
Kancelá ř prezidenta České  republiky 
k ruká m 
prezidenta ČR Vá clava Klause 
 
 
Vá žený  pane prezidente, 
 
     obracíme se na Vá s tímto otevřený m dopisem jako členové  petičního vý boru, který  jsme založili 
zcela spontá nně poté , kdy jsme se sešli 17. února letošního roku po jednostranném vyhlá šení 
nezá vislosti Kosova před velvyslanectvím Republiky Srbské . Byli jsme přijati panem velvyslancem 
Vladimirem Verešem, který  ná m sdělil, že se na srbské  velvyslanectví již obrá tili desítky našich 
občanů, aby jim stejně jako my vyjá dřili svoji podporu. 
 
    Od 21. února jsme uspořá dali pět demonstrací proti uzná ní samostatnosti Kosova Českou 
republikou s účastí až pět set demonstrantů na jedné  akci. Dne 15. 3. 2008 jsme uspořá dali 
manifestaci na Vá clavském ná městí. Mezi řečníky na těchto demonstracích se opakovaně objevili 
Rajko Doleček, Jaroslav Foldyna, Jaroslav Kavan, dá le Egon Lá nský , Milan Uhde a zá stupci 
pravoslavné  církve v České  a Srbské  republice. V demonstracích budeme pokračovat do té  doby, 
než naše vlá da naprosto jednoznačně odmítne uznat Kosovo samostatný m stá tem, ať již s 
odvolá ním na platné  meziná rodní prá vní normy nebo na dlouhodobé  přá telské  vztahy se Srbskem. 
Skutečnost, že některé  stá ty již Kosovo uznaly (včetně USA, Velké  Britá nie, Francie, Itá lie a 
Německa) pro ná s není dostačujícím důvodem, abychom doká zali naší vlá dě případné  uzná ní 
Kosova odpustit. Takový  akt bychom považovali za zradu nejen na srbském ná rodu, ale také  na 
českém.  
 
      V té to souvislosti je důležité  zmínit, že do konce minulého tý dne Kosovo uznalo jen 27 stá tů ze 
192. Naopak odmítly jej uznat stá ty jižní a jihový chodní Evropy, jak bylo nedá vno v médiích 
uvedeno, odmítla jej uznat i Černá  Hora. V minulém tý dnu na jedné  konferenci  úředník ministersta 
zahraničních věcí veřejně uvedl, že nevidí rozdíl mezi Kosovem a Černou Horou a že má -li 
nezá vislost Černá  Hora, má  na ni prá vo i Kosovo. Na naši připomínku, že Kosovo je autonomní 
oblastí, zatímco Černá  Hora byla republikou v rá mci Federativní republiky Jugoslá vie, že měla své  
hlavní město a stá tní hranice, ná m tento úředník sdělil, že hranice stá tu jsou vlastně jen čá ry na 
mapě. Mají se hranice opět ohraničovat zdmi a ostnatý m drá tem, aby je naše ministerstvo 
zahraničních věcí vidělo a respektovalo? 
 
     Veškeré  průzkumy dokazují, že většina našich občanů si nepřeje uzná ní Kosova a jsme 
přesvědčeni, že toto je mandá t pro naši vlá du, jak má  v té to věci jednat. Někteří politici se dnes 
omlouvají za svůj postoj v době bombardová ní Jugoslá vie. Jak uvá díme v petici,  generá l Levis 
Mac Kenzie po tomto bombardová ní uvedl: "V Kosovu se neudá la žá dná  genocida. Kosovští 
Albá nci ná s dokonale využili. Bombardovali jsme nesprá vnou stranu." V případě uzná ní Kosova lze 
jen stěží předpoklá dat, že někdo ochrá ní Srby, kteří tam ještě žijí, že nebudou zničeny zbylé  
historické  pamá tky. My nechceme, aby se za deset let někdo z našich politiků omlouval za to, že 
omylem uznal Kosovo. My naopak žá dá me vlá du, aby Kosovo nezá vislý m stá tem neuznala, protože 
by se mohla dopustit nezvratného omylu.  
 
       Vá žený  pane prezidente, velmi oceň ujeme Vá š dlouhodobě neměnný  postoj k situaci v bý valé  
Jugoslá vii. Uvítali bychom, kdyby tak vystupovalo více našich představitelů. 
 
     Často se situace v Kosovu přirovná vá  k situaci v Sudetech před druhou světovou vá lkou. Z té  
podobnosti až mrazí. Pokud si mocnosti světa přejí vyvolat další vá lečný  konflikt, neměli bychom 
jim k tomu poslušně sekundovat a prá vě s ohledem na naše historické  zkušenosti bychom se měli 
od uzná ní Kosova naprosto distancovat.   
 
     V příloze dopisu Vá m předá vá me kopii petice Poslanecké  sněmovně Parlamentu České  
republiky vyjadřující nesouhlas s případný m uzná ním jednostranně vyhlá šené  nezá vislosti Kosova 
Českou republikou,  kterou od 17. února 2008 do dnešního dne podepsalo téměř 1 300 našich 
občanů. Jsou mezi nimi středoškolští i vysokoškolští studenti, ale také  lidé  z domova důchodců, 
pravděpodobně nejstarší signatá řskou byla paní, která  přišla na Vá clavské  ná městí a řekla ná m, že 
sice ve svý ch devadesá ti letech příliš ven nevychá zí, ale že přišla, aby naši petici podepsala.  Petici 



včetně podpisový ch archů jsme dnes předali předsedovi Poslanecké  sněmovny Parlamentu České  
republiky. 
 
     Na zá věr ná m dovolte, abychom Vá m ještě blahopřá li k Vašemu opětovnému zvolení do funkce 
prezidenta České  republiky. Přejeme Vá m hodně zdraví a štěstí a děkujeme Vá m za to, jak 
reprezentujete naši republiku u ná s i v zahraničí, zejména s jakou hrdostí a noblesou zdůrazň ujete 
naši svrchovanost i v rá mci Evropské  unie. 
 
     V Praze dne 19. března 2008 
 
Za petiční vý bor: 
 
Daniel Huba    Generá la Janouška 900/15, Praha 9   
Martin Soukup    Zahradní 361, Bohušovice n. O.  
Jan Plocek    Osvobození 969, Dobřany                
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Eva Jašová         Kuželova 579, Praha 9                     
Milan Jaša       Kuželova 579, Praha 9  
Tomá š Kalá b      Hegerova 934, 572 01, Polička 


