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Vážený pane řediteli,
byl jsem pověřen, abych z titulu statutárního představitele spolku Vám blahopřál k jmenování do
funkce ředitele GIBS. Spolek Šalamoun je občanské sdružení, které se již dvacet pět let zabývá
nespravedlivě stíhanými, obviněnými, obžalovanými či odsouzenými a vězněnými obětmi OČTŘ.
Jsme skutečnou voluntaristickou organizací, jejíchž členové za svojí činnost nepobírají žádné
finanční odměna ni jiných výhod, nejsme dotovaní žádnými institucemi ani granty, svojí činnost
financujeme buď z vlastních, tj. osobních prostředků, nebo z darů, které však nepřijímáme od
naších klientů (povětšinou brutálně ožebračených náklady spojenými s tr. řízením), ale pouze od
fyzických či právnických osob, které považují naši činnost za potřebnou a nezbytnou.
Během pětadvaceti let naší činnosti jsme dokázali, ač jsme povětšinou v oblasti práva laici, pomoci
stovkýám nedbalost i zvůle ze stran OČTŘ. Tak jako VONS v době totality, tak i Spolek Šalamoun
se dnes zabývá případy, kdy dochází ze strany státu, prostřednictvím příslušných státních institucí a
orgánů, k projevům zvůle a porušování lidských a občanských práv, čili k zneužití moci úřední
osoby. Díky našemu úsilí vyhověli, jak pan prezident Havel, tak i pan prezident Klaus, námi
podaným žádostem o udělení milosti mnoha naším klientům, kdy oba zohlednili námi
argumentovanou skutečnost, že selhal stát a jiná možnost nápravy není již možná.
Po celou dobu naší činnosti usilujeme o spolupráci nejen s OČTŘ, Vězeňskou službou, poslanci a
senátory jednotlivých politických stran, ministerstvem spravedlnosti a v neposlední řadě i s GIBS.
Ne vždy úspěšně a ku prospěchu věci, tj. zamezení či minimalizování selhání jednotlivců z řad
OČTŘ.
Nicméně, mnozí ministři spravedlnosti na naše podněty reagovali kladně a tak řada z nich, Otakar
Motejl, Pavel Rychetský, Pavel Němec, Daniela Kovářová, Pavel Blažek, Helena Válková
reflektovali na námi podané podněty pro podání stížnosti pro porušení zákona a napomohli tak k
nápravě a spravedlnosti. Na základě naších podnětů vznikla i řada návrhů k legislativním změnám v
oblasti trestního práva.
Bohužel, ze strany Vaších předchůdců obdobná reflexe nebyla a naše snahy zůstaly, bez animozit,
jen na úrovní formálních vztahů.

Nejsem spolkem atakující justici, policii, či stávající politický a právní řád. Usilujeme však o to,
abychom nejen ústavou deklarovannými zásadami ale i ve skutečnosti byli demokratickým a
právním státem, který respektuje práva a svobody svých občanů. Proto Vám nabízíme naše
zkušenosti a znalosti, neboť věříme, že mohou přispět k změnám a kvalitnějčí čínosti policie a
vězeňské služby.
Chápeme, že jste zcela zaneprázdněný výkonem své funkce. Byli bychom však vděčni, kdybyste
nás byl ochoten osobně přijmout. Kdy a jak, je na Vašem rozhodnutí.
Pane řediteli, přejeme Vám, abyste dokázal naplnit svá předsevzetí a využít plně v prospěch nás
všech občanů ČR své schopnosti, erudici a zkušenosti, které, jak je z Vašeho CV zřejmé, měl
málokterý z předchůdců ve funkci, kterou zastáváte.
S úctou a přáním pevného zdraví

John Bok
předseda spolku

tel. +420602262445

E-mail:john.bok@spoleksalamoun.com

