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V Praze dne 3. března 2022 

 

Velvyslanče Zmejevský, 

minulý týden zaútočila Ruská federace na svobodný a suverénní ukrajinský stát. Tento brutální a 
neomluvitelný čin vysvětlujete potřebou „denacifikace“ Ukrajiny, ale celý svět v přímém přenosu může 
sledovat křišťálově jasné důkazy toho, že skuteční nacisté nesedí v Kyjevě, nýbrž v Kremlu. 

V důsledku barbarské agrese Vašeho režimu na Ukrajině utíkají z této země statisíce obyvatel, kteří hledají 
útočiště v okolních státech, ovšem – k velikému údivu – nikoliv v Ruské federaci. Většinu těchto uprchlíků 
tvoří ženy, děti a staří lidé. O tyto lidi musí být postaráno, děti potřebují chodit do školek a škol. 

Ruská federace je vlastníkem školské budovy v Bubenči. Tato budova je prázdná, ruská škola, kterou zde 
ruské velvyslanectví provozovalo, je zavřena. 

Vyzývám Vás tímto, abyste budovu této školy, kterou založil první československý prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk pro členy tzv. Bílé emigrace, která utíkala ve 20. letech 20. století ze Sovětského svazu 
před bolševickým režimem, terorem a nesvobodou, zpřístupnil ukrajinským dětem, které byly nuceny 
opustit svou vlast kvůli násilí a válce, které tam ve 20. letech 21. století rozpoutala Vaše země, respektive 
zločinný režim, který v České republice reprezentujete. 

Očekávám, velvyslanče Zmejevský, že tuto výzvu bez odkladu vyslyšíte. Česká republika velice ráda 
pomůže vzdělat ukrajinské děti ve smyslu demokratického smýšlení, vlády práva a respektu k základním 
svobodám a hodnotám. Rádi ukrajinským dětem vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi totalitou a svobodou. 
Krom toho jsem toho názoru, že o tom, kdo se chová jako nacista, mají tyto děti až nadosmrti více než 
jasno. 

Poskytnutí školy pro ukrajinské děti by bylo jen nepatrnou, ale velmi důležitou součástí Vašeho pokání. 
Jak řekl velvyslanec Ukrajiny při OSN – válečné zločince nečeká očistec, jdou rovnou do pekla. Zcela s ním 
souhlasím.  

Věřím ale, že ruský národ procitne a zbaví se zločinců, kteří jej vtáhli do války srovnatelné s běsněním, 
které v Evropě rozpoutali naposledy nacisté němečtí.  

Vám a Vašim vůdcům nedávám žádnou naději, přesto věřím, že alespoň jedno správné rozhodnutí byste 
udělat mohl a školu ukrajinským dětem poskytnete. 
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