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Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy
do rukou vážené paní ministryně
Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. 
Karmelitská 7

                                                                       118 12   PRAHA 1 

Váš dopis č. j./ze dne                                    č.j.                                            Chrastava
VED/4061/2016/mc   16.09.2016

Druhý dodatek k otevřenému dopisu ze dne 31.05.2016 a jeho dodatku ze dne 07.06.2016 ve 
věci VÚDDŠZŠSŠŠJ:
 
Skandální krytí pohlavního zneužívání 13letého mentálně postiženého chovance 15letým 
chovancem ze strany prozatímní ředitelky Soni Cpinové a skandální krytí prozatímní 
paní ředitelky ze strany MŠMT. 

Vážená paní ministryně,

dne 10. června 2016 došlo dle obvinění PČR k pohlavnímu zneužití 13letého mentálně 
postiženého chovance 15letým chovancem. Prozatímní ředitelka Soňa Cpinová tento čin kryla 
a neoznámila ho PČR (jen ho interně nechala prošetřit psycholožkou se závěrem, že se nic 
nestalo). Nikdy by se nikdo o tomto odpornému činu nedozvěděl a nikdy by ho PČR  
nevyšetřovala, kdyby ho následně nevypátrala Tv Nova a neoznámila ho PČR sama. 

MŠMT  o této skutečnosti nepochybně vědělo minimálně z vysílání Tv Nova dne 11.06.2016 
https://www.youtube.com/watch?v=WBKKQ-H2t3U&feature=youtu.be a dne 13.06.2016 
https://www.youtube.com/watch?v=SYZ5UaeEs7k&feature=youtu.be, kde jste dokonce, dle 
vyjádření Vaší mluvčí, postup prozatímní ředitelky označila za správný, protože to tak dělají i 
ostatní ředitelé (sic!!!!). Kolik se asi takto utají obdobných případů?  

Ve vysílání Tv Nova dne 12.09.2016  https://www.youtube.com/watch?v=1yD6mNzDrxo 
prohlásila mluvčí libereckého oddělení PČR, že PČR zahájila trestní stíhání pro provinění 
z pohlavního zneužití. 
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Dovoluji si též připomenout, že již těsně před výše popsanou událostí jsem ve svém prvním 
dodatku k otevřenému dopisu  ze dne 07.06.2016
 http://www.chrastava.com/starosta/ustav/dopis_msmt_2.pdf vyzval MŠMT k neprodlenému 
odvolání paní ředitelky Soni Cpinové vzhledem k rozvratu, který svým uvolněním režimu 
způsobila, a také jsem doslova uvedl: „zdokumentované události jsou přímým důsledkem 
rozhodnutí o změně režimu v Ústavu a plnou odpovědnost za ně nesou ti, kteří tuto změnu 
prosadili.“. 

Pan náměstek Václav Pícl ve své odpovědi ze dne 13.06.2016 (tedy již tři dny poté, co došlo 
k pohlavnímu zneužití, k jeho krytí ze strany paní prozatímní ředitelky a dva dny poté, co o 
tomto byla odvysílána první reportáž Tv Nova) 
http://www.chrastava.com/starosta/ustav/picl.pdf doslova uvedl: „Vaše konstatování, že 
zdokumentované události jsou přímým důsledkem rozhodnutí o změně režimu ve školském 
zařízení a že odpovědni jsou ti, kteří změnu prosadili, nemohu akceptovat“  a dále „Pověřená 
ředitelka PhDr. Soňa Cpinová má dlouholetou praxi v oblasti ústavní péče. Moudře sestavila 
tým uznávaných odborníků na ústavní péči a ochrannou výchovu, který se snaží zavést nová 
pravidla péče a přístupu k dětem, Bývalý zavedený systém pravidel nerespektoval partnerství 
mezi pedagogem a dítětem, což se pověřená ředitelka snaží nastavit, pracuje s důvěrou dětí, 
vyřešila krizovou situaci, kdy svým rozhodnutím zabránila chlapci v dalším sebepoškozování, 
její kroky jsou správné, nepochybuji o nich.“   

Samo o sobě, ale zejména v porovnání s tím, jak nejvyšší pracovníci MŠMT odsuzovali 
záporné body za bavení se u jídla  a podobné prkotiny, a tvrdili, že se jedná o porušování práv 
dětí, je naprosto neuvěřitelné a megaskandální, jak MŠMT dosazená prozatímní ředitelka  
ignorovala práva 13letého mentálně postiženého chlapce, přes odpor vychovatelky ho 
sestěhovala s 15letým chovancem se známými sklony a vytvořila tak situaci, kdy šlo reálně 
předpokládat, že dojde k jeho sexuálnímu zneužití. A když pak k pohlavnímu zneužití 
skutečně došlo,  tak prozatímní paní ředitelka tento čin kryla a nejvyšší představitelé MŠMT 
kryli ji. 

Vážená paní ministryně, žádám, aby samotné MŠMT a Vy osobně jste již přestali 
inkriminovanou událost krýt, a aby byly vyvozeny patřičné důsledky. Zároveň žádám, abych 
obdržel na tento druhý dodatek otevřeného dopisu, vyjádření.   

 
S pozdravem 

Ing. Michael   C a n o v  
       starosta města 

Též obdrží: 
Prezident České republiky  Miloš Zeman
Předseda Vlády České republiky Bohuslav Sobotka 
Policejní prezidium
Výbor  pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR
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