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Vážený pane předsedo vlády,

jsme hluboce pobouřeni skutečností, že se ministr zemědělství lng. Marian Jurečka jako Člen

demokratické vlády účastnil oslav výročí založení Jednotného zemědělského družstva v 0prostovicích
na Přerovsku a dokonce této akci poskytl ministerskou záštitu.

Považujeme za nepřijatelné, aby se vláda České republiky v osobě jednoho ze suých ministrů

hlásila k oslavám kolektivizace, která se stala jedním ze symbolů komunistické zvŮle a bezprávÍ. Zcela

bezprecedentně tak pošlapal památku tisíců obětí rudého teroru a urazil i nás, souČasné sedláky,
potomky právě těch, kteří na vlastní kůži zažilito, co ministr Jurečka oslavoval.

Pod pojmem ,,založení družstva" se totiž nesknývá nic jiného, než bolševichy' teror, loupeže a
devastace rodorr,ých majetků, tisíce vystěhovaných rodin, léta komunistických žalářŮ, zniČené Životy i
popravy. Český venkov se z tohoto běsnění úplně nevzpamatoval dodnes.

Fakt, že dnes někdo oslavuje tento proces, je samo o sobě alarmující, ale že podobnou

nechutnost podpoří ministr demokratické vlády a svou účast navíc prezentuje na svém facebooku
jako skvělý zážitek, je naprosto skandální a nepřijatelnC. Žádáme Vás tedy, Vážený pane premiére,

abyste zvážil setrvání lng. Mariana Jurečky ve funkci ministra.

S pozdravem

tng. Joseí stehlík, předseda Asz ČR
Asociace soukromého
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Asocioce_soukromého země.dětství ČR je dobrovolnou stavov§kou a profesní organizací soukromých zemědělcŮ v

české republ|ce. Veškerá její činnost vycházi z respektování staných selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných

farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova, Více informací na www,asz.cz.
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