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PŘEDMLUVA

Vratislav Mynář, bizarní figurka, kterou si prezident Miloš 
Zeman přivedl na Hrad.

Člověk si  musí  položit  otázku,  co tento exemplář  provinčního
exekutora  musí  vědět  na prezidenta  Zemana,  že si  ho hlava
státu nechává na Hradě. Bůhví, možná aby byl pod dohledem.
To  by  jediné  dávalo  smysl.  Určitě  to  nejsou  schopnosti  jako
inteligence,  charakterové  vlastnosti,  vzdělanost  či  politický
rozhled. Mynář se po měsících skrývání za funkcí kancléře, bez
prověrky,  stal  pro  běžného  člověka  spíš  karikaturou  státního
úředníka,  poskokem  s  popelníčkem,  podržtaškou,  který  pro
zachování  svého  „status  quo“  je  schopen  čehokoliv.  Je
s podivem, že nýmand tohoto typu vůbec stojí lidské tvořivosti
za  to,  aby  ho  promítla  do  anekdot.  Pravda,  vždy  to  jsou
postavičky  s odpovídajícím  IQ,  které  očekáváme  od  kancléře
prezidenta  Zemana.  Na druhou stranu,  kde  jinde by  našinec
pohledal  takové  panoptikum  obskurních  postav,  jak  jsou
Ovčáček, Forejt Gump či právě zmiňovaný Mynář. 

Booket.cz Vám přeje příjemné čtení



A TENHLE ZNÁTE?

"Ty jsi ke mně milá jedině tehdy, když potřebuješ peníze," vyčítá
Mynář své novomanželce.
"To přece není pravda, já jsem k tobě milá pořád!"
"No právě.

Na recepci se přitočí Mynář k půvabné hostesce:
"Vy jste jediná milá osoba, kterou jsem zde potkal!"
"Ach jo, já to štěstí nemám!"

V předsíni prezidentské kanceláře je na zlatém věšáku cedulka
s nápisem:
"Určeno jen pro Kancléře prezidenta republiky!"
Jednoho dne tam kdosi připsal:
"Ale mohou se zde věšet i kabáty."



Soud na ochranu osobnosti.
Soudce: "Tak vy jste nazval kancléře Mynáře idiotem?"
Obviněný: "No, když se tak na něho dívám, není to vyloučené."

Zamilovaný  novomanžel  Mynář  se  vrací  domů.  Chce  být
galantní a tak manželce pochválí její nový svetřík.
Žena je potěšena: Ten je z pravé velbloudí vlny!"
"Z  velblouda  dvouhrbého,  není-liž  pravda  miláčku,"  odpoví
zasvěceně Mynář.

Stěžuje si Alex Mynářová své kamarádce:
"Představ si, on se mě zeptal, jestli bych se chtěla podívat na
nějaký  pěkný kožich.  A  když jsem řekla,  že ano,  tak  navrhl,
abychom se zašli podívat do zoologické zahrady na medvědy."

Uklidňuje psychiatr kancléře:
"Pane Mynář, vy můžete být naprosto klidný, vy vůbec nemáte
komplex méněcennosti, vy jen správně hodnotíte své možnosti."

Kancléř Mynář se převrací  v posteli,  nemůže usnout a tak se
obrátí na manželku:
"Alex, už jsme se asi měsíc nemilovali."
"Mluv prosím tě za sebe," odpoví mu už v polospánku žena.

Pozdní odpoledne na Hradčanech.
Prezident pokuřuje a popíjí.
Kancléř Mynář se s ním snaží úslužně držet krok.
Po osmé skleničce vrávoravě vstane a říká:



"Už by jste neměl pít pane prezidente... máte celou hlavu 
rozmazanou!"

Miloš Zeman na zahraniční cestě. Po obědě jde s doprovodem
k moři. Chvíli stojí na molu a hledí do mořských vln.
"Pane kancléři...sleď!" upozorní ho prezident.
"Ano prosím," řekne Mynář a sletěl.

Recepce na ruské ambasádě. Vodku roznášejí hezké hostesky 
v ruských národních krojích. Kancléř se pochlubí prezidentovi:
"Všiml jste si, jak se na mě usmála"?
"Tomu se nedivím," odpoví Zeman.
"Jak to?"
"No, já jsem se taky musel smát, když jsem vás viděl poprvé!"

Kancléř Vratislav Mynář oznámil, že prezident bez zbytečných 
odkladů jmenuje Bohuslava Sobotku premiérem hned, jak přijde
na Hrad, ale nesmí dorazit ani ve dne ani v noci, ani ustrojený 
ani nahý, ani pěšky, ani na voze…
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