
Petice za nápravu chyb vzniklých při informování  
o vyšetřování Karla Ledviny z Kostelce n. O.  

 
10. 3. 2005 v Kostelci nad Orlicí 

pro: 
ministra vnitra, Františka Bublana 
ombudsmana Otakara Motejla. 
 

na vědomí 
prezidentu Václavu Klausovi 
ministru spravedlnosti Pavlu Němcovi 
 
Vážený pane ministře, vážený pane ombudsmane,  
 

 V letech 2003-2004 probíhalo vyšetřování údajného zneužívání chlapců v oddíle Thompsonovi 
vlci z Kostelce nad Orlicí. Jsme si vědomi společenské nebezpečnosti pedofilního jednání, zároveň 
jsme si však vědomi faktu, že  probíhá-li toto vyšetřování zdlouhavě a nekorektně, mohou díky 
tomuto vyšetřování vzniknout nenapravitelné škody a to nejen na pověsti vedoucích této dětské 
organizace, ale i také v psychice dětí z oddílu, jenž vede vyšetřovaný Karel Ledvina.  
 

 Celá záležitost se v roce 2005 objevila v médiích (např. v Blesku 28. 1. na str. 7, 29. 1. na str.8, 
31. 1. na str.5, v Orlickém týdeníku 1. 2. na str. 1, v Novinách Rychnovska 5. 2. na str. 3 a ve 
vysílání TV Nova v televizních novinách 27. a 29. 1), v nichž byla publikována řada údajů, které se 
nedají ztotožnit s nikým jiným, než s výše zmíněným Karlem Ledvinou. Byl v nich vylíčen 
způsobem, který ani v nejmenším neodpovídá našim letitým zkušenostem s tímto člověkem. Karla 
Ledvinu známe jako obětavého člověka, který se vždy zasazoval za čestné a pravdivé jednání i 
chování. Proto jsme přesvědčeni, že není schopen manipulovat s jakýmkoliv člověkem (dospělým 
či dítětem) způsoby, z jakých byl nařčen v médiích. Za celá léta jsme si nepovšimli jakéhokoliv 
podezřelého chování k dětem, nebo ke komukoliv jinému. Proto kampaň v mediích hodnotíme jako 
krajně nevěrohodnou a účelovou. Citované výroky vyšetřovacích orgánů v mediích (pakliže byly 
skutečně příslušníky policie vyřčeny) pokládáme za nepřípustné a jeví se nám jako zasahování do 
presumpce neviny, tedy za jednání v rozporu s trestními předpisy.  
 

 Žádáme proto o prošetření, zda při vyšetřování případu Karla Ledviny a při informování 
sdělovacích prostředků se policie nedopustila nekorektnosti v jednání a zda se nedopustila 
výše uvedeného zásahu do presumpce neviny. Pakliže se prokáže, že se něčeho takového 
dopustila (a tudíž, že média jen reprodukovala slova policistů), žádáme o urychlenou 
nápravu. Jsme ochotni se svým jménem a svou ctí za Karla Ledvinu zaručit. 
 
 
 
Petiční výbor je ve složení: 
Ing. Josef Polívka, L. M. Pařízka 8, 370 01  České Budějovice, 
Vratislav Suk, Velká Ves 74, 550 01  Broumov, 
Majka Novotná, Valdštejnská 12, Liberec1  460 01 
 
 
 
 
Vyplněné petiční archy laskavě zasílejte na adresu: TS Čiko, P. O.Box 74, 517 41  Kostelec n. 
Orlicí. 
Případné dotazy můžete směřovat na: pepapol@centrum.cz či na 776 764 024. 
 

mailto:pepapol@centrum.cz


My, níže podepsaní, souhlasíme s textem petice za nápravu chyb vzniklých při informování o 
vyšetřování Karla Ledviny z Kostelce n. O. 
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