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Paní Vítková, 

obracím na vás opět veřejně.  Jak jsem řekl na prvním setkání, budu upřímný, vatu vynechám. Místo 

důkazů jste poslala prázdné fráze a dobře to víte.  

„Každý senátor, po zvážení všech argumentů, hlasuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a 

rozhodnutí Senátu není nutné zdůvodňovat.“ 

Při našem rozhovoru u vás v Boskovicích jste popsala, jak probíhá rozhodování senátorů dle nejlepšího 

vědomí a svědomí. Jednání senátorů jste na naší schůzce (trvala 1 ½ hodiny), autenticky popsala:  

„Mám zkušenost, že v senátu byly věci, kterým se mělo věnovat více času, a ten se tomu nevěnoval 

a vše se spláchlo. 

Spousta senátorů u petice o zbraních zvedla ruku pro petici ne, protože jsou o ní přesvědčeni, ale 

aby neměli problém s myslivci, až budou volby.“ 

Su, zvědavá jak to všechno proběhne. Sleduji, kolik jsme strávili času a je to hodina a půl. Mám 

strach, že někteří prostě... Vím už trošku, jak to chodí. Někdo tam prostě někomu něco nakuká, 

lidově řečeno. Však to znáte… Musíme přesvědčit postupně všechny a vše opřít o důkazy.“ 

Tím, že jste byla upřímná, jste si získala mou důvěru. Věděl jsem, že to bude s peticí o vodě podobné.  

Důvěru jste pak ovšem již jen ztrácela. Když jste na jednání o petici občanů k vodě zvala v převaze 

zástupce koncernů. Když jste organizovala „veřejné slyšení“, kterého se nesměla účastnit veřejnost. 

Když jste odmítla odpovědět občanům. Když jste v petičním výboru rozhodli o ukončení šetření petice 

za pouhých cca 20 dnů poté, co jste od nás obdrželi 90 stránkový dokument s odkazy na cca 400 stránek 

důkazů.  Informace jste nestudovali ani neověřovali.  

Dnes mi tvrdíte: „Senátoři rozhodovali po zvážení všech argumentů.“ 

Předali jsme vám písemně důkazy a informace v 1. díle publikace. Materiál připravovalo cca 10 lidí 4 

měsíce. Na jednání výboru jsem vám řekl, že dostanete další, (což v zápise z jednání chybí, přestože 

jsem 2x žádal o jeho doplnění) a chybí tam, že pan Drahoš řekl:  

Vy jste ještě řekl, že dostaneme ještě něco. Nic méně naším úkolem je ukončit šetření petice. ... Není 

účelem tohoto slyšení vracet se zpátky k materiálům a k petici! 

Když to řekl, tak jsem si vzpomněl na vaše slova:  „Mám zkušenost, že v senátu byli věci, kterým se 

mělo věnovat více času, a ten se tomu nevěnoval a vše se spláchlo. 

Tvrzením že senátoři rozhodovali po zvážení všech argumentů - je nepravdivé a nedůstojné vás i 

Senátu. Je to lež. V žádném ze zápisů z jednání petičního výboru ani ve zprávách, které jste přednesla, 

naši právníci nenašli odkazy na důkazy a informace, které jsem vám řekl, předal a zaslal. Potvrzují 

přitom důvodnost petice a nepravdivost vašich závěrů veřejně opřených např. o stanovisko sdružení 

léta ovládaném koncerny.  

 

Na první schůzce jsem vás varoval, že řešení „vody“ bude boj s mafií, protože jde o moc, o velké peníze 

a o strategickou surovinu, které díky protiprávnímu jednání politiků končí v rukou cizinců. Řekl jsem 

vám i toto, https://youtu.be/h2C5XlXqTLA.  

https://youtu.be/h2C5XlXqTLA


Věděl jsem, že v senátu mají většinu strany odpovědné za tunely vodáren. Šli jsme přesto do Senátu 

s tím, že se ukáže, zda je záklopka demokracie nebo se potvrdí jeho stávající nevalná pověst.   

Celé projednání petice v senátu k tak zásadnímu tématu jako je „VODA“  naplnilo to, co jste řekla: 

 Politici problému nevěnují čas, nerozumí tomu, nemají problematiku nastudovanou, koukají 

kolem sebe a pak hlasují, jsou tam jako nějaké loutky a to je blbý. 

 Senátorům někdo něco nakukal, někdo zavelel a tak hlasovali. Politici hlasují a nechtějí si dělat 

starosti či řešit problém. 

Důvěru tvoří autentičnost a transparentnost  

Já jsem vám předal důkazy, informace i závěry, které z nich vyvozuji. Vaše závěry jsou zcela opačné. 

Musíte proto mít jiné důkazy a proto vás žádám o transparentnost, abyste mi je poskytla. Žádný 

zákon vám nezakazuje odpovědět na otázky a předložit důkazy. Co zákon nezakazuje to je dovoleno.  

Informace předáváme osobám, ne institucím. Volíme osoby, ne instituce. Hlasovala jste jako osoba, 

ne jako instituce. Žádám vás proto znovu o odpovědi na otázky a o důkazy, na základě kterých jste 

hlasovala. Hlasovat dle vlastního rozhodnutí je vaše právo, které respektuji a nezpochybňuji.   

Odpovíte / Neodpovíte. 

Zvolíte a) nebo b) a to zveřejním. Lidé si udělají názor sami. Nadace PRADA O VODĚ již začala 

zveřejňovat profily politiků, co dostali, jejich reakce a jak hlasovali.1    

1) Skutečně si myslíte, že principy uvedené v petici VODA JE ŽIVOT jsou vyřešeny anebo se řeší? 

2) Pokud ano, jak jsou jednotlivé body petice vyřešeny? Kdo je vyřešil nebo kdo je řeší?  

3) Jaký je váš názor na návrh ústavního zákona k vodě a jeho výhodnost pro občany a na jeho 

ROZBOR2, který jsem vám předal a na pravdivost informací v 1. díle publikace VODA JE ŽIVOT3?  

4) Informoval jsem vás, že představenstvo SOVAKU léta ovládají koncerny a soudy trvají 15-20 

let. K bodu č. 10 petice - Prosadit dodržování zákonů ČR jste v senátu řekla: „Zde SOVAK uvádí, 

že pokud existuje podezření na trestný čin, tak fungují orgány činné v trestném řízení …“. 

V jakém postavení je SOVAK, že senátor k petici občanů předané senátu cituje jeho stanoviska? 

Kdo ovládal představenstvo SOVAKU v jednotlivých letech od roku 2000? Lidé placení koncerny 

nebo městské vodárny? 

5) Kdy SOVAK a MZE za posledních 20 let podali žaloby na obranu městských vodáren a bránili je 

před vytunelováním? Pokud nikdy, jak to, že „odborné“ sdružení ani ministerstvo, na které se 

odvoláváte, protiprávní stav 20 let neřeší?  

6) Dokládají pravomocné rozsudky, které jsme vám i senátorům doručili, že někteří členové 

SOVAKU a někteří politici i zástupci Mze jednají léta protiprávně? Proč jste senátorům 

prezentovala stanovisko SOVAKU a ne naše důkazy a závěry soudců?  

7) Kolik z lidí, kteří byli na neveřejném slyšení 11.1.21, je odpovědných za protiprávní tunel 

Vodárny Kladno–Mělník z roku 2004?  

8) Jsou pravdivé Zprávy představenstva k prodeji části podniku a nájmu provozování u vodáren 

Kladno, Zlín, Prostějov. Pokud ne, kdo a jak to vyřešil? 

                                                           
1 https://pravdaovode.cz/peticni-vybor-senatu/ 
 
2 https://pravdaovode.cz/rozbor-uz-ochrany-vody/ 

3 https://pravdaovode.cz/petice-1-publikce/ 

 

https://pravdaovode.cz/peticni-vybor-senatu/
https://pravdaovode.cz/rozbor-uz-ochrany-vody/?fbclid=IwAR37_JsjIcbABMC7F3GXpqHi5FdR5O_K_tn63l2D1PLIvtVV5S0-3BJW81k
https://pravdaovode.cz/petice-1-publikce/
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