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Vážený pan
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA

Předseda KDU-čst
palác charitas

karlovo náměstí 5
158 00 Praha 2

Zaslóno doporučeně
v Praze dne 2. července 2015

Vážený pane předsedo,

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

demokratické vlády účastnil oslav vrýročí založeníJednotného zemědělského družstva v Oprostovicích
na Přerovsku a dokonce této akci poskytl ministerskou záštitu.

považujeme za nepřijatelné, aby se vláda České republiky v osobě jednoho ze srných ministrů,

navíc členů křesťanské konzervativní strany, hlásila k oslavám kolektivizace, která se stala jedním ze
symbolů komunistické zvůle a bezpráví. Zcela bezprecedentně tak pošlapal památku tisíců obětí
rudého t€roru a urazil i nás, současné sedláky, potomky právě těch, kteří na vlastní kůži zažili to, co
pan ministr JureČka oslavoval,

Pod pojmem ,,založení družstva" se totiž nesknývá nic jiného, než bolševický teror, loupeže a
devastace rodovrých majetků, tisíce vystěhovaných rodin, léta komunistických žalářů, zničené životy i
popravy. Českývenkov se z tohoto běsnění típlně 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 nepřijatelné, Žádáme Vás tedy, vážený pane předsedo,

abyste jako předseda strany, která se hlásí k obhajobě podobných principů, Heré také hájí naše

Asociace, zvážil setrvání lng. Mariana Jurečky v ministerské funkci. Pan ministr Jurečka nejenom že

bezprecedentně pošlapal právě tyto principy a hodnoty, ale evidentně nezvládá svou funkci ani

odborně, ani lidsky. Místo řešení skutečných problémů zemědělsWí se zab,foá nepodstatnými
záležitostmi typu měření ploch polních cest, místo omezení byrokracie vymýšlí další zbyteČné tzv.
značky kvality a systém jejich kontroly, místo jasných a pro venkov prospěšných pravidel nového
programu rozvoje venkova píše slaboduché rýmovačky na facebook, místo konstruktivní komunikace
s nevládními organizacemi se uráží kvůli sebemenšímu náznaku kritiky.

§ pozdravem

Ing. Josef Stehlík, předsedaÁSZ ČR
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