
 

Pohádka o dvou zemích, kde povedení úředníci 
ožebračovali vlastní lid. Upozorňujeme, že všechny osoby jsou 

smyšlené a podobnost čistě náhodná. Bylo nebylo. Národy jsou 
nešťastné, trh se uměle ničí a všude se šíří chudoba. Ale 
nebojte se, v pohádkách to někdy končí i dobře... 

POHÁDKA O KOUZELNÉ BAMBITCE...



 
Úředníci vymýšlejí stále nové daně. Daň z hlíny, ze 
vzduchu, vlastně ze všeho. V té druhé zemi se navíc stále 
zvyšuje i DPH... Bohužel peníze vybrané na daních 
nepřináší veřejný prospěch, ale končí na kontech a v 
soukromí povedených úředníků... 



 
Justice a soudnictví se staly pouhou fraškou. Lidé jsou 
bezmocní! K nesmyslným a nepřiměřeným trestům 
vymýšlejí úředníci obrovské úroky a penále. Rodiny tak 
přichází o veškerý majetek. Na všem bohatne pouze 
justiční mafie, pojišťovny, banky, advokáti, exekutoři a jejich 
pohůnci. Stát pouze slepě přihlíží. Zatím co chudne lid, 
prázdní se i státní kasa... Úředníci totiž okrádají i stát! 




A dost!!! V té první zemi si lidé berou slepou spravedlnost 
do svých vlastních rukou!!! Bezmocnost a chudoba 
vyvolává odpor. Lid povstal a začíná se bránit. Přepadává 
bohaté.  V té druhé zemi lidé pouze nečinně naříkají a 
nadále se nechávají olupovat a manipulovat. Úředníci 
kradou víc a víc a stále jim nestačí!!! Přišel čas, kdy si 
navzájem kořist závidí a udávají jeden druhého. Na vlastní 
národ úplně zapomněli a nechávají jej okrádat navíc i 
bankstery a kmotry ze Západu...  




Úředníci obou zemí pořádají velkolepé oslavy za peníze 
daňových poplatníků. Falšují doklady, kupčí se státními 
zakázkami a dotacemi! Miliarda sem, miliarda tam... Na 
rozdíl od té druhé země, se panovník té první probírá. 
Začíná se zajímat. Potajnu na úředníky sbírá důkazy a 
připravuje plán na změnu. Jeho národ mu naštěstí není 
lhostejný... V té druhé zemi mocipáni opovrhují vlastním 
lidem natolik, že schvalují takovou penzijní reformu, která 
spořitele připraví o poslední zbytky úspor... 




První země se dočkala!!! Úředníci jsou veřejně odhaleni a 
jejich majetek celý zabaven. Krom toho dostávají doživotní 
trest veřejně prospěšných prací. Panovník snižuje daně... :-) 
V té druhé zemi? Zatím nic! Ale nebojte se. Mezi lidem už to 
pěkně vře! Doufejme jen, že oni grázlové nezmizí v 
zahraničí dřív, než se národ konečně rozhoupe. Aby bylo 
co zkonfiskovávat! Co říkáte, nebyla by to paráda?  Peníze 
ze zabavených kont vlastizrádců dostanou státní kasu do 
takového plusu, že naše země bude nejbohatší v Evropě a 
zůstane hodně i pro lidi!!! Byla to ale pěkná pohádka, co?


