
 

V Praze 28. září 2020

Vážený pane Ing. Faltýnku, vážení poslanci poslaneckého klubu ANO 2011,

Vážený pane Ing. Stanjuro, vážení poslanci poslaneckého klubu ODS,

Vážený pane Mgr. et Mgr. Michálku, vážení poslanci poslaneckého klubu České pirátské strany,

Vážený pane JUDr. Chvojko, vážení poslanci poslaneckého klubu ČSSD,

Vážený pane Ing. Kováčiku, vážení poslanci poslaneckého klubu KSČM,

Vážený pane Ing. Bartošku, vážení poslanci poslaneckého klubu KDU-ČSL,

Vážený pane Ing. Kalousku, vážení poslanci poslaneckého klubu TOP 09,

Vážený pane Mgr. Farský, vážení poslanci poslaneckého klubu Starostové a nezávislí,

Vážený pane Ing. Fialo, vážení poslanci poslaneckého klubu SPD,

Vážený pane Bojko, 

Vážená paní Mgr. Hyťhová,

Vážený pane Mgr. Klausi,

Vážená paní Majerová Zahradníková,

Vážený paní Nevludová,

Vážený pane Mgr. Volný,

v souvislosti s globální korona virovou pandemií COVID-19 a různými nařízeními a 
omezeními, která vláda ČR a různá ministerstva či instituce ČR zavedla a zavádí, jsme připravili 
petiční projekt www.kulovy-blesk.cz. Připravili jsme ho zejména z toho důvodu, aby se celý národ 
do slova a do písmene „neupeticoval”, a také zejména z toho důvodu, abychom vnesli klid do 
našich domovů, správné informace a ochránili naši ekonomiku, svobodu a suverenitu. Rozhodli 
jsme se spustit kampaň, která bude v první její fázi lidem doporučovat, a to v rámci nadcházejících 
komunálních voleb, NEVOLIT zástupce těch parlamentních stran, které se nezaslouží o 
zodpovězení otázek, na které všichni hledají odpovědi a nenachází je.

http://www.kulovy-blesk.cz


 

Vyzýváme vás proto k podpoření návrhu zřízení Parlamentní vyšetřovací komise KULOVÝ 
BLESK (viz. náš petiční návrh usnesení PS v příloze).  Jedině tak budeme moci s čistým svědomím 
doporučit občanům volit komunální politiky z Vaší politické strany či hnutí.

Vaše podpora zřízení této komise a Váš proaktivní přístup v této věci bude jasným signálem 
směrem k voličům, že máte skutečný zájem tyto problémy řešit. Nezávisle na tom, zda a jakým 
způsobem na tuto naši žádost zareagujete, povedeme kampaň na sběr petičních podpisů. Nemusíme 
Vám však vysvětlovat, že proaktivní přístup z Vaší strany může Vaší kampani v komunálních 
volbách zejména Vašim kolegům jen pomoci.

Součástí této petice jsou kromě samotného požadavku na zřízení výše zmíněné Parlamentní 
vyšetřovací komise KULOVÝ BLESK také další požadavky směrované různým orgánům, 
institucím a ústavním představitelům. Jsme si vědomi toho, že je to nestandardní řešení, a že by 
petice měla nést pouze jedno téma. Uděláme však vše pro to, aby petice byla občanům 
srozumitelná, a aby bylo zaručeno, že každý jednotlivý požadavek v ní uvedený, bude mít 
vyjádřený individuální souhlas participujícího občana ČR. Stejně tak zajistíme, aby bylo zcela 
jasné, jakému orgánu, instituci či ústavnímu představiteli je petiční požadavek adresován, a komu je 
dán na vědomí.

Tímto Vaše poslanecké kluby žádáme o Vaše písemné vyjádření k požadavku na zřízení 
Parlamentní vyšetřovací komise KULOVÝ BLESK, a to v co nejkratším možném termínu. 
Nezařazené poslance prosíme o jejich individuální vyjádření. 

Děkujeme za Vaši vstřícnost, pochopení a podporu.

David Formánek, Praha 8                       Radek Pech, Praha 9                  Iveta Kovářová


