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Vaše excelence,

dovolte nám, níže podepsaným občanům České republiky,  vyjádřit  Vaším prostřednictvím
omluvu Zemskému sněmu Maďarska a celému maďarskému národu za výroky předsedkyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, paní Markéty Adamové Pekarové, na
adresu maďarského premiéra,  pana Viktora Orbána.  V této souvislosti  nám dále dovolte
vyjádřit přesvědčení, že postoj paní Pekarové Adamové neodráží postoj českých občanů.
Jsme si jisti tím, že Češi, Moravané, Slezané a všichni další obyvatelé České republiky jsou
ve své většině daleci  toho, aby udíleli  nevyžádané rady a plně respektují  právo Maďarů,
zařídit si poměry v Maďarsku podle svého. Na obranu paní Pekarové-Adamové nám dovolte
uvést, že jako předsedkyně zcela marginální, a v mnoha ohledech extrémistické, politické
strany se do funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny dostala pouze shodou okolností a v
rozporu s dosavadními parlamentními zvyklostmi, a proto nemohla být připravena vzít na
sebe zodpovědnost třetího nejvyššího ústavního činitele České republiky. I to je zřejmě jeden
z důvodů, proč si paní Pekarová Adamová zatím ne zcela jasně uvědomuje, jaké důsledky
může mít každý její výrok, což platí tím spíše o výroku, jímž je dehonestován premiér země,
která nám je spojencem, a člověk a politik, jenž svým odporem proti totalitě prokázal svoji
odvahu  a  demokratické  smýšlení  v  době,  kdy  sama  paní  předsedkyně  byla  ještě  v
předškolním věku.

Vaše excelence,

na samotný závěr přijměte, prosím, ještě jednou naši upřímně míněnou omluvu a zároveň
nám  dovolte  vyjádřit  pevné  přesvědčení,  že  vzájemná  blízkost  českého  a  maďarského
národa, která se v naší společné, tisícileté historii projevila nejen mnohými spojenectvími, ale
také sňatky v rámci velkých a slavných českých a maďarských panovnických rodů, z jejichž
odkazu čerpají naše země dodnes, přetrvá ku prospěchu obou našich národů i celé Evropy
po všechna další pokolení.

S úctou,
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