Můj rok 2018 na Facebooku
Tak jako loni, i letos se vracím k průběhu celého roku, jenž zaznamenán ve facebookových komentářích
bude svědčit o naší generaci možná až do skonání světa. A až jednou v daleké budoucnosti přistanou na
opuštěné a zdevastované Zemi hvězdoplavci od sluncí středu galaxie a vyvolají si zpětně
elektromagnetické záznamy této celosvětové drbárny, snad snáze pochopí, co jsme to byli za rasu, my lidé
– a proč již nejsme. Nesmí se jim však dostat do chapadel noviny závislé, noviny jednoznačně ovlivněné a
cílené ke zvýšení majitelových zisků a zároveň zakrytí trapných cest k němu.
6. ledna
Přátelé, poraďte! I když jsem byl ještě předrevolučním čtenářem Lidových novin, musel jsem tyto noviny
přestat kupovat, neboť se své staleté tradici hrubě zpronevěřily. Čím je však nahradit? Který deník je u nás
ještě nezávislý a liberální zároveň?
Byly mi poraděny Hospodářské noviny. Když jsem se o tom zmínil před jedním známým, ten nejprve zbledl,
poté se začal dávit a křižovat zároveň, abych mezi nádechy zaslechl
pouze: Bakal, bože, to je přece Bakala.
Volba prezidenta republiky – nádherná ukázka rozpolcenosti
republiky. Zatímco jedněm nevadila prolhanost jejich milovaného
tatíčka, druhé nezachránila ani toporná slušnost protikandidátova.
Však naděje na nový směr české politiky stále žila.

13.ledna
Zemanovcům, potažmo hlavně jeho prokremelským rádcům teď opravdu teče do bot. Proto v nejbližších 14
dnech čekejte ty nejodpornější a nejintimnější informace o Drahošově životě. Zavřete oči a myslete na čistý
a hrdý Hrad. Nebo snad předpokládáte, že by se do čela naší nejprestižnější vědecké instituce - Akademie
věd dostal morálně a občansky pochybený člověk?
18. ledna
Víte, proč nemůže žádný protikandidát Miloše Zemana používat stejné podpásovky a stejné lži? Protože ani
nejlepší PR agentura si ve své nejbujnější fantazii neumí vymyslet něco, co by překonalo reálné činy a
skutky současného prezidenta.
23.ledna
Duel na Primě = fraška. Voříšek může leda tak konferovat módní přehlídky, vstupy do studia byly zbytečně
zdlouhavé, témata neaktuální ( chyběla zahraniční politika či současná sestava hradního úřednictva) a
(pravděpodobně) autobusy svezená zemanovská část publika typicky neurvalá. Happyend, kdy je současný
prezident odnášen ochrankou, byl záměrně vypuštěn. Drahoš na Hrad!!!!!
27. ledna bylo vymalováno! Sbor mužíků radostně křepčil v Zemanově volebním štábu, kořalka tekla
proudem a jeden novinář dostal přes držku. Nuže – Kupředu levá!

Nu což, stalo se. Člověk by se s tím snad i smířil, vždyť jsou to demokratické volby, je to jen politika a my
všichni máme ještě navíc své životy, ale… Ale! Sportovec stojící nejvýše na stupních vítězů, přijímá od
poražených nejen blahopřání, ale i on jim podává ruku a děkuje jim za výborný výkon. Sportovec.
Gentleman. Ne však To, co je nyní na Hradě. To opozičnímu táboru nejprve vzkázalo, aby přestal kňučet, a
po té natvrdo nařídilo, aby držel hubu. Veřejně, do médií! A to je to ALE…

Uprchlíci, stále vděčné téma. Ideální politický jackpot, kdy radíte, horlíte, vyzýváte a hřímáte proti
něčemu, co (zatím) není a co vás tedy nemůže reálně konfrontovat. Zároveň skvělá příležitost, jak ukázat na
všechny své oponenty, nazvat je vítači, sluníčkáři, tedy lidmi, kteří si přejí, aby zanikla naše civilizace, aby
se tu kradlo, zabíjelo, znásilňovalo. Proto je tak potřebný vnější nepřítel, jenž se jenom třese na to, aby
ohrozil štěstí našich dětí.
12. února
Migrace uprchlíků z Asie i Afriky vyvolala u nás nebývalou společenskou krizi. I když jsme se zatím s
problémy trápícími západní Evropu ještě nesetkali, již došlo k nekompromisnímu rozdělení obyvatelstva.
Fašouni a náckové na jedné straně a sluníčkáři či pravdoláskaři na straně druhé. Dva nesmiřitelné tábory,
černobílé vidění světa, vhodné podhoubí i k případné občanské válce.
A naše moralita nejvyšší, osobnost, jež by měla národ stmelovat (jak to také slíbila) a mravně posilovat,
naopak toto dělení se škodolibou radostí podporuje. Měl by se proto místo ní objevit někdo, kdo konečně
řekne, že ne všichni protestující jsou fašisté, že je mezi nimi naprostá většina obyčejných lidí, kteří díky
neschopnosti současných politiků mají pouze obyčejný strach. A ani druhý protipól nejsou žádní sluníčkáři,
natož pak pravdoláskaři či havloidi, jak se nám v zájmu zdiskreditování demokracie snaží podsouvat
proruské weby. Jedná se tu spíše o naivní vítače, mnohdy nerozumné a životem neprotřelé, kteří by zřejmě
při prvních problémech utekli do vilových čtvrtí ke svým rodičům.
Sluníčkáři byli beatnici a hippies a vůbec svobodomyslná generace zlatých šedesátých. A příznivci Václava
Havla jsou zase skalní demokraté, úplně jiná to kategorie slušnosti. Od vítačů je třeba také odlišit kategorii

pomahačů, skupinu lidí, kteří dobrovolně a na vlastní nebezpečí pomáhají v nepříznivých podmínkách
Balkánu. A myslím si, že dobře živení a oblečení provokatéři u nich rozhodně prioritu nemají.
Zkrátka každý má svou pravdu, ale v podstatě až na pár populistů a extrémistů chceme všichni jedno. A ta
osoba, která by opět naučila mluvit Čechy společnou řečí, ctít nejen svou zabezpečenou zem, ale i morální
hodnoty kulturního člověka, ta by se měla stát naším budoucím prezidentem!
Poslanec za KSČM Ondráček byl zvolen do čela GIBS (generální inspekce bezpečnostních složek), neb má
nemalé zkušenosti z osmdesátých let, kdy coby člen bezpečnostních sborů rubal tehdejší demonstranty hlava
nehlava. Když se k onomu jmenování sešly novodobé demonstrace v Praze a větších městech, uchýlil se onen
geroj k pomalu zapomínanému slovníku rodné strany. Dlužno dodat, že po těchto protestech jej trestně
stíhaný premiér v demisi odvolal.
6. března
Teprve teď jsem si pustil projev poslance Ondráčka:" Pár křiklounů na náměstích, organizovaných
demokratickou žumpou - plánovaný lynč na mě a strach o mou rodinu."
Ten člověk tomu věří, nebo je tak vymydlenej či jsem si omylem pustil nějaký dokument z padesátých let?
Nejenom slibované miliardy z čínské expandující ekonomiky, nýbrž i samotný Zemanův čestný poradce
Jie- Ťien, zástupce firmy CEFC pro Evropu, zmizel neznámo kam a bylo naivní si myslet, že vyslaní pátrači
Tvrdík s Mynářem něco na vlastní pěst vyčmuchají. Dokonce ani v bance lidských orgánů by jim nic
neprozradili.
15.března
Možná se mýlím, ale pokud má prezident této země určité pochybnosti o osudu svého čínského poradce,
zavolá si nejprve na kobereček příslušného velvyslance, případně po něm pošle nótu oné vládě. Posílat tam
dva čmuchaly, dva pátrače mi připadá dost ponižující. Bohužel náš pan prezident měl odvahu rázně
vystoupit pouze proti americkému velvyslanci A. Schapirovi.
Trestně stíhaný premiér v demisi si zajel pro radu k moudrému, v Lánech se rozvalujícímu starci, který mu
doporučil pokračovat v jednání o sestavení vlády pouze s KSČM a SPD.
1. dubna

Pomalu a jistě vyplouvá na povrch, jaká je to vlastně zbraň ten Facebook. A když se někdo neštítí ničeho a
umí se toho chytit.
29.dubna
Co takhle ústavní žaloba na poslední parlamentní a prezidentské volby? Co by se asi stalo, kdyby tyhle
volby byly nějakým způsobem ovlivněny? Nezákonným způsobem. Nemluvím teď o posledních dvou
volbách Miloše Zemana, jež byly zcela zřetelně na hraně (spíš pod hranou) zákona. :
Volební zákon č. 247/1995 Sb.
(5) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a politických stranách
nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.

Tam bylo tolik lží a podpásovek, že všichni ústavní soudci museli být zrovna na dlouhé a hodně dlouhé
zdravotní dovolené.
Jde však ještě o jeden fenomén jménem Facebook. Ten o nás ví všechno: co jíme a co nejíme, zda máme
rádi kočky či psy, s kým zrovna chodíme a kdo nás irituje, koho bychom volili a koho nikdy. Facebook
pozná i jakého jsme vyznání, sexuální orientace, zná naše sny i obavy. Díky testům: rozešli dalším dvaceti,
nebo tě ztrestá smůla převeliká, či čím jsi byl v minulém životě, jaké jsi původní národnosti atd. svůj profil
pouze utvrzujeme.
Toho využil jistý Alexander Kogan a v přepočtu za 100 Kč odměny umožnil několika desítkám tisícům
Američanů vyplnit neškodný test o jejich momentálních zájmech. Tento test prodal společnosti Cambridge
Analytica, která zneužila tyto údaje a pomocí v testu zveřejněných telefonních čísel chytrých telefonů se
dostala k údajům dalších 80 milionů uživatelů Facebooku.
Další pán, Alexander Nix mohl tato data psychologicky zpracovat, vytvořit aspekty pro pocit strachu a touhy
(základních lidských podvědomých pocitů), toto doplnit i nepravdivými údaji a rozeslat speciálním
programem zvlášť konkrétně upraveném pro každého jednotlivého uživatele.
A takto byly ovlivněny volby v USA.
A také v jedné středoevropské zemi.
Prý to u nás všechno platil Lukoil.
Je to pravda, pane Nejedlý, pane nejmenovaný poradče, či co tam vůbec na tom Hradě kujete za pikle?
A co na to Sněmovna, Senát, Ústavní soud, občanstvo ?
I tys dostával zaručené zprávy o řádění muslimských přistěhovalců v západní Evropě?
O rozprodávání národního nerostného bohatství (lithia)?
O dalších šílených příkazech EU?
O ruské snaze udržet kulturní dědictví Evropy (haha)?
Budíček: crrrrrrrrrrrrrr!
Pár postřehů týkajících se dnešní reality, na kterou jsme si již tak zvykli, že ani nevíme, že bylo líp.
1. května
Pokud nám bolševici pustili nějaký americký film, tak nejraději takový, který popisoval zkorumpovanou
policii a státní moci poplatné soudnictví. Přesto se i v těchto příbězích vždy objevil nějaký neúplatný hrdina,
který navzdory nejen kariéře, ale i svému životu zvedl prapor pravdy. Myslíte, že by se tento scénář mohl
opakovat i v naší připodobňující se politické realitě?
6. května
Vy, co stále ještě zbožňujete Marxe, byste měli vědět, že tento filozof prohlásil na adresu Palackého:
"Palacký sám je jen poblázněný německý učenec, který dodnes neumí mluvit česky správně a bez cizího
přízvuku. Čechy byly odjakživa německou zemí a přirozenou součástí Německa."
Kontrolní otázka: Koho by asi Karl volil (kdyby se dožil) v roce 1933?
18. května
Právě jsem shlédl skvělý film Nejtemnější hodina, jenž pojednává o těžkém boji Winstona Churchilla proti
bojácným a opatrným názorům svých spolustraníků. Poučení je jednoznačné: Nikdy, nikdy nevzdávat boj
proti zlu, proti nesvobodě a totalitě. Žádné kompromisy, žádné ústupky, pouze bitva na život a na smrt!
Akce jako vystřižená ze života chovanců psychiatrické léčebny, aneb napadlo by vás to?
13. května.
Náš pan prezident Lžimiloš I. má ve čtvrtek vystoupit před celým národem, by mu sdělil veledůležitou věc.
Dle momentálního psychického i fyzického stavu můžeme očekávat tyto varianty:
1) Prohlásí se českým králem.

2) Vyhlásí odhalení spikleneckého centra, v jehož čele není již Slánský, ale Kalousek.
3) Coby nejinteligentnější občan této země bude nám svým didaktickým hlasem vysvětlovat, že jenom idiot
by nepodporoval novou (a to jakoukoliv) vládu Andreje Babiše. Zároveň většinu vzpurných idiotů
vyjmenuje, jako je tomu pokaždé.
4) Zajímavá varianta: Pro jistotu již chladíme šampaňské. Před posledními prezidentskými volbami putoval
na facebooku názor nějakého věštce či dobře informovaného spolupracovníka, který tvrdil, že je vše
ošetřeno, že Zeman samozřejmě vyhraje volby, dostane Babiše do křesla a v červnu, V ČERVNU ze
zdravotních důvodů odstoupí.
5) Možné je i samozřejmě cokoli jiného, neb do hlav tohoto hradního bratrstva nevidí (snad vyjma KGB)
nikdo.
P.S. pálily se trenky.
Pár povzdechů nad naší morální autoritou.
14.června
Jelikož prezident je placen z našich daní, je de facto naším zaměstnancem. Tudíž jako jeho zaměstnavatel
musím trvat na zdravotní prohlídce včetně psychologických testů. Nemohu totiž riskovat, že v budoucnu
nezpůsobí daleko větší a pro nás bolestivější nehodu.
15.června
Mám takový dojem, že celá tragikomedie, která začala prvním zvolením Zemana, pokračovala policejním
pučem proti Nečasově vládě, nyní finišuje do připravovaného finále. Všechny nitky se sbíhají, hlavní loutky
se shromažďují na jevišti a loutkoherec v pozadí může nyní vyřknout svůj příkaz: "Temelín, já chci
Temelín! A nejenom Temelín!"

Tady jsem si jaksi ze zoufalství zafabuloval, co by bylo, kdyby se stalo, a vůbec jakými způsoby smíme bránit
demokracii. Dostal jsem poměrně dost komentářů, kdy u jedné poloviny byl Pinochet sprostý vrah a fašista a
u té druhé hrdina a zachránce národa. I my máme podle názoru poloviny populace nejlepšího prezidenta a
nejlepšího premiéra v dějinách samostatného státu. Ti druzí si myslí opak. Pinochet opravdu dovedl Chile
zpátky k demokracii, takže ti naši bossové nás logicky dovedou od demokracie kam? Ano, Pepíčku, právě
tam!
17. června
V mém minulém příspěvku jsem uvedl nevhodný příklad: generála Pinocheta. Ale... Jak zabránit pozvolné a
hlavně plánované přeměně státního zřízení v nesvobodný stát? Nevím, jak u nás, ale americká ústava přímo
nařizuje občanům bránit ohrožení demokracie, a to i se zbraní v ruce. My na obranu demokracie máme také
své instituce... i armádu.
18. června
Teď jsem si pustil pár dílů Písně pro Rudolfa III. (Seriál z let 67 - 68.) Byť jsem pamětník, je to po létech
možná i stravitelné pro mladší generaci, protože to je opravdu balzám na duši. Takhle to tenkrát začínalo a

nebýt Rusáků, i jinak dopadlo. Je to však poučení, že je třeba stále začínat znovu. Ve všech směrech, a to
navzdory dementovi na Hradě a gangsterovi ve vládě.
KSČM je demokratická strana, prohlásil na svou obhajobu Babiš. Proto nemá problém s ní spolupracovat i
na vládní úrovni. No, když se tak dívám na ty obličeje funkcionářek a funkcionářů hutí ANO, zhmotňují se mi
představy o úřednících bývalých MNV, ONV, pasový služeb či dopravní inspektorátů. Takže proč ne?
14. července
Ha ha há! Bolševici jsou demokraté, Babiš Matka Tereza a já Napoleon. Všechna tato tvrzení přísluší
pouze uším psychiatra
Bez komentáře.
15. července
Jeden blb vůbec nemá základní vědomosti žáka obecné školy a druhý mu to servilně odkývá. K tomu
dement na Hradě a opravdu zítra se bude tančit všude, aneb sejdeme se v Bohnicích
Gangsterské a mafiánské metody kmotra Andyho jsou dobře známé, zvlášť když má teď k ruce celou eskortu
všehoschopných pohůnků. K nezaplacení je také jeho praxe u StB, kdy základ všeho je mít na každého nějaké
to kompro, s jehož pomocí vydíráme, či přímo likvidujeme. Závěr příspěvku je samozřejmě fabulace, však
podložená fakty z jedné moc zajímavé knížky, kterou by mi asi trestně stíhaný premiér při svých
autogramiádách nepodepsal.
10. srpna
Podívejme se, podívejme se, tak ona ta finanční kontrola na GIPSu svůj úkol splnila, a tak vlastně
potvrdila prvotní podezření Andreje Babiše na porušení rozpočtové kázně, neboli ten Murín samozřejmě
odešel zaslouženě. Teď ještě něco na toho Nevtípila, aby nový vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo konečně
celému světu potvrdil, že šlo skutečně o kampááň, a možná že se někde najde i stopa vedoucí až ke
Kalouskovi.
Snad stojí za připomenutí, že Murín nebyl první. Ještě v roli ministra financí zaslal Babiš přepadovku i na
vyšetřovatele, jenž měl na starosti vraždu Františka Mrázka. Toho Mrázka, který se s Andrejem tahal o
Setuzu a který měl v nejbližších dnech získat kompra nejen na PPF, ale hlavně na Agrofert. Vyšetřovatel byl
po následné kontrole nucen odejít a Andrej mohl znovu vést vítězný boj proti korupci.
Také věříte na náhody?

24. srpna
Představte si, že by si Slováci za premiéra
zvolili Čecha. (Už to je nemyslitelné.) Navíc
Čecha, který jim vytuneloval většinu podniků a
navíc je připravil o nemalou část dotací. Čecha,
který by jim zprznil klobásy, halušky a
slivovicu. Takového "dopičichlapa" by rovnou
narazili na hák jako Jánošíka. A u nás se mu
zvedají preference! Velebnosti, je mi na blití...

Reakce na vypískání Babiše při pokládání věnců 21. srpna před Českým rozhlasem.

Pusťte si Krylova Neznámého vojína. Tam je to jasně řečeno. My jsme nehanobili oběti srpna, my jsme je
naopak bránili před zneuctěním. A to zneuctění bylo! Podvodník, který by bez ruských tanků nebyl nikdy
nomenklaturním kádrem, a po té gangsterským kapitalistou, nemá v politice co dělat!

Začínají vylézat na povrch zajímavá fakta o prezidentské kampani M. Zemana. Zatímco finanční správa
pomocí bonzácké EET chce vědět i kolik hostů bylo na vaší svatební hostině a co snědli a vypili, nemalý
přísun financí jak k první, tak druhé volbě nikoho nezajímá.
29. srpna Nejsem právník, ale obyčejný selský rozum mi říká: 1) Kdo v prezidentské kampani, lže, podvádí
a nedokáže zdůvodnit a vysvětlit původ peněz, které mu tuto kampaň financovaly, měl by být ze soutěže (z
funkce) vyloučen. Je to jako ve sportu - podváděls - červená karta. 2) Pokud by se zjistilo, že tyto finance
pocházejí od jiné mocnosti, od mocnosti, která by ráda změnila směřování naší republiky, pak je tento
člověk (prezident) de facto prezidentem spíše této mocnosti, a také by s ním podle toho mělo být nakládáno.
Paragrafy o velezradě a vlastizradě stále existují. Howgh!
Opět dezinformace: Všichni ti demonstranti jsou samozřejmě placení, což je podle premiéra normální,
protože on by přece nic zadarmo nedělal. On by nic nedělal ani pro své svědomí, a dokonce ani z nějakého
přesvědčení či v zájmu dobré věci. Čo to, do piči, je, také kokotiny?
31. srpna
Bohužel se stáváme póvlem Evropy. Ještě že tady máme aspoň ty hrstky "placených" demonstrantů. Ale
kdy se přidá zbytek národa? Kdy se tohle všechno přestane lidem líbit? Asi až budou zase prázdné obchody.
Až začneme znovu žádat o devizový příslib. To už ale může být také pozdě...
1. září
TV Prima se ve své upoutávce na pořad Partie dopustila nehorázné lži. Použila záběry protibabišovské
demonstrace u rozhlasu a diváky informovala o tom, že jde o tzv. vítače, kteří protestují proti migrační
politice premiéra. My, kdož jsme tam byli, víme své. Co však na to řekne Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání? Bude mlčet?
Rada naopak odvážně vystoupila proti Českému rozhlasu, který odvysílal reportáže Janka Kroupy ohledně
Babišova neoprávněného hospodaření na pozemcích, které mu nepatří, ale za které bere nemalé dotace.
Rozhlas prý byl neobjektivní a je povinen učinit do 7 dnů nápravu. RRTV má být nezávislá skupina
odborníků, která dává záruku, že žádný audiovizuální kanál nebude jednostranně zneužit v politické soutěži.
Nevím, jestli náhodou také nezapomněla třeba na moderátora mnoha tváří, jistého Soukupa.
Přátelé, za humny už je plíživá normalizace!
Blíží se jubilejní výročí vzniku republiky, která již neexistuje. Každý politik si zde chce přihřát polívčičku,
dokonce i komunisté se dušují Masarykem, Ach jo!
20. září
Má vůbec současná politická garnitura
právo slavit stoleté narozeniny republiky?
21. září
Víte o nějakém kladném, záslužném
či státnickém činu, který Miloš Zeman
vyprodukoval během své politické kariéry?
Ale ano, stále produkuje a produkuje.

Opět reakce na Babišovo tvrzení, že normální člověk přece nepůjde zadarmo až několik hodin řvát někam na
ulici.
3. října
Člověk, který stále demagogicky trvá na své fixní ideji, je buď blázen, nebo naopak tvor s tak
zdeformovaným charakterem, který nedokáže pochopit takovou jednoduchou věc, že normální občan může a
smí dát najevo svůj názor i bez finanční odměny. Je vidět, v jakých kategoriích náš "premiér" přemýšlí, a
jakým směrem kormidluje naší republiku. Hanba, hanba, stokrát hanba!!!!!!!
Krym, novičok, Číňané i Vladimír Vladimírovič, neexistující válka na Ukrajině i boj o hackera Nikulina. Čí
je vůbec Zeman prezident? Aha, vždyť se říká, čí vodku piješ, toho píseň zpívej…
3. října
Když si zpětně vyhledám, co Zeman prováděl za sviňárny jako premiér a co prosazuje jako ruský dosazenec
dnes, divím se, divím, že ještě...
P.S. A co vůbec dělá biska?
Nejedlý posílá zprávy do země, kde ještě dnes znamená 19. století, ale i tak věřím, že ne všichni zpravodajci
byli postaveni mimo službu. Ale jak tyto informace dostat k lidem? A budou ti dnešní lidé o to vůbec stát?
A máme po komunálních volbách. I když Praha spolkla přes polovinu volebních nákladů zájmové skupiny
Agrofert – ANO, výsledek tomu neodpovídá. V Praze ANO prohrálo!
7. října

Bureši, Bureši,
v Praze už tě neřeší.
Praha, ta tě kopla v řiť,
tož si jinde štěstí chyť!

A blíží se, blíží, ty republikové narozky, a již také prosakují první zprávy o tom, kdo že bude vyznamenán tou
poctou, že mu sám prezident připne na mužnou (ženskou) hruď nějaký ten metál. I když mezi abonenty jsou i
lidé, kteří si toto ocenění zaslouží, převažují samozřejmě kamarádíčci a vlezdoprdelkové. Ale mne to nevadí.
Než dostat vyznamenání od Zemana, raději bych si i jenom potřásl rukou s prezidentem jiným. Slušným,
čestným, férovým, ušlechtilým a tolerantním.
8. října
Všechny medaile od Zemana stejně přestanou mít brzy nějakou cenu. Ony ji vlastně už nemají dnes. Ale co,
Husák to na krk věšel také jakémukoliv individuu - a kde dneska je? A kde jsou ti bastardi? Nejen Pánbůh,
ale hlavně dějiny to všechno správně zhodnotí.

I druhé kolo voleb do Senátu dopadlo velmi povzbudivě. Bez komunistů a pouze s jedním kandidátem ANO.
Konečně snad se tahle instituce stane důstojným protivníkem jak hradnímu škůdci, tak i kriminálníkem
ovládané sněmovně. Teď už víme, proč ony síly tak si podobné chtěly vždy Senát zrušit. Houby, pánové, a
opravdu přijdou dny ještě krásnější.(Možná.)
13. října
A přijdou dny další, ještě krásnější a ještě veselejší. Nemusí hned zvítězit pravda a láska, stačí, když ti dva
kokoti zmizí v propadlišti dějin
.
Hamáčku, Hamáčku, kdy ty nejen vyřkneš nějaký svůj vlastní názor, ale dokážeš za ním i chlapsky stát.
14. října
Hamáček je dosazený neuměl, ochotný ke všemu a k ničemu! Je to pravděpodobně tajný Zemanův záměr,
jak úplně rozbít sociální demokracii, která mu kdysi udělala malou bolístku, kterou mu dodnes nikdo
nepofoukal. Bude to Hašek nebo Zimola, kteří se s pokorou vrátí k otci Rozvračeči?
Že je náš prezident, mírně řečeno, hubatý, to už ví celá republika, ale takovéhle sprosťárny do rozhlasu…
(ekonomičtí zmrdi)
15. října
Mohl by nějaký doktor, specialista na duševní nezpůsobilost, vysvětlit Zemanovi, že nežije v Římě, ale
pouze v Lánech, a že není všemocným císařem Caligulou, nýbrž pouze naším zaměstnancem, tzn.
"dočasným" prezidentem této země. Sice křivě přísahal, že bude ctít a dbát o dodržování naší ústavy, však
opak je pravdou. Pane Chocholoušku, prosím!
15. října
Shlédl jsem na TV Seznam reportáž o dealerech drog na Václavském náměstí. Jde o migranty z afrických
zemí, kteří jsou zde již desítky let. Policie nezájem, magistrát nezájem a naši světově proslulí bojovníci proti
migraci (Hrad a SPD) také se tváří, že o tom jako nevědí. Proč tedy nekonají, když si na tom založili svoji
politickou kariéru? Miloši, Tomio, do boje, máte konečně možnost!
Pokračování diskuse o blížícím se svátku republiky..
Nebýt ruských tanků (a tudíž i našich obětí na životech) nemohl by Bureš udělat kariéru, a tím by ztratil i
šanci stát se po Listopadu bezohledným kapitalistickým žralokem. Jeho účast je urážkou všech obětí!!!!
21. října
Dokonalá reprezentace státu: jeden vrcholný politik se vyžívá ve sprostých českých slovech
a druhý ani česky pořádně neumí.
28. října
Velkolepé oslavy stoletého výročí naší republiky mi připomínají zpověď znásilněné ženy, která tvrdí,
že je stále ještě pannou.
Teď jsem viděl Miloše Zemana odemykat komoru s korunovačními klenoty. Nevím, jestli je vůbec vhodné
takto nemohoucího muže ještě nenávidět. Smutek, lítost, zmar.
9.listopadu
Ani já bych neurážel, ani já bych si nedělal legraci ze smrti (i když černý humor miluji), ale když někdo šest
let uráží, zesměšňuje a ponižuje mne (neboli celou skupinu nás), nemám důvod mu přát nekonečné zdraví.
O kompak asi jsou výše umístěné řádky? Kdopak vypadá tak zdravě, tvrdí o sobě jaký je junák a pro jistotu
k sobě nepustí žádného neprověřeného doktora?

14. listopadu
Asi víte, co znamená házet hrách na zeď. To samé je pracovat s lidmi, jinak příjemnými a přátelskými, však
vychovanými nejen českými komerčními tv stanicemi, ale i současnou politickou kulturou. Cituji: "Je to
všechno snaha opozice získat moc a znemožnit Babišovi vládu, protože to dělá dobře. On jediný připravuje
tuto zemi na příští krizi. Řídit stát jako firmu je ta nejideálnější forma vlády. On a Zeman jsou jedinou
zárukou proti uprchlíkům. Chcete snad, aby tu muslimové znásilňovali a vraždili? Novináři lžou a zasívají
nenávist do společnosti, která chce mít konečně klid!" Poukázání na nějakou ruskou kartu pouze uvolní
lavinu výčitek, a co ti Američani? Velmoc jako velmoc, politika je špína!
Ó, děkujeme ti, ty velký zm... na Hradě, jak se ti povedlo tuto společnost narušit! Bude to zase trvat nejméně
generaci, než se dostaneme na běžný evropský morální průměr, pokud se tam s vidinou tvých budoucích
skutků vůbec dostaneme.
Neboli, dámy a pánové, čeká nás opravdu fůra práce.
17.listopadu
Dobrá rada policii: zaměřte se
na kabelky Moniky Babišové.
To dříve k pádu vlády stačilo.
18.listopadu
Malý úkon pro člověka, velké gesto pro národ. Vladěnko, děkujeme!
Reakce na prezidentské a babišovské kytice v odpadkovém koši. Ach, ti fašisté…
18. listopadu.
Bojím se, bojím, že až se nám podaří zbavit těch dvou současných škůdců, přijde sekáč třetí. A ten se už
zakecávat nebude... Ano, mluvím o Klausovi juniorovi, jenž svou rétorikou spíše zapadá do lovišť SPD.
21. listopadu
Poplašná zpráva, zpráva poškozující názory jiné skupiny lidí, sprostá lež. Nevím, proč policie ještě nejedná.
Aha, nejdříve se musí vyřešit demokracii ohrožující kytky v koši.
Aféra s uneseným Babišem juniorem. Zatímco jinde by byl jeho otec studem bez sebe a veřejnost by na něj
hleděla s nejhlubším opovržením – u nás rostou hnutí ANO volební preference.
23.11.
Jak to tak poslouchám, mají to u Babišů všechno naopak. Děti jsou zdravé jako řípy a otec je duševně
nemocný. (Česky - debil.)
24.11.
Hlasování o nedůvěře vlády. Pokud chtěl Babiš podporu komunistů, musel se jít nejdříve k nim na
kobereček tak trochu vybrečet. A hlavně slibovat, slibovat a slibovat. Máme se na co těšit.
Vydíratelný premiér - Nejdřív se musí dostavit na pohovor
ke komunistům a potom
čekat, jaký oni poslali posudek prezidentovi.

24.11.
Dokonalá reprezentace státu: jeden vrcholný politik se vyžívá ve sprostých českých slovech a druhý
ani česky pořádně neumí.
25. 11
Bureš se ohání svými 30% pro ANO, jenže ve skutečnosti teď rozhoduje o osudech státu 7% hlasů KSČM a
možná také pouze pár jedinců napojených na Rusko. Jasný důkaz plíživého převratu!

Myslíte si, že kabelky paní Nagyové (Nečasové)
byly dražší než Burešovy zlodějiny?
A tenkrát padla vláda...
9. prosince
Tak mě napadlo, že kdyby naše rozvědka a policie konala jako v případě Nečase ( tam snad ani vláda nic
nařizovat nemusela, a dokonce ani nesměla, či nemohla) a vtrhla do Lán,kde všechno v poutech odvede
do vazby, začalo by se odvíjet podivuhodné a snad i plánované divadlo. 50% populace s podporou ruské
menšiny by požádalo o bratrskou pomoc, fašistické bojůvky by byly nejen zlikvidována, ale připíší se jim
všechny následující ztráty na životech, ale hlavně i škody na slibně se rozvíjejícím se národním
hospodářství. Volání po klidu na práci bude stále silnější a nutnost normalizovat náš život dokonce
nejdůležitější. My starší to známe, mladší nechte si vyprávět. Dokonce i novodobého Husáka tu máme (ten
originální se aspoň naučil v kriminále přece jenom trochu česky), tak do toho, moloďci! Ať už konečně
víme, jaká bije!
26. prosince
Dnes v poledne jsem byl postaven před jednoduchou volbu: Buď vypít hořký kalich lži a nenávisti, nebo se
zakousnout do zlatova upečené kachničky. Proč my, Češi, dáme většinou přednost jídlu?
Ano, mluvíme o vánočním projevu prezidenta republiky, o onom gejzíru moudra, dobroty a velkorysosti.
Vždyť posuďte sami: Nejprve se vysvětluje, proč jsou prezidentské projevy nyní vánoční. Je to návrat
k tradici, vždyť novoroční projevy zavedli bolševici (fuj), sám Klement Gottwald, který chtěl tyto svátky
zrušit a zavést pouze sovětskou novoroční jólku. A to se musí co? Odsoudit! Naopak pochválíme současné
komunisty, jak jsou státotvorní, příkladní a pracovití. A proč by nebyli, když jim sám řečník dal i při mizivém
volebním procentu takovou šanci. Jenom jeden prstíček si ohřejeme… Zatím. Dále se musí pochválit ty
skoro 3 miliony zemanovských voličů a aby příští takový exot dostal hlasů ještě více, je zde návrh na povinné
volby.Dále je potřeba se zmínit o příkladné spolupráci Visegrádské čtyřky, která se pomalu ale jistě vzdaluje
nejen samotné EU, ale i demokracii.
A pak už jen kritika, zášť, nenávist a oblaka síry. Obžaloba demonstrantů, kteří chtějí demisi vlády, a tak
zneuznávají výsledky regulérních demokratických voleb. Nic na tom, že ony fašistické bojůvky povětšinou
lidí důchodového věku žádají pouze a jenom demisi trestně stíhaného premiéra, jehož gangsterská činnost
ohrožuje pověst naší republiky. To však našemu hradnímu podnájemníkovi nevadí, protože pravdu má

vždycky jenom on. A když on něco řekne, tak tomu věřte. Tak tomu „musíte“ věřit. Je také přidán výsměch
našim bezpečnostním službám, které si vymysleli (teď se všichni smějí), že prý k nám Číňané vysílají špiony.
(Bouřlivý smích). Proč by to dělali, když tam u nich je všechno daleko lepší? Dokážou lépe a levněji stavět
dálnice, železniční tratě i koncentrační tábory. A jsou mistři v transplantaci orgánů. To byste koukali!
Závěr humanitně laděného projevu patří samozřejmě televizi, médiím, neziskovkám a církvi. To prý jsou ti
„lepšolidé“ kteří neustále radí, ač sami nedokázali nic!
Oproti našemu panu prezidentovi.
Tak ani nevím, jestli se mám těšit na Vánoce příští…

