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Vážený pan
Ing. Marian Jureěka, ministr zemědělství

Ministerstvo zemědělstvi ČR
Těšnov 17, 1l0 00 Praha 1
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Yážený pane ministřg

dovoluji si Vrás tímto oteťeqim dopisem informovat o stanovisku Předsednictva Asociace

soukromého zemědělství ČR ze dne 1.7.2015 kVaší účasti na 60. výročí za|ožeru Jednotného

zemědělského družstva v Oprostovicích na Přerovsku dne 13.6.2015. Předsednictvo ASZ ČR

jednomačrrě odsoudilo Vaši liča§t na této oslavě nrisilné kolektivizace venkova i dalŠÍ podporu teto

akci poskytnutou ve formě oficiální tištity Ministerstva zemědělství a umístění jeho maČky na

doprovodných tiskových materiálech. Předsednictvo A§Z ČR tak jednomačně podpořilo stanovisko

česftrého předsedy ASZ ČR Ing. Stanislava Němce zveřejněné na našich webových stránkách a plně se

k němu připojuje.

Současně Vás, vážený pane minisťe, informuji o tom, že ASZ ČR odeslala oteťené dopisy

předsedovi Vlády Čn p. Mgr. Bohuslaw Sobotkovi a předsedovi KDU-ČSI p, MVDr. Pavlu

Bělobnádkovi, ph.D., MPA, ve kíerých jsme vyjádřili naše hluboké roáořčení nad tím, Že jste se

nestyděl jako jediný představitel súátu za celých 25 letech demokratického vfvoje v naŠÍ zemi takto

veřejně pošlapat památku obětí komunistického teroru. Váledem k tomu, že jste ve své mediální

reakci deklaroval svůj postup za správný,je dejmé, že se nejedná o nedorozuměnÍ, ale o VaŠe

přesvědčení, poádali jsme p. premiéraap. místopředsedu vlády o máĚsrn Vašeho dalŠÍho setrvání ve

funkci ministra zemědělstvi.

Dále konstatuji, že text v publikaci ,,Třadice zemědělství v Oprostovicích", která byla vydána

k uvedenému ,yýtoěl" a kíerá nese logo Ministerstva zemědělství, považuje vedení A§Z ČR za

jednoaračný pokus o falzifikaci a zkreslování pohnutých dějin a lidských osudů na venkově v době

korrrrrnistické vlády. Žaaame Yás, váňený pane ministře, abyste nám sdělil, zda Vaše podpora celé

akci byla provázena také finanční podporou ze státních prosťedků a pokud ano, vjaké výŠi. Zároveň

požadujeme, abyste se jako člen křesťanské konzervativní strany za toto bezprecedentni jednání

bezodkladně omluvil nejen obětem kolektivizaěního bezpráví, ale jako člen demokratické vlády také

celé veřejnosti. Děkuji.
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