P E T I C E 

za odstoupení či odvolání 
JUDr. Vojtěcha Filipa z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

My, níže podepsaní občané České republiky požadujeme okamžité odstoupení, či odvolání JUDr. Vojtěcha Filipa z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR.

Zdůvodnění:
JUDr. Vojtěch Filip je předsedou KSČM, strany, jejíž ideologie je ze zákona protiprávní a na stejné úrovni jako ideologie nacistická a fašistická. Filip byl prokazatelně placeným spolupracovníkem StB až do konce roku 1989. Dnes zaměstnává ve své advokátní kanceláři bývalého příslušníka komunistické rozvědky StB Františka Hanzalíka, který v roce 1986 asistoval při jeho získání ke spolupráci s tajnou policií. JUDr. Vojtěch Filip při získání podepsal tajnou spolupráci jako „tipař prověrkář“. Pro StB udával různé osoby a opakovaně byl za tuto činnost finančně odměněn, naposledy ještě v prosinci 1989. V rozsudku soudu z roku 1993 stojí, že JUDr. Vojtěch Filip nebyl vědomým spolupracovníkem StB. Byl tedy spolupracovníkem nevědomým? Jinými slovy, nevědomě získával a předával informace, nevědomě bral finanční odměny atd.  Může takto nevědomý člověk zastávat vysokou parlamentní funkci? Domníváme se, že již z tohoto důvodu nikoliv. 
JUDr. Vojtěch Filip byl 15. dubna 1986 získán jako ideologický spolupracovník StB mjr. Lubomírem Antalem pod krycím jménem „Falmer“. Řízen byl Oblastním odborem Správy StB České Budějovice, součástí 42. odboru I. správy SNB (odborem rozvědky StB, který působil proti západoevropským státům a NATO). Dochovanou část svazku „Falmer“ si můžete prohlédnout na www.celovsky.cz (publikována je také v knize Bořivoje Čelovského SLOVA DO VĚTRU, která právě vychází). 
JUDr. Vojtěch Filip nedávno pozval poslance Lukašenkova běloruského parlamentu Siarheje (Sergeje) Kascjana, autora výroku: „Cizinci, kteří podporují běloruskou opozici, by se měli bez soudu a bez vyšetřování na místě střílet.“ Ačkoliv žádní jiní představitelé evropských států a institucí běloruské zastupitele nezvou, toto pozvání bylo na hlavičkovém papíře místopředsedy PS-PČR! 
Naší snahou je bránit ohrožovanou demokracii a občanskou svobodu v ČR, kde příkladem jejich pokřivení je právě volba bezcharakterního „Falmera“ do vysoké parlamentní funkce. Jeho setrvávání v této funkci uráží všechny demokraty a slušné občany, ohrožuje naši zemi, bezpečnost každého občana s možnými negativními dopady i na činnost NATO a EU. 
Je nemravné, že komunisté dostávají tolik prostoru ve veřejnoprávních médiích a že se zástupci pravicových stran s nimi vůbec pouštějí do veřejných „diskuzí“. Skutečná pravicová strana se k tomu nikdy nemůže snížit. Pravicový politik, který je toho schopen není pravicovým politikem. Veřejnoprávní média tak vědomě přispívají k postupnému a nebezpečnému zapomínání zločinů komunizmu. Pomáhají tak propagovat tento režim, zákonem 198/1993 sb. uznaný jako zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný.  
Podpisy můžete připojit na adrese: www.dostfilipa.cz, případně můžete podpisové archy podepsat i na veřejných mítincích. Děkujeme vám. 

Za petiční výbor:
Zdeňka Mašínová, Milan Paumer, Jan Beneš, Vladimír Hučín, Jan Šinágl
V Praze dne 25. února 2006
http://www.sinagl.cz

