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a č|enové Rady IVlČ Praha 2
nám. Míru 201600
120 39 Praha2 Po.ET LlsTir PoPR SVAZKÚ

PR ]!F 27.10.2017

Věc:
Podnět oběana k rytvoření památníku cca 700 nezákonně, násilně rozděleným rodinám
z bývalého Československa, kterým komunisticlú stB zločinným spo|ěením
s komunistickými soudci v letech 195|-1974 násilně ukradla děti - spácháním
nepromlěitelného zločinu proti lidskosti (genocidy (vyhlazením) rodin a rodu).

Yžženípani starostko a viĚent ělenové Rady,

1) V době váeěného staul na našem území i jinde násilně ]ikvi4ovď rodiny nacístický
zloěinec Reinhard Heydrich. Po roce 1950 se stali tzv. ,,třídním nepřítelem..
v Československu zejména kulaci. ďe též další živnostenské rodiny . nenáviděné
komrrnisticloÍmi funkcionríři a jimi zdeformovaným totalitním reŽimem. Po roce 1950 si
komunisté praktikovali marxistickou zásaúl ,, z cizího.kůdému podle jeho potřeb... Po roce
1993 si tatáž zrekrutovaná komunistická ,'vrstvď. (z penéz uloupených oběanům v letech
1951-1989) ďídila suverérurě zemědělské farmy a jiné podniky' Samozvaně se elegantně
oznaěí|a za vesnické ,,farmríře.. a ,,podnikatele... Po roce 1993 (po vzniku Ústavy ČR; si
tatríž komunistická shana pod jiným komunistickým označením směle a v klidu uzurpuje moc
paralelně vedle pravicoých politických stran v Parlamentu ČR.

Není v Evropě znÍtmo, že by b1valí nacisté a nacistiětí zločinci v ,,klidu.. zasedali společně
s ostatními politiclcými stranami např. v rakouském parlamentu nebo parlamentu NSR od
toku 1993-20|7. otázku, proč nebyla od roku 1993-2017 zrušena politická strana
s komunistickým oznaěením KSČM, která je faktickou pokaěovatelkou zrudné totalitní KSČ,
by si měl každý občan ČR v současné ČR zvlášť důkladně položit.

2) Vykonavatelé komunistického režimu neopravovali budovy a raději objekty ponechávali
zcháaat po celou dobu totalitní éry. Zato přehnaně bez ,'ladu a skladť. často neesteticky
vytvrířeli pomníky a památníky převIížně ke své politické sebechvále. osvíceným oběanům se
podďilo i v této době komunistického temna prosadit zbudoviíní někteých smysluplných
kultumích děl. Totalitrrí režimv isgu nejhorším stavem a dědicwím v Evropě i ve světě.

3) Předně je nutné pro iďormaci uvést' že např. v Argentině vládnoucí zločinecká junta

záwaždila tisíce odpůrců režimu, a ieiich děti bvly násil-rrě urreseny a ukadenv' Zločinecká
junta organizovala tajné adopce těchto dětí do rodin přisluhovačů zločirurého reŽmu, a

osvojitelř zatajili původní iderrtitu ukradených dětí. V Argentině došlo v dubnu -2008

k trestnímu stíhríní a k odsouzení ,'podvodnických adoptopěstounů.. na 8 a l0 |et vězent' zA

podvodné ukradení détí a zatajei.vtaždy biologických rodičů (pg!!9!q9gi:l9zs!i!9L^-louza
Maria Eugenia Sampallo Batagan-za. zatajení identity ..k'-a"oy'rl dětem, zfalšovríní

původních rodných listů, zatajení waždy' atd.). Dďší pachatelé byli soudem odsouzeru

L vysokým tresttim' Podle argentinského novinaře českého původu Juana Brauna byly @
únosv novorozenců jedním z ryi@!!g@!4g!g modemích dějin'
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4) V bývalé NDR násilně rozdělila od 1963-89 manŽelka komunistického vůdce Honeckera,

bývalá ministryně školství NDR Margot Honeckerová cca 75 000 rodin, kterým

s komunistickými přisluhovači, byly ukradeny jejich děti .za účelem násilných adopcí do

komunistických rodin. Jednalo se o státní politiku (rozsáhle o těchto zločinech proti lidskosti
píše např. násilně ukradená oběť Katrin Behr v knize ,,Den' kdy mne NDR vzala mé matce...

5) Po roce 1950 komunistická státní bezpečnost v ČSsn nezákonně, násilně ukradla
novorozence více jako 600 rodiniím.

6) V roce |964-197 4 dále došlo v bývalé čssR k více jako 50 násilným, nelidslcým,
brutá|ním rozdělením a ryhlazením kulackých a jiných rodin. Jejich děti bvlv násilně

c4 Y a ukradeny ihned po narození v porodnici, a poté, na pÍíkaz ělenů komunistické
státní bezpeěnosti, byly komunistickými funkcionríři příslušných NV (Národních výborů)
smluvenými s komunistickými soudci a komunistickými prokurátory, organizovríny
podvodné, nezákonné, tajné adopce násilně ukradených dětí do cizích rodin, ke komunistické
qýchově. Jednalo se o státní politiku komunistů. podobně jakq vNDR. By1o zjištěno' že

STASI a StB vzájemně spolupracovaly.
Nezákonná Směrnice 3 ministrů (nrírodní bezpečnosti,vnitra a spravedlnostt) z22. Ííina 195|

Úyla oodkladem pro likvidaci vesnických kglaků a jejich rodinných příslušníků a genocidium

soukromých zemědělců v komr-rnistickém Ceskoslovensku. Státní bezpeěnost, komunističtí

funkcionriti, komunističtí soudci a prokurátoři v rrímci tzv. akce .'K.. (akce proti vesnickým

kulakům) mj. krutě násilně vystěhovávali a vyhlazovali rodinv. čímŽ soáchali zločin oroti
li.lskosti. NásilnÝm vystěhováním a Íozdělením od r' 1951 ie na věkv poškozeno cca 4.500

rodin.

Z obsahu tajných pokynů MV ze dne 08.05.195 3 (instruktóže pro ot, kulaku) je-rcppebbu| že

byl dón politicbí, příkaz k likvidaci kulaků a ieirh'ryauýeL_p Na straně 3.

citovaných polEnů _ řadek 1 1, 12,I j je ýslovně uvedeno cituji : '. Politiclcým smvslem akce je
přispět k socialistické přestaýbě vesnice odstrahěním rodinných Dříslušníků kulakal|.'' !
Dále se uýádí na téže straně ý řádku 22, že .'.,, Droces musí být politickv řódně připraven,,!

Na straně 5, potqnu v řádku šest je uvedeno: ,,Je nutno míti na zřeteli, že každý soudní
proces proti kulakovi je procesem politickým,, !'..
Na straně 7. podvodného protiprávního polEnu je příkaz tohoto znění cituji: ,, Soud nařídí
zejména ýchovu dětí ve vhodném ústavě,, !
Tajné polqny na straně 11. v řádku 12 přikazují doslova: .@,, !

Komunisté všemožně ničili kulal$' DovinnÝm odevzdáváním tzv. kontingentů.

oovinnÝch dodávek zemědělskÝch produktů masa. mléka. brambor. obi|í. vaiec. ovoce a

il6iliv-sena. .atd. Kulaci bvli brutá|ně wkořist'ováni'za práci v zemědělství pro povinné

do,dávkv . které kadli komurrističtí firnkcionríři narodních vÝborů a jejich rodiny.Tato práce

ii,,-"bylu 
"uplu""''u. 

čímŽ se snížila životní uroveň těmlo rodinám i ieiich dětem, neboť týo
paríze nemohly být investovány do budování a rozšíření zemědělské used|osti, budov,

dale ani do jiných hodnot materiálních a nemateriálních. Šlo o bezuzdnÝ útlak a nezákonný

útisk ze strany komunistického režimu.
Předepsání těchto dodávek bylo protiprávní, nezákonné a nep1atné na zák|adě tzv. směrnice

č. 3 ministrů ze dne 22.10,|951 (s platností od 1.11.1951)' která nebvla nikdy schválena

vládou, neprošla Nrírodním shromizděním, nikdy ngbvla zYeřejněna ve Sbírce zákonů.

s."t'l'uititu il pouze schuze politického sekretariátu Úv rsč za přítomnosti Gottwalda,

Zápotocké"ho, Širokého,slanského' Dolanského' Bacílka, Čepičky, Ladislava Kopřivy, a měla



.'mimořádnou.. závazrrost pro soudce. i 
-prokurátory 

s autoriloq celostátrLího ziíkona v býďémCeskoslovensku
wšetřepv.-Tyto zločiny proti ra'to,ti ,luauiiJoal*isďkci Mezinrírodního hestrríhotribunálu (ICC) v Haagu.
7) Medializovaný přípar| nási|ného ukradení dětí je např. pffpad skautky a akademickéhomalíře' Jindřišky Kořínkové: 5ť" Kořínkoých,"diív'e tytem nmo, ú.-a"."..ů.u. s,později bytem Prostějov, kteří byli politicky p;-;k"*á"i a- brutrílně niěeni, a kteří byli
::'$:Tě poškození poavoanvm rózsuatóm mmunisiicrcno soudce JUDr. BohumíraTichánkazMěSvBrně.
8) Další zločinci, komunistiětí soudci pachatelé zločinu proti lidskosti, lrreff neziíkonně krad]i
ff::',1'H'i' 

KS Bmo např: JIJDI. Pavel Uhlíř, nió.. egon w.il;-..ď.ň;i.-ritus"

9) Evropská komise dne 22.|0.2010 apelovďa na důležitost soravedlivosti pro obětitotalitních režimů. Mezi lrlavní rrástroje k áosďení tJoň-"it" patři souzení pachatelů, cestyhle&íní pravdy, otevření archilri, lustráce, .ehabilita";;;;-tí, ko;o"";;;;;o';lňř;'.
Rovněž mj. je povirurostí .ú3:..,.T.Iďl plfué @oSN č.. 6.0i l47 ze dne 21 .03.2006 (odškodnění ouEu7ň.r,o porušení meziniír. ustanovenío lidských právech) se též omluvit konlcétním obet"'n tatol.ý"n 

"roen,r 
p,o]ilia.t"lř"

Ve, veřejných médiích se v poslední době zveřejňuje kolik stovek miliónů, resp. miliardčeských korun investuie naše vláda jako dar zemím z.j.e''u ou ,,st"a"r"'.íldr'"aeŤ i#á .r.tpomoci od české repďbfiky v důsl"ák'l"kát''í-;il;;r."ř"i.i"":i"l'"r, nepokojů.

Lze právem očekávat, pokud Česká republika tak velkoryse pomríhá cizím oběarrům, zezajisté od roku 1993, kdy zač,a1a bÍ úěinná u.tu* Č".tí'"p"brir.y, .jrv u't př]áiá.'uodškodněny všechny násilím rozdělené rodiny z bývalého Ceskoslovenska.

10) V knize Jaroslav Burianec-Rudolf Beran, oběť komunistické msý' ISBN.978-80-904076-|.9,Yydavatelství PhDr. Rostislav larroiik, pr.tiu"u 233o/3I, Praha 10, wdané
;J"#;''ii i*"'l?':*i*::':*:]"':T1Í3ť^|tso #"-'''',.iÉeqeái "s".il,í -*

Rovněž se dá dočíst. že b jsou sofistikovaněvčleněni napříč politic@ stran a v podstatě mají obsazenydůležité oracovní oozice ve veřejné správě, ďe i u soudí vlech 
't.'pň,í, 

;J.d ifil' "**

Z intemetových záunami Paměti národa, ale i na ziikladě dďších. dukazů a svědecM iiných
BoškozgnÝch pbětí komunistickéhq režiÍ.!u. i! pro.krízané. z" 

"roany i.ň.ini.ňř,j|l#".,*
Ceskoslovensku, 

1ej:ou doposud podle p|atných pnívních pí"api..r 
*ůs#í' 

*vyšetřovríny. Kdo k takovému protiprávnímu postupu dal oo|iticlcý ookrÁ 
'"uyr" 

"''"!"jí."..

V Lidoých novinách dne 29.06'2017 byl uveden ělrínek : ,,Na další tainé nahrávce Babišvulelímě mluví o kšeftu za zvole4í Havlď.. kde Babiš ou oah.ffi
iznl a ql^I--r II^.,,- L,,I ^ 1^- ,. -^L,,I- .ltňogn ,^^,.-,:::^:": Přibylovi říká,,.že celýdeal 

'o 
zvolení Iravh byl o tom, že nebyla vušena komunisticlui stran']ř;ilil'".":"á"í

byl dne 30.06.20 |7 zveÍejněn článek ..."Babiš:kšeft za zvo'
ika: ...z, celá dohoda o.zvolení Havla na Hrad byla,,;:?"x2";;;:::,::;;:#,i:ffi
strana.,,NezrušíÍe komunistickou stranu, ,,,y 7volíme Eavla..."on šel d, M,;k,y,,';;; ,"



potknl s nějawm šíleným lúpem,..a ten Rusók, on mu říká:Václav Havel.Jste ho nakoupili, no
to je dobrý, dobý,,. Celý článek z novin přikládrím k tomuto podrání.

Komunistická strana nebyla zrušena, a v jiné ,,variaci.. jako KSČM s totalitní ideologií,
kontinuálně ,,vládne.. dríl, a dokonce její členové obsadili pozice v Parlamenfu ČR.

1l) Naopak oběti komunistického režimu jsou vjejím dosahu doposud pronásledováni.
perzekuovríni. diskriminovríni a šikanováni.

|2) Za zmíňklrt stojí připomenout například textový vt.lňatek z knihy autora Jaroslava
Buriance: Rudolf Beran- oběť komunistické mstv' IsBN-978-80-904076-1.9'Vydavatelství
PhDr. Rostislav Janošík, Přetlucká 2330131, Praha 10, wdané v roce 2013 jako 12. publikace,
kde ie na straně 251 uvedeno, Že Chartu 77 Íidílo cca 70-80 lidí' byla vytvořena několika
rodinami s příbuzenskými a podobnými svazky, jsou to především rodiny Havlových,
Diensbieroých, Šabatových, Němcov'ých, Rumloých, Marvanových atd. Nyní přibližně
180 ělenů těchto rodin, jejich příbuzrrých a přátel. zaujalo pgzice v nejwšších státních.
diplomaticlcých a hospodrířských funkcích státu. Dále je na str. 251 v posledním odstavci
uvedeno. že ministr vnitra Dr.Sacher, se dostal v únoru 1990 do styku s někter.ými materiály,

ýkající se ěinnosti Charty 17, a mj. vzniklo nebezpeěí' že budou odhalena spojení mezi
Chartou 77 s vedením komunistického státu. Nríměstkem FMV se stal Jan Ruml. Po šesti
fýdnech jeho působení se áratilo 15 tisíc osobních svazků. Na straně 252 se píše' ž3 by|y
odstraněny osobní materirí'ly vůdců ChaÍty 77 V.Havla, J.Diensbiera, P'Uhla' J'Sabaý'
A.Šabatové, V.Bendy, Zd. Jiěínského, o. Motejla' P.Rychetského' P. Šustrové a dalších'
Na straně 253 se píše, že bude cílem zakr}.tí každého ělena Charty 77 s komrrnisty a

kontinuity komunistické vlády.
Na str. 255 se píše, že komunisté si podrželi všeclmu moc ve státě.

Na weboých strrínkách Ministerstva spravedlnosti, ani Kanceláře prezidenta republiky, ani
na webových strrínkách Ustavního soudu, kde jsou vedeny úÍední zžunarny soudců, není
obsažen ani nejmenší náznak lítosti nebo veřejné om|uvy nebo lítosti

z něhoŽ vypočítavě a rychytrale p!o-[r!qv4!i v uředních veřejných funkcích v bývďém
Československu.

13) Nikde v komparačních záznamech s iinÝmi státy se nelze dočíst, Že by např. bývalý
nacista moh| od roku L993-20|7 suverénně sedět vNSR ve funkci soudce ěi ústavního
soudce a takzvaně ,,v klidu.. soudit nacistické zloěiny. Neienže bv si to Žádný soudce Žádného

soudu vNSR ěi Ústavního soudu vNSR nikdy nedovolil. ale ani.-žádný občan NSR by
nedovo|il takovému nacistovi jednat vjeho kauzách jménem soudu. Že by takorrý nacista by|
najednou nestranný a nezávislý, by se dalo sotva předpokládat. V právním státě jako je NSR.

Proto by neměl bý žádný důvod, aby v Ceské republice, u bývalých členů mělo
tomu být jinak.

14) Poznamenáv érr', že žádrrý b1.valý nacista by si vroce 2017 nedovolil lyšetřovat u Policie
NSR či státního zastupitelství NSR nacistické zloěiny. Z jakých důvodů vČR, takzvarrě,

,jakoby.. lyšetřují komunistické zločiny a zločiny proti lidskosti, ptávě bývalí ělenové KSČ?

15) Dotazem u příslušného povirurého subjekťu ve smyslu zákona o svobodném přístuou

k iďormacím v roce 2017 bylo zjištěno, že žádný pachatel z řad bývalých komunistických



pÍokurátoru nebo býalých komunistických soudců nebyl za spáchané hestrré činv odsouzen.
Tento děsivý stav lypovídá o mnohém ýše uvedeném.

l6) Lze právem očekávat. pokud Ceská repub|ika tak velkoryse pomáhá cizím občanům, že
zajisté od roku 1993, kdy začala být účinná Ústava České republiky, měly b]Ít přednostně

Za yeoÍín v Letech u Písku vláda R odsoúlasila cca půl miliardv korun.

17) Spáchání nepromlěitelného zločinu proti lidskosti, nezákonné násilné kradení dětí,
drtivá většina obyvatel planeý již instinktivně považuje za hrdelní zločin, který byl po celé
dějiny lidstva trest.ín smrtí. Kradení dětí a ničení rodiny, jako zák|adní jednotky lidského
druhu, takoým zločinem je!
ostatně iaká práva si tedv přisvojují uřady a soudy Spo|kové republikv Německo. když stíhaií
a staví před soud kreatury mající na svědomí obdobné zločiny. na které poukazuji výše. a to i
pře to. že oachatelům je kolem 90 let a většinou je nosí do soudní síně na nosítkách.
obdobným příkladem je stát Izrael.Také tento stát neustává ve stíhiíní nacistickÝch zločinců
ani oo dloúých desetiletích. 4 kdyŽ je to nezbytné tak ie přímo likviduje. obdobně tak ěiní
USA.
18) Genocida rodin a ťodu 1bez useknutí hlav) vCSSR v letech 1951-1974- s navždy
nezměnitelným, věčným Íoztržením, lyhlazením a zničením původních rodin, sjejich
totálním vymazríním původu a identity, je nejhorší zločin proti lidskosti.

19) K informaci uvádím, že jen za pouhou devítiměsíční zóměnu dětí v porodnici Třebíě'
kterou Krajský soud v Bmě kvalifikoval iakobv děti přesta|y existovat. rodinnÝ život byl
zpřetrhán. rodiny bylv připraveny o děti steině. iako bv tvto děti zemřelv (srov. rozsudek
KS Bmo čj. 24 C 36/2008.372 ze dne 30.01.2009, na nějž navazuje rozsudek VS oiomouc
čj. 1 Co |37 /2009-48| ze dne 20.01.2010) bylo soudem přiznano odškodnění 3,3 miliónu
korun.

20) Přestože vláda ČR cizím státním příslušníkům na ruzné úče|y přiznává miliardy korun,
v Ceské republice přitom doposud od roku 1993 nebyl akademickým sochďem postaven ani
památrrík obětem cca 700 násilně, neziíkonně rozdělených rodin z CSSR naoř. v podobě
sochv muže a ženv s nrázdnýma rukama a dlouhé ruky kradoucí děti, kteý by byl jako
memento (varování!) vztyěen nad Prahou nebo v některých j iných místech hlavního města.

Jako důstojné místo takového památrríku z bílého stavebního materiálu by se ( po předchozím
zviženi všech pro a proti) jevilo např. místo na Karlově nrírněstí, poblíž kde je umístěna
busta spisovatelky Karolíny Světlé' na pozemku přiléhajícím k silnici směrem na ulici Ječnou.
Toto situaění místo je na území Městské části Praha 2.

Na zríkladě qýše uvedeného Vás zdvořile žádiLrrl o účinnou nápomoc k vytvoření důstojného
památníku na t}to na věky poškozené oběti komunistického zlořádu. Předem mnohokrát
děkuji.

S pozdravem

Dr. M.Chovancová
xxxxxxxxxxx
x)o(xxx)ooo(x PříIoha: 5x


