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Stanislav Pitaš, signatář Charty 77 a bývalý disident, v současné době pořadatel hojně
navštěvovaných hudebních produkcí v Šonově u Broumova a provozovatel hospody, napsal
otevřený dopis politikům vlády České republiky, v němž znechucen posledními událostmi a
causami českých politiků viní vrcholnou politickou garnituru, včetně prezidenta Václava
Klause, z korupce a mafiánských praktik.
{jathumbnail off}
"Měl jsem potřebu, tak jako dnes, se nějakým způsobem vyjádřit k celospolečenskému a
politickému marasmu, který zde byl," vzpomíná dobu před rokem 1989, kdy byl sám třikrát
nepodmíněně odsouzen. Jeho ztrátu iluzí z polistopadového vývoje způsobila celá řada
pochybných a dosud neobjasněných afér politiků.

Právě politici, podle slov Stanislava Pitaše, který nerozlišuje jejich politickou příslušnost, se
ohání finanční krizí a bojem proti korupci a sami se podílí na rozkrádání českého hospodářství.
Cestu k nápravě vidí Stanislav Pitaš jedinou: "Zničíte se sami. Samou nenažraností se začnete
požírat (udávat) navzájem."

Celé znění dopisu vládě České republiky od Stanislava Pitaše:

Otevřený dopis vládě České republiky.

1/4

Stanislav Pitaš ze Šonova u Broumova v otevřeném dopise vládě ČR: mafiáni, zničíte se sami - Broumovsk
Napsal uživatel René Herzán
Pátek, 01 Červen 2012 06:06

"Všem vrcholným politikům.

Jmenuji se Stanislav Pitaš a jsem obyčejný hostinský v zapadlé vesničce v Sudetech na
Broumovsku. V roce 1980 jsem podepsal Chartu 77, protože jsem nechtěl nečinně mlčet
k tomu, co zde KSČ předváděla. Prostě měl jsem potřebu, tak jako dnes, se nějakým způsobem
vyjádřit k celospolečenskému a politickému marasmu, který zde byl.

V roce 1985 jsem byl nepodmíněně odsouzen podle § 103 tr.z. Snižování vážnosti prezidenta
republiky. A do roku 1989 jsem byl ještě ve výkonu trestu dvakrát. Mé jméno četl v listopadu
1989 Václav Havel na Letenské pláni s ostatními politickými vězni, abychom byli okamžitě
propuštěni z výkonu trestu. Což se stalo a já jsem dostal od prezidenta Husáka milost. Ve
všech případech jsem byl plně rehabilitován. A ani ve snu mne nenapadlo, že za dvacet let od
revoluce budu znechucen politikou, tak jako kdysi.

Nikdo, kdo si přečte tyto řádky a kdo mne zná, mě nemůže podezírat z levičáctví. Od roku 1989
jsem volil jenom pravici. Ale, co předvádí v těchto dnech naše politická garnitura je vrchol
hnusu. Jestliže svět znal naši zemi skrze Masaryka a Havla, jako nositele svobody a
demokracie, tak dneska nás svět vnímá díky zlodějským praktikám Klause a korupčním aférám
představitelů státu, jako bandu mafiánů. Rozkrádáte tuto zemi a odměňujete sebe a své
nohsledy nehoráznými odměnami v době, kdy chcete, aby si lidé utahovali opasky. Proč, jestli
to s reformami myslíte vážně, nezačnete u sebe? Tak, jako nyní ve Francii. Snižte si platy a
jděte příkladem. Vždycky jsem byl rozčarován, když komunisté měli plnou pusu lidských práv a
v kriminálech seděli lidé jenom za to, že se svých práv dožadovali. Vy se pro změnu oháníte
finanční krizí a bojem proti korupci a přitom se přímo podílíte na rozkrádání našeho
hospodářství a politici v této republice jsou si jisti svým postavením natolik, že úplatky nosí
veřejně v igelitkách nebo v krabicích od vína.

Chováte se jako křupani, kterým nic neříká politická kultura, morální zodpovědnost či zdravý
selský rozum. Vy budete stále rozšiřovat státní aparát, kde zaměstnáváte desetitisíce
neschopných úředníků, kteří jenom předstírají, že něco dělají. Vy a vaše ministerstva jste
černou dírou, kam mizí miliardy bez jakéhokoliv efektu. Chápu, že reformy jsou nezbytné, ale
nechápu, proč by je měli provádět ti, kteří nesou největší zodpovědnost za daný stav věcí.

To, že se zde stalo úplně normální krást a uplácet ve velkém, tak na tom má hlavní vinu Václav
Klaus, který vykřikoval, že špinavé peníze neexistují a přitom tučná konta ODS zde i v zahraničí
praskala ve švech penězi z úplatků. Trapná jsou dnes slova T.G.Masaryka „nebát se a nekrást",
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když největší zloději jsou vláda, poslanci a prezident, který krade v přímém přenosu a dodnes
se tím baví celý svět.

Jedna aféra stíhá druhou a viníci jsou za trest přeloženi na lepší místo. ŠTÁBNÍ INFORMAČNÍ
SYSTÉM, ZBOHATNUTÍ STANISLAVA GROSSE, TUNEL BLANKA, LETADLA GRIPEN,
OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY PANDUR, LETADLA CASA, KAUSA NÁMĚSTKA MINISTRA
OBRANY JAROSLAVA KOPŘIVY, OPENCARD, VĚCI VEŘEJNÉ, PROPAGAČNÍ KAMPAŇ
V PRAZE, TAJUPLNÝ SPONZORING VĚCÍ VEŘEJNÝCH, ODKLONĚNÉ MILIONY
KOCOURKA, ÚPLATKY VE STÁTNÍM FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, MOSTECKÁ
UHELNÁ, POSLANEC STANĚK (ODS) KRADL POHONNÉ HMOTY, KAUSA ČEPRO, KAUSA
BÝVALÉHO MINISTRA BARTÁKA, MAFIÁN PAVEL BÉM, PROMOPRO ALEXANDRA
VONDRY. A KDO BYL POTRESTÁN ZA NĚKOLIKAMILIÓNOVÝ NÁKUP PANA KALOUSKA
V PODOBĚ VOJENSKÝCH PADÁKŮ, KTERÉ SE ALE NEOTVÍRALY?

Světlou výjimkou mezi vámi jsou ministři Kubice a Pospíšil.

Náprava je možná jedině tak, že vy se zničíte sami. Samou nenažraností se začnete požírat
(udávat) navzájem. Zapomněli jste se ovládat a to vaše mlaskání od koryt je totiž slyšet až
v Bruselu.

Ve své závěrečné řeči u krajského soudu na jaře v roce 1989 jsem řekl, že „této vládě a
prezidentovi už nikdo nevěří ..........".

Zloděj Klaus není můj prezident a vy mafiáni nejste moje vláda. Nikdo vám již nevěří. Nikdy vám
neodpustím, že jste svým nenažraným a buranským chováním umožnili vyhrát levici
v následujících volbách a že pravice je stejná verbež, jako levice.

V Šonově 22. května 2012, Stanislav Pitaš."

.pagenavbar{z-index: 0;}
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