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Prezident Lyn

Ostrý letní žár m že zp sobit úžeh a do asn zatemnit mysl. A na pražských Hrad anech se slunce
opíralo do hradních st ech ostošest. lov k by si ekl,
že práv nevybíravé slune ní paprsky jsou p inou
toho, že hradnímu pánovi za alo strašit ve v ži.
Slunce je v tom však nevinn . Symptomy duševní slabosti m žeme totiž pozorovat dlouhodob a stav pacienta se nezlepšuje.
Pro nevyužít toho, že stát funguje jako soukromá
pojiš ovna pro odchovance prognostického ústavu,
kte í si mezi sebou rozd lili moc a samolibými úšklebky to dávají všem najevo. A tak Hrad dostane sto milion na bezpe nostní opat ení, protože prezident
Zeman se domnívá, že je možným cílem teroristických útok . Jak jinak si dodat na vlastní d ležitosti
a ješt to nechat zaplatit ty pitomce, co pro n j
(nebo proti n mu) hodili lístek do urny, nebo ty, co
nikam nic nehodili a rad ji šli na jedno to ené, aby
pak u stolu zopakovali staré moudro, jak u koryta
akorát vyst ídá nažraný prase hladová svin .
žeme te hádat, jak velký kanón si vlastn za
ten obnos m že opat it. Evidentn nic, co se dá nosit
v kapse i kabelce, to asi nebude. Menší st elné zbradoporu il spíše adovým ob an m. Na mysli m l
nejspíš hlavn ty, kte í v minulosti p i xenofobních
demonstracích sk ípali zuby p i pohledu na antifašisty a volání „A žije Zeman“ prokládali rykem:
„Pus te nás na n !“
„Prezident se také vyslovil pro to, že by se ob ané
li kv li terorismu vyzbrojovat,“ uvedla poslední
ervencový den eská tisková kancelá . Po exhibici,
i níž si prezident zanotoval, i když ty noty kroutil
jak paragrafy, s rasistou Konvi kou na pódiu hymnu,
se tak te pro zm nu postavil do jedné ady s rasistou Mat jkou z SSO, který se také svého asu dal slyšet, že bude-li v ulicích víc st elných zbraní, bude
tam bezpe
ji. Poslední dobou je trendy vydávat
dojmy za pojmy a ignorovat experty z konkrétních
obor . Stejn jako odborné studie vyvrací blábol
o tom, že migrace je „ ízená invaze“, jiné zas dokazují, že spole nost plná zbraní je mnohem nebezpe
jší a navíc se v ní projevuje necht ný efekt tzv.
závodu ke dnu. Jenže takovými studiemi si demago-

gové a populisti utírají zadky a v í, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Nanešt stí s takovou
politikou slaví u mnohých úsp ch. V
v pitomost
a víra tvá ti dá do asný pocit uspokojení.
že ale jít taky o prezidentovu vst ícnost v i
zbroja ské lobby. Není to tak dávno, co se poklonil
zbrojovce Sellier & Bellot za to, jak rychle jí rostou
tržby a zisky za export munice do mnoha zemí sv ta.
A co teprve, kdyby pomohl zvýšit i prodej tuzemský!
vodn si k tomu vybral armádu, ale asi to nebylo
dost. Na okraj poznamenejme, že zbran a munice
eské výroby se ve velkém objevují v rukou diktátor
a v problémových oblastech. Prachy sem, ale d sledky, které tenhle krvavej kšeft zp sobí, a z stanou za
ostnatým drátem na hranicích Evropy nebo utopené
ve St edozemním mo i.
V Ústav R, l. 54, odst. 3 se praví: „Prezident republiky není z výkonu své funkce odpov dný.“ (Mimochodem v Trestním zákoníku se to ozna uje jako
„nep etnost“.) Odhlédneme-li od toho, že se prezident skute
do puntíku podle tohoto odstavce chová, je z ejmé, že co neprošlo jeho spoluzp vákovi
Konvi kovi, je u prezidenta trestn nepostižitelné.
Pokud tedy nabádá majitele st elných zbraní, aby je
doma neoprašovali jako suvenýr, ale používali je, staví se do pozice soudce Lynche. Za chvíli totiž m že
taky íct, že to on stanoví, kdy bylo nutné tyto zbrapoužít. A není ani vylou ené, že p estane mluvit
o zbrojních pr kazech. Populisticky se ohání nebezpe ím terorismu, aby ospravedlnil svou protihumánní
štvavou politiku, a tak se brzy m žeme do kat i toho,
že bude beztrestn podn covat t eba k preventivnímu lyn ování. Vysloužilce pro nový Ku-klux-klan posbírá na pódiích snadno.
lov k nevychází z úžasu a nev ícnými slovy „To
se snad úpln posral“ komentuje s pohledem k Hradu
každý nový blábol jeho šéfa, pop ípad jeho v rných
hradních poskok . N kdy p ichází na mysl, jestli tam
z dlouhé chvíle nehrajou hru o v tší pitominu. Standarta „Pravda vít zí“ tak nad Hradem p sobí velmi
nepat
a opravdu by se tam lépe vyjímaly ony
ervené trenky, s každým blábolem víc a víc pod lané.

