č|enů

Poznamenávám, že žádný b1ývalý nacista by si vroce 2017 nedovolil lyšetřovat u Policie
NSR či státního zastupitelství NSR nacistické zločiny.

Dotazem u příslušného povinného subjeklu ve smyslu zékona o poskýování iďormací bylo
zjištěno, že žádný pachatel zřad bývalých komunistických prokurátoru nebo b1ivalých
komunistických soudců nebyl za spáchalé trestrré činy odsouzen. Tento stav rTpovídá
o mnohém ýše uvedeném.

Domnívrím se, že důležitost projednání tohoto podnětu je po 24 letech od Účinnosti Ústaly
CR natolik ýznamná' že i v závéreěném časovém úseku činnosti souěasných ministru by
mohl dojít na pÍogram dne. Předem Vrirn děkuji za podpoření odškodnění takov.ých obětí.

S pozdravem

Dr.M' Chovarrcová
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Novinové člrínky


