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PŘEDMLUVA

První obrázek na toto téma vznikl už v průběhu prezidentské 
kampaně. Člověku to prostě nedalo, když viděl, jak budoucí 
hlava státu jedná čestně v duchu fair play. A Zeman v 
následujících měsících svého úřadování nezklamal.
My voliči si v dohledné době jiného prezidenta ani 
nezasloužíme. Taky občas zalžeme, nebo se nepostavíme vždy
na stranu pravdy. A někdy demagogicky trváme na nesmyslech.
Prezident Miloš Zeman tyto neduhy jen legalizoval a dovedl k 
dokonalosti v nejvyšších patrech české politiky.

Naše země měla v průběhu historie různé prezidenty. Byl to 
prezident Osvoboditel, kontroverzní prezident Sjednotitel, 
nešťastný Protektorátní prezident, prezident Alkoholik a Vrah, 
prezident Tonda Kladivo, narcistní prezident Novotný, prezident 
Hrdina Sovětského Svazu, o jehož nehrdinství se moc nemluví, 
prezident Normalizační kariérista, světoznámý prezident 
Dramatik i ješitný prezident Zloděj psacích potřeb.

A tak je zcela jisté, že přežijeme i tuhle Karikaturu prezidenta. 
Spolu s ním oblízneme mastné prsty od jitrnic, vrazíme do hrdla 
dalšího panáka a odříhneme si nahlas, coby důkaz falešného 
plebejství. A budeme lhát, protože jak řekl kdysi říšský ministr 
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propagandy Joseph Goebbels: "Stokrát opakovaná lež se stává
pravdou"!

Teprve budoucnost zhodnotí jeho nekvality a obskurní hradní 
tandem pošle do zaslouženého zapomenutí.

Ale možná, že příjde jiná doba a s ní i jiná politická esa! Jiní 
sekáči i jiní hlasatelé pokřivených polopravd!
Třeba budeme ještě vzpomínat na prezidenta Miloše Zemana 
se sentimentální nostalgií.
Ostatně, kdy se nám poštěstí sledovat rozpad osobnosti v 
přímém mediálním přenosu!

Booket.cz přeje příjemné čtení
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ZEMAN VE VTIPECH

Povídá prezident Zeman Forejtovi:

"Teda dnes se náš kuchař vyznamenal!"

"Proč?"

"Našel jsem v knedlíku medaili!"

"A  víte,  že  se  mi  chce  občas  cvičit  nebo  jít  na  procházku?"

svěřuje se prezident Zeman ceremoniáři Forejtovi.

"A to jdete cvičit nebo na procházku?"

"Ne, já si sednu, vezmu popelníček, zapálím si a počkám, až mě

to přejde!"

Prezident Zeman se zamýšlí:

"Je zajímavé, jak důležitá je práce mého kancléře, když chce

přidat na prémiích, a jak je nepodstatná, když si chce vzít den

volna..."
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Holedbá se prezident Zeman  před mladičkou sekretářkou.

"Víte, že umím číst myšlenky lidí? Teď třeba přesně vím, co si

myslíte!"

"Ale, pane prezidente, doufám, že jste se neurazil!"

"Měl jste tu být v osm ráno," říká podrážděně Zeman svému 

kancléři.

"Vážně?" praví úslužně Mynář. "A co se tu, prosím vás, dělo?"

Prezident Zeman si postěžuje na konsorciu lékařů.

"Někdy mě přepadně takový zvláštní, truchlivý smutek!"

"Zajímavé! A kdy se vám to děje?"

"Zpravidla když vidím prázdnou láhev!"

Prezident Zeman na pravidelné prohlídce.

Lékař si prohlíží snímek jater.

"A prosím vás, kdo vás nutí tolik pít?"

"Nikdo, já jsem dobrovolník!"
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Když Miloš Zeman odcházel z domu před vyhlášením výsledků

prezidentských voleb, řekl Ivance:

"Buď se vrátím jako prezident, nebo střízlivý!"

Miloš Zeman se stal prezidentem.

Oslavným ovacím jeho příznivců na Hradčanech přihlížejí  dva

kolemjdoucí:

"No, máme se sice hůř  než loni,  ale zase ne tak zle,  jak se

budeme mít s ním za rok!"

Paní Zemanová volá známého advokáta:

"Pane doktore, je nepříčetnost důvodem k rozvodu?"

"Ano," odpoví advokát," je snad pan prezident nepříčetný?"

"Ne, ale já jsem musela být, když jsem si ho vzala!"

Povídá soudce obžalovanému:

“Prý jste na veřejnosti prohlásil, že prezident Zeman je idiot.”
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“Ano pane soudce.”

“Prezidentská kancelář proto požaduje veřejnou omluvu.”

“Pane soudce, veřejně se omlouvám za to, že prezident Zeman 

je idiot.”
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ZE ZEMANOVA OKOLÍ

Známý pražský lobbista si stěžuje kolegovi.

"To je strašné! Představ si, že toho Mynáře není možné 

podplatit!"

"Ne, ale tolik si říká!"

Stěžuje si kancléř novomanželce.

"Připadám si v práci jako moucha!"

"To jsi tak slabý?"

"Ani ne, ale jak si někam sednu, hned, mě někdo honí!"

"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!"
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"Ach jo, já to štěstí nemám!"

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!"

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."

Stěžuje si Mynář:

"Pane prezidente, pan Forejt na mě křičel a poslal mě k čertu!"

"No, a proto jste šel ke mně?"
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OBRAZ PREZIDENTA ZEMANA

Když poslouchám Miloše Zemana, musím souhlasit s Oscarem

Wildem, že pánbůh tvoříce člověka, přecenil svoje možnosti...

Miloš  Zeman  svým  chováním  nastavuje  české  společnosti

zrcadlo, ve kterém zříme, že "král je nejenom nahý", ale že stát

se prezidentem, neznamená přestat býti "primitivem"!

Miloš Zeman rád používá vtipné bonmoty!

To nemá nic společného s jeho údajnou chytrosti, jako spíš s

dobrou pamětí na citáty skutečné chytrých lidí!
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