PROHLÁŠENÍ A VÝZVA
ve věci sexuálního zneužívání ve spolku GEMINI z. s.
Toto prohlášení vzniklo na základě potřeby bývalých členů a rodičů reagovat na historii sdružení GEMINI a vyzvat k
nápravě v současnosti.
REKAPITULACE
Ve sdružení GEMINI (www.gemini-praha.cz) docházelo v minulosti dlouhodobě k sexuálnímu zneužívání dětí a
mladistvých. Aktérem těchto skutků byl především Václav Kopecký, který byl v roce 2012 rozsudkem Obvodního
soudu pro Prahu 1 uznán vinným trojnásobným trestným činem pohlavního zneužívání. O těchto činech většina
členů dlouho nevěděla a oběti o nich dlouho nemluvily. Situace se změnila až zahájením soudních řízení, mediálními
články a rozhovory mezi bývalými členy. Dnes je již nezpochybnitelné, že k pohlavnímu zneužívání docházelo.
DOSTUPNÁ FAKTA
1. Bývalý admirál V. K. byl v roce 2012 odsouzen k odnětí svobody na dva roky podmíněně. (zdroj:
http://kraken.slv.cz/7Tdo565/2013)
2. Bývalý kapitán M. S. byl v roce 2014 odsouzen k dvěma letům odnětí svobody s podmínkou (zdroj:
https://www.novinky.cz/krimi/330268-taboroveho-vedouciho-potrestal-soud-za-sex-s-detmi-podminkou.html)
3. Sdružení GEMINI bylo prověřováno na podnět jednoho z rodičů Fondem ohrožených dětí. O kauze GEMINI mj. psal
v Reflexu J. X. Doležal (článek Jen společné saunování? z čísla 50 z roku 2009)
Existují desítky osobních svědectví, která dokazují, že zneužívání se v minulosti dělo v mnohonásobně větším
měřítku, než byl soud schopen postihnout. Nositeli těchto příběhů je také mnoho z níže podepsaných. Někteří z nich
jsou ochotni o nich mluvit veřejně.
SOUČASNÝ STAV
Přes výše uvedené skutečnosti, které jsou současnému vedení GEMINI známy, funguje sdružení nadále bez viditelné
změny. Na webových stránkách ani jinde není jediná zmínka o výše uvedené historii či jakákoli reflexe, nebo náprava
s ní spojená. Tato skutečnost je pro mnoho bývalých členů (a především obětí zneužívání) bolestivá a frustrující.
Zároveň toto mlčení vede k domněnkám, zda ke zneužívání nedochází i dnes.
VÝZVA
My, níže podepsaní, bývalí členové GEMINI a rodiče dětí, které GEMINI navštěvovaly, vyzýváme stávající vedení k
následujícím krokům:
• Veřejnému uznání faktických informací a pravdivosti celé kauzy.
• Přijetí plné odpovědnosti za tuto část historie a vyjádření lítosti.
• Uznání závažnosti skutků, které se ve sdružení děly a které způsobily desítkám lidí duševní rány, s nimiž se
někteří srovnávají dodnes.
• Popsání situací a mechanismů, které umožnily, že k sexuálnímu zneužívání mohlo dlouhodobě a v takovém
měřítku docházet.
• Zavedení jasných interních opatření, která zajistí, že dnes ani v budoucnu nebude k zneužívání role
vedoucího v žádném případě docházet.
• Zavedení externí supervize, správní rady a dalšího důvěryhodného kontrolního orgánu z vnějšku, který bude
dohlížet na prevenci a případné řešení rizikových jevů.
Po nasbírání příslušných podpisů bude toto prohlášení posláno vedení GEMINI, bývalým členům a některým
rodičům.
Tímto zároveň žádáme současné vedení GEMINI o písemné vyjádření (zaslané na níže uvedený emailový kontakt
nejpozději do 30. listopadu 2016), jak bude k této výzvě přistoupeno a kdy lze očekávat konkrétní kroky k nápravě.
Pokud by nedošlo v organizaci k žádné z výše požadovaných změn nebo pokud bychom neobdrželi jakoukoli reakci ze
strany organizace do výše uvedeného data, byli bychom nuceni tyto informace poskytnout i širší veřejnosti, případně
zvážit další právní kroky.
Text výzvy na základě osobních zkušeností a autentických svědectví zformulovaly:
Kamila Petrovská a Anna Audrlická
Pro veškerou komunikaci ohledně výzvy, použijte, prosím, tento email: vyzvagemini@gmail.com
Dne 27. 10. 2016

