
 

Petice 
/proti šíření nepravdivých informací o školském zařízení/  

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85 /1990 Sb. o právu petičním 

 

 

My, níže podepsaní zaměstnanci Dětského diagnostického ústavu a střediska výchovné 

péče Hradec Králové (dále jen zařízení) protestujeme proti nepravdivým, lživým a 

urážejícím výrokům nebo zkresleným a účelově manipulujícím sdělením, poškozujícím 

dobré jméno školského zařízení, snižujícím jeho důvěryhodnost v očích veřejnosti i 

potencionálních klientů a ztěžujícím tak výkon jeho činnosti. Tyto útoky ve svém úhrnu 

nabývají charakter hrubých pomluv, resp. kyberšikany, poškozující nejen školské 

zařízení, ale ve svém důsledku i jeho zaměstnance a klienty.  

Tyto nepravdivé a zkreslující informace jsou šířeny v elektronické podobě, tiskem i 

televizními reportážemi v souvislosti s umístěním nezletilých sourozenců z Broumovska do 

našeho zařízení podle předběžného opatření soudu.  

V novinových článcích jsou uveřejněny lživé výroky lidí, kteří u nás nikdy nebyli a neznají 

tak poměry v našem zařízení a sdělují, že děti jsou zde zavřené pomalu jako ve vězení; naše 

zařízení je nazýváno pasťákem a na oficiálních facebookových stránkách Českého 

helsinského výboru (viz příloha) se lze dočíst poplašná sdělení o tom, že podmínky 

v diagnostickém ústavu se podobají spíše vazbě a školské zařízení je zde přirovnáno k lágru, 

se lživými informacemi, že například nemáme vybavení pro děti ve věku 7 let, že přístup 

k televizi a počítači je možný jen za kladné body, nebo že děti nemohou telefonovat ven…. 

Přitom nikdo z Českého helsinského výboru zařízení nenavštívil, ani neprojevil o jeho 

návštěvu zájem.  

Rovněž jsou šířeny lživé a poplašné informace o trestaneckém režimu, který téměř 

neumožňuje vzájemné kontakty sourozenců, ani návštěvy ze strany osob blízkých.  

Na školské zařízení je podána neopodstatněná stížnost, ve které pisatel lživě obviňuje 

diagnostický ústav, že jsou zde sourozenci ohroženi šikanou, jsou psychicky týráni, nebo že 

se nesmí po večeři napít apod.    

Jako zaměstnanci Dětského diagnostického ústavu a střediska výchovné péče v Hradci 

Králové se těmito obviněními a nepravdami cítíme hrubě poškozeni, a proto nejen 

v zájmu svém, ale zejména v zájmu svěřených dětí a jejich rodin,  podepisujeme  tuto 

petici požadující ukončení šíření nepravdivých informací a omluvu Českého helsinského 

výboru, zveřejněnou na jeho facebookových stránkách .  

Současně vybízíme k podpisu petice také všechny občany, kteří naše školské zařízení 

navštívili, nebo o něm mají z důvěryhodných zdrojů pozitivní informace a jsou 

znepokojeni postupem sdělovacích prostředků a postupem Českého helsinského výboru.   

 

Děkujeme. 

 

Text petice sestavil Petiční výbor.  

 

Za petiční výbor: 

Mgr. Karel Marek, člen školské rady školského zařízení, bydliště: Hradec Králové, Pod 

Zámečkem, č. 1761, Hradec Králové 500 06 

Mgr. Iva Zikešová, předseda místní odborové organizace školského zařízení, bydliště: Labská 

Louka 650, Hradec Králové 500 11 

Mgr. Štěpán Čermák, zaměstnanec školského zařízení, bydliště: Jungmannova 347, Čeperka 

53345 



Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního 

výboru 

Příloha č. 1 - informační zdroje:  

 

Stránky školského zařízení: www.ddu-hk.cz  

Facebooková stránka Českého helsinského výboru: 1. 4. 2015, 9.20 

Tisk:  Soud poslal děti do ústavu, otec je podle policie psychicky týral - i. Dnes.cz /Hradecký 

kraj, 9. 4. 2015  

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.ddu-hk.cz/

