
 

Otevřený dopis předsedy Ústavního soudu ČR 

 

                                                                                                                                             V Brně dne 9. 11. 2020 

 

Vážená paní Kalesnikava, 

 

již několik let sleduji se znepokojením vývoj v Běloruské republice, která se stává jedním z posledních 

skanzenů postkomunistického světa, vyznačujícího se výrazným deficitem základních principů 

demokratického právního státu, které jsou cíleně nahrazovány autoritářskými metodami vládnutí. 

Jasným symbolem této situace je role prezidenta Lukašenka a soustavné potlačování základních 

lidských práv a svobod. V těchto dnech budeme v mé zemi – České republice – vzpomínat na události 

z listopadu 1989, které vyústily v pád autoritativního režimu a otevřely cestu k vytváření svobodné 

demokratické společnosti, založené na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Přál bych si, aby 

i ve Vaší zemi došlo k osvobození a emancipaci občanské společnosti, která svůj postoj k represivnímu 

Lukašenkovu režimu manifestuje nejen v Minsku, ale i v ulicích ostatních běloruských měst. Považuji 

za svou povinnost současně apelovat za propuštění běloruských politických vězňů, a to i z pozice 

předsedy Konference evropských ústavních soudů, kterou v tomto roce zastávám.  

Jsem velmi rád, že při Centru experimentálního divadla v Brně bude otevřena Ambasáda nezávislé 

běloruské kultury, které přeji upřímně a z celého srdce úspěch. 

 

S pozdravem a přáním všeho dobrého 

 

                                                                                                         JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c. 

                                                                                                předseda Ústavního soudu České republiky 

 

Vážená paní 

MARYJA KALESNIKAVA 

MINSK                                                                          
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Pavel Rychetský (nar. 1943)
předseda Ústavního soudu České republiky

Vystudoval práva na Právnické fakultě univerzity 
Karlovy, následně se stal signatářem Charty 77 
a nově zformovanému hnutí pomáhal s právními 
dokumenty. V této době publikoval v samizdatu 
i exilových časopisech.  V roce 1989 se stal jed-
ním ze spoluzakladatelů Občanského fóra. 

Po revoluci byl jmenován generálním prokuráto-
rem a poté místopředsedou federální vlády. Po 
roce 1992 pracoval jako advokát, specializující 
se především na legislativní oblast. V roce 1996 
kandidoval za Českou stranu sociálně demokratic-
kou a byl zvolen senátorem. O dva roky později se 
opět stal místopředsedou vlády a zároveň předse-
dou její legislativní rady. V roce 2020 byl vyzname-
nán Řádem Tomáše Garrigua Masaryka I. Třídy za 
vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity 
a lidská práva. 

Maryja Kalesnikava (nar. 1982)
vzděláním flétnistka a dirigentka

Přes deset let studovala a pracovala v německém 
Stuttgartu. V roce 2017 se stala uměleckou
ředitelkou nového kulturního prostoru v Minsku 
založeného Belgazprombankem, v jehož čele 
stál Viktar Babaryka. Na jaře 2020 se stala členkou 
volebního štábu Babaryky a po jeho zatčení a 
nepřipuštění k volbám se stala členkou ženského 
„volebního triumvirátu“ Kalesnikava – Capkala 
(žena dalšího nezaregistrovaného kandidáta) – 
Cichanouská. Po vypuknutí povolebních protestů 
se stala členkou prezidia Koordinační rady, byla 
unesena tajnou policií a nucena k opuštění Bělo-
ruska, což se nepovedlo uskutečnit, jelikož Kales-
nikava na hraničním přechodu roztrhala svůj pas. 
Neprodleně byla vzata do vazby a čelí obvinění, 
že vyzývala k činům, jež vedou k poškození národ-
ní bezpečnosti státu.

 Pavel Rychetský
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 Maryja Kalesnikava


