Příloha k petici požadující umožnění návratu Davida a Denise Michalákových
do České republiky

Stručný popis případu
Rodiče obou jsou českými občany, nikdy nebyli a nejsou občany Norska. Jejich otec
emigroval do Norska v roce 1968, v roce 2005 se seznámil s Evou Michalákovou, matkou
dětí, která se za ním odstěhovala do Norska. V květnu 2005 se jim narodil syn Denis,
v listopadu 2008 syn David. I oba synové jsou výhradně českými občany.
Denis měl již od 7 měsíců věku při přechodu na tužší stravu problémy s polykáním, byl
maličký na svůj věk a neprospíval. Jedl velmi málo, nechtěl kousat, dlouho držel jídlo v puse
než jej spolknul, trpěl zácpou, často prošlo několik dní než šel na toaletu a při vyprazdňování
někdy krvácel. Rodiče s ním proto byli na mnoha lékařských vyšetřeních, posléze byl poslán
do nemocnice, kde mu byla zavedena sonda do žaludku a přišlo se na to, že trpí na reflux.
Proto mu byla nařízena dieta.1
Přestože toto vše věděli i v norské školce, lékařská doporučení nejenže nedodržovali, ale udali
oba manžele pro podezření z pohlavního zneužívání. Tomu předcházely opakované stížnosti
Evy Michalákové na nedostatečnou péči ve školce a přehlížení šikanování mladšího Davida
ze strany spolužáků. Na základě udání ze školky byly obě děti rodičům odebrány.
Na doporučení norského Barnevernet (obdoba českého OSPODu, tj. orgánu sociálně právní
ochrany dětí) se Eva Michaláková se svým manželem rozvedla, v naději, že tak dosáhne
návratu dětí - uvěřila, že její manžel děti opravdu zneužíval. Nicméně Barnevernet jí kladl
za vinu, že děti před manželem neochránila, později obvinil ze zneužívání dokonce i ji.
Udání se nepotvrdilo a policie případ odložila. V opatrovnickém soudním řízení vypovídali
policisté jednoznačně ve prospěch rodičů. Nicméně to nepomohlo, děti zůstaly a stále
zůstávají ve dvou různých pěstounských rodinách. Během řízení došlo k celé řadě procesních
pochybení, např. Eva Michaláková měla k dispozici pouze tlumočníka z norštiny do polštiny.
Otec byl zcela zbaven rodičovských práv, matka má právo děti vídat dvakrát ročně po dvou
hodinách. Během setkání s nimi nesmí mluvit česky, nesmí je obejmout, nesmí jim dávat
najevo své emoce - to je neustále kontrolováno.
V současné době jí hrozí úplné zbavení rodičovských práv za to, že v rozporu s norským
zákonem dopustila medializaci případu v České republice. David a Denis, oba modroocí
blonďáčci, pak budou volní k adopci.
Aktualizace, 3.11.2014:
Dnes se Eva Michaláková dozvěděla, že její děti mají být dány k adopci a ona sama zbavena
rodičovských práv, jako trest za to, že ona sama informovala o případu česká média.
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Podle českých pediatrů, kterým byly později popsány příznaky, se velmi pravděpodobně jedná o tzv.
Hirschprungovu chorobu (lat. Megacolon congenitum, č. diagn. Q43.1); ta však vyžaduje urgentní operaci, jinak
může mít fatální důsledky.

