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Podnět oběana k rytvoření památníku cca 700 nezákonně, násilně rozděleným rodinám
z bývalého Ceskos|ovenska, kterým komunistická stB zločinným spolčením
s komunistic|cými soudci v |etech 1950.|974 násilně ukrad|a děti - spácháním
nepromlčitelného zločinu proti lidskosti (genocidy Áyhlazením/ rodin a rodu).

Vrížený pane předsedo a ělenové Komise Rady HMP,

1) V době vrílečného stavu na našem území i jinde násilně likvidoval rodinv nacistický
zloěinec Reinhard Heydrich. Po roce 1950 se stali tzv. ,,třídním nepřítelem..
v Ceskoslovensku zejména kulaci. ale téŽ další živnostenské rodinv . nenáviděné
komunistickými funkcionríři a jimi zdeformovaným totalitním reŽimem. Po roce 1950 si
komrrnisté praktikovali marxistickou zásadl ,g cizího-každému komunistovi podle jeho
potřeb,. ' Po roce 1993 si tattů, nehlutovaná komunistická ,,vrstvď. (pňevážné z penéz
uloupených občanům v letech 1951-1989) zřídila suverénně zemědělské farmy a iiné oodnikv.
Samozvaně se elegantně oznaěila za vesnické 

',farmáře.. 
a ,,podnikatele.,. Co dřív třídně

zločirurě potlačovala, tím se po roce 1993 označila sama. Po roce 1993 (po vzniku Ústavy
CR) si taťáŽ komunistická strana pod jiným komunistick}tm označením směle a v klidu
uzurpuje moc paralelně vecile pravicoqýoh poliiický.ch stran v Parlamentu ČR..
Není v Evropě známo. Že by bývalí nacisté a nacističtí zločinci v ,,klidu.. zasedali společně
s ostatními politickými stranami např' v rakouském parlamentu nebo parlamentu NSR od
rok:l 1993-2017. ot{ízku'

bv si měl každÝ oběan v soucasne zvlášť důkladně ooložit.

2) Vykonavatelé komunistického režimu neopravovali budovy a raději objekty ponecháva1i
zchátÍat po celou dobu totalitní éry. Zato přehnarrě bez ,,ladu a skladť. často neesteticky
lytvářeli oomníky a památníky převiážně ke své politické sebechvále. osvíceným občanům se
podďilo i v této době komunistického temna prosadit zbudování někteých smysluplných
kultumích děl. Totďitní režimv j sou neihorším stavem a dědictvím v El'ropě i ve světě.

3) Předně je nutné pÍo informaci uvést, že např. v Areentině vládnoucí zločinecká junta
zawaždi|a tisíce odpůrců režimu' a ieiich děti byly násilně uneseny a ukradeny. Zločinecká
junta organizovala tajné adopce těchto dětí do rodin přisluhovačů zločinného režimu, a
osvojitelé zataiili oůvodní identitu ukadených dětí. V Argentině došlo v dubnu 2008
k trestnímu stíhaní a k odsouzení podvodnických osvojitelů na 8 a 10 let vězení, za
podvodnó ukadení déÍi a zataieÍI vraždy biologických rodičů (prrtlomodrqzsudqk- kauza
Maria Eugenia Sampallo Batragan-za zatajení identity ukadeným dětem, zfalšování
původních rodných listu, zatajení vraždy, atd.). Další pachatelé násilně ukradených dětí byli
soudem odsouzeni k lysokým trestům. Podle argentinského novináře českého původu Juana
Brauna byly násilné únosy noYorozenců jedním z neihorších zvěrstev modemích dějin'
4) v bývalé NDR násilně rozdělila od 1963.89 manŽelka komunistického vůdce Honeckera'
bývalá ministryně školství NDR Margot Honeckerová cca 75 000 rodin, kÍeým



' s komrrnistickými přisluhovači, byly ukradeny jejich děti .za účelem násilných, tajných

adopcí do komunisíickych rodin. Jednalo se o státní politiku (rozsáhle o těchto zločinech proti

Ldslosti píše např. násilně ukadená oběť Katrin Behr v knize ,,Den, kdy mne NDR vza|a mé

matce".
5) Po roce 1950 komunistická statní bezpeěnost vCSSR nezákonně, násilně ukradla

novorozence více jako 600 rodinám.
6) Vroce Í964.197 4 dáIe došto v bývalé ČssR kvíce jako 50 násilným, nelidským,

biutálním rozdělením a ryhlazením kulackých a jiných rodin. Jejich děti bvly násilně

unesenY a ukradenv ihned po narození v porodnici, a poté, na pÍíkaz členů komurristické

.tát'í be"p"ěno.ti" byly komunistickými funkcionríři příslušných NV (Nrárodních výborů)

smluvenými s komunistickými soudci a komunisticlcými prokurátory, organizovriny

podvodné, neziíkonné, tainé adopce násilně ukradených dětí do cizích rodin, ke

Lomunistické rrychově. Jednalo se o státní politiku komunistů. podobně jako v NDR'
Bylo zjištěno' že STASI a stB od loku 19ó0 vzájemně spolupracovaly.

Nizákónná Směrnice 3 ministrů (narodní bezpeěnosti,vnitra a spravedlnosti) z22. Ííjna 1951
a'jejich rodinných příslušníků a qenQcidium

'ó*6-yct' ""'*dělců 
v komunistickém Československu. Strítní bezpečnost, komunističtí

fiurkciorráři, komunističtí soudci a prokurátoři v rrímci tzv. akce ..K.. (akce proti YesnickÝm
kulakům) mi. krute násilně vystěhovávali a vyhlazovali rodinv. ěímž spáchali zločin proti

room.
z ob'ahu tajých polEnů MV ze dne 08.05.19 5 3 (instruhóže pro ot. kulaků) ie nepochvbné, že

byl dón oóttit"t,í, ,iit,o, k likvidaci kulaku a ie.iich rodinných příslušníIai' Na straně 3.

iitovani,,íh potg,nů _ řádek 1 1' 12,1 3 je výslovně uvedeno cituji : '' Politicbým st!4;slem'akce .ie

Na straně 5. polqlnu v řódku šest je uyedeno: 
',Je 

nuíno míti na zřeteli, že kdždý soudní

proces proíi kulakovi je procesem politickým,,!'',.Na 
stráně z. podvodiéhb protipráýního polqlnu je příkrtz tohoto znění citýi: ,, Soud nařídí

x,ejména výchovu dětí ve vhodném ústavě,, !
Táiné polEny na straně ] 1. v řádku 12 přikazují doslova: ,,V orvé řadě ide o tainost akce,, !

Komunisté všemožně ničili kulakY DovinnÝm odevzdáváním tzv.. kontingentů!

oovinnÝóh dodávek zemědělslcých produktů masa. mléka. brambor. obilí. vaiec. ovoce.

zel.eninv. sena. atd. Kulaci bvli brutálně wkořist'ováni za nráci v zemědělství pro povinné

iirrr,'"bvl.a 
"upla""na 

(uni dooosud!). ěímž se snížila Živ9tní uroveň těmto rodinám i jeiich

dě',!s' *bď' týo peníze nemohly být investovány do budování a rozšíření zemědě|ské

user|rásti. uuaóv' áate ani do jiních iodnot materiálních a nematerialních. Š1o o bezuzdnÝ

útlak a nezákonný útisk ze strany komunistického režimu!

Př"d.p,á"í tě.ht" d"dávek bylo protiprávní, nezákonné' a neplatné na zikIadé tzv. směrnice

č. 3 Áinistrů ze dne 22.|0.i95 i (s platností od 1.11.1951), která nebyla nikdv schválena

vládou' neprošla Národním shromážděním, nikdy n9byla zYeřejněna ve Sbírce zákonů.

s"t'*i,titu j; pouze schůze politického sekretariátu Úv KSČ za přítomnosti Gottwalda,

Zápotockéíro, Širokého,Slrínského, Dolanského, Bacílka, Cepiěky, Ladislava Kopřirry, a měla

..mimořádnoť. závaznost pro soudce i prokurátory s autoritou celostátního zákona v bývalém

Gk"ď*"'.k'' Nepromlčitelné zloěiny oroti lidskosti dooosud neisou podle ziíkona

wšetřenv. Týo zločiny proti lidskosti spadají pod jurisdikci Mezinarodního tÍestního

tribunálu (ICC) v Haagu.
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7) Mcdializovaný případ násilného ukradení dětí je např. případ skautky a akademického
malíře, Jindřišky a Karla Kořínkoých, dříve bytern Bmó, uí. Ánenská č 

,9, 
ň;Ájilyt"-Proslějov, kteří byli politicky perzekuováni a brutálně ničeni, a r.t"ri úyii 

""-i'itonl-,e,celoživotně poškození podvodnÝm rozsudkem komunistického soudce ru.n.. nonu-i"uTichánkazMěSvBrně.
8) Další zloěinci, komunističtí soudci pachatelé zločinu proti lidskosti, kteří nezrákonně kadti
děti jsou např: JUDr. Pavel Lltrlíř, JUD.. Egon Weinberger, JUD.. Libuše Hl"dil;;;j.
9) Ewopská komise dne 22.10.2010 apelovala na důležitost spravedlivosti pro obětitotalitních režimů' Mezi hlavní nástroje k dosažení tohoto cíle pu*l1oilfuá"huáfi",ry
hledrlní pravdy, otevření archivů, lustrace, rehabilitace oběti, to-o"""u"" o.o onůii utá. 

.

\9*ěŽ -j. jejayillgs!íslutu rle smyslu platné Rezoluce schválené Valrrým shromiážděnímoSNš. 60/147 ze dne 21'03.2006 (odškodnění owti 'auuz"ffio lidských právech) se též omluvit konkrétním obětem takových zločinů proti lidskosti.

Ve veřejných médiích se v p99|edni době zveřejňuje kolik stovek miliónů. resp. miliard
č:skýcl k:P]n:vestuje.naše 

1|a!a jato dar zemím zejme''u.'u jtr.át* VyltoáFffi ukt
pomoc| od Ceské republiky v důsledku lokálnich válečných ajiných nepokojú.
Lzg právem očekávat, pokud Ceská republika t''ak Yélkorvse pomahá cizím občanům' ze
zajisté od roku 1993, kdy zaěa|a bý účinná Ústava České 

'ep"ttity' -ety-uyt preánostnu
odškodněny všechny násilím rozděIené rodiny z býva|ého Českosloven.ku. 

- .

10) V knize autor Jaroslav Burianec-Rudolf Beran. obět' komrrnistické msty, ISBN-978-80-
904076-1.9,Yydavatelství PhDr. Rostislav Janošík, Přď'."káa3061' ňt*l.o, ůi*e
::::"3:TJ*""1i.-!:blika:e'na.straně 255 píše,'žešgmunisté si podÉeti všech;u ňc ve
#-. T1 Y '?', 

je mj. uvedeno, z" u 
"š.sn 

ip.,affi
přáteI!

\:*9ž. se dá doěíst, že bývalí ělenoyé KSČ a jeiich děti či příbuzní jsou sofistikovane
včleněni napříč politickým spektrem do 

'š""h oďiti"kÝ"hl6J hnutí,'a upoffitc .a;i
obsazeny důležité pracovď pozice ve veřejné správě, ale i u soudů všech stupní, voetnc us.
Z intemetových zÁznam.ů Paměti národa, ale i na zríkladě dalších důkazů a svědectví iinýchppštozen.Ých obětí komunistickéJro reŽimu, iq prokrizané, že tisíce ve\mi závažnýcr' piipua.i
zločinů komunismu v bývalém Československu' nej sou doposud podle platnýcí páonicn
předpisů ryšetřeny ani lyšetřovríny. Dále nej sou trestně stíhríni anl vysjro,.aielé, 'aJ' 

st.ítní
ztístupci, ani soudci (bývalí ělenové KSČ)' kteří v sofistikované koóperaci doposud kryÍ
trestné činy konkrétních komunistických pachatelů. Kdo k takovému protiprávnímu posfupu
dal politipký pokvn a z jakých politickÝch a jiných pater. ."bylo 

"uJ"inE.,o' 
N$dna ," o

síílou pokaěujícÍ totďitu rďrnovaně se orezentuiící pod rouškou ,,právniho.. státuž

V Lidových novinách dne 29.06.20Í7 byl uveden člrínek : 
'.Na další tainé nahrávce Babiš

urle{írně mluví o kšeftu za zvolení Havlď., kde Babiš nu numa*. Eitlt.ořffi, zffi
deal o zvolení Havla byl o tom, že nebyla zrušena komunistickd sírana,,". Y jtnych'nŇnach
byl dne 30.06.2017 zveřejněn článek ... *Babiš:kšeft za zvolení Havla.., kae se v textu eiant<u
říká.. ..,že celó dohoda o zvolení Havla na Hrad byla o tom, že nebyla zrušena komuniticktÍ
strana.,,Nezrušíte komunistickou strgnu' my zvolíme Havla'.."ón šel do Moskvv' tam se



:

potkal s nějalqm šíleným kápem...a ten Rusáh on mu říká:Václav Havel, Jste ho nakoupili,
j:., no to je dobrý, dobrý,,, Ce|ý č|ánek z novin přikládám k tomuto podríní.

{i Komunistická strana nebvla zrušena' a v jiné 
',variaci.. 

jako KSČM s totalitní ideologií,, 
kontinuálně ,,vliídne.. dál, 

" 
d"k""*Ťjí čtenové každoročně obsazují pozice v Parlamentu

CR.
11) Naopak o!ěti komunistického režimu jsou v jejím dosahu doposud různou cestou tvrdě
(zievně i skntě) pronásledováni. perzekuovríni. diskriminovríni a šikanoviíni. Proč t1to
matky_mučednice' trvale a na věky Ťýrané komunistichým režimem, Žádný
od roku 1993 nevyznamenal ?

12) Za zmiřku stojí připomenout například textov.Í v.iňatek z knihy autora Jaroslava
Buriance: Rudolf Beran- oběť komunistické mstv, ISBN-978-80-904076-1-9,Yydavatelství
PhDr. Rostislav Jarrošík, Přetlucká 2330/31, Praha 10, vydané v roce 2013 jako 12. publikace,
kde ie na straně 251 uvedeno' že Chartu 77 Ťidi|o cca 70-80 lidí, byla v}'tvořená několika
rodinami s Dříbu€enskými a jsou to především rodiny Havlových,
Diensbierových, Sabatoých, Němcových, Rumloých, Marvanol"Ích atd. Nyní přibližně
180 členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátei.zaÚďo pozice v nejwš ,
diplomatických a hospodrířských f:nkcích státu. Drile je na str. 251 v posledním odstavci
uvedeno, Že ministr r,rritra Dr.Sacher, se dostal v únoru 1990 do styku s některými materiály,
týkající se činnosti Charty 77, a n1, vmiklo nebezpečí. že budou odhalena spoiení mezi
Chartou 77 s vedením komunistického státu. Niáměstkem FMV se stal Jan Ruml. Po šesti
týdnech jeho působení se ztratilo 15 tisíc osobních svazků. Na straně 252 se píše, že by|y
odstraněny osobní materiály vůdců Chatty 77 V.Havla. J.Diensbiera. P.Uhla' J.Šaoaw.

Na skaně 253 se píše, že bude cílem zakrytí každého člena Charty
kontinuity komunistické vlády.
Na str. 255 se píše, že komunisté si podrželi všechnu moc ve stiítě.

Na webových strránkách Vinisterstva gpravedlnosti. ani Kanceliíře prezidenta republiky' ani
na webových strIínkách Ústavního soudu, kde jsou vedeny úř"dnioá^*ý 

'óid.[--,,.níobsažen ani nejmeJrší náznak lítosti nebo veřejnó omlury nebo lítosti
vr -- -.- rzoX ,, '.,

z něhoŽ rypočítavě a rychytrale orofitovali v uředních veřejných funkcích v byvďém
Ceskoslovensku., a bez skruoulí proťrtují dále dooosud.

13) Nikde v komparaěnÍch zíznamech s iinými stát.v se nelzp dočíst, že by např. bývatý
nacista mohl od roku |993-20|7 suverénně sedět vNSR ve funkci soudce či ústavního
soudce a takzvaně 

''v 
klidu,. soudit nacistické zločiny. Nejenže b}' si to žádný soudce žádného

soudu vNSR ěi Ústavního soudu vNSR nikdy nédovólil. a" á"i z.aa"y ont"" r.lSn ry
nedovo|i| takovému nacistovi jednat v jeho kauzách jménem soudu. Že by takoý nacista byl
najednou nestranný a nezávislý, by se dalo sotva předpokládat. V právním státě jako je NSR.

a dalších.
77 s komwristy a

Proto by neměl být žádný důvod, aby v repub|ice, u byra|ých členů mělo
tomu bý jinak.
Dokonce by| v zóší 2017 přijat oři|elek-zákon ě.29612017, kteým se zřídil noqý soudní
poplatek ve výši 2.000'- Kč, za žalobu o niíhradu škody za nezríkonné roáodnutí soudu či
správního orgiánu. Poplatek bvl od července 1969 pro taková řízení osvobozen. Budou soudci
atd. ještě více naprosto neávislí na ziíkonech? Byla tímto soudním poplatkem uziíkoněna
bezmezná líbovůle? Kdo dá návrh na zrušení tohoto soudního ooplatku?



14) Poznamenáv árrl, že žádný bý'valý nacista by gi vroce 2017 nedovolil lyšetřovat u
poíicie NsR ěi státního zastupitelství NSR nacistické zločiny ' Z jakýc1t důvodů v CR,

takzvané, ,,jakoby.. lyšetřují komunistické z|oěiny a zločiny proti lidskosti, orávě b.ivalí

členove KsL./
rs; oot-". u příslušného povinného subiektu ve sr.nyslu zákona o svobodném ořístupu

k informacím vioce 2017 bylo zjištěno, že žádný pachate| zÍad by^la|ých komunistických

p.ot.*ato.t *to bývalých komunistických soudců nebyl za spáchané trestné činv odsouzen!

Ťento děsivý protiústar'ní a nezríkonný stav lrypovídá o mnohém v.ýše uvedeném.

16) Lze právern očekávat, pokud Česká republika tak 
'velkqrvse 

p9pahá qizíqr obč-an$m' že

"uí'E oálotu rs93, kdy začalabý úěinná Ústava České republiky, měly být přednostně

beúJ.Leteg[$$vláda bez problémů odsouhlasila g-p!!g!!!34!a@n.

17) Spáchíní nepromlčitelného zločinu proti lidskosti' nezákonné násilné kadení dětí,

dává většina ob1vatel planety iiž instinktivně považuie za |lrde|ní zločin, který byl po celé

dějiny lidswa trestan smrtí. Kradení dětí a ničení rodiny, jako 7ák|adní jednotky lidského

druhu, takoým zločinem je!

ostatn8 jaka prava si tedy přisvojují uřady a soudy Spolkové republiky Německo' když stíhají

a staví přecl sbud keatury mající na svědomí obdobné zločiny' na kÍeré poukazuji ýše' a to i
přesto' Že

USA.
18) Genocida todin a rodu (bez useknutí hlav) vČssR v letech 1951-1974- s navždy

nezmenitelným. vceďm roaržením. vyh , sjejich
totalním .4'rnazáním půr'odu a identiý. je nejhorší zločin proti lidskosti.

19) K iďormaci uvádím, že jen za nouhou devítiměsíční aiměnu dětí v porodnici Třebíě,

ktérou Ikajský soud v Bmě kvalifikoval iakoby děti přesta|y existovat. rodinnÝ život bvl
zpřetrhán. rodinv bvlv připravenv o děti steině. iako bY tvto děti zemře|v (srov. rozsudek

rs a*o ei 24 C 3612008.372 ze dne 30.01.2009' na nějž navazuje rozsudek VS olomouc

čj. 1 Co |37l2oog-48| ze dne 20,0I.2010), bvlo soudem přiznáno odškodnění 3'3 miliónu
korun.
20) PřestoŽe vláda ČR cizím státním příslušníkům na ruzné účely přiznává miliardy kortrn,20) PřestoŽe vláda CR c1zim stamim přlslusruKum na Íuzne ucely pÍznava mlrraloy Kořun'

v České republice přitom doposud od roku 1993 nebyl akademickýn1 sochďem postaven 4!
např. v podobě
kteý by byl jako

,*'*nto (u*ouaníl) vz{čen nad Prahou nebo v někteých jiných místech hlavního města.

Jako důstojné místo takového památníku z bílého stavebního materiálu by se ( po předchozím

zvrážení všech pro a pÍoti) jevilo např. místo na Karlově náměstí, poblíž kde je umístěna

busta spisovateiky Karolíny Švětlé, na pozemku přiléhajícím k silnici směrem na ulici Ječnou,

nebo místo před hlavním nádražím, nebo vedle busty Milady Horríkové v parku před Vrchním

soudem v Piaze apod. Domnívám se, Že penize na památníŘ by měla poskýnout býalá KSČ
a žijící členové KsČ, kteří zločiny komunismu prosazovali a páchali.

Na zríkladě výše uvedeného Vás zdvořile žěLdtn o účirurou nápomoc k vywoření důstojného

památníku na tyto na věky poškozené oběti komunistického zlořádu. Předem mnohokrát

děkuji.
M'Chovancová, )oofi)ofi)cfix' xX)oilxx Příloha:5x


