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zvoleného v přímé volbě. Vycházel nejdříve po jednotlivých dílech během podzimu 2017 na
serveru Noviny.cz. Poskytuje vyčerpávající, velice vyčerpávající obrázek téměř celého funkčního
období prezidenta Miloše Zemana.
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Předehra: Je to kampaň... a volba
Samotnému působení v úřadu prezidenta předchází zahřívací fáze. Miloš Zeman, ačkoliv je lidu znám už od
samého zrodu demokracie na přelomu let 1989-90, poslanec a premiér, se teď jako důchodce vrací z odpočinku
na Vysočině do politiky a dává o sobě opět vědět. Stručná výseč z doby před volbami ukazuje, co vedlo k tomu, že
se lid rozhodl znovu pro něj.

Rok první
...který začne březnem, lavina událostí semele virózu i s klenoty, kancléřovu prověrku, Nečasovu vládu i vlastní
vzdorokabinet, Babiš ale do vlády nové vpuštěn nebude a ani vrah Kajínek se na svobodu nepodívá.

Rok druhý
...v němž je Babiš jmenován vicepremiérem, ale Kajínek ve vězení rozhodně zůstane, kancléř si prověrku
rozhodně doplní, jinak končí, prezident se poučí v Číně, válka neexistuje stejně jako prezidentovo panictví, zato
existují bablbam a pasy, což je k**da, ale Miloš Zeman se nebojí a vejci uhne.

Rok třetí
...v němž rozjetého prezidenta fascinuje Peroutka s Konvičkou, Hitler se Stalinem i Lavrov s Putinem a kancléř
stále nemá prověrku, ale pozve si na Hrad zájezd z Osvětiman. Smrt vegeteriánům! Kajínek na svobodu
rozhodně nepůjde.

Rok čtvrtý
...v němž přijede Číňan, kancléř prověrku nedostane, Peroutkův článek se stále nedaří najít, nepovede se ani
několik pohřbů, ani medaile pro Bradyho, ale Forejt špatně skončí a místo ejakulace myšlenek dostaneme
samopal.

Rok poslední
...v němž přijede člověk z Maghrebu, Kajínek dostane milost, premiér málem dostane holí, dřevorubci
nepřeříznou ženy, Zeman nebude pít a už zase bude a tak dlouho se bude vypravovat do Bílého domu, až
nepojede nikam a ani žádnou kampaň za znovuzvolení nepovede.

Předehra: Je to kampaň…

Píše se rok 2012 – skutečná prezidentská pětiletka, která mnohým vezme dech, je stále ještě před
námi. Nahlédněme nejprve krátce na dvě etapy, které jí předcházejí. Do kampaně, v níž Miloš
Zeman po desetileté přestávce strávené objímáním stromů vystoupí z vysočinských hájů, a na
volbu, v níž porazí úplně všechny.

Jaké vlastnosti by měl mít prezident republiky? Kandidátu Zemanovi by stačila
jedna:
„Měl by mít schopnost tvořit dohody a schopnost tyto dohody dodržovat.“

Jak uvádí v roce 2012 na stránkách zemannahrad.cz v sekci „Proč kandiduji“ v
kampani pro první přímou volbu prezidenta, hlava státu by také měla
„uklidňovat konflikty, mírnit kontroverze a nikoliv je naopak zesilovat“.

Milosti by on neuděloval. Ale například by navrhl, ať stát umožní lidem, aby si
doma mohli vypálit 200 litrů kořalky pro rodinu a známé.
Kandidáta Zemana do funkce prezidenta navrhuje Strana přátel občanů –
Zemanovci. V jejím vedení jsou mimo jiné Vratislav Mynář, podnikatel s penziónem
a skiareálem v Osvětimanech, 290 – 380 metrů nad mořem, a Martin Nejedlý, šéf
české pobočky ruského ropného gigantu Lukoil, který během a po pádu sovětského
impéria mezi lety 1990 – 2000 za nepříliš známých okolností žil a pracoval v Rusku
– ten bude hlavním hybatelem Zemanovy kampaně a jejího financování.
V roce 2012 MF Dnes odhaluje nesrovnalosti ve financování SPOZ. Jako dárce uvádí
strana lidi, kteří o darech nic nevědí.
„Nejsem pokladníkem SPOZ, a proto nevím, kteří dárci této straně věnovali či
nevěnovali sponzorský dar,“ myje si ruce Miloš Zeman. Jeho kampaň prý bude
transparentní.

Kandidát Zeman je ekonom a socialista. Je zastáncem skandinávského modelu,
vysokého zdanění a státních investic, naopak sociální dávky by nezvyšoval a některé
by snížil. Krizi eurozóny považuje za zdramatizovanou novináři a jako eurooptimista

ví, že z každé z krizí vzešla Evropská unie posílena. Odhaduje, že Česká republika
může nahradit korunu evropskou měnou euro kolem roku 2017, a podporuje hlubší
evropskou integraci, což je podle něj
„cesta, jak zvýšit efektivitu všech členských států a jak zvýšit mezinárodní prestiž
EU“.

Neváhá se ale ucházet ani o protievropské komunistické hlasy, když (stejně jako Jiří
Dienstbier) přichází požádat Výkonný výbor ÚV KSČM o podporu. „Oba kandidáti se
shodují v tom, že pokud dostane politická strana, včetně komunistické, důvěru občanů, má právo
se podílet na správě země,“ těší se poté předseda KSČM Filip.
Hnutí ANO Andreje Babiše zveřejňuje na svém webu článek „Miloš Zeman byl a je
ochráncem korupce“. Kandidát Zeman nadále nechce zveřejnit informace o
sponzorech své volební kampaně. Odkazuje na svůj tým, který ale publikuje jen
jejich část. Zato zveřejňuje celý volební videoklip, v němž expremiér objímá stromy.
Režisérem videa je Filip Renč.
Kandidát Zeman je už od počátků své politické kariéry znám tím, že pro ostré, ani
zábavné výroky (označované jako bonmoty) nechodí daleko, a tak například 18.
ledna 2013 v předvolební debatě v TV Prima se soupeřem z 2. kola prezidentské
volby knížetem Schwarzenbergem odpovídá na moderátorův dotaz, jestli jsou
důležité rodina a prostředí, kde člověk vyrůstá, takto:
„Knížata měla právo první noci a díky tomu zdegenerovala, protože své nevolnice
nemusela znásilňovat, vydávat na to energii. Zatímco my zemani jsme si právo, nejen
v sexuální oblasti, museli vždycky těžce vybojovat, a proto jsme nezdegenerovali.“

Někteří diváci v sále se smějí a tleskají, jiní bučí. Výroky kandidáta Zemana v
diskusním pořadu České televize Hyde park vyhodnocuje Demagog.cz, společnost
ověřující výroky politiků, a nedopadne to moc dobře. Z 18 výroků označuje jen 8 za
pravdivé. 5 jich je nepravdivých, 3 zavádějící a 2 neověřitelné.
25. ledna, v 1. den rozhodujícího 2. kola volby prezidenta, vychází v bulvárním
deníku Blesk celostránkový inzerát „Nevolte Karla Schwarzenberga“, který ze
Zemanova soupeře činí sympatizanta sudetských Němců a straší zpochybněním
výsledku druhé světové války. Podle Schwarzenbergova týmu inzerát porušuje
volební zákon a sám napadený kandidát ho považuje za „nehoráznou lež. Je to proti
mému celoživotnímu přesvědčení“.
Inzerát podal právník Vladimír Zavadil, podle záznamů Ústavu pro studium
totalitních režimů poručík StB a člen KSČ. Mediální agentura, která zajistila
umístění inzerátu v Blesku, ještě ten den vydává „hlubokou omluvu“
Schwarzenbergovi i všem občanům „za to, že bylo zneužito našich služeb v oblasti nákupu
mediálního prostoru“.

Volba

26. ledna 2013 Miloš Zeman vyhrává první české přímé prezidentské volby, když ve
2. kole získává 2 717 405 hlasů – 54,8 % (jeho soupeř Karel Schwarzenberg
2 241 171 – 45,2 %). Vítězí ve 13 ze 14 krajů, jen v Praze drtivě prohrává (34 % ku
66 %). Nový prezident se ujme úřadu 8. března.
Miloš Zeman slaví se svým štábem v jednom z pražských hotelů. Tam vyhlašuje, že
nechce
„být prezidentem kmotrovských mafií. Chci být prezidentem všech deseti milionů
občanů, tedy i těch voličů, co dali hlas Karlu Schwarzenbergovi“.

Ty, posmutnělé, aspoň pobaví výrokem:
„V žádném případě nebudu souhlasit s tím, aby v mé ochrance byli lidé, kteří, když se
na prezidenta vystřelí sedm, byť softwarových, kuliček, nezasáhnou“.

Na mysli má tělesnými strážci nezvládnutý útok na dosavadního prezidenta Klause
sportovní pistolí airsoftovou.
Klaus na Zemanovu výhru reaguje vzápětí: „Konečně tedy zvítězila pravda a láska nad lží
a nenávistí.“ Takto si rýpne do zemřelého věčného rivala Václava Havla během
návštěvy Chile, kde o 2 roky dřív kamera natočila, jak si do kapsy schovává
ceremoniální pero.
Čtyři dny po volbě na konci ledna 2013 míří zvolený prezident stále ve vítězné
euforii na rozhovor do České televize, vyvrávorá z auta, zapotácí se na schodech a
před studiem během rozhovoru s generálním ředitelem ČT Dvořákem spadne z
přehlédnutého schodu.
„Ježišmarja, kdybyste mi dali informaci o tom, že je tam schod, což jste mně nedali,
tak bych málem, ale málem neupadnul. Naštěstí jsem se zachránil. Děkuji všem, kteří
mně nepomohli. Takže pane řediteli, kde máme popelníček?“

– spustí vzápětí a zavede tak, i díky videu z této události pirátsky zveřejněnému
někým z pracovníků ČT, do slovníků první termín svého prezidentství. Popelníček.

Bude jich postupem času víc. Hned vzápětí, zatímco generální ředitel instituce, v
jejíchž prostorách se stejně jako třeba na Pražském hradě ze zákona nesmí kouřit,
ochotně pošle pro popelníček, se o druhý termín postará ředitel zpravodajství ČT
Šámal žádostí o prezidentův podpis do památníčku.
Vítěz prezidentských voleb vystupuje i v televizi Prima, kde mimo jiné říká, že by
chtěl, aby byl obnoven soudní proces s odsouzeným vrahem Jiřím Kajínkem, který
byl v roce 1998 za dvojnásobnou vraždu a pokus o další odsouzen na doživotí.
Amnestie ani milosti coby hlava státu ale udělovat nehodlá – tedy neomilostní ani
Kajínka.
„S výjimkou případu, kdy někdo umírá ve vězeňské nemocnici a chce poslední týdny
života strávit doma, ale to není milost v pravém slova smyslu. Protože jsem
principiálně řekl, že milosti udělovat nebudu, tak to platí i pro pana Kajínka.“

Zeman vyhrál volby díky lžím, ale jeho vítězství platí, rozhodl soud – tak zní titulek
článku na stránkách Televize Nova. Předvolební inzerát z Blesku a další útoky na
kandidáta Schwarzenberga zkoumá Nejvyšší správní soud. Podle jeho mluvčí: „Soud
shledal, že se v těchto případech opravdu jednalo o nepravdivá tvrzení i lži. Dospěl tak k závěru,
že v průběhu volební kampaně došlo k nezákonnostem schopným ovlivnit volební výsledek, avšak
nikoliv tak intenzivním způsobem, který by mohl konečný výsledek změnit“.
Výsledek prezidentských voleb tedy definitivně platí a inauguraci nové hlavy státu
nic nestojí v cestě. (Advokát Zavadil dostane za inzerát, označený za „neetický, a to v
advokátním i celospolečenském kontextu“ od České advokátní komory v kárném řízení
pokutu 850 000 korun. Po odvolání komora výrok o vině potvrdí, ale pokutu sníží
na 20 000 korun.)

Oficiální portrét Prezidenta Zemana, Zdroj: Kancelář prezidenta republiky / Herbert Slavík

Rok první

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony.
Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí.“

– text slibu, který 8. března 2013 v 10 hodin a 15 minut skládá a podepisuje nový
prezident České republiky Miloš Zeman. A po slavnostním obědě s předsedy
Ústavního soudu, Senátu, Poslanecké sněmovny a vlády ho v přítomnosti těchto
svědků podepisuje podruhé. Parlamentní protokoláři totiž v textu o 3 větách napsali
místo slova nejlepšího neskloněný tvar nejlepší. Opravou textu a opakováním
podpisu se předešlo možnému budoucímu zpochybnění slibu, které by v krajním
případě mohlo vést k neplatnosti volby prezidenta. To by ale tento text mohl na
tomto místě skončit.

◊

8. března 2013 se tedy někdejší ekonom, po pádu komunistického režimu pak
prognostik, poslanec, předseda Poslanecké sněmovny, premiér a důchodce na
vysočinském odpočinku ujme funkce prezidenta České republiky. Nad Pražským
hradem se jako přesvědčený eurofederalista chystá vyvěsit evropskou vlajku. Ve
svém inauguračním projevu slíbí, že se bude soustředit na uklidnění a stabilizaci
české politické scény pomocí přátelského dialogu, na podporu osobností, které svým
celoživotním dílem přinášejí prospěch naší zemi, a na setkávání se s občany a že
bude bojovat proti ekonomickým mafiím, neonacistickým bojůvkám a médiím.
Nabídne
„prezidentský úřad jako neutrální pole pro dialog všech parlamentních stran“ a „roli
prostředníka a roli moderátora, ale v žádném případě nikoli roli soudce, protože tato
role prezidentu republiky evidentně nepřísluší.“

Že to bude celé trochu komplikovanější, může napovědět už to, že svůj inaugurační
projev zakončí,

„ač ateista, modlitbou“.

Jeho show tedy může začít.

◊

Tým pracovníků v Kanceláři prezidenta republiky hodlá Miloš Zeman obměnit jen
minimálně, jak opakuje několikrát před i po svém zvolení, ještě i v poslední lednový
den:
„Já už jsem mnohokrát řekl, že do svého takzvaného hradního týmu si vezmu jen řidiče
a tajemníka. A mám takový nepříjemný zvyk, že když něco řeknu, tak to platí,“

opáčí na novinářský dotaz, jestli zaměstná někoho ze své Strany práv občanů –
Zemanovci (SPOZ), jejímž předsedou v tu dobu je Vratislav Mynář, místopředsedou
Martin Nejedlý – šéf české pobočky ruské ropné firmy Lukoil, a od března pak i
Vladimír Kruliš. A v březnu, šest dní po nástupu do funkce Zeman jmenuje
kancléřem Vratislava Mynáře, předsedu SPOZ. A nejvlivnějším poradcem, ačkoliv
bez pracovní smlouvy, zato s nejlepší kanceláří o 3 místnostech, hned vedle těch
prezidentových, se stává místopředseda Zemanovců Martin Nejedlý. (A rok nato
přibude na pozici zástupce ředitele odboru Protokolu místopředseda SPOZ Vladimír
Kruliš.)

◊

Mynář nastupuje do funkce ředitele prezidentské kanceláře bez bezpečnostní
prověrky od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Tu mu zákon nenařizuje, což
se také později stane Zemanovým častým, většinou neoponovaným argumentem.
Jenže prověrka je nezbytná pro styk s utajovanými dokumenty. Bez ní nemůže s
prezidentem nahlížet do zpráv od zpravodajských služeb a účastnit se s ním
některých jednání, jako jsou jednání vlády a Bezpečnostní rady státu a nesmí jet ani
na zasedání NATO a Evropské unie. To vše u šéfa kanceláře prezidenta republiky
může představovat komplikaci, naopak u bezúhonného nejvyššího úředníka nejblíže
nejvyššímu ústavnímu činiteli by prověrka neměla být problémem. Na Hradě ale na
takové detaily zatím není čas.
„Zatím to není podstatná otázka,“

řekne prezident republiky dokonce ještě koncem září.

◊

Je ale teprve jaro, začátek dubna, a prezident Zeman na Pražském hradě, jak slíbil,
vyvěšuje za účasti předsedy Evropské komise Barrosa vedle české vlajky i vlajku
Evropské unie, jejíž přítomnost tam jeho předchůdce Klaus odmítal. K aktu nepřizve
žádné další představitele státu, především ministra zahraničí a svého hlavního
soupeře z nedávné prezidentské volby Schwarzenberga, který to okomentuje slovy,
„jsou civilizované evropské země, kde příslušný rezortní ministr při obdobných příležitostech
samozřejmě vystupuje po boku hlavy státu, a jsou státy, kde převažuje libovůle.“ Zeman také v
Barrosově přítomnosti podepisuje dohodu o zapojení České republiky do
evropského záchranného finančního programu Euroval, které vejde v platnost až s
naším přijetím eura. V tu dobu už podle něj budou řecké a kyperské ekonomické
problémy vyřešeny a Češi jejich dluhy nebudou muset platit.

◊

Desátého května je na Pražském hradě slavnostně otevřena komora s korunovačními
klenoty za účasti všech sedmi symbolických klíčníků, z nichž jedním je hlava státu.
Prezident Zeman se v přímém přenosu České televize opírá zády o zeď a nad
vzácnými insigniemi vrávorá – ale nelze se divit, “podepsala se na něm lehká viróza,“
vysvětlí situaci mluvčí Burianová. Nevíme, zda s virózou souvisí účast vrchního
velitele na oslavě konce tzv. Velké vlastenecké války na ruské ambasádě v
odpoledních hodinách, nicméně výrok zapíše do moderních českých dějin další
zemanovský termín.

◊

Týden nato se chystá Zemanovo první jmenování nových vysokoškolských profesorů
(při něm prezident republiky vystupuje jako formální autorita, o udělení titulu
rozhodují vysoké školy po splnění podmínek podle příslušného zákona). Jenže
ačkoliv literární historik a pedagog Putna schvalovacím procesem své profesury
prošel, Miloš Zeman s podpisem jeho dekretu váhá. Rektor Univerzity Karlovy žádá
prezidenta o písemné vysvětlení. Hlava státu o další týden později jmenovací dekret
podepisuje, ale profesoru Putnovi ho posílá prostřednictvím ministra školství.

◊

V červnu už prezident Zeman vítá pád vlády premiéra Petra Nečase (tu smete
skandál s policejní razií na Úřadu vlády a obviněním z politické korupce a
zneužívání moci premiérovou šéfkou kanceláře a milenkou v jedné osobě). Avšak
navzdory parlamentním stranám (onomu jejich dialogu, který sliboval jen před čtvrt
rokem v inauguračním projevu) a nehledě na oznámenou sněmovní většinu hlasů
pro novou vládu Miroslavy Němcové, jmenuje prezident bez podpory parlamentu, i
když v souladu s ústavou, vládu vlastní, složenou převážně ze svých přátel, v čele s
jedním z nich, Jiřím Rusnokem. Tato vláda ovšem důvěru Sněmovny nezískává, a
proto prezident Zeman musí vzápětí přijmout i její demisi, na žádost poslanců
Sněmovnu rozpustit a na říjen vypsat nové volby. (Svou vládu přesto udrží u moci i
bez důvěry ještě dlouho poté – až do dalšího roku.)

◊

100 dnů je oblíbené časové údobí pro první bilanci nově zvolených funkcionářů, a
tak s prezidentem točí rozhovor Česká televize a ptá se ho i na kauzu Viróza.
„Když jsem viděl to video,“ svěřuje se Zeman, „tak se naprosto nemohu zlobit na
lidi, kteří se domnívali, že jsem byl opilý. Sám bych sobě nevěřil, kdybych nevěděl, jak
to bylo.“

Měl prý horečku, do klenotnice vedou točité schody a on špatně chodí. Dodává
nicméně, že pít je normální, ale není normální se opít, a on se na ruské ambasádě
(kde byl večer před virózou) neopil. A zamíchá do toho i Adolfa Hitlera, když přidá
své oblíbené tvrzení, že nacistický vůdce
„byl abstinent, nekuřák a vegetarián, a prohrál válku,“ zatímco jeho vzor, britský
premiér „Winston Churchill, vypil denně láhev whisky, tři láhve šampaňského a
vykouřil osm doutníků – a válku vyhrál.“

◊

A tamtéž také popírá, že by chtěl pro úřad prezidenta získat pravomoc navrhovat
(iniciovat) zákony.
„K čemu by mně to bylo? Prezident přece musí získat hlasy poslanců, případně
senátorů, aby jím navrhovaný zákon prošel. No a když ty hlasy nemá, tak zákon,

iniciativa neiniciativa, nakonec stejně Poslaneckou sněmovnou neprojde.“ Se
stávajícími pravomocemi je tedy spokojený. „Já jsem si nikdy nestěžoval na
nedostatek pravomocí. Slyšeli jste to někdy ode mě?“

◊

Na konci června je prezident Zeman na návštěvě Německa. Je to zrovna v době, kdy
se stát zabývá případem dvou mladých Češek unesených v Pákistánu. Na dotaz
reportérky německé televize RTL, jestli Česká republika požádá o pomoc Spojené
státy, odvětí:
„Kdybych vám řekl, jaký způsob pomoci to bude, byla by to právě ta informace pro
Taliban nebo al-Káidu.“ Pak zažertuje: „Jste agentka Talibanu nebo al-Káidy?“
Reportérka odpoví, že ne a on se s ní rozloučí „alláh akbar.“

◊
„Pojem ústavní zvyklosti je naprosto idiotský,“ zpraží začátkem července i
novináře z Práva po námitce, že jmenováním vlastní vlády navzdory
Sněmovně zavedné zvyklosti porušil. A pokračuje: „…protože kdyby to byly
opravdu ústavní zvyklosti, tak by nějakým způsobem byly zakotveny v ústavě. Jsou to
jenom zvyklosti. Prezident, byť přímo zvolený, nemůže měnit ústavu, ale má
samozřejmě svaté právo měnit zvyklosti, které nejsou zakotveny v ústavě.“

◊

25. července, měsíc a týden po demisi Nečasovy vlády a dva týdny po jmenování
vlády své, přijímá prezident Zeman na Hradě olomouckého vrchního státního
zástupce Ištvana, který vede vyšetřování, jež za pádem vlády stálo, a vyjadřuje mu
plnou podporu v jeho úsilí odhalit případnou klientelistickou síť spojující politickou
sféru s ekonomickou kriminalitou. Částí politiků je to hodnoceno jako nevhodné
vměšování se do „živé kauzy“.

◊

V srpnu je Miloš Zeman na své první prezidentské dovolené na chatě na Vysočině.
Na místním rybníku se projíždí v nafukovacím člunu, s čímž mu pomáhá několik
bodyguardů.

◊

1. září znovu v televizi Prima mluví o vrahovi Kajínkovi. Dostal totiž od jeho
advokáta žádost o milost. Ovšem
„nevyužiji práva udělení milosti,“

říká k tomu. Vyžádal si prý dokumenty o kauze i o trestných činech, kterých se
Kajínek dopustil před dvojnásobnou vraždou, za kterou byl odsouzen, a
„jsou to hustě popsané tři stránky,“

takže i to je podle něj důvod, proč Kajínka neomilostnit.

◊

Prezident cestuje do Zlínského kraje. Shodou okolností zrovna probíhá volební
kampaň před volbami do Sněmovny a rovněž shodou okolností je na 1. místě
kandidátky Zemanovců na Zlínsku Zemanův kancléř Mynář (a na 8. je, už brzy další
zaměstnanec Hradu, Kruliš).

◊

Při návštěvě Libchav na otázku o přijetí eura odpovídá, že na něj Česká republika
bude připravena zhruba za pět let a přestože vnímá strach veřejnosti z neznámého,
jsou obavy zbytečné.

◊

V Moravskoslezském kraji několikrát vypravuje svůj oblíbený vtip o tom, jak Klaus
a Zeman přijdou do pekla, jako první předstoupí před satana Klaus a slyší od něj,
hodně jsi hřešil, Václave, pohleď na tuto ženštinu, páchnoucí, tlustou, s osmi
bradavicemi a třemi bradami, teď si tě odvede a navěky spolu budete kopulovat, pak
jde na řadu Claudia Schiffer, hodně si hřešila, Claudie, pohleď tady na Miloše
Zemana.

◊

I prezidentova dcera Kateřina se prý objevuje v erotickém příběhu. Zdá se, že se
zúčastnila natáčení akce, na které profesionální pornoherci souloží mezi pozvanými
komparsisty a štáb při tom natáčí pornografické video. Například na jednom záběru
sedí někdo, kdo vypadá přesně jako Kateřina Zemanová, jen dva metry od páru
předvádějícího orální sex. Natáčení se údajně konalo před rokem. Prezidentova
mluvčí tlumočí Kateřinina slova, „nikdy jsem se žádné takové akce nezúčastnila. Jedná se o
podvrh.“ Dívka je však Kateřině nesmírně podobná, což média dokazují i srovnáními
detailů na „civilních“ fotografiích. Prezidentská kancelář ohlašuje, že „podnikne další
kroky“. O žádných krocích právního charakteru už v dalších letech slyšet nebude,
Kateřina se ale na veřejnosti přestane objevovat.

◊

Když už byla řeč o kouření… Prezident kromě obav ze zdravotních následků z pití
alkoholu a z přijetí eura tlumí i obavy veřejnosti ze vdechování cigaretového dýmu.
V továrně na cigarety firmy Philip Morris v Kutné Hoře Zeman sděluje, že kouření
je prevencí Alzheimerovy choroby, protože člověk zemře na rakovinu dřív, než ho
zastihne ‘Alzheimer‘.
„Chtěl bych vás upozornit, že já jsem začal kouřit až ve 27 letech, když se můj
organismus plně vyvinul a tabák vůči němu nebyl nebezpečný. Dovolte mi, abych
vašim dětem doporučil obdobný postup. Aby počkaly do 27 let a potom kouřily zcela
bez rizika,“ navrhuje prezident republiky.

◊

Návštěva kutnohorské továrny na cigarety původně v programu nebyla. Dostala se
tam až místo plánované prohlídky automobilky TPCA v Zemanově rodném Kolíně.

Po ní Kancelář prezidenta žádala, aby zastavila výrobní linku, aby Zeman mohl
promluvit k dělníkům v hale. Firma by ale přerušením provozu riskovala finanční
ztrátu vzhledem k nasmlouvaným dodávkám. Navíc prý připravuje zatím tajnou
novou řadu vozů. Radši oželí prezidentovu návštěvu.

◊

V Ústí nad Labem zahajuje setkání se studenty vtipem
„otázky typu, pane prezidente jak to děláte, že jste tak geniální, si nechte pro sebe“

a zakončuje ho vtipem o tom, jak se on a Václav Klaus dostanou do pekla, první
před lucifera předstoupí Klaus, vedle něj se objeví šeredná stará babice, lucifer mu
řekne, máš hodně hříchů, Klausi, budeš celý život kopulovat s touto babicí, pak
předstoupí před lucifera on, Zeman, vedle něj se objeví topmodelka Claudia Schiffer,
lucifer se na ni podívá a povídá, milá Claudie Schiffer, máš mnoho hříchů… Aula
plná studentů se směje.

◊

Ani na konci října nemá šéf prezidentovy kanceláře bezpečnostní prověrku.
Dokonce o ni ještě ani nepožádal. Prezident Zeman s ním už ale ztrácí trpělivost a v
televizním rozhovoru s Václavem Moravcem je rezolutní:

„Vratislav Mynář si především bude muset urychleně udělat prověrku. To je conditio
sine qua non. Nastupují dvě možnosti – buď si tu prověrku dodělá, to znamená, že ji
dostane, a pak zůstane kancléřem, anebo si ji nedodělá, pak přestane být kancléřem a
já si budu shánět kancléře nového,“

hrozí a dává mu den, maximálně dva (no dobře, toto nejsou žádné Pelíšky; ve
skutečnosti mu prostě dává dva dny).

◊

Na oslavu státního svátku vzniku Československa 28. října na oslavu na Pražském
hradě prezident nezve dva rektory veřejných vysokých škol, protože s nimi v
minulosti měl osobní spory. Na protest proto nepřijde ani většina dalších. Přijmout
od Zemana státní vyznamenání odmítá hudebník Vladimír Mišík, protože
nesouhlasí s některými jeho rozhodnutími. Poprvé od roku 1989 nenavrhuje své
kandidáty na ocenění Konfederace politických vězňů, a to kvůli Zemanovu postoji ke
komunismu. Kritiku pak vyvolává státní vyznamenání udělené Zemanem bývalému
komunistickému prominentovi, šéfovi slušovického zemědělského družstva a svému
podporovateli Františku Čubovi.

◊

Předčasné sněmovní volby s žalostným výsledkem prohrávají Zemanovci s pěti
ministry v Rusnokovo-Zemanově vládě.

Vítězí Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) před hnutím ANO miliardáře
Babiše. Ty se tak spolu, a ještě s Křesťanskou a demokratickou unií –
Československou stranou lidovou (KDU), chystají sestavit novou vládu. Jenže
Babiše provází podezření (a na jeho rodném Slovensku i probíhající soudní řízení)
ve věci jeho údajné spolupráce se Státní bezpečností za socialismu a Hrad
upozorňuje, že „zájemci o ministerská křesla si musí připravit lustrační osvědčení“
potvrzující, že s komunistickou tajnou službou nespolupracovali (tedy osvědčení
vydávané Ministerstvem vnitra je tzv. negativní). Hlava státu nejmenuje členem
vlády nikoho, kdo nebude mít potvrzení čisté. „Žádné výjimky zákon nepřipouští a
prezident republiky splnění všech podmínek pro jmenování členů vlády vyžadoval a nadále
vyžaduje,“ sděluje Zemanova mluvčí Burianová. Babiš negativní lustrační osvědčení
nemá.

◊

Den po volbách, v neděli 26. října, píše Blesk, že se prezident Zeman v sobotu po
skončení voleb na zámku v Lánech tajně sešel s vedením ČSSD – ale bez předsedy
ČSSD Sobotky, který byl v tu dobu v televizním studiu a o akci prý nevěděl. Zato
pod vedením jeho rivala, místopředsedy Haška, s nímž dorazili další 4 vysocí
představitelé strany. (Hašek schůzku několik dní popírá a dokonce i poté, kdy ji
potvrdí další účastník a místopředseda ČSSD Chovanec, Hašek v dnes už slavném
rozhovoru v Interview ČT dokola odpovídá, že jde o fámu a žádná schůzka se
nekonala. Nakonec ji potvrdí všichni zúčastnění.) Miloš Zeman se ke schůzce vyjádří
až 5. listopadu, kdy řekne, že považuje její utajování za komické.

◊

Probíhají povolební politická jednání, nový premiér stále není jmenován a republice
už 5 měsíců vládne Zemanův kabinet v demisi. Mezitím si prezident poraní koleno,
nemůže chodit, rehabilituje v kolečkovém křesle a když 12. listopadu 2013, měsíc
po volbách, mluví o tom, kdy by mohl jmenovat nového premiéra, dotkne se
postižených výrokem, že předseda vítězné ČSSD Sobotka si na jmenování
„bude muset počkat, protože to je poněkud důstojnější záležitost, kterou nemohu řešit
z invalidního vozíku.“

Proti tomu se ozve Národní rada osob se zdravotním postižením, podle které tím
hlava státu navozuje dojem, že člověk na invalidním vozíku má nižší důstojnost než
člověk, který na invalidním vozíku není. A ČTK připomíná amerického prezidenta
Roosevelta, který na vozíku úřadoval během velké hospodářské krize i druhé světové
války.

◊

V průběhu listopadu Zeman podepíše dva kontroverzní jmenovací dekrety:
manželku svého předchůdce a spojence Klause Livii pošle jako ambasadorku na
Slovensko a komunistu, bývalého kosmonauta a tedy prominenta totalitního režimu
Remka coby velvyslance do Ruska. Remek je dodnes členem KSČM, dokonce jejím
europoslancem, a v Kremlu je jako držitel několika sovětských vyznamenání
populární. Oba ve volební kampani Zemana veřejně podpořili.

◊

Začátkem prosince prezident mění mluvčího. Hanu Burianovou střídá Jiří Ovčáček,
34letý středoškolák, někdejší redaktor komunistických Haló novin a bulvárního
Blesku. V květnu příštího roku nahradí Burianovou i ve funkci ředitelky Tiskového
odboru.

◊

Vzápětí přichází pohroma: umírá velikán světové politiky, uznávaný (i zatracovaný)
bojovník proti apartheidu, Nelson Mandela. Chystá se pohřeb za účasti nejvyšších
státníků a dalších významných osobností z celého světa. Jenže v Jižní Africe. A to je
z Prahy tak daleko, že se Zemanův premiér v demisi Rusnok „úplně třepal, abych tam
nemusel jet.“ Jenže „kdo tam pojede?“ ptá se ho v Poslanecké sněmovně ministr obrany
Picek, aniž by někdo z nich tušil, že jejich hovor sněmovní mikrofony přenášejí do
vysílání ČT. „Ty vole,“ oslovuje svého ministra předseda vlády, „já doufám, že prezident.
Já mám ještě nějakej oběd, pak máme večeři.“ Navíc je to dálka jako prase, upřesňuje
premiér. „To bych tam musel nějakou linkou (…). Já doufám, že Miloš je nažhavenej, že chce
někam jet a že pojede. Oni mu to určitě doktoři budou řikat, ať tam nejede.“ Jenže ministr
obrany vidí v prezidentově cestě určitý logistický problém: „Můžeš mi říct, jak vyleze do
těch schodů do toho letadla?“ ptá se. „To je úplná blbost, ještě tam bude nějakej průser,“
připomíná prezidentovo nedávné zranění kolene ministr financí Fischer. „Tak asi
nepoletí, tak je to v prdeli,“ uzavírá konverzaci premiér. Na Mandelův pohřeb pak letí
ministr zahraničí Kohout. Nevadí, pohřbů bude ještě dost.

◊

S blížícím se koncem prvního kalendářního roku prezidentské éry Miloše Zemana je
dalším veřejnosti oznámeným termínem pro podání kancléřovy žádosti o
bezpečnostní prověrku neděle 15. prosince. Načež v pondělí vrchní velitel říká, že
„pevně doufám, že ve středu tento týden.“

Věc tedy jistě bude konečně vyřešena.

◊

Novou vládu republika stále nemá. Stále vládne ta Rusnokova, v demisi. Pro
premiéra už má ale prezident připravenu jinou práci: hodlá ho jmenovat členem
bankovní rady České národní banky, a to na jaře příštího roku.

◊

Pokud jde o vládu novou, Zeman se už poněkolikáté od voleb setkává s Babišem.
Obsah jejich jednání 21. prosince je tentokrát tajný.

◊

Druhý den hlásí politické strany ČSSD, ANO a KDU, že se na sestavení nové
koaliční vlády premiéra Sobotky dohodly. „Vláda je ready. Na počátku ledna může
Sobotka jít na Hrad a vláda může začít fungovat,“ říká Babiš. Koaliční smlouva bude
podepsána 6. ledna.

◊

Na závěr roku ještě prezident Zeman mění tradici posledních desetiletí: nebude
pronášet novoroční projevy jako jeho předchůdci od Gottwalda po Klause, ale
poprvé od prezidenta Beneše přednáší k národu vánoční poselství. V něm bilancuje
pět svých slibů. Znovu připomene, že
„nebudu vyhlašovat amnestii a že nebudu udělovat milosti s výjimkou případů
nevyléčitelně nemocných, kteří se nedopustili závažného trestného činu,“

a také, že
„ve svém inauguračním projevu jsem se zavázal, že se pokusím spíše sjednocovat, než
rozdělovat“

– a splnění tohoto slibu dokládá jedním činem, jmenováním své, neparlamentní
Rusnokovy vlády bez důvěry poslanců.

„Takže: do příštího roku hodně zdraví, štěstí, a životní pohody.“

Rok druhý
UPOZORNĚNÍ: Následující text není vhodný pro děti do 15 let.

Koncem ledna 2014 se čekání na novou vládu vleče už čtvrt roku. Dál vládne
Zemanův kabinet v demisi, ale podezření z Babišovy spolupráce s StB už problémem
pro vstup do vlády není. Šéf hnutí ANO Babiš na Hradě od Zemana dostává ujištění,
že vicepremiérem a ministrem financí jmenován bude (ačkoliv ještě v listopadu
požadované negativní lustrační osvědčení s sebou nepřinesl). „Přinesl jsem mu koš
kosteleckých uzenin, vypil jsem sklenku bílého vína. V pohodě,“ hlásí Babiš. A 29. ledna je
vláda s premiérem Sobotkou i místopředsedou Babišem jmenována.

◊

Zeman, který už
„mnohokrát řekl, že do svého takzvaného hradního týmu si vezmu jen řidiče a
tajemníka. A mám takový nepříjemný zvyk, že když něco řeknu, tak to platí,“

zaměstnává po členech vedení Strany práv občanů – Zemanovců i některé bývalé
členy své skončivší vlády, a to jako poradce. A do analytického odboru jeho
Kanceláře nastupuje už čtvrtý bývalý (místo)předseda SPOZ, Radek Augustin, který
v Zemanovo-Rusnokově vládě vedl její Úřad.

◊

Český prezident následně cestuje Štrasburku, aby přednesl projev v Evropském
parlamentu. Řeční o svém evropském snu, mluví velmi proevropsky, i když kritizuje
unijní byrokracii a slabou zahraniční politiku EU. Naopak podporuje vznik společné
armády a brzké přijetí eura v České republice. Protože ale hlava státu dá opět
přednost cizímu před rodným jazykem, veřejnost se hlavně baví jeho nedobrou
angličtinou a do dějin se zapíše další se Zemanem spojený termín,

bablbam

(prezident měl na mysli žvýkačku a špatně vyslovil bubble gum‚ ‘babl gam‘; jenže
správně měl užít jiný výraz, chewing gum). Vzniknou i hudební remixy jeho projevu,
takže lidé si na YouTube pouštějí hip hop, v němž Miloš Zeman rapuje, že „máj
juropijen drým is lajk bablbam“ (můj evropský sen je jako bablbam) a z kritiky steaku,
který v Bruselu dostal k jídlu, vznikne „dz stejk in dz sentr of dz juropijen komišn“.

◊

Tři dny po zakončení zimních olympijských her v ruském Soči, 27. února obsazují
neoznačení vojáci ukrajinský poloostrov Krym.

◊

Shodou okolností v březnu vypuká ozbrojený konflikt na východní Ukrajině.
Putinovo Rusko poté ukrajinský Krym anektuje. Evropská unie, USA a Kanada kvůli
agresi zavádějí proti Rusku ekonomické sankce, k nimž se připojují ještě Japonsko,
Austrálie, Nový Zéland a pak i další země v Evropě.

◊

V dubnu navštěvuje Miloš Zeman Královéhradecký kraj. Jak říká zastupitelům
hradecký primátor Fink, „ve všech budovách, kde se bude (prezident) pohybovat v Hradci
Králové, budou vypnuty protikouřové signalizace. Tato opatření provází všechny jeho návštěvy.
Já jsem osobně zažil několik návštěv prezidentů v našem městě (…), žádné zatím nedoprovázela
taková nařízení a takové chování kancléře, jako je tomu teď.“ Požární hlásiče údajně kvůli
náruživému kuřákovi Zemanovi vypínají i v Muzeu východních Čech, místo aby mu
řekli, že v muzeu se nekouří. Na začátku debaty s hradeckými studenty Zeman
vtipkuje,
„těším se na provokativní otázky typu, jak to děláte, že jste tak geniální,“

a dojde i na vtip o něm, Klausovi a Claudii Schiffer v pekle.

◊

V Náchodě na náměstí zahajuje setkání s občany slovy,
„otázky typu pane prezidente, jak to děláte, že jste tak geniální, jsou nesmírně
příjemné, ale už jste si možná dávno všimli, že já geniální zdaleka nejsem.“

Když dostane od jednoho z obyvatel pomlázku, řekne:
„Zmlátit vlastní ženu byl můj sen a tento sen se naplní pouze jednou za rok pod
záminkou velikonočních svátků.“

◊

V květnu během návštěvy Plzeňského kraje po dotazu jednoho z místních starostů,
které je jeho oblíbené místo, oznamuje prezident republiky veřejnosti, že
„jsou to Konstantinovy Lázně, tam jsem přišel v 17 letech o panictví.“

◊

V červnu se hlava státu opět silně vyslovuje na podporu brzkého přijetí evropské
měny. Ráda by přijala euro do 3 let.
„Já sám se domnívám, že se to dá stihnout do roku 2017, doufejme, že se to podaří.“

(To by ovšem vzhledem k mechanismům eurozóny předpokládalo přesvědčit
veřejnost, rozhodnout o tom ve vládě a v Evropské komisi a připravit vše včetně
potřebné legislativy 2 roky předem, tedy ještě v tomto roce, během následujících 6
měsíců, jak musí sám vědět.) Připomíná 70procentní spokojenost s eurem na
Slovensku a v Rakousku a zmiňuje jeho výhody: aby exportéři

„nebyli vystaveni takzvaným kurzovým rizikům, to znamená kolísání kurzu měny,
před nímž se musí zajišťovat,“

dále  pomáhá
„hospodářskému rozvoji, zatímco země, které mají národní měny, se často dostávají do
potíží,“

není to všelék, ale
„také není belzebub, euro není zlo, ani nástroj pro zdražování.“

◊

27. června 2014 na náměstí v Pacově jde hlava státu příkladem shromážděným
dětem v odpovědi na dotaz, co nejraději jí:

„Jitrnice, tlačenku a ovar. Tak mi právem říkají i mí političtí nepřátelé. Každý politik
musí mít přezdívku. Dokonce i moje žena mi někdy zálibně hladí mé tři brady a říká,
že ovar je nejlepší studený. Ze zeleniny uznávám pouze brambory.“

◊

A děti-neděti, tentýž den v Humpolci Zemanovi ochotně přistavuje popelník, a
nechává ho kouřit dokonce i tamní škola.

◊

1. července se do Kanceláře prezidenta jako zástupce ředitele Odboru protokolu

vrací Miroslav Sklenář (ten Odbor vedl už za prezidentů Havla a Klause a nyní by
měl podle médií nahradit současného ředitele Forejta).

◊

To už Miloš Zeman míří na dovolenou na Vysočinu, kde se projíždí po rybníce ve
svém nafukovacím člunu za asistence šestičlenné ochranky.

◊

30. srpna se prezident vyjadřuje nezvykle ostře k rusko-ukrajinskému konfliktu.
„Myslím, že pokud by se prokázalo, že jde skutečně o ruskou invazi, a toto podezření
sílí s každým zvyšujícím se počtem údajných ruských vojáků na Ukrajině, pak by
samozřejmě na místě byla tvrdší opatření.“

◊

O pouhé 4 dny později už ale v rádiu Frekvence 1 o ruských vojácích na Ukrajině
pochybuje:
„Zatím nebylo prokázáno, že na Ukrajině je ruská invazní armáda a já beru vážně
prohlášení ministra zahraničí Sergeje Lavrova, že tam žádní ruští vojáci nejsou.
Úvahy o tom, že tam sice jsou, ale jsou na dovolené, mi připadají poněkud komické,
poněvadž v současné době je východní Ukrajina asi nejhorším místem na dovolenou.“

Přitom s vyprávěním o ruských vojácích „na dovolené“ na východní Ukrajině přišla
sama Moskva – ruští politici i média; na přítomnost tisíců příslušníků ruské armády
v bojích v Donbase upozorňuje i evropský vrchní velitel NATO, na jejíchž
summitech nás náš vrchní velitel Zeman zastupuje. Přesto všechno prezident dál
tvrdí, že konflikt na východní Ukrajině je
„občanská válka. Samozřejmě že se z ní může stát i ruská invaze, ale v této fázi je to
občanská válka mezi dvěma skupinami ukrajinských obyvatel.“

◊

A hned další den, právě na summitu NATO, ve Walesu, Zeman říká, že Praha bude
žádat jasné důkazy o ruské přítomnosti na východě Ukrajiny. Udivený švédský
ministr zahraničí Bildt to komentuje slovy: „Nevím, jestli existuje česká zpravodajská
služba. Máte ji? Mohl by se zeptat jí.“

◊

V září 2014 hlava státu oznamuje, že už nikdy nepřijde do České televize
k moderátorovi Václavu Moravcovi.
„Já jsem mu dal dvě příležitosti a třetí mu už nedám.“

Prostě se mu nelíbí, co moderátor řekl o náměstcích jeho vlády z let 1998-2002.

◊

Do Zlínského kraje však na návštěvu znovu jede. Shodou okolností tak jako vloni
opět zrovna běží volební kampaň, pro změnu ke komunálním volbám, a další
shodou okolností ve Zlíně kandiduje prezidentův spolupracovník Kruliš.

◊

A pak už Miloš Zeman letí, celkem poosmé, ale poprvé jako prezident, na Rhodos,
na soukromou, ve světě nepříliš známou konferenci řízenou spojencem ruského
prezidenta Putina, exkolegy z KGB Jakunina, zvanou Dialog civilizací. Tam se v
projevu v ruštině vyjadřuje k brutálním vraždám amerických novinářů extrémisty
islámského státu slovy,
„na televizních obrazovkách vidíme všichni popravy novinářů. Mimochodem já, jako
všichni politici, novináře, hlavně politické komentátory nenávidím, ale přesto se mi
takový přístup k novinářům zdá nepřijatelný.“

Opakuje svůj názor, že konflikt na východní Ukrajině s ruskou armádou
podporovanými a vyzbrojovanými separatisty, který má v tu dobu už 3500 mrtvých
včetně pasažérů sestřeleného civilního letadla letícího z Amsterdamu do Kuala
Lumpur, je jen občanská válka a pouhá chřipka (грипп). A přimlouvá se za Rusko
proti názoru spojenců v EU a na Západě, když říká, že protiruské sankce za
nedávnou anexi Krymu a konflikt na východní Ukrajině, vlastně
„sankce libovolného typu, jsou překážkou dialogu civilizací.“

◊

Závěr října tráví Miloš Zeman v Čínské lidové republice, kde se nechá vézt ve voze
velkého kormidelníka Mao Ce-tunga, masového vraha, který počtem mrtvých strčil
do kapsy i Zemanem oblíbené řečníky Hitlera se Stalinem. V rozhovoru pro státní
televizi komunistické vlády porušující lidská práva pak řekne, že
„jsem přijel do Číny, abych se od Číny učil (…), jak stabilizovat společenský řád,“

a hned v další větě představí a do kamery následně ukáže plyšového krtka z pohádek
Zdeňka Milera. Kromě něj má s sebou v Číně i svého (a Klausova) spojence,
miliardáře, majitele společnosti PPF podnikající v Číně a nejbohatšího Čecha Petra
Kellnera, kterého vezme dokonce přímo na jednání s čínským prezidentem. Zpátky
do republiky se pak prezident namísto vládního letadla vrací v letounu soukromém,
což vyvolá doma údiv a kritiku. „Prezident využil volné kapacity v jednorázově pronajatém
letadle určeném k přepravě zástupců PPF a J&T,“ řekne k tomu mluvčí PPF a jeho hradní
kolega uvede, že „důvodem využití tohoto způsobu přepravy je zásadní časová úspora, která
prezidentovi umožní účast na jmenování nových generálů u příležitosti státního svátku 28.
října.“ Občané tedy vlastně můžou být byznysové lince vděční, protože naplánovat
návrat hlavy státu z ČLR na oslavy nejdůležitějšího svátku vlastní země lépe patrně
v silách prezidentské kanceláře nebylo.

◊

Každopádně 28. října večer už je Miloš Zeman ve Vladislavském sále a uděluje státní
vyznamenání Za zásluhy I. stupně svým osobně blízkým mladým režisérům Filipu
Renčovi, který natočil jeho volební video, a Robertu Sedláčkovi, který o něm natočil
dokument a ocenění přebírá ve slušivé flísové mikině. Svou medaili, udělenou mu v
roce 2002 prezidentem Havlem, naopak na protest proti dekoraci uvedené dvojice
kolegů vrací uznávaný režisér Jan Němec, podle nějž jde o akt arogantní politické
zvůle. „Současná hlava státu postavila do stejné řady zachránce židovských dětí či státníka,

který se významně osobně podílel na porážce Adolfa Hitlera, s filmovými tvůrci, kteří nikterak
nepřispěli k československé státnosti. Pouze ve své profesi přímo či nepřímo pomohli jednotlivé
osobě k politické kariéře,“ míní. Dotčený kolega laureát Renč to označí za „takový
gerontofiligický gesta“ a jestli se dožije Němcova věku, „tak bych nechtěl být takhle zapšklý
a hloupý stařík, jako je on.“ Předávání státních vyznamenání v nejvýznamnější svátek
republiky má stejně vysokou úroveň jako v předchozích letech. Na slavnost tak jako
vloni opět nejsou prezidentem z osobních důvodů pozváni dva univerzitní rektoři, a
proto se jí, tak jako vloni, opět neúčastní ani někteří z dalších představitelů
vysokých škol.

◊

Tak jako v září skoncoval s Moravcem, v říjnu, tak bohatém na události, končí Miloš
Zeman i s rozhovory v týdeníku Českého rozhlasu Hovory z Lán. Nelíbí se mu totiž
rozhodnutí vedení ČRo pořad raději už nevysílat živě, ale předtáčet. To přišlo poté,
co hlava státu (a autor tohoto textu se omlouvá za následující vulgární slova, ale
právě proto, že jde o citaci hlavy státu, jejich autentický přepis považuje za
nezbytný) v posledním vysílání k národu prohlásila, že vláda
„zkurvila služební zákon“,

že jeden z jeho politických oponentů
„v každé druhé větě říká hovno“,

že slovo pussy, jím ovšem nesprávně vyslovované
„pasy“,

„je v angličtině kunda“

a že v textech ruské dívčí hudební skupiny Pussy Riot je
„kunda sem, kunda tam“.

Místo na Radiožurnálu bude prezident k národu živě hovořit na soukromém rádiu
Frekvence 1.

◊

4. listopadu se na tiskové konferenci Zemanův mluvčí vrací ke krtkovi v Číně, chlubí
se smlouvou o koprodukci chystaného česko-čínského celovečerního filmu Krtek a
panda, kterou nejvyšší představitelé ČR a ČLR v Pekingu podepsali, a vykládá
s projevem a erudicí sobě vlastními, že „mohu zdůraznit, že například syn čínského
prezidenta patří mezi velké obdivovatele této animované postavičky, a to si myslím, že mluví za
vše.“
Není to zrovna diplomaticky nejšťastnější zdůraznění, protože o žádném synovi
soudruha Si se v Číně nic neví.

◊

Po roce a půl se v rozhovoru pro DVTV ke kauze viróza vrací tehdejší předsedkyně
Poslanecké sněmovny a tedy jedna ze sedmi tehdejších držitelů klíče od komory s
korunovačními klenoty Miroslava Němcová. Říká, že Miloš Zeman tehdy opilý byl a
že to z něj bylo cítit. „Poznala jsem to proto, že jsem byla těsně vedle něj a z toho dechu cítíte,
jestli má virózu, nebo je tam jiný důvod.”

◊

Prezident Zeman si z toho všeho moc nedělá a labužnicky kouří ve vlaku plném lidí
na úzkokolejce mezi Třemešnou a Osoblahou. Jiný cestující by zaplatil pokutu, ale
Miloši Zemanovi byla dle jeho mluvčího učiněna „laskavost provozovatelů této dráhy“.

◊

Na vzpomínkovou akci studentů u příležitosti státního svátku 17. listopadu na
pražském Albertově, tradičním místě, kde si vysokoškolští studenti každoročně
připomínají boj za svobodu proti nacismu v roce 1939 a komunismu v roce 1989,
přijíždí Miloš Zeman společně se 4 dalšími středoevropskými prezidenty. Při jeho
projevu lidé pískají a volají po jeho rezignaci, on pak z pódia prohlašuje,

„nebojím se vás, jako jsem se nebál před 25 lety“.

Někdo po něm hodí několik vajec. Jedno zasáhne německého prezidenta Gaucka.

◊

Je z toho ostuda a skandál, tu ale Hrad hned den nato překrývá nečekaným
oznámením, že zve do Prahy Vladimira Putina. Vládce země, s níž je Česká
republika společně se zbytkem Evropské unie, s USA a dalšími zeměmi ve sporu
kvůli ruské anexi ukrajinského Krymu a konfliktu na východní Ukrajině, by se měl
podle Zemanovy představy 27. ledna příštího roku v Praze zúčastnit vzpomínky na
70. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim. Mělo by jít o obří akci
světového významu, protože český prezident zve hlavy všech čtyř vítězných
mocností druhé světové války a k tomu i vrcholné představitelé Ukrajiny, Izraele,
Maďarska a zemí sousedících s ČR. Policie chystá mimořádná bezpečnostní
opatření, ale zda se prezidenti Obama, Putin a Hollande a premiér Cameron
zúčastní, dosud Hrad nemá potvrzeno.

◊

V závěru listopadu zastihujeme Miloše Zemana v Kazachstánu, kde říká, že
„pokud jde o Ukrajinu, zastávám neměnný názor, že by mělo dojít k její neutralitě a k
její takzvané finlandizaci.“

To, co spřátelené zemi zvenčí ordinuje, není nic jiného než stav, v němž se na celou
studenou válku ocitly generace Finů: jejich země se musela přizpůsobit zájmům
Sovětského svazu, její suverenita byla omezená a rozhodování v zásadních otázkách
bylo pod vlivem Moskvy. Zemanův mluvčí pak sice ještě píše ČTK, že „finlandizace
není definována jako podřízení zahraniční politiky jinému státu, ale jako neutrální status, tedy
pomyslný most,“ tím ale jen jinými slovy sděluje, že neví, co je finlandizace.

◊

Ve svém druhém vánočním projevu Miloš Zeman, který vloni sliboval, že dodrží

porevoluční pravidlo nejmenovat do vlády nikoho bez potvrzení, že nespolupracoval
s komunistickou tajnou policií StB, vysvětluje, proč to v případě Andreje Babiše
nedodržel:
„Kdybych toto pravidlo dodržel, vláda by ze známých důvodů nevznikla a mohla by
nastat dlouhodobá politická krize.“

A na závěr vánočního přání volí sjednocující hlava státu konfrontační tón, když
patrně v narážce na protesty proti jeho osobě 17. listopadu říká:
„Nikdy nebudu ustupovat řvoucímu davu. Naposledy se řevem dorozumívali
neandrtálci, ale to je poměrně dávno.“

Hezké Vánoce 2014.

Rok třetí

Teprve s příchodem nového roku 2015 se prý prezident republiky dozvídá, že jeho
kancléř Mynář dodal NBÚ podstatnou část dokladů požadovaných k bezpečnostní
prověrce až koncem roku předchozího, 2014, tedy celý rok poté, co o prověrku
požádal, čímž celý proces prověřování zdržel. Prezident, který kancléři dal v říjnu
2013 na podání žádosti o prověrku poslední dva dny – jinak
„přestane být kancléřem“

– o nepodání prý dodnes nevěděl a prý zuří.

◊

Kancelář prezidenta mění náčelníka Vojenské kanceláře.

◊

Hradem slibovaná návštěva hlav USA, Ruska, Británie a Francie v Praze a Terezíně
se jaksi nekoná. Na lednovou vzpomínkovou konferenci k 70. výročí osvobození
koncentračního tábora v Osvětimi za prezidentem Milošem Zemanem přijíždí
z desítek pozvaných státníků pouze slovenský prezident Kiska a předseda
Evropského parlamentu Schulz (mezi hosty je zato i ruský podnikatel Jakunin,
exdůstojník KGB, spolupracovník Vladimira Putina a pořadatel rhodoské konference
Dialog civilizací, jenž je od anexe ukrajinského Krymu na sankčním seznamu USA;
kde se na Hradě jinak poměrně častý host vzal, prý nikdo netuší. Prezidentův mluvčí
tvrdí, že „seznam hostů konference je zcela v gesci jejích organizátorů.“). Světoví státníci
tedy nepřijeli, ale Miloš Zeman i tak dokáže situaci přebít tak, aby na to všichni
rychle zapomněli: ve vzpomínce na osvobozené a oběti holokaustu totiž prohlásí, že
„jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním
časopise Přítomnost článek s titulkem ‘Hitler je gentleman‘.“

A sám coby někdo, kdo o Hitlerovi opakovaně mluví, se diví,

„co vede k této fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným učením“.

(Pak ještě zavelí k útoku na Islámský stát, který přirovná k nacistickému Německu,
a prognózuje, že jinak nám od něj hrozí
„superholokaust, jehož oběťmi budou stovky milionů lidí.“)

◊

Začíná hledání Peroutkova článku. Nikdo ho ale nemůže najít, historici dokonce
tvrdí, že Peroutka, uznávaný novinář a odpůrce nacismu vězněný v koncentračním
táboře, nikdy nic takového nenapsal.

◊

Ve videorozhovoru pro bulvární Blesk se prezident opět vyjadřuje ke kauze Kajínek
s tím, že znovu naléhal na ministryni spravedlnosti, že by bylo vhodné obnovit
soudní řízení. Soud podle něj může doživotně odsouzeného muže očistit, zatímco
„případná milost by ho podezření nezbavila“.

◊

Na únorové besedě s občany Trutnova se vrací ke svému výroku o Peroutkovi. Je
přesvědčen, že se mu podaří článek objevit.
„Dokonce, protože mám fotografickou paměť, vím, že ten článek je na levé straně v
dolní polovině.“

◊

Koncem měsíce přijímá na Pražském hradě vinaře a s pozdviženou sklenicí zvolá

přípitek – a další svůj prezidentský termín –
„smrt abstinentům a vegetariánům.“

Udělá to den po – na české poměry mimořádně velké – tragédii v restauraci v
Uherském Brodě, kde muž zastřelil 8 lidí. Podle místopředsedy Sněmovny Gazdíka
„mluvit o smrti v takovéto ironii, den po takové tragédii, k jaké došlo v Uherském Brodě, je
hlavy státu naprosto nedůstojné.“ Mluvčí Ovčáček k tomu ale řekne, že šlo o narážku na
abstinenta Hitlera. (Co na něm ty intelektuály stále tak fascinuje?)

◊

Rok po začátku okupace ukrajinského poloostrova Krym a rozpoutání konfliktu na
východní Ukrajině přiznává ruský prezident Putin nasazení ruských vojáků, ačkoliv
český prezident tvrdí, že mu ministr zahraničí Lavrov řekl, že tam žádní nejsou.
Putin říká, že přikázal „ministerstvu obrany – proč to skrývat – aby tam pod záminkou
posílení ochrany našich vojenských objektů na Krymu byly přepraveny speciální jednotky Hlavní
správy rozvědky (GRU) a námořní pěchoty,“ uvedl Putin k identitě neoznačených vojáků,
pro které se vžilo označení zelení mužíčci. Dále Putin rozkázal rozmístit na
poloostrově zbraně armádního systému pobřežní ochrany Bastion „tak, aby byly vidět
z kosmu.“ Tak snad už to bude vidět jasněji i z Prahy.

◊

Tam na Univerzitě Karlově Zemanův mluvčí Ovčáček prozrazuje studentům
žurnalistiky, že si s prezidentem každovečerně při společném dýchánku u zpráv
České televize vyměňují názory. Všechno, co Ovčáček říká, s hlavou státu předem
konzultuje. Nemůže hovořit sám za sebe.

◊

Peroutkova vnučka podává žalobu na Českou republiku, v níž se domáhá omluvy za
výrok prezidenta republiky.

◊

Ten je přijat ve Vatikánu papežem a dopouští se jednoho ze svých diplomatických
faux pas, když mu představuje svého protokoláře Forejta jako
„nejdůležitějšího, hluboce věřícího člověka a, doufám, že budoucího velvyslance ve
Vatikánu“.

Udělat něco takového před tím, než druhá strana návrhem vyjádří souhlas, je ale
v diplomacii považováno za neslušné. Vlomením se do dveří se tyto pro Forejta spíš
zavřely.

◊

Ve středočeských Milovicích vyhlášený kuřák lidem tvrdí, že
„plíce mám naprosto čisté, právě proto, že kouřím. Nedávno jsem byl na rentgenu a
tam se mě ptali, jestli jsem nekuřák.“ A vtipkuje i o svém sexuálním zdraví v tom
smyslu, že „pokud se zdraví měří kvalitou prostaty, tak jsem naprosto zdráv.“ Protože
„prostatu mám jako panic.“

To jsme potřebovali slyšet.

◊

Letos se sice Miloši Zemanovi summit světových státníků v Praze nepovedl, ale
příští rok plánuje na Hradčanech uspořádat jiné velké oslavy. V květnu 2016 totiž
uplyne 700 let od narození císaře Karla IV. Hrad rozesílá pozvánky vládnoucím
šlechtickým rodům v celé Evropě. Přijede například monacký kníže Albert II.,
pozvání přijal španělský král Felipe VI., lucemburský velkovévoda Henri a další, říká
prezident Zeman.

◊

Umírá bývalý premiér, Zemanův nejprve spojenec, kterého stvořil, a potom nepřítel,

který ho zradil, Stanislav Gross. Zeman mu na pohřeb nejde a neposílá místo sebe
ani věnec.
„Já posílám věnce na pohřby těch, kterých si vážím. A je pravda, že Stanislava Grosse
jsem si přestal vážit,“

vysvětluje 3. května 2015 v Blesku.

◊

A tamtéž Miloš Zeman ve věci Peroutkova údajného článku sděluje, že se nemá
„za co omlouvat, ale usiluji o to, aby se ten článek našel. Pokud ho Jiří Ovčáček
nenajde do 30. června, tak z vlastní kapsy vypíšu cenu pro toho, kdo ten článek objeví,
protože vím na 100 procent, že existuje, protože jsem ho na vlastní oči četl. Bude to
částka dostatečná na to, aby motivovala archivní badatele, aby ten článek našli.“

◊

Pak už odlétá do Moskvy, kde se slovenským premiérem a kyperským prezidentem
jako jediní státníci z EU účastní oslav 70. výročí vítězství ve válce. (Nikoliv 2.
světové 1939-1945, ale Velké vlastenecké 1941-1945, jak je v Rusku nazýván
konflikt propuknuvší až poté, co Moskva se svým smluvním spojencem, Adolfem
Hitlerem (sic), první 2 roky 2. světové války spolupracovala na rozdělení Evropy,
než jím byla sama napadena.) Mluvčí Ovčáček se snaží domácí kritiku účasti
prezidenta ČR vyvrátit tím, že samotné přehlídky ruské vojenské síly na Rudém
náměstí se neúčastní a sleduje ji jen v televizi v hotelovém pokoji, což dokládá
fotografií zapnutého televizoru v místnosti, ve které není vůbec nikdo vidět.
V Kremlu se pak Zeman setkává s prezidentem Putinem. Jednání se koná ve formátu
1+2, to znamená, že s každým s prezidentů jsou přítomni jen dva další lidé. Po
Zemanově boku sedí kromě kancléře Mynáře jako soukromá osoba jednatel české
pobočky ruského Lukoilu a neformální poradce Nejedlý, a to na úkor českého
velvyslance v Rusku, což je u takové události krajně nezvyklé.

◊

Po návratu z Ruska, při povídání s personálem jesenické nemocnice o stavu jejího
managementu, dává hlava státu k dobru svůj oblíbený citát o tom, že
„soudruh Josif Vissarionovič Stalin kdysi řekl ‘Kádry rešajut vsjo‘,“ (ze Stalinova
projevu z roku 1935, neboli: rozhodující jsou kádry – skupiny prověřených
pracovníků politicky a odborně přijatelných pro vládnoucí stranu v
totalitním režimu), „tak ty kádry nechal postřílet.“

Fascinován Stalinovým citátem ho ten samý den opakuje znovu na setkání
s obyvateli Jeseníka.

◊

Stále si přeje přijetí eura místo koruny, a to co nejdříve – ideálně v roce 2018.
V názoru se shoduje s premiérem Sobotkou, naopak je v rozporu s názorem ministra
financí a šéfa ANO Babiše.

◊

V červnu už se prezident ve věci Peroutka omlouvá, ovšem jen
„za to, že jsem tento článek nenašel.“

◊

Z Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky opět odchází zástupce ředitele
(za prezidentů Havla a Klause ředitel) Miroslav Sklenář. Údajně pro trvalé neshody
s ředitelem Forejtem. Při jeho příchodu před pouhým rokem se spekulovalo, že má
Forejta nahradit.

◊

Během shromáždění na náměstí v Havlíčkově Brodě na Miloše Zemana volá jedna z
přihlížejících „Hanba! Ostuda!“ Policie ji zatýká a odváží na služebnu. Jako by to
nestačilo, prezident republiky se poté do ženy pustí na tiskové konferenci a tvrdí, že
podle informací od vysočinského hejtmana Běhounka se žena rozvádí, a pokračuje
ještě dál:
„Dokáži pochopit její lidskou situaci. Když se člověk rozvádí, tak si potřebuje najít
nějaký odvodní kanál agrese. Kdybych to řekl tvrději, v každém městě se vyskytuje
minimálně jeden obecní blázen.”

Hejtman na pozdější žádost Lidových novin o potvrzení řečených faktů odpoví, „o té
paní nevím nic a nic jsem k této věci neříkal.“ Paní se nerozvádí. „Nerozvádím se, není to
pravda, prezident v televizi zkrátka lhal,“ říká paní Respektu. Za přestupek při
Zemanově vystoupení na náměstí dostává od policie pokutu 200 korun.

◊

Na začátku prázdnin je prezident tradičně na své chatě na Vysočině a mimo jiné
opět brázdí vody místního rybníka vleže ve svém nafukovacím člunu.

◊

2. srpna znovu říká, že milost vězni Kajínkovi udělit nehodlá.

◊

Právníci prezidentské kanceláře a vnučky novináře Peroutky se nedohodnou na
mimosoudním vyrovnání a kauza prezidentova výroku tak jde k soudu.

◊

Na začátku září 2015 je Zeman podruhé v Číně, tentokrát aby se zúčastnil i tamních
oslav konce 2. světové války. Ze západních hlav států přijal pozvání jako jediný,
přítomna je ale řada východních autokratů – nechybí ani ruský prezident Putin. Na

tribuně na Náměstí nebeského klidu Zemana zachycují fotografie nad obřím
portrétem rudého diktátora Mao Ce-tunga.

◊

Český rozhlas zjistil, že prezident ČR jmenoval svým poradcem cizince, Jie Ťienminga. Předsedu představenstva čínské firmy CEFC. „Jde o určité speciální poslání, není
součástí klasického expertního nebo poradního týmu pana prezidenta. Je to speciální poradce pro
Čínskou lidovou republiku pro ekonomické otázky a otázky ekonomického rozvoje. Samozřejmě
ta činnost není nikterak honorována,“ říká mluvčí Ovčáček. Také není nikterak veřejně
průhledná. Hlídacípes.org píše o pátrání čínských médií po tajemných okolnostech
kolem Jie Ťien-minga a Fórum24.cz o podivných vlastnických vztazích firmy CEFC –
hybridu soukromé a vládní firmy.

◊

Prezident se účastní i summitu NATO v Británii, po němž do Prahy dorazí účet
z hotelu Radissonu Blu: musíme zaplatit 60 000 korun za vyčištění nekuřáckého
pokoje, kde kuřák Zeman kouřil.

◊

V září 2015, vydává NBÚ pravomocné rozhodnutí, v němž zamítá žádost
prezidentova kancléře Mynáře o udělení bezpečnostní prověrky na stupeň přísně
tajné – 2,5 roku po jeho nástupu do funkce. Nevadí, kancléř proti tomu podá
takzvaný rozklad k rukám ředitele NBÚ.

◊

Prezident přijímá generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga a způsobí další
ostudu, protože Forejtův odbor protokolu sál namísto vlajky NATO vyzdobil vlajkou
OSN.

◊

Taškařice s vlajkami jsou zrovna v kursu, několik dní nato umělci ze skupiny
Ztohoven vyvěšují na střeše Pražského hradu obří rudé trenýrky, a to namísto
prezidentské standarty. V důsledku toho je o dva týdny později odvolán velitel
Hradní stráže a končí i ředitel Útvaru pro ochranu prezidenta.

◊

Vychází najevo, že prezidentův poradce podnikající s Ruskem Nejedlý je už dva roky
držitelem diplomatického pasu, jinak vyhrazeného pro diplomaty a ústavní činitele.
Získal ho na žádost Hradu rozhodnutím ministra zahraničí Zemanem sestavené
vlády v roce 2013. Nejedlý je přitom soukromá osoba – nemá s prezidentskou
kanceláří pracovní smlouvu a navíc je jednatelem firmy, která se soudí se státem a
podle rozsudku mu dluží 27,5 milionu korun.

◊

Že by se blížilo rozuzlení v kauze Peroutka?
„Možná jsme našli stopu,“ dává prezident naději v říjnu. „Ta stopa je datována
23. březnem roku 1938, je to článek Ferdinanda Peroutky publikovaný v Přítomnosti,
kde říká, cituji: Cenzura mi zabránila v publikaci článku, v němž jsem ocenil, cituji
doslova, vynikající schopnosti říšského kancléře.“

Ve skutečnosti souvětí z Peroutkova článku, zní: „Censura znemožnila mi posledně,
abych upozornil na pozoruhodné politické schopnosti německého kancléře a abych varoval před
jeho podceňováním.“ Peroutka upozorňuje, že nacistický vůdce potřebuje silného
protihráče. Tedy planý poplach – pátrání pokračuje.

◊

V Lechoticích na Kroměřížsku při debatě se zaměstnanci Řeznictví a uzenářství
Matula prezident-gentleman uvažuje, že některým ženám by zahalování jako
v islámu prospělo.

„No tak dovedu si představit ženy, kde by to bylo zlepšení, ale takových žen je málo a
zrovna tady nikoho takového nevidím.“

◊

28. října prezident Zeman potřetí uděluje státní vyznamenání. Tentokrát i herečce
Jitce Frantové-Pelikánové, podezřelé z donášení komunistické StB na Jana Wericha,
hudebníkovi a komediantovi z období socialismu Františku „Ringo“ Čechovi,
řediteli krutého komunistického pracovního tábora Preciosa-Minkovice Ludvíku
Karlovi a Miroslavu Tomanovi, ministru zemědělství v komunistické vládě Lubomíra
Štrougala. Za posledního jmenovaného se na Zemana výjimečně mračí dokonce i
Václav Klaus, podle kterého tím byla prolomena polistopadová tradice. Zeman na
slavnost opět nezve dva z univerzitních rektorů kvůli osobnímu sporu, účast proto
odmítá i řada dalších.

◊

A daňovým poplatníkům přichází další účet za popelníček Miloše Zemana: ten kouří
na schůzce s šéfy Ústavního soudu a Nejvyššího státního zastupitelství v luxusní
brněnské nekuřácké restauraci Pavillon. Kancelář prezidenta si vyjednala kuřáckou
výjimku, která přijde státní rozpočet na 15 000 korun.

◊

Fórum24.cz v té souvislosti píše i o Zemanově kouření v prostorách Pražského
hradu – což je nejen veřejná instituce, ale i kulturní památka, kde to zakazuje zákon.
„Za den vykouří tak šedesát cigaret, a proto musí mít kolem sebe stále popelníčky. Pár si jich
přinesl s sebou, ale to zdaleka nestačilo. Nechal proto rozestavět velkokapacitní popelníky po
všech chodbách a sálech, kudy se na Hradě pohybuje,“ říká hradní zaměstnanec a
upozorňuje, že „kouřem z cigaret nyní trpí i vzácná umělecká díla. Dovedete si představit, jak
načichnou Rubensovy gobelíny? A vázy Bořka Šípka, také nebyly původně určeny jako
odkladiště nedopalků.“ Úředník se prý se stížností obrátil i na ministerstvo
zdravotnictví. Výsledek neznáme.

◊

U příležitosti dalšího státního svátku, 17. listopadu 2015 řeční prezident opět na
pražském Albertově. Prostranství je tentokrát vyhrazeno pouze pro jeho akci, kterou
svolala prokremelská aktivistka. Policie odmítá vpustit studenty k pamětní desce
věnované dvěma zde tradičně slaveným studentským svátkům. Prezident ČR pak
stojí na pódiu s několika okrajovými xenofobními politiky a pod velkým nápisem ‘Ať
žije Zeman‘ společně s nimi zpívá státní hymnu. Akce vyvolá protesty. Zemana i
policii zkritizuje řada politiků i vysokých škol.

◊

Díky reportáži České televize se navíc ukáže, že na pražskou manifestaci na
Zemanovu podporu přijel i zájezd z moravských Osvětiman, kde podniká
prezidentův kancléř Mynář. Ten zajistil autobusy, které po akci pokračovaly s
vesničany na Hrad. Vozidla ani lidé nebyli při vjezdu do areálu nijak bezpečnostně
kontrolováni. Následovala bezplatná prohlídka veřejnosti uzavřených
reprezentačních prostor, posezení v historickém nábytku a raut s kancléřem.

◊

Na začátku prosince se ukáže, že Národní bezpečnostní úřad odebral náčelníkovi
prezidentské Vojenské kanceláře, jmenovanému teprve na začátku tohoto roku,
bezpečnostní prověrku, kterou ze zákona musí mít. Ani jeho ale Miloš Zeman zatím
neodvolá. Počká na výsledek rozkladu k řediteli NBÚ.

◊

8. prosince referuje Denik.cz, že prezidentovu besedu s občany Loun „sledovalo dvě stě
lidí, Vrchlického divadlo bylo plné. Atmosféra byla důstojná, protesty se nekonaly“ a „na závěr
došlo i na anekdotu, při níž se Klaus a Zeman setkají v pekle a jak to celé pak dopadne.“ A na
gymnáziu v Bílině v narážce na svého předchůdce Klause, jehož natočila kamera, jak
si v Chile přivlastňuje psací potřebu, říká řediteli,
„tady vám vracím pero.“

Podle Denik.cz za ‚velkého smíchu a potlesku studentů‘.

◊

Zeman už nechce euro v ČR co nejdříve. Přesněji řečeno ho chce
„pokud možno první den poté, co z eurozóny odejde Řecko.“ Obává se, „že by český
daňový poplatník platil řecké dluhy. Byl jsem velmi zklamaný z výsledku jednání,
která už téměř směřovala k takzvanému Grexitu a nakonec skončila tím, že Řecko v
eurozóně zůstalo.“

Dodal, že závidí Slovensku, že už v eurozóně je. K odchodu Řecka z eurozóny se
neschyluje.

Rok čtvrtý
Jak se ukáže, doma u kancléřů uzavřela loňský rok 2015 bohatá vánoční nadílka.
Ředitel prezidentovy kanceláře Mynář koupil vilu v pražských Strašnicích. Kupní
cenu nechce sdělit. Podle realitních makléřů se domy ve vilové čtvrti prodávají za 6
až 25 miliónů korun. Novináři Aktuálně.cz vypátrají, že dům před 10 lety prodala
Praha podnikateli spojenému s jedním z pražských podnikatelsko-politických bossů
Hrdličkou za 8 a čtvrt miliónu, od něj ji před dvěma lety odkoupil právník dalšího
pražského bossa Janouška a ten ji prodal Mynářovi za 5,5 miliónu.

◊

Ale Vánoce jsou už loňskými sněhy. Jsme v lednu 2016 a ředitel NBÚ zamítá
kancléři Mynářovi rozklad podaný proti neudělení bezpečnostní prověrky. Ale ani
teď, skoro 3 roky po Mynářově nástupu do funkce ředitele prezidentovy kanceláře,
se nic neděje, Mynář podává žalobu k Městskému soudu v Praze. A pokud ani tam
neuspěje, bude jeho dalším krokem kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu
soudu. Prezident Zeman za Mynářem stojí. Umožní mu veškerá odvolání a do
soudního rozhodnutí ho z funkce neodvolá.

◊

26. ledna v Tišnově u Brna prezident navádí veřejnost, že
„chcete-li se zbavit jakéhokoli politika, prezidenta nevyjímaje, je k tomu jediná
demokratická cesta – a to jsou svobodné volby (…) A pak existuje nedemokratická
cesta – a ta se jmenuje kalašnikov.“

◊

Den nato se ve Valticích setkává se studenty Střední vinařské školy. Mládež mu
klade otázky na migraci, zkorumpovanost politiků, vlastizradu a dokonce i na
problém dětí odebraných v Norsku „juvenilní justicí“, což si musí prezident nechat

třikrát zopakovat. Ukáže se, že otázky, které mu studenti čtou z papírů, jim
připravila a vytiskla jedna z učitelek. Na bezprostřední otázky, natož na dotazy o
víně, se v této jediné české střední vinařské škole nějak zapomnělo.

◊

Na besedě s občany Blovic říká o vězni Jiřím Kajínkovi, že podle něj vraždu na
svědomí nemá, ale
„je potřeba vědět dvě věci. Ta negativní věc je, že výpis z rejstříku trestů má tři hustě
psané stránky – loupeže, někdy spojené s fyzickým násilím, například lámáním rukou
nebo nohou, krádeže atd. A ta pozitivní stránka je, že tam není ani jedna vražda.“

Zeman se však opakovaně vyslovuje pro obnovu soudního procesu, což průběžně po
celé roky odmítají ministři spravedlnosti a zamítají soudy všech stupňů. V ČR tak
patrně neexistuje všemi relevantními institucemi prozkoumanější kauza. Odsouzený
dvojnásobný vrah mezitím z vězení na Zemanova slova reaguje, že nikomu
končetiny nelámal a že mu znovu napíše.

◊

I cestuje dál po Plzeňském kraji (prezident; Kajínek ještě ne), a tam, jak se
domnívají některá média, která, jako například TN.cz Televize Nova, dění příliš
nesledují, už pokolikáté „prozrazuje“, kde přišel o panictví.
„V Plzeňském kraji se mi nejvíc líbí Konstantinovy lázně, protože jsem tam přišel v
sedmnácti letech o panictví.“ TN.cz ujišťují, že „všichni, kdo prezidenta slyšeli, se
hned dali do smíchu.“

◊

V tomtéž regionu také oznamuje, že za vysvobození dvou unesených mladých Češek
vloni v březnu zaplatil stát 150 miliónů korun. (Odpoledne toho dne po kritice, že
to netakticky vyzradil a vystavil tak nebezpečí únosu další občany, a také po dotazu,
jestli si stále stojí za svým názorem, že s teroristy se nevyjednává, se rozčílí:

„Který idiot si zase tohle vymyslel? Já jsem dostal konstatující dotaz, že vláda
vyplatila 150 milionu korun jako výkupné za ony dvě dívky. Já jsem vzal toto
konstatování na vědomí a řekl jsem pouze to, že je velmi těžké rozhodnout se o životě
dvou českých občanek.“ Ve skutečnosti se ho dopoledne zeptala studentka, „co
říkáte na to, že český stát zaplatil 145 milionů korun za unesené dívky?“, na což on
odpověděl, „Pokud vím, tak 150.“

A teprve potom rozebral dilema, zda vyjednávat a zaplatit, nebo rukojmí vystavit
hrozbě zabití. Byla to tedy hlava státu, kdo oficiálně potvrdil do té doby pouhou
spekulaci.)

◊

24. února dostává v Liberci od hejtmana Půty darem nefunkční samopal sovětské
výroby. „Já jsem pro něj neměl využití,“ vysvětluje volbu soukromého daru hejtman.
„Jelikož vím, že se pan prezident zabývá historií, a navíc v souvislosti posledních dní“ (patrně
jde o narážku na onen měsíc starý prezidentův výrok o možnosti zbavit se politika
s pomocí samopalu), „jsem si řekl, že bych mu ho mohl dát.“ Zajímavá je ale i souvislost
s loňským 24. únorem. Samopal totiž předává nejvyšší představitel Libereckého
kraje Miloši Zemanovi přesně v den prvního výročí masakru v Uherském Brodě, kde
63letý místní obyvatel postřílel 8 lidí a další ženu těžce zranil. Scéna předávání a
předvádění samopalu vyvolá u přítomných úsměvy – protože, jak prezident o něco
později pobaveně vypráví studentům Technické univerzity,
„já jsem ten samopal nejdříve namířil na pana hejtmana, a potom na svoji ženu, ale
protože je to maketa, tak nevystřelila.“

Na dotaz jednoho ze studentů, proč nejde správným vzorem a kouří a pije alkohol,
odpovídá:
„Ochutnal jste v životě dobře vyladěnou slivovici, byl jste někdy v moravském sklípku,
kde hraje cimbálovka, kde vám dají z koštýře skvělé víno, které zajíte špekem? Pokud
ne, přišel jste o hodně a skončíte jako Hitler.“ (Ach, ta neustálá fascinace
zrůdným vůdcem, kterou u intelektuálů nedokáže pochopit… – jistý
Zeman. 2013.)

◊

Na besedě v Prague Business Club mezi šluky z cigarety opět vypravuje prezident o
tom, jak on a Václav Klaus přišli do pekla.

◊

2. března rozhoduje Obvodní soud pro Prahu 1, že Kancelář prezidenta republiky se
musí omluvit za Zemanovo nepravdivé tvrzení, že novinář Ferdinand Peroutka
napsal text s názvem ‚Hitler je gentleman‘. Rozsudek není pravomocný a Hrad se
odvolá. Záležitost může skončit až u Ústavního soudu, věští mluvčí Ovčáček. Hlava
státu navzdory rozsudku na svém výroku trvá, protože prý
„ještě nejsem tak senilní, abych si nepamatoval, protože ten titulek mě šokoval. A
nejsem tak senilní, abych si ten článek vymyslel.“

◊

Důkazem, že si stále pamatuje, je patrně i to, že ani nad pamětní knihou v Chebu
nezapomene pobavit místní studenty narážkou na Václava Klause:
„Při těchto příležitostech, kterých je nespočet, vždy zdůrazňuji, že vracím pero.“

◊

Na konci března přilétá za Milošem Zemanem do Prahy čínský prezident Si.
Návštěva vyvolá řadu protestů především kvůli servilitě, se kterou úřady k návštěvě
přistupují, a podezřením z porušování zákonů, například o shromažďovacím právu.
Návštěvu v Praze vítají pražským magistrátem instalované rudé vlajky, policie podél
cesty z letiště na Pražský hrad, z Petřínské rozhledny, z budovy FAMU i z okna
kanceláře na Florenci strhává tibetské vlajky, zasahuje proti demonstrantům a
naopak nechává prostor agresivním Číňanům napadajícím protestující. Incidenty
kolem návštěvy budou při projednávání před úřady i soudy doznívat ještě několik
měsíců. Řada čínských investic, prezidentem slavně ohlašovaných po jednáních
v Praze i Pekingu, se později vůbec neuskuteční nebo zkrachuje.

◊

Bývalý premiér, předseda Senátu a disident Petr Pithart a astrofyzik a popularizátor
vědy Jiří Grygar odmítají nominaci na nejvyšší státní vyznamenání.

◊

Číňané přijeli, ale se tak jako vloni hlavám vítězných mocností 2. světové války se za
Milošem Zemanem nechce ani evropským panovníkům. Pražský hrad sice k
příležitosti 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. zve
desítky významných monarchů a příslušníků šlechtických rodů na bezpečnostně
náročnou akci srovnatelnou s návštěvou čínského prezidenta, ale například norská a
švédská ambasáda potvrzují, že se členové královských rodin z účasti omluvili.
Nizozemská ambasáda nemá o účasti královského rodu žádné informace, dánská
ambasáda zase odkazuje zpět na Pražský hrad. HlídacíPes.org tvrdí, že Miloš Zeman
požádal britského premiéra Camerona, aby se přimluvil u královny a Cameron své
slovo údajně splnil, ale ani z windsorské dynastie do Prahy nikdo nedorazí.

◊

14. dubna rezignuje náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky, kvůli loňské
ztrátě zákonem vyžadované bezpečnostní prověrky. Ve funkci vydržel jen rok a čtvrt.
Po něm tedy nastupuje už třetí Zemanův náčelník během 3 let.

◊

Miloš Zeman na Hradě děkuje policistům za zásahy proti demonstrujícím občanům
při návštěvě čínského prezidenta Si i během loňské oslavy 17. listopadu.
„Váš nevděčný úděl často spočívá v tom, že bráníte v projevu duševně nenormálních
lidí a tím jste tak trochu podobní psychiatrům,“

tvrdí jim. A řádně ohlášenou demonstraci za Tibet na uzavřeném Hradčanském
náměstí policie podle Zemana znemožnila správně, a to vzhledem k bezpečnosti
„druhého nejvýznamnějšího muže planety“

(přitom Si v tu dobu v Praze ve skutečnosti nebyl, neboť oba prezidenti měli
program v Lánech) a
„duševně normální lidé“

by to podle Zemana měli pochopit.

◊

V Berouně dostává vrchní velitel malý dárek od starší ženy, která to zdůvodňuje
slovy: „protože vaše moudrost je nad naše chápání.“

◊

Z plánovaných obřích oslav 700. narozenin Karla IV. za účasti evropských
panovnických rodů toho opravdu mnoho nezbylo. Za Milošem Zemanem nakonec
14. května přijíždějí jen 3 panovníci malých států Monaka a Lichtenštejnska a
Karlova Lucemburska.

◊

16. května vyvolává Zeman rozruch, když pověřuje úředníka, svého mluvčího
Ovčáčka, aby místo něj (má prý velmi nabitý program) na Pražském hradě přijal
předsedu bavorské zemské organizace německé opoziční ultrapravicové strany
Alternative für Deutschland (AfD).

◊

Bývalý zástupce ředitele prezidentova protokolu Miroslav Sklenář nastupuje do
funkce sekčního ředitele zahraničních věcí a protokolu China Energy Company
Limited (CEFC). Tato čínská firma má blízko k Hradu, předseda jejího
představenstva Jie Ťien-ming se v roce 2015 stal Zemanovým poradcem.

◊

V Olomouckém kraji po podpisu do jedné z kronik prezident vtipkuje,
„tu tužku vám vracím.“

◊

Do funkce guvernéra ČNB jmenuje expremiéra Rusnoka.

◊

Královskou zahradu a Letohrádek královny Anny na Pražském hradě se uzavřou pro
soukromou oslavu 50. narozenin soukromé osoby Nejedlý. O pronájem míst běžně
přístupných turistům může požádat každý. Prezidentská kancelář, sám prezidentův
hlavní poradce Nejedlý i Správa Pražského hradu nicméně odmítají na otázky
spojené s akcí, především na její financování, odpovídat. Mezi gratulanty je
prezident s celým svým týmem, několik hejtmanů z ČSSD, zemanovci z SPO,
obchodníci z pražské centrály čínské společnosti CEFC i expremiér a budoucí
prezidentský kandidát Topolánek. Spolupracovníci prezidentů Klause a Havla
k tomu říkají, že v jejich éře se takové soukromé oslavy na Hradě nekonaly.

◊

Poslední červnový den navštěvuje prezident Martínkov na Třebíčsku a tam na dotaz
jednoho z občanů, jak pokročilo hledání údajného Peroutkova článku ‘Hitler je
gentleman‘, odpovídá, že jich má už několik. „Na nic jste mi neodpověděl, vracím mikrofon
stádu,“ říká tazatel.
„Občané, tento člověk vás považuje za stádo. Tento člověk je proto vůl,“

reaguje za nadšených ovací prezident České republiky.

◊

Druhý den je Miloš Zeman v Bystřici nad Pernštejnem dotázán občanem Veselým,
„proč jste jmenoval profesorem Cyrila Putnu, který si to nezasloužil?“ Jde o případ z roku
2013, kdy Putna splnil předpoklady dané zákonem, jeho profesuru Univerzita
Karlova schválila a zbývala formalita, slavnostní jmenování prezidentem. Ale Zeman
otálel, protože Putna byl jeho ostrým kritikem – ovšem podle Zemana byl důvod
jiný:
„Protože je exhibicionista a nezaslouží si to.“

Nicméně po kritice škol, politiků i veřejnosti prezident podepsaný dekret poslal po
ministru školství. A teď tedy hlava státu na dotaz z lidu vysvětluje:
„Bylo to na začátku prezidentského období. Udělal jsem chybu. Teď už bych to
neudělal.“

(Tedy nelituje, že jmenování, o němž nerozhoduje on, ale vysoké školy, brzdil, ale
naopak že nakonec jmenování podepsal.) Nyní prezident odmítá podepsat
profesorské dekrety dalších tří aspirantů a věci projednávají soudy.

◊

I tento rok vyfotí novináři prezidenta republiky v plavkách, když mu čtyři tělesní
strážci pomáhají do jeho nafukovacího člunu na rybníce během vysočinské dovolené.

◊

31. července prezident České republiky ve veřejném vystoupení v bulvárním deníku
Blesk říká o kritických názorech jednoho ze svých veřejně činných názorových
oponentů s pornohereckou minulostí, že
„já zastávám názor, že potřebujeme ejakulaci myšlenek, a nikoli spermatu, alespoň z
hlediska veřejného publika.“

◊

Jeho Pražský hrad zavádí bezpečnostní kontroly příchozích. Tvoří se fronty, na
zdržení si stěžují turisté a cestovní kanceláře, opatření kritizují někteří politici a
pražský Magistrát, který o nich předem nevěděl. Podle bezpečnostních expertů jsou
ideálním cílem pro případné teroristy už samy davy turistů čekajících na kontrolu.
Během srpna policie přidává na kontrolní stanoviště i detektory kovu, které fronty
čekajících ještě prodlužují.

◊

Obvodní soud pro Prahu 1 zprošťuje obžaloby tři členy skupiny Ztohoven, kteří o
rok dříve na střeše Hradu vyměnili prezidentskou standartu za obří rudé trenýrky.
Obvodní úřad v Praze 1 má rozhodnout o případné pokutě.

◊

Na setkání s českými velvyslanci Miloš Zeman opět kritizuje sankce vůči Rusku.
„Největší překážkou jsou sankce vůči Ruské federaci, poškozují náš průmysl,“

a ČR by prý měla navrhnout jejich zrušení. (Export do Ruska činí z celého českého
exportu pouhých 1,7 procenta, v roce 2012 to byly procenta 4; pro srovnání, do EU
míří 83 procent českého vývozu.) O příčině protiruských sankcí – ruské agresi, anexi
Krymu a konfliktu na východní Ukrajině ani o 10000 mrtvých – Zeman nemluví.

◊

V září Městský soud v Praze částečně vyhovuje odvolání podanému prezidentskou
kanceláří proti rozsudku o omluvě vnučce novináře a spisovatele Ferdinanda
Peroutky. Nicméně platí, že Kancelář se má omluvit za nepravdivé tvrzení Miloše
Zemana, že Peroutka napsal článek ‘Hitler je gentleman‘. A Hrad se prý opravdu
omluví, a to jakmile obdrží písemné odůvodnění rozsudku, z něhož bude jasné, kdo
má za Kancelář prezidenta republiky omluvu podepsat, sděluje kancléř Mynář.
„Kancelář prezidenta republiky pod mým vedením vždy dodržovala zákon a nebude tomu jinak
ani v tomto případě. To znamená, my budeme respektovat rozhodnutí soudu.”

◊

Vydavatelství Olympia (spoluvlastněné majiteli Parlamentních listů) vydává pod
názvem ‚Tato země je naše‘ knihu rozhovorů s Milošem Zemanem. Jelikož jsou jejími
autory jeho mluvčí Jiří Ovčáček s praxí v ultralevicových Haló novinách, a na Hradě
vítaný někdejší člen ultrapravicové Národní strany Radim Panenka, dá se nejspíš
označit za vyváženou. (Oba mladí muži publikují v Parlamentních listech, kde je
Panenka dokonce zástupcem šéfredaktora. PL Zemana chválí, Zeman chválí PL a i
Ovčáček v květnu o PL publikujících i proruské, neověřené a dezinformační články
říká slovníkem svého nadřízeného, že „jsou vysoce pluralitní médium. Ostrov pozitivní
deviace v moři jednostranného mediálního mainstreamu.“ (PL poskytují prostor politikům,
stranám i úřadům ke zveřejňování textů bez jakékoliv oponentury a editace. Dva
novináři dokázali, že PL bez ověření a editace otisknou i smyšlené články.)

◊

Po podpisu pamětní knihy Pardubického kraje neopomene prezident říct,
„tu tužku vám vracím.“

◊

Izrael oznamuje světu úmrtí svého významného státníka, prezidenta Perese. Na jeho
zářijový státní pohřeb přiletí významní představitelé z celého světa, například z USA
prezident Obama, z Francie prezident Hollande, z Německa prezident Gauck. Český
prezident má ale v tu dobu jiný program. Jako téměř každý rok tuto dobu pobývá
jako jediná úřadující hlava státu na ruské konferenci, shodou okolností asi ve dvou
třetinách vzdálenosti z České republiky do Izraele, v hotelu na řeckém ostrově
Rhodos. Proč si odtamtud coby přítel Izraele na pohřeb jedné z nejvýznamnějších
osobností naší spřátelené země do Jeruzaléma neodskočí?
„Když jste hlavní řečník, tak je to urážka organizátorů konference,“ vysvětlí
v Blesku. Ostatně, Zeman na Rhodos jezdí „už sedmým nebo osmým rokem,“
ale „letos to byla velmi pravděpodobně moje poslední cesta na tuto konferenci z toho
prostého důvodu, že Vladimir Jakunin, který tuto konferenci organizuje, už
nedisponuje takovými prostředky, a tedy i takovou účastí, jako měl možnost

v minulosti. Nyní by to byla jedna z mnoha řadových konferencí, která už by ztratila
ten význam, který kdysi měla,“

vysvětlil Zeman na Primě. Přitom Zemanovu účast na soukromé konferenci platí
čeští daňoví poplatníci, neboť ji Hrad organizuje jako jeho pracovní cestu, jak v roce
2014 uvedl mluvčí Ovčáček. Jenže Vladimira Jakunina, po 22 let důstojníka KGB,
později šéfa ruských železnic, náhle odstavil na vedlejší kolej Vladimir Putin –
možná i kvůli jeho synovi, který požádal o britské občanství. (Na Rhodosu je
tentokrát se Zemanem i jeho předchůdce Klaus a vzniklá situace může trochu
připomínat osud i tohoto častého hosta – nejen kremelských akcí, ale v tomto
případě ještě i elitního Světového ekonomického fóra v Davosu. Toho se letos Klaus
prý také účastnil naposledy, a tak ani Davoské fórum už nebude významné, jak
bývalo. Klause přestali zvát, načež on v rádiu Impuls oznamuje, že se s pořadateli
fóra „názorově a myšlenkově rozešel“. Důvodem je prý to, že si dovolil fórum a jeho
ředitele veřejně zkritizovat, jenže mu „to tady nějací dobrodinci přeložili do nějakého
jazyka jemu dostupného a on od té doby vyhlásil absolutní veto na mou účast v Davosu.“ Ale to
je nakonec dobře, protože on se tam, během let, kdy tam jezdíval, přesvědčil o
„lživosti a falešnosti tohoto fóra“.)

◊

Ale zpět k prezidentu Zemanovi, 1. října totiž přichází konečně jedna dobrá zpráva:
článek s titulkem ‚Hitler je gentleman‘ od Peroutky v Přítomnosti se našel! Jen tedy
text článku není nadepsán zcela přesně ‚Hitler je gentleman‘… a nevyšel v revue
Přítomnost… a nenapsal ho Peroutka… a není z roku 1938. Článek vyšel s titulkem
‚Hitler – gentleman, čeští nár. soc. – piráti!‘, není podepsaný a otisklo ho na své titulní
straně Rudé právo v roce 1937. Ale bylo to vlevo dole, takže zbytek sedí.

◊

Odvolací Městský soud v Praze vyhovuje odvolání prezidentské kanceláře a ruší
rozhodnutí soudu 1. instance o tom, že vyvěšení rudých trenýrek nad Hradem
nebylo trestným činem.

◊

Ruský prezident Putin mezitím přiznává přítomnost svých vojáků už i v konfliktu na
východní Ukrajině. Rusové prý „byli nuceni, a to musím zdůraznit, nuceni bránit rusky

mluvící obyvatelstvo Donbasu.“ Přitom Sergej Lavrov naopak Miloši Zemanovi říkal…
no nic.

◊

Prezident republiky navštěvuje Zlínský kraj, a to náhodou už potřetí právě v čase,
kdy probíhá předvolební kampaň. Tentokrát jde o volby krajské. Kandidátku SPO,
jejímž je Zeman čestným předsedou, vede pracovník jeho protokolu Kruliš, jsou na
ní i poradce Nejedlý a kancléř Mynář. „Při jeho poslední návštěvě nad náměstím Míru
přelétávalo letadlo s výzvou ‚Volte SPOZ‘, rozdávaly se letáčky,“ popisuje primátor města
Miroslav Adámek.

◊

12. října zvoní v Torontu telefon. Běžná věc – ale bude z ní nakonec velké mrzení.
Volá ředitel prezidentského protokolu Jindřich Forejt, a to muži, který přežil
holokaust, od té doby o tom ve světě píše a přednáší a za studené války pomáhal
českým disidentům a emigrantům, Jiřímu Bradymu, aby mu sdělil, že 28. října na
Pražském hradě obdrží Řád T. G. Masaryka. „Vysvětlil mi, kolik lidí se mnou může na
ceremoniál přijít, a že další detaily projednáme, až se objevím v Praze,“ sděluje Brady
novinářům o několik dní později po příletu do Prahy. Mluvčí Ovčáček ale chystané
ocenění popírá a telefonát vysvětluje tak, že Forejt pouze „indikoval některé údaje“.

◊

Do toho je Miloš Zeman pozván na další pohřeb, tentokrát slovenského prezidenta
Kováče. Tam už se vypraví, jenže přiletí pozdě a stihne se jen za pochodu poklonit
odnášené rakvi na nádvoří Bratislavského hradu. Podle Zemanova mluvčího za to
mohlo špatné počasí (označme ho za viníka č. 1). Jeho oznámení vzápětí vyvrací
bratislavské letiště i české Řízení letového provozu. Zdroje ČTK z armády odmítají i
možnost, že by za zpožděním byly technické potíže vládního letounu (č. 2). Pak jsou
tedy na vině letoví dispečeři (3), protože podle Ovčáčka „běžně pan prezident létá z
letiště Praha-Kbely, které patří Armádě ČR, ale vzhledem k některým úpravám jsme byli nuceni
letět z mezinárodního Letiště Václava Havla. Podle informací, které zatím máme, dalo Řízení
letového provozu přednost jinému letu. Prezidentský let tak musel čekat na odletové dráze.“
Prezident si o tom promluví s ministrem dopravy Danem Ťokem na schůzce
v Lánech! I tento pokus ŘLP vyvrací, a to hlasovými i radarovými záznamy. A i
ministr „pana prezidenta informoval, že z hlediska řízení letového provozu nedošlo k chybě při
odbavení letu.“ Zpoždění bylo způsobené tím, že ačkoliv byl prezidentův odlet do
Bratislavy přesunut z vojenského letiště Praha-Kbely na ruzyňské Letiště Václava

Havla, Odbor protokolu pod vedením Jindřicha Forejta „neupravil časový plán. Protože
v Kbelích se dostanete na hlavní ranvej v jednotkách sekund, zatímco na Ruzyni jedete 4,3
kilometru a musíte samozřejmě jet po letišti, které se opravuje,“ informuje ministr dopravy.

◊

17. října je v Praze tibetský dalajláma. Česká republika však za Zemanova
prezidentství a Sobotkovy vlády preferuje posílení obchodu s komunistickou Čínou,
a tak ho nikdo oficiálně nevítá. Správa Pražského hradu nepovoluje ani zábor
prostranství na sousedním Hradčanském náměstí pro dalajlámovo vystoupení. Podle
Respektu ho dokonce chtěl Hrad zhatit hasičským cvičením. S duchovním se setkává
jen ministr kultury. Vláda jako celek se od návštěvy distancuje, ale to Číně nestačí:
velvyslankyně Pekingu si na návštěvu stěžuje u českého prezidenta a ten kontaktuje
ministra zahraničí Zaorálka, který neprodleně iniciuje sepsání mimořádného
prohlášení čtyř nejvyšších ústavních představitelů republiky, které ujišťuje
komunistickou Čínu o „VZÁJEMNÉM (sic!) respektu ke svrchovanosti a územní celistvosti
Čínské lidové republiky, jejíž je Tibet součástí,“ (což je přitom dávno politika České
republiky).

◊

Hrad informuje ministra kultury Hermana, že „diskutovaný návrh na udělení/propůjčení
státního vyznamenání byl pro letošní rok odložen.“ Ministr následně prohlašuje, že mu
prezident Zeman opakovaně hrozil, že pokud se on sejde s Dalajlámou, Brady
(ministrův strýc) vyznamenání nedostane: „Velice panu prezidentovi záleželo na tom,
abych se s jeho svatostí nesetkal, řekl mi to opakovaně i při posledním setkání na Hradě.“ I
Andrej Babiš po setkání se Zemanem prohlásí: „Pan prezident říká, že to nemá nic
společného s dalajlámou, ale zároveň potvrzuje, že žádal pana Hermana, aby se nepotkával s
panem dalajlámou.“

◊

Prezident ani jiný zástupce státu se stále neomluvili za nepravdivý výrok o novináři
Peroutkovi, a tak exekutor ukládá prezidentské kanceláři pokutu 100 000 korun za
nerespektování soudního rozsudku. Pokud Hrad svou povinnost omluvit se nesplní,
může mu exekutor obstavit účet.

◊

Oslavy státního svátku 28. října v sídle prezidenta někteří politici a osobnosti
bojkotují. V centru Prahy se koná protestní a zároveň oslavná demonstrace. Státní
vyznamenání Za zásluhy o stát od Zemana dostane mimo jiné další z jeho osobních
podporovatelů, muzikálový zpěvák Daniel Hůlka.
„Pokud jsem správně informován, tak Daniel Hůlka dostal nedávno nabídku od
Vídeňské státní opery, aby v ní hostoval. Je to skvělý operní – nikoli pouze muzikálový
– zpěvák. A položte si otázku, kolik našich zpěváků může hostovat ve Vídeňské státní
opeře,“ uvádí poté časopisu Týden jeden z důvodů ocenění.

Lidé z operní branže jsou informacemi o takových Hůlkových schopnostech
poněkud překvapeni a jak se vzápětí ukazuje, Hůlka nabídku od Vídeňské státní
opery nedostal. Prezident republiky je informován nesprávně. Opět.

◊

A to není vše: Miloš Zeman rovněž obviňuje amerického velvyslance Schapira, že se
oslav 28. října na Pražském hradě
„jako téměř jediný z velvyslanců“

nezúčastnil. Ani toto není pravda – velvyslancovu účast potvrzují jeho kolegové,
kteří seděli poblíž něj, i pořízené fotografie. Prezidentův mluvčí následně vydá
vyhýbavé, navíc česky špatně stylizované prohlášení, že „pokud by tato informace nebyla
správná, prezident republiky se samozřejmě omlouvá panu velvyslanci.“ Vinu Hrad svaluje na
ředitele Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky Forejta. Prý nesprávně
informoval.

◊

Pražský hrad uvažuje, že instaluje bezpečnostní rámy i ke vstupu do katedrály sv.
Víta. Kontrolovaly by návštěvníky už zkontrolované při vstupu do areálu Hradu. Po
další kritice ale kancléř Mynář říká, že detektory možná instalovány nebudou.

◊

V Orlové v Moravskoslezském kraji prezident na dotaz svého obdivovatele, jak snáší
kritiku a urážky, neváhá pro pobavení publika zopakovat Trumpovu vulgární urážku
americké prezidentské kandidátky Hillary Clinton (kterou Zeman kdysi jako premiér
vítal v Praze květinou):
„Vezměte si teď americkou prezidentskou kampaň a například výrok Donalda Trumpa
o své protikandidátce, který zní: ‚Když nedokázala uspokojit ani svého manžela,
nedokáže uspokojit Ameriku.’”

(Trump tato slova zveřejnil na Twitteru, později je ale smazal. Co může Miloš
Zeman vědět o soukromém životě jiných lidí, ani proč se takto vyjadřuje prezident
republiky o exprezidentském manželském páru jiné země, není jasné, ale hlavně že
je lidová legrace.)

◊

Donald Trump americké prezidentské volby v listopadu vyhrává a Miloš Zeman mu
zasílá blahopřejný dopis. Pokud ho ve Washingtonu někdo četl, možná si všiml,
kolik mají pracovníci úřadu české hlavy státu v angličtině chyb. V prosinci Hrad
informuje, že spolu oba prezidenti hovořili po telefonu a že „nový prezident USA
pozval prezidenta republiky na návštěvu Bílého domu.“ Oba se prý shodli, že „ideální
příležitostí pro návštěvu Bílého domu bude konec dubna příštího roku, kdy má prezident
republiky v USA obdržet ocenění významných židovských organizací.“ A kromě toho by
Zeman „velmi uvítal, na základě jejího vlastního zájmu, kdyby se paní Ivana Trumpová stala
velvyslankyní.“ S ní si o tom prý také telefonoval. Lepší velvyslankyni než Trumpovou
prý USA do Česka poslat nemohou.

◊

V Krupce pobaví Miloš Zeman obyvatele na náměstí originální větou, že vrací pero,
a s taktem sobě vlastním setře místní postarší ženu: Ta se ho ptá, proč poté, co hanil
Ústí nad Labem, nevyzdvihl krásu Teplic. On odvětí takto:
„Neříkal jsem o Teplicích, že nejsou hezké, ale o Ústí nad Labem. Jestli tato dvě místa
neumíte rozlišovat, najděte si je na mapě.“

Tato logika ženu patrně tak vykolejí, že mu poděkuje a popřeje krásné Vánoce.

◊

Ředitel Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejt v pátek 2.
prosince není ve své kanceláři. Ani by se tam nedostal. Kancléř Mynář ji nechal
zapečetit.

◊

A ten samý den je odvolán už 2. Zemanův velitel hradní stráže. O důvodech Hrad
mlčí. Podle médií měl konflikty s kancléřem Mynářem, který údajně nechává přes
noc zavírat jednu z hradních bran, kudy chodí stovky lidí po Starých zámeckých
schodech (a on u ní bydlí), vojáci si stěžují, že jim bylo nařízeno vzdávat Mynářovi
poctu a „nechal otevřít Jelení příkop, aby si v něm mohl zaběhat“. Velitel nevydržel ve
funkci ani rok.

◊

V pondělí 5. prosince přináší server Hlídacípes.org skandální fotografie z videa,
údajně zachycujícího šéfa prezidentova protokolu Forejta, sex, drogy (a rock’n’roll?),
během nichž ještě Forejt prý stíhá po telefonu domlouvat pracovní schůzku
s předsedou vlády.

◊

V úterý 6. prosince se Jindřich Forejt „z osobních a zdravotních důvodů“ vzdává místa
ředitele Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky.

◊

A dva dny nato Forejta ve funkci ředitele Odboru protokolu nahrazuje Miroslav
Sklenář, který tuto pozici zastával už za prezidentů Havla a Klause, v roce 2014 za

prezidenta Zemana se do odboru vrátil v pozici zástupce ředitele (podle spekulací
médií proto, aby Forejta nahradil), po roce pro neshody s Forejtem odešel, letos
před několika měsíci nastoupil do čínské, poněkud tajemné soukromo-státní firmy
CEFC investující v ČR a spolupracující s Hradem, a nyní se z ní tedy opět vrací zpět.

◊

Vlekoucí se, prezidentem Zemanem popíraný rusko-ukrajinský konflikt na východě
Ukrajiny už má podle ukrajinského prezidenta i podle OSN 10 000 mrtvých.

◊

V Rusku tamní Biografický institut vyhlásil člověkem roku Zdeňka Zbytka.
Zemanova přítele, důstojníka komunistické Československé lidové armády
proslulého návrhem vyslat proti listopadovým demonstracím v roce 1989 tanky.
Dnes je Zbytek podnikatelem v Rusku s četnými kontakty na ruské mafie ještě z dob
Sovětského svazu. Po vzoru Zemanova expřítele a komunistického aparátčíka se mu
přezdívá Zemanův nový Šlouf.

Rok poslední
Ani v lednu 2017, rok po podání žaloby, nerozhoduje pražský Městský soud ve věci
bezpečnostní prověrky prezidentova kancléře. Čeká se na verdikt Evropského soudu
pro lidská práva ve Štrasburku v jiném případě státního úředníka, který o prověrku
přišel.

◊

Pokud jde o bezpečnost na Hradě, kontroly, které vyvolaly takový rozruch, lze obejít.
Kdo má nekalé úmysly, může si poslat například nůž na poštu v hradním areálu a
tam si ho vyzvednout, zjistily Lidovky.

◊

11. ledna prezident republiky v Českém rozhlase zveřejňuje údajnou informaci
tajných služeb:
„Podívejte se, já jsem zrovna teď přečetl čtyři šifry. (Viděl je i neprověřený kancléř,
který je vidět nesmí?) Podle jedné se na našem území potlouká jistý člověk z
Maghrebu, nesmím uvést jeho jméno, který je důvodně podezřelý ze spolupráce s
teroristickými islámskými organizacemi.“

Opět také cituje slova krvavého diktátora Mao Ce-tunga, ospravedlňující zabíjení
oponentů:
„Jak říkal velký Mao Ce-tung, pane redaktore: ‚Já jsem pro to, aby kvetlo 100
květů,‘ bohužel velký Mao potom dodal, že mezi květy nepatří jedovaté býlí, ale ta
první myšlenka, ať kvete 100 květů, byla jistě sympatická, jak uznáte.“

S dalšími informacemi o nebezpečném podezřelém z Maghrebu tedy už veřejnost
obeznámena není, takže podle opozičních politiků prezident zveřejněním pouze
poškodil republiku u spojeneckých tajných služeb a pokud je pravdivá, „podezřelého
pouze upozornil na to, že se po něm jde.“

◊

Na konci ledna cestuje znovu po Plzeňském kraji. V krajském městě zažertuje „tu
tužku vám vracím“ a pak už konečně navštěvuje i legendární Konstantinovy Lázně.
Manželka ho nedoprovází a on během setkání s obyvateli a vzpomínce na svůj zdejší
dávný léčebný pobyt opět stáčí řeč k sexu – k onomu svému prvnímu.
„Jsou vzpomínky, na které opravdu nelze zapomenout, protože dobře víte, že v životě
je vždycky něco poprvé“

(podobně velká životní moudra sděloval lidu už jen Kim Ir-sen). Dozvídáme se dále,
že místem činu byl penzion Jitřenka a že země se tam zachvěla před 55 lety. Po
několika otázkách, které se týkají politiky, se hlava státu k tématu ztráty svého
panictví vrací ještě jednou. Nakonec se zapíše do pamětní knihy obce a neopomene
do mikrofonu připomenout, že pero vždycky poctivě vrací, což vyvolá všeobecné
veselí.

◊

6. února prezidentská kancelář publikuje fotografii Miloše Zemana stojícího v
lyžařském olympijském úboru na běžkách. „Pan prezident poprvé ve funkci vyrazil v zimě
na krátkou dovolenou na Vysočinu. Po letech je totiž konečně sníh. Člun nahradil běžkami a
dnes je vyzkoušel,“ komentuje to jeho mluvčí. Dvě zveřejněné, téměř totožné
fotografie zachycují zkoušení jen vestoje. Zeman (který špatně chodí a zdůvodňuje
to neuropatií, nemocí chodidel) nikam neběží.

Zdroj: Kancelář prezidenta republiky

◊

Dva týdny nato v projevu v Poslanecké sněmovně zaměřeném proti přijetí zákona o
ochraně jiného pohoří, Šumavy, říká prezident republiky o stromech, které měly být
poraženy, a ženách, které se k nim připoutaly:
„Místo aby je ti dřevorubci přeřízli…,“

což vyvolává u některých poslanců smích. Několik jiných zákonodárců se zvedá a
opouští sál.

◊

Svým sympatizantům shromážděným na Hradě ke 4. výročí nástupu do funkce
oznamuje, že se rozhodl ve volbách v lednu 2018 funkci obhajovat.

◊

Druhý den na tiskové konferenci prohlašuje, že nepovede předvolební kampaň,
nebude se ucházet o podporu žádné politické strany a ani se nebude účastnit
televizních a rozhlasových debat. Nehodlá ale přestat s mítinky s občany na
náměstích, které jeho oponenti považují za volební kampaň. Miloš Zeman také
pravidelně a bez oponenta hovoří v pořadech rádia Frekvence 1 a deníku Blesk. A
ani toto, jak se brzy ukáže, ještě nebude všechno.

◊

Ale mezitím je už 3. náčelníkem Vojenské kanceláře za 4 roky Zemanova funkčního
období jmenován už 3. velitel Hradní stráže.

◊

Trumpova exmanželka Ivana velvyslankyní USA v ČR nebude. A o blížící se
návštěvě prezidenta Zemana v Bílém domě zatím nejsou známy žádné bližší
informace. Neví o ní nic ani americká ambasáda v Praze, ačkoliv Pražský hrad tvrdí,
že „přípravy probíhají podle plánu.“ A mluvčí Ovčáček trvá na tom, že „návštěva je
potvrzena osobní úmluvou obou prezidentů, které jsem byl přítomen. Více netřeba dodávat.“

◊

Návštěvu Washingtonu hodlá Hrad spojit s cestou do New Yorku, kde má Miloš
Zeman od židovských organizací obdržet cenu Bojovník za pravdu.
Ta „je zřejmě výrazem poděkování za můj celoživotní vztah ke státu Izrael,“ říká
Českému rozhlasu.

◊

Když na návštěvě Olomouckého kraje prezident kritizuje bývalého ředitele jedné
z tamních nemocnic, zažertuje o popravách nepohodlných lidí:
„Josif Vissarionovič Stalin kdysi říkal: ,Jesť čelavěk, jesť probľema, nět čelavěka, nět
probl’ema.‘ No a nechal toho člověka popravit a problémy se vyřešily. Je to zajímavá
metoda, ale v desetimilionové zemi by vedla velice rychle k prudkému úbytku
obyvatel.“

(Jde ale o další ze Zemanových omylů, které často a přesvědčeně opakuje, ale
zřídkakdy je opraven. Tuto větu Stalin nikdy neřekl. Je vymyšlená. Literární postavě
Stalina ji do úst vložil spisovatel Anatolij Rybakov v románu Děti Arbatu, vydaném
v roce 1987.)

◊

Čtyři roky po Zemanově nástupu do funkce prezidenta dostane tento i svůj vlastní
televizní pořad a ani v něm nebude mít žádného politického oponenta.
Moderátorkou navíc bude Alexandra Mynářová – shodou okolností manželka
prezidentova kancléře, s níž si hlava státu tyká. Pravidelné vysílání pořadu na TV
Barrandov spřáteleného podnikatele Soukupa (ten později přihrávání prezidentovi
převezme) zároveň začne těsně poté, co Zeman oznámil, že bude kandidovat znovu
– ale nepovede kampaň a nebude se účastnit diskusních pořadů.

◊

Něco začíná, a jiné končí; v březnu umírá bývalý kardinál a pražský arcibiskup
Miroslav Vlk. Ani rozloučení s ním se prezident republiky nezúčastní (jde o už 5.
pohřeb významné osobnosti, na který se nevypraví nebo ho nestihne: dosud měli
smůlu prezidenti Mandela, Kováč a Peres a premiér Gross – a zanedlouho přibude
další). Zeman si myslí, že
„lidé si mají vyjádřit úctu pouze tehdy, pokud k sobě tuto úctu cítí,“ a svůj cit k Vlkovi
popisuje slovy: „Určitá pochybnost o radikalismu jednoho církevního preláta.“

V tomto případě ale z Hradu dorazí aspoň smuteční věnec prezidenta republiky
(podle mluvčího Ovčáčka „dostatečné vyjádření úcty k zesnulému“), ačkoliv Zeman sám
tvrdil, že jinak posílá
„věnce na pohřby těch, kterých si vážím“.

Aby ale nevzniklo nedorozumění, „pan prezident není pokrytec jako někteří politici, kteří
vydávají tklivá prohlášení, a přitom zcela nedávno pořádali billboardové kampaně proti církvi,“
vyjasňuje mluvčí.

◊

Prezident na Hradě přijímá miliardáře a majitele PPF Petra Kellnera. Mluví spolu o
ekonomických vztazích s Ruskem, Čínou a USA, kde PPF podniká. Kellner se
Zemanem letos opět poletí do Číny a Ruska.

◊

Hitler, Stalin a sex jsou patrně témata, která Miloše Zemana nepřestávají fascinovat.
26. března prostřednictvím pořadu rádia Frekvence 1 prezident České republiky
oznamuje spoluobčanům, že
„tady v Lánech mi někdo na můj počítač nainstaloval dětskou pornografii. Prohlížel
jsem si to deset vteřin, zjistil, o co jde, a pak jsem zavolal ajťáky z Hradu. Řekl jsem
jim, že podáme trestní oznámení, ať zjistí, odkud mi to tam ten někdo dal.“ Dozvěděl
se od nich údajně, „odkud byly ty stránky“. A sice „z Alabamy. Bohužel na
Alabamu nemůžeme podat trestní oznámení, řekli mi ajťáci. Opravdu netuším, jak se
může prezidentovi v Lánech někdo vlámat do počítače.“ Později v průběhu pořadu
ještě neváhá nastínit, že by se mu líbil takový erotický film, „kdyby to byl
takový hezký příběh – Audrey Hepburn, která zvolna odkládá svoji blůzku.“

Večeřet bude uzený hovězí jazyk s bramborovou kaší.

◊

Libuje si i v urážkách druhých, což neopomene připomenout v jiném svém pořadu,
Týdnu s prezidentem na TV Barrandov:
„Víte, já jsem pivař. Pokud jde o minipivovary, mohu vás ujistit, že jsem jich mnoho
navštívil. Většina z nich vaří nechutné, kyselé pivo. Teď jsem naštval tolik lidí, bože,
to mám radost. Já vždycky, když naštvu lidi, tak se zaraduju.“ Před zvolením se
přitom domníval, že hlava státu by měla „uklidňovat konflikty, mírnit kontroverze a
nikoliv je naopak zesilovat“.

◊

Začátkem dubna obvodní soud v případu vráceném odvolacím soudem rozhoduje, že
vyvěšení rudých trenýrek na Hradě trestný čin byl a skupině Ztohoven vyměřuje
podmíněný trest a pokutu přes 60 000 korun.

◊

Policie uzavírá případ údajného útoku na počítač prezidenta Miloše Zemana, kam
podle jeho názoru hackeři nahráli dětskou pornografii. Policie ale zjistila, že do
počítače nikdo nevnikl a porno s dětmi se tam tedy muselo dostat jinak.
„Prošetřování už bylo ukončeno z důvodu, že v této souvislosti nebylo zjištěno podezření z
protiprávního jednání,“ říká mluvčí policejního prezidia. Podle informací Aktuálně.cz
si na závadný odkaz zřejmě klikl omylem sám Zeman. (Nebo někdo z jeho okolí,
dodáváme my.)

◊

Ačkoliv v průběhu let opakovaně tvrdil, že doživotně odsouzenému vrahovi
Kajínkovi milost neudělí, v dubnu v Čáslavi Miloš Zeman najednou oznamuje, že o
milosti vážně uvažuje.
„Je ve vězení asi 20 let a existují důvodné pochybnosti o jeho vině.“

◊

18. dubna prezident přirovnává členy bankovní rady České národní banky (jejímž
šéfem je jeho člověk Rusnok) ke Stalinovi. A k otázce nahrazení koruny evropskou
měnou, které donedávna silně podporoval, říká, že
„bez vyloučení Řecka z eurozóny by přijetí eura odporovalo českým národním
zájmům.“

◊

Končí duben a prý plánovaná prezidentova cesta do Washingtonu je stále v
nedohlednu. „Zemanovu návštěvu u prezidenta Spojených států odsouvá řešení severokorejské
krize,“ tvrdí velvyslanec ČR v USA, Zemanův člověk Hynek Kmoníček. Trump
mezitím celé měsíce v Bílém domě přijímá jednu návštěvu za druhou, z východní
Evropy za ním letí i rumunský prezident. Víkendy tráví Trump golfem tak často,
jako žádný jiný americký prezident. Podle mluvčího Ovčáčka na termínu schůzky
nezáleží. Odložena je tak i Zemanova cesta do New Yorku pro židovské ocenění
Bojovníka za pravdu.

◊

Prezident pojede na návštěvu USA možná až zkraje května, oznamuje jeho mluvčí.

◊

Zkraje května už ale jede něco jiného. Vládní a dokonce ústavní krize. Podezření
vicepremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše z trestného činu dotačního podvodu
a blížící se volby vedou ministerského předsedu Sobotku k pokusu odvolat ho ze
své vlády. Miloš Zeman mu neformálně sděluje, že mu vyhovět nemíní. Premiér tedy
oznámí, že demisi podá celá vláda. Zeman však řekne, že ji přijme jen jako demisi
premiéra, přičemž zbytek vlády podle jeho představy zůstane ve funkci. Ústavní
právníci kroutí hlavou a když premiér přijede na Pražský hrad bez demise, ztropí
prezident před televizními kamerami scénku, v níž mává holí směrem k premiérovi a
mikrofonu stojícímu před ním, hlaholí
„nastav si to, támhle to máš vobráceně“

a během jeho následného proslovu odchází ze sálu. Premiér druhý den posílá
prezidentovi oficiální návrh na Babišovo odvolání z vlády. Podle článku 74 Ústavy
„prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády“. Hrad ale otálí a
pak vzkazuje, že to bude možné až po prezidentově návštěvě Číny. Senátoři hrozí
prezidentovi žalobou k Ústavnímu soudu, pokud nebude ústavu respektovat.

◊

Státní zastupitelství zastavuje vyšetřování údajného vydírání dnes už bývalého
ředitele prezidentova protokolu Forejta držitelem kompromitujícího videa. Ten mu
prý telefonoval a požadoval od něj peníze, jinak prý video zveřejní. „Skutkové tvrzení
oznamovatele se neprokázalo,“ oznamuje obvodní státní zástupce pro Prahu 1. Forejt si
prý telefonát vymyslel. V den, o který šlo, mu nikdo nevolal.

◊

Je stále květen a prezident Zeman je znovu v Číně. Tentokrát na summitu
k ambicióznímu čínskému projektu tzv. nové hedvábné stezky, ‚Pás a cesta‘, která
má prospět většímu obchodnímu i politickému prosazení Čínské lidové republiky
v Eurasii. K plánu se proto Západ i některé asijské země staví ostražitě, takže
Zeman je opět jedinou hlavou státu z demokratických zemí, která se summitu
účastní. A znovu se tam setkává i s ruským vládcem Putinem, ke kterému svou
ruštinou vesele pronese,
„a tady jsou další novináři? Je jich moc, je třeba je likvidovat.“

Věta, která šokuje kdekoho v České republice i na Západě, viditelně zaskočí i
Putina, za jehož vlády byla už řada nepohodlných novinářů skutečně „zlikvidována“
(rozuměj zavražděna). Zareaguje slovy „likvidovat není potřeba, stačí redukovat.“ A čeští
diváci vidí i to, jak Zeman v Číně vrávorá na schodech z letadla a ochranka ho často
musí podpírat. Série kiksů vrcholí při závěrečném fotografování státníků, kteří
nastoupeni před fotoaparáty musejí všichni čekat na jednoho opozdilce – českého
prezidenta, jenž přitom nepřichází pěšky jako ostatní, ale přivezou ho odkudsi na
golfovém vozíku.

◊

Po svém návratu, 24. května, Zeman na návrh premiéra Sobotky odvolává z vlády
vicepremiéra a ministra financí Babiše, 19 dní poté, co příslušný návrh obdržel.

◊

Krátce nato podepisuje udělení milosti pro vězně Kajínka, které čtyři a půl roku
odmítal.

◊

29. května v noci během prezidentovy návštěvy Jihomoravského kraje bourá luxusní
policejní BMW. V autě jeli zástupce prezidentova protokolu Kruliš a policista. Oba
jsou s vážnými zraněními převezeni do nemocnice. Policie tvrdí, že řídil její
zaměstnanec, podle některých médií to byl Kruliš, který je znám svou zálibou
v rychlých autech. Policie, která nyní už zničené vozidlo dostala jen tři týdny před
tím na půlroční testování, kolem případu mlží. Mluvčí policejního prezidia později
říká, že podle nařízení ministerstva vnitra „v dopravních prostředcích mohou být
přepravováni jen příslušníci bezpečnostních sborů, zaměstnanci ministerstva a policie nebo
osoby, jejichž přeprava souvisí s plněním služebních nebo pracovních úkolů.“

◊

Prezident se chlubí, že poslal pozdravný dopis Klubu českého pohraničí. To je
přitom organizace, která hájí komunistický režim a střílení lidí přecházejících
zadrátované hranice na Západ a na kterou pro její extrémismus dlouhodobě
upozorňuje Bezpečnostní informační služba.

◊

V Lidicích vypálených v roce 1942 nacisty se připomíná 70. výročí obnovení vesnice
a prezident Zeman tam mluví o tom, že
„jsme zbabělci proto, že často otevíráme náruč islámským radikálům, často mluvíme o
toleranci vůči nim, často mluvíme o přizpůsobení se jejich kultuře, byť je tato kultura
neslučitelná s evropskou kulturou.“

Kdo přesně vítá, chce tolerovat a přizpůsobovat se islámským radikálům, ani jak to
souvisí s Lidicemi, už neupřesňuje.

◊

I z obav z islámských radikálů Pražský hrad uzavírá Jelení příkop. Hradní park,
oblíbená destinace i zkratka místních i turistů otevřená po pádu komunistického
režimu veřejnosti prezidentem Havlem, tak opět není průchozí.

◊

Do Washingtonu za Trumpem neletí Zeman ani zkraje, ani z konce května.
Zajímavé je, že na konci tohoto měsíce se koná summit NATO v Bruselu – první
vrcholná schůzka organizace za účasti nového amerického prezidenta a pro většinu
hlav států první příležitost se s ním setkat. I pro prezidenta Zemana. Ten se akce za
ČR účastní a od Trumpova zvolení po setkání touží. Hlavu USA ale přesto neuvidí.
A chybí i na některých společných jednáních a fotografiích. K českým novinářům
pak promluví způsobem, jako by byl opět stižen „virózou“.

◊

Prezidenta České republiky už prakticky nikam na západ od nás nezvou. Ze všech
západních a/nebo demokratických zemí se za posledních dva a půl roku podíval jen
do Makedonie a Portugalska. Z významných zemí takzvané skupiny G20 (20
hospodářsky nejvyspělejších zemí světa) navštívil oficiálně jen 4, přičemž do
Německa a Francie ho pozvali hned zkraje jeho mandátu, do USA vůbec, později už
jen (zato opakovaně) do autoritářského Ruska a komunistické Číny.

◊

Od amerického prezidenta prý dostal dopis, ve kterém se mu Donald Trump
omlouvá za posunutí slíbeného setkání v Bílém domě. Jako další možný termín
schůzky Hrad uvádí září, kdy se oba zúčastní zasedání Valného shromáždění OSN
v New Yorku. Dopis ale Hrad nezveřejňuje.

◊

Na Pražském Hradě přijímá Miloš Zeman aspoň Trumpovu exmanželku Ivanu. Ta
mu potvrzuje, že si už před časem nápad stát se velvyslankyní USA v České
republice rozmyslela. A vyhlášený gentleman Miloš Zeman
„naprosto zuřil, a mít s sebou hůlku, tak by následovala analogická scéna jako s
ministerským předsedou Sobotkou.“

◊

V červnu ovšem překvapivě Zemanově žádosti o audienci vyhovuje britská královna
Alžběta II. Krátce ho přijímá v Buckinghamském paláci a český prezident okamžitě
porušuje přísnou královskou etiketu. Nepočká, až 91letá panovnice promluví jako
první, jak vyžadují ustálená pravidla, ale haleká na ni už při vstupu do místnosti,
později skočí do řeči své manželce, která královně odpovídá na společenský dotaz, a
nakonec nezapomene ani jedovatě a bez zjevné souvislosti připomenout, že Británie
Československo zradila v Mnichově 1938. Během svého pobytu v Londýně pak také
vyznamená několik válečných veteránů – takových, po jakých na hranicích stříleli
komunističtí českoslovenští pohraničníci, jimž poslal pozdravný dopis jen o pár dní
dřív.

◊

22. června 2017 na ekonomické konferenci Žofínské fórum v Praze prezidenteurofederalista kritizuje Evropskou unii a její koncept sdílené suverenity, kterou
přirovnává k ‚omezené suverenitě‘ – to ovšem byla doktrína komunistického diktátora
Leonida Brežněva, v 70. a 80. letech minulého století vládce sovětské říše, do jejíž
moci Československo i s Milošem Zemanem patřilo.

◊

Večer pak, rok po poradci Nejedlém, slaví na soukromé párty v uzavřených Jižních
zahradách Pražského hradu své 50. narozeniny i Zemanův kancléř Mynář. Nechává
si tam donést křesla ze Španělského sálu.

◊

24 hodin nato se hlava státu ve svém pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov
vrací k odvolání vicepremiéra Babiše a používá v souvislosti s předsedou vlády
Sobotkou slova:
„Když někdo vyhazuje svého partnera čtyři měsíce před volbami, tak se chováš jako
svině.“

Premiér na to přes média zareaguje domněnkou, „že na straně pana prezidenta dochází k
určitému rozpadu osobnosti a obávám se, že to bude pouze čím dál tím horší.“

◊

Miloš Zeman pojede opět na návštěvu Ruska. Přijetí Vladimirem Putinem je
naplánované na 21. listopadu.

◊

Zato ve Štrasburku mezi světovými státníky opět chybí. Evropa se tam loučí
s dalším významným zemřelým politikem, mnohaletým německým kancléřemsjednotitelem Kohlem. Pozván je i premiér Sobotka, který se zrovna vrací
z Japonska, ale ve Štrasburku se jeho letadlo z nějakého důvodu prostě nezastaví, a
tak Hrad navrhuje účast prezidenta – Klause. Ten prý měl s Kohlem „blízký vztah“ a
také pronesl „vřelejší vyjádření soustrasti,“ ve kterém se „dokonce vyznal,“ že „měl Kohla
rád“. Klaus ale dává před Kohlem, zastáncem evropské integrace a jednotné měny,
přednost euroskeptické přednášce v Aténách na téma Evropa, s honorářem v eurech.
Abychom ale zůstali u prezidenta Zemana – ten bude v době Kohlova pohřbu
odpočívat na dovolené na chalupě v Novém Veselí.

◊

A tu nepřeruší ani kvůli polskému summitu středo- a východoevropských zemí a
další možnosti setkat se konečně se svým oblíbeným americkým prezidentem

Trumpem.

◊

Místo toho lze i tentokrát vidět polonahého prezidenta v nafukovacím člunu
s ochrankou na hladině novoveselského rybníka.

◊

V červenci vychází najevo, že prezidentův Kancléř Mynář loboval v Kyrgyzstánu ve
prospěch prakticky neznámé české soukromé firmy s dvousettisícovým základním
jměním Liglass v obří, dvanáctimiliardové zakázce na stavbu vodní elektrárny. Tvrdí,
že firmu nechal prověřit na Ministerstvu průmyslu, které ale reaguje, že mu žádné
stanovisko neposkytlo. Poté i sám prezident republiky tvrdí Českému rozhlasu, že
při všech setkáních lobbuje za české firmy, vždy si vyžádá od ministerstva podklady
„a když mně toto ministerstvo průmyslu a obchodu dodá, tak samozřejmě při
rozhovoru s příslušným prezidentem se o těchto firmách zmíním.”

Jenže ministerstvo, které vede ministr za ČSSD Havlíček, opět o žádném doporučení
neví.

◊

Prezident obhajující svůj mandát by měl během volební kampaně buď skončit
s cestami po krajích, anebo jejich náklady zahrnout jako bezúplatné plnění do
volebního limitu, prohlásil člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických
stran a politických hnutí (ÚDHPSPH) Jan Outlý. Limit výdajů na kampaň stanovený
zákonem je 50 miliónů korun. Zeman však své výjezdy za kampaň nepokládá proto,
že nikoho nevyzývá, aby ho v prezidentské volbě příští rok volil.
„Žádné takové inzerování nebylo, není a nebude.“

Podle Outlého jde o nastavení pravidel do budoucna, aby nevznikl precedens.
Problém ale tedy budou muset rozřešit soudy. Zeman použije svou (i Klausovu,

mimochodem) oblíbenou zbraň proti oponentům a pokusí se Outlého shodit
výrokem, že šéfem ÚDHPSPH jmenoval jiného člena úřadu než Outlého,
„takže mám právo se domnívat, že tato reakce je tak trochu uražená ješitnost.“

◊

V srpnu šéf legislativního odboru Kanceláře prezidenta v odpovědi na žádost
studenta o poskytnutí dokumentu Ministerstva průmyslu doporučujícího firmu
Liglass pro zakázku v Kyrgyzstánu přiznává, že takový písemný doklad v
prezidentské kanceláři není.

◊

Rozruch v republice vyvolají fotky dvou žen v zahalujících plavkách zvaných
burkiny, což vede Miloše Zemana k dalšímu vyjádření na téma ženská krása:
„Záleží na tom, jak ty ženy vypadají. Jsou ženy, které by měly být zahaleny co
nejdůkladněji kvůli tomu, jaké jsou jejich proporce. A pak jsou dívky, kde bych jim tu
burkinu strhnul.“ Zeman míní, že „není důvod, aby v českých bazénech se někdo
koupal v arabském oblečení.“

Jde opět o jeho nepřesnost: burkiny nejsou striktně arabské oblečení a nosí je i jiné
ženy, například i židovské návštěvnice pláží v Zemanově oblíbeném Izraeli, za
přátelství k němuž se chystá převzít cenu.

◊

Koncem srpna se ještě Miloš Zeman omlouvá někdejšímu premiérovi Nečasovi za
to, že čtvrt roku po svém nástupu do funkce v roce 2013 uvěřil „dezinformacím“
tehdejšího šéfa Úřadu pro odhalování organizovaného zločinu Šlachty a
olomouckého vrchního státního zástupce Ištvana ohledně kauzy spojené se zásahem
na Úřadu vlády („že je v ČR obrovská mafie a že bylo zabaveno velké množství zlata a
stamiliony korun“). Jejich akce prý byla provokací proti ODS. Pád vlády tehdy Zeman
využil ke jmenování vlády vlastní, neparlamentní.

„Tehdy to byl Petr Nečas, kdo podal demisi a je výsostným právem prezidenta
jmenovat nového premiéra. Aniž by byl limitován jakýmkoliv omezením. A to jsem
také udělal.“ A dodává: „Považujte to za určitý druh omluvy, i když těch, kdo byli
těmito dvěma lidmi dezinformováni, bylo příšerně mnoho.“

◊

Člen dohledového úřadu Jan Outlý ÚDHPSPH trvá na svém, že za volební kampaň
je třeba považovat všechno, za co se obvykle platí a co současně slouží k propagaci
kandidáta. Tedy například besedy prezidenta s občany měst. „To už je setkání, které má
veřejného činitele představit voličům. Seznamují se s jeho názory, postoji, vizí dalšího vládnutí a
směřování země – a v tom spočívá volební kampaň.“

◊

Prezidentova nekampaň mezitím, těsně před zákonem stanoveným datem, jako
jedna z posledních otevírá povinný transparentní bankovní účet. Lidé ho začínají
zahlcovat i haléřovými platbami spojenými s textovými vzkazy jako „Prosím, odejděte
z politiky a pokud možno i veřejného života“, „Hodně zdraví na Vysočině“, „Neděkuji a
odejděte“, doporučují mu pobyt v Moskvě a podobně. Podle iDnes.cz „spíše než výpis z
účtu stránka připomíná běžnou internetovou diskuzi, na níž probíhá občanská válka odpůrců a
příznivců prezidenta.“ Někteří plátci dokonce z transparentního účtu peníze
odčerpávají zasíláním plateb v eurech ze zahraničí. Za každou takovou platí majitel
účtu 20 korun. Banka v reakci na to poplatek přestává účtovat.

◊

Dozvídáme se, že na podzim „pan prezident navštíví New York. Pro české novináře bude
malý šok, až židovské organizace předají panu prezidentovi vyznamenání bojovníka za pravdu
nebo za svobodu,“ myslí si 5. září na veletrhu Země živitelka mluvčí Ovčáček. „A tam se
s prezidentem Trumpem setká – nikoliv v Bílém domě, ale na recepci.“ Nepůjde tedy o
návštěvu USA a Washingtonu, jak Hrad opakovaně tvrdil, ani o schůzku s hlavou
USA, ale o účast na akci nevládní a mezinárodní organizace v jejich sídlech v New
Yorku. „My to vůbec neřešíme,“ povídá Ovčáček. „Plně chápeme, že prezident Donald Trump
má plno věcí k řešení, má zahraniční i vnitropolitické problémy.“ Nikdo to nemá
jednoduché.

◊

V září 2017 říká držitel státního vyznamenání Za zásluhy z roku 2014, režisér Renč
v rozhovoru Seznamu, že ho ocenění k ničemu nezavazuje a způsobuje leda nevoli a
závist. Prezidenti prý dekorují subjektivně „své oblíbence, blízké spolupracovníky a
umělce, které mají rádi“ a žijící umělci by vyznamenáváni být neměli. Medaili si ale
ponechá.

◊

V Hlučíně Zeman na setkání s místními znovu zmíní vůdce nacistické Říše, když
tvrdí, že
„Adolf Hitler je chudák, protože si už ho dnešní mladá generace nepamatuje a je
schopna ho označit za trenéra hokejového mužstva.“

Zaplněné náměstí mu nadšeně tleská.

◊

V Televizi Barrandov v posledních měsících viditelně hubenější a sešleji vypadající
Zeman popírá fámu z médií, že má rakovinu slinivky, na kterou se ho dokonce ptal
ministr zdravotnictví Ludvík. Informace se ale až do té doby v médiích neobjevila. I
ministr popírá, že by se na to prezidenta ptal a že by vůbec takovou informaci měl.

◊

V pondělí 18. září přilétá Zeman do New Yorku na zasedání Valného shromáždění
OSN a na zasedání židovské organizace. Ani tentokrát není naplánováno žádné
jednání s americkým prezidentem Trumpem. Proto Zeman údajně přestal mluvit se
svým dosavadním spojencem, ředitelem prezidentského zahraničního odboru a nyní
velvyslancem v USA Kmoníčkem, kterého za to činí odpovědným. Zato má Zeman
v New Yorku z nějakého důvodu naplánované už druhé setkání za čtvrt roku
s Trumpovou první ze tří manželek (1977-1992) Ivanou. Ta v rozhovoru pro britský
bulvár o pár dní dříve vypravuje, že pozici velvyslankyně v ČR, o kterou se zpočátku
zajímala, jí její exmanžel skutečně nabídl, ale ona ambasadorkou nakonec nebude,
protože „mám ráda svou svobodu a chci si dělat, co chci, chodit, kam chci, s kýmkoliv chci“ a

„nepotřebuji tu prestiž, navíc je to práce od 8 do 12“ (sic). Znamenalo by to „4 roky v Praze,
čili pápá, Miami! Pápá, New Yorku na jaře a na podzim! Pápá, St. Tropez v létě!“ Je to
opravdu škoda, jelikož v diplomatické roli „bych byla skvělá, protože umím vyjednávat,
jsem člověk z byznysu a umím bavit lidi.“

◊

Americký židovský fond oceňující osobnosti, které hájí židovské zájmy, v New
Yorku konečně předává avizovanou cenu Bojovník za pravdu Miloši Zemanovi –
čtyřikrát (1993, 1998, 2000 a 2007) soudně usvědčenému lháři, příteli Izraele, který
během pohřbu izraelského prezidenta Perese neopustil kremelskou konferenci na
pobřeží nedalekého středomořského Rhodosu.

◊

V úterý se Miloš Zeman v New Yorku konečně dočká aspoň avizované fotografie
s Donaldem Trumpem, a to během chvíle, kdy americký prezidentský pár vítá
všechny hosty pozvané na tradiční recepci pro státníky účastnící se Valného
shromáždění OSN. Pokud jde o jeho opakovaně slibovanou, prý domluvenou
návštěvu v Bílém domě ve Washingtonu,
„kdy a zda dojde k této návštěvě, je nyní na americké straně a já jsem prezident České
republiky a prezident ČR se nikdy nepodbízí a nikdy se nedožaduje jakékoliv
návštěvy,” sděluje Blesku Zeman.

Zato cesta do Ruska za ruským prezidentem Putinem bude patrně ještě krásnější,
než bylo dosud oznámeno, protože Zeman byl pozván dokonce do Soči,
„a já to rád přijímám, protože to je svým způsobem vyznamenání.“

Zdroj: foto z Twitterových účtů politiků

◊

Zbývají 4 týdny do voleb do Poslanecké sněmovny. Favoritem je Andrej Babiš se
svým hnutím ANO, stíhaný policií pro podezření z dotačního podvodu. Prezident
Zeman je přesto připraven ho jmenovat premiérem, pokud volby vyhraje.

◊

Odvolací soud na konci září potvrzuje půlroční podmíněné tresty a pokutu 63 000
korun umělcům ze skupiny Ztohoven za vyvěšení červených trenýrek namísto
standarty na střeše Pražského hradu před dvěma lety.

◊

Evropští vědci zjistili, že aromatická přísada českého nápoje Tuzemák je
karcinogenní. Ministr zemědělství Jurečka varuje, že pokud by ji EU chtěla zakázat,
bude ČR požadovat výjimku. Tento – nic menšího než – hrozící konec světa vede
prezidentova mluvčího Ovčáčka k přirovnání Evropské unie demokratických
civilizovaných států k nacistické ‚třetí říši‘. „Říše se rozhodla, že se v protektorátě nebude
pít tuzemák. A basta!“ píše mluvčí na Facebooku. Nesouhlas s Ovčáčkem ze všech
stran kromě Okamurovy SPD dosahuje mimořádných rozměrů: bývalého redaktora
komunistických novin lituje dokonce už i europoslankyně KSČM Konečná. Ta ho už
nevnímá jako mluvčího prezidenta – je spíš mluvčím sebe sama. „Srovnávat EU se třetí
říší může pouze ten, který na základní škole prospal velmi mnoho hodin dějepisu a nevidí rozdíl
mezi plynovou komorou, která měla zabíjet, a naopak ochranou spotřebitele před škodlivými
látkami.“ (Ovčáčkův výstup souvisí i s předchozím problémem Tuzemáku: v roce
2008 se český, takzvaný „tuzemský rum“ musel na jednotném evropském trhu přestat
prodávat pod označením rum. Jde totiž o náhražku, která se nevyrábí z cukrové
třtiny, ale z brambor. Není to rum. Výrobci to vyřešili přejmenováním na Tuzemák.)
K něčemu ale je boj za rakovinotvornou přísadu v bramborové náhražce přece jen
dobrý. Česká republika se díky „říši“ dostala zase po čase do světových médií.

◊

Firma Liglass z nedávné kauzy s obří zakázkou v Kyrgyzstánu podpořené Zemanem
a zemanovci poslala vloni straně zemanovců SPO, jejímž čestným předsedou stále
Zeman je, 200 000 korun, zjistil týdeník Ekonom. Že strana navíc získává mnohem
vyšší finanční dary než srovnatelné i větší strany, zjistil projekt Dotační parazit.

◊

Když se po několikadenním opakovaném dotazování prezidentského kancléře na
názor k vyjádření jeho podřízeného, mluvčího Ovčáčka o „říši“ Český rozhlas
konečně dočkal odpovědi, dozvěděl se, „že bylo výjimečně ne příliš vhodné“.

◊

Prezident prý výrazně upravil životosprávu, tvrdí ve čtvrtek 5. října ráno Lidové
noviny s odvoláním na lidi v jeho bezprostředním okolí. Píší, že dal na dlouhodobá
doporučení svých lékařů a dramaticky omezil pití alkoholu. Proměny k lepšímu si
povšimli počátkem tohoto týdne i v Ústeckém kraji, kde je hlava státu na jednom z
pravidelných výjezdů za voliči. „Na úvod si lehce připil cinzanem, pak se držel výhradně
nealka,“ prozradil LN pod podmínkou anonymity jeden z krajských zastupitelů.
Stejný postřeh doplnili i účastníci úterního společného oběda regionálních politiků
se Zemanem. Ten však vrací úder ještě odpoledne téhož dne. Na závěr krajské
návštěvy už jeho mluvčí ukončuje tiskovou konferenci, když vtom si prezident bere
mikrofon zpět, zalituje, že se ho novináři nezeptali, a konstatuje:
„Není pravda, že bych přestal pít alkoholické nápoje. Piji je dál a s neutuchající chutí.”

◊

Večer ve svém pořadu v TV Barrandov říká, že hlava státu by měla mít
zákonodárnou iniciativu. Zeman:
– který o sobě tvrdil: „mám takový nepříjemný zvyk, že když něco řeknu, tak to platí“,
– který je zároveň znám častým citováním údajných Churchillových slov „jen idiot
nemění své názory“ (přičemž by už nemělo překvapit, že ve skutečnosti řekl Churchill
něco jiného, „kdo nezmění názor a téma, je fanatik“, což ale paradoxně Zemanovu praxi
vystihuje ještě lépe)

– a který se v roce 2013 divil, „k čemu by mně to (ta zákonodárná iniciativa) bylo?
Prezident přece musí získat hlasy poslanců, případně senátorů, aby jím navrhovaný zákon
prošel. No a když ty hlasy nemá, tak zákon, iniciativa neiniciativa, nakonec stejně Poslaneckou
sněmovnou neprojde“ a se stávajícími pravomocemi byl spokojený, vždyť „já jsem si
nikdy nestěžoval na nedostatek pravomocí. Slyšeli jste to někdy ode mě?“
…tak od téhož Zemana dnes slyšíme, že chce nejen pravomoc navrhovat zákony, ale
i nepotřebovat k některým rozhodnutím spolupodpis premiéra, ztížit možnost
Sněmovny přehlasovat prezidentské veto a později i právo mluvit premiérovi do
výběru ministrů, odvolat je a odmítnout je jmenovat.

◊

4 dny poté, co dementoval, že omezil pití alkoholu, mluví prezident k médiím na
brněnském Mezinárodním strojírenském veletrhu a vypadá opět poněkud unaven,
anebo přiopilý (čas 4:00 a 6:36). Neartikuluje zcela přesně a například o aktuálním
tématu zvažované těžby lithia promluví jako o „kauze lithiem“ (ale třeba to vyslovuje
svou angličtinou).

◊

V Radě Evropy mluvil poprvé jako premiér v roce 1999. Podruhé letos. A tím, tedy
vtipem, že je to už 18 let a příště to tedy bude opět za 18 let, také svůj letošní projev
v Parlamentním shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku zahájí. Načež coby český
prezident veškerý čas proslovu věnuje zcela jinému státu, Rusku, a přímluvě za něj.
Celý projev. A přestože se jindy často rozhořčuje, když je, zejména novináři,
dotazován na něco, co už řekl, zde znovu neúnavně opakuje, což už pověděl
mnohokrát. Horuje za zrušení mezinárodních sankcí vůči Kremlu uvalených kvůli
okupaci Krymu a agresi proti východní Ukrajině. Anexe Krymu je podle Zemana
stejně hotová věc a sankce jsou k ničemu. A odvolal se na údajná slova německého
prezidenta Gaucka při pražské diskusi k 25. výročí listopadové revoluce:
„‚Když zkusíme vrátit Krym zpět Ukrajině, vyvolá to evropskou válku.‘ – Jen cituji,
nic víc. Takže vy chcete riskovat evropskou válku?“

(Jak se brzy ukáže, ani tato citace není pravdivá.) Rusko by ale podle Zemana mohlo
Krym Ukrajině kompenzovat plynem, ropou nebo penězi. Projev vyvolá mnoho
odmítavých reakcí jak doma (včetně premiéra, podle nějž byla slova v rozporu
s politikou vlády a prezident k nim od ní neměl mandát, celé vlády i Senátu), tak
v zahraničí (především na Ukrajině, včetně odkazů na anexi Sudet po mnichovské

zradě v roce 1938, kterou jen před necelými 4 měsíci neopomněl připomenout
britské královně Alžbětě II.) A ruská reakce? „Vítáme, že český prezident uznává současný
status Krymu jako hotovou věc, ale nápad platit za to Ukrajině nepřichází do úvahy,“ říká
předseda zahraničního výboru ruské Dumy Sluckij. Hotová věc. Zeman dále ve
Štrasburku poslancům z evropských zemí sděluje, že jeho manželka má střeleckou
licenci, takže ho nechrání jen ochranka, ale i ona. Při odchodu ze sálu se potácí a
musí být spolupracovníky přidržován. V předsálí prochází kolem výstavy věnované
jeho slavnějšímu předchůdci, Václavu Havlovi, tu však zcela ignoruje a místo toho
pronáší ke své suitě na adresu kameramana České televize, jenž ho zrovna natáčí:
„Vyžeňte toho kameramana, nebo ho zabiju.“

I tento incident vyvolá mnoho reakcí, například mezinárodní organizace Reportéři
bez hranic upozorňuje na „poznámku nehodnou demokrata“.

◊

Kyrgyzská vláda vypovídá smlouvu s českou firmou Liglass (snahu tohoto sponzora
zemanovské Strany práv občanů získat tamní obří zakázku, jak se provalilo
v červenci, podpořil prezident Zeman i jeho kancléř a exšéf SPO Mynář).

◊

Prezident se na dotaz vyjádří ke všemu, takže když je v Týdnu s ním (v pořadu
Týden s prezidentem TV Barrandov) dotázán, jestli americký prezident Trump
zvládá úlohu nejmocnějšího muže světa, a to i v souvislosti s řešením sporu s KLDR
(ta hrozí USA jadernou válkou, Trump zato pohrozil zničením jí) řekne, že Severní
Korea je odporný režim, který nelze potlačit násilím, a
„pokud jde o Donalda Trumpa, nejsem si jist, jestli jeho vyhrožování Severní Koreji
není spíše směšné než produktivní,“ načež Zeman Pchjongjangu pohrozí, že
„komando, které by zabilo Kim Čong-una, by mohlo být řešením této situace.“

K tomu by bylo zajímavé znát reakci velvyslance KLDR v Praze – Kimova strýce –
také to, jestli nebude nutné dceři prezidenta Zemana Kateřině studující v Londýně
přidělit na státní náklady tělesné strážce.

◊

K chystanému jednodennímu protestnímu uzavření ordinací ambulantních
specialistů a praktických lékařů se prezident vyjádří, že 2 dny před volbami je to
„naprostá šaškárna“, v tu dobu vyvolává akce jen „naprostý přiblblík“.

◊

Kauza Rada Evropy pokračuje. Ozývá se kancelář bývalého německého prezidenta
Gaucka. Ten totiž v Praze během diskuse k 25. výročí sametové revoluce souvětí
„když zkusíme vrátit Krym zpět Ukrajině, vyvolá to evropskou válku,“ přisouzené mu
v projevu Zemanem, neřekl. „V diskusi jsme po společném přezkumu s německým
velvyslanectvím v Praze nenašli žádnou pasáž, v níž by padl takovýto výrok spolkového
prezidenta Gaucka,“ sděluje Lidovým novinám vedoucí Gauckovy kanceláře Sturm,
který s německými diplomaty prošel kompletní záznam diskuse.

◊

V listopadu měl prezident jet na další plánovanou návštěvu Zlínského kraje, ale
nepojede. Ruší ji. Je to totiž vůbec poprvé, kdy mu ji kraj odmítá zaplatit. Hejtman
Čunek Hradu sděluje, že kraj delegaci zaplatí jen oběd nebo večeři do 30 000 korun.
Kancelář prezidenta podle něj má návštěvu platit ze svého rozpočtu (náklady na
cesty jsou v řádu statisíců a dosud 13 z 14 krajů stály 17 miliónů korun).
Prezidentův tým raději dojedná návštěvu jinou. „V Olomouckém kraji bude fajn,“ těší se
prezidentův mluvčí.

◊

Mezitím hlava státu navštěvuje Plzeňský kraj a i tam vypuká nebývalá vzpoura.
Vítání není tak srdečné až vlezlé, jak je v posledních letech zvykem, a prezident si od
vedení kraje na úvod vyslechne kritiku. Hejtman Bernard ho sice nejprve několikrát
pochválí (za postoj k Izraeli a genocidě Arménů), a ujistí ho, že Plzeňský kraj ho
vždy rád uvítá, pak mu ale z pověření krajské rady tlumočí její usnesení, podle nějž
„prohlášením v Radě Evropy prezident jako hlava státu, který má bolestné zkušenosti s okupací

naší země v roce 1968, otevřeně legitimizuje agresi, která je v rozporu s mezinárodním právem“.
Rada nesouhlasí s jeho stanovisky „k okupaci Krymu ruskými vojsky, která jsou v rozporu s
oficiální zahraniční politikou naší země“. Někteří politici pak vynechají slavnostní
prezidentský oběd.

◊

Na náměstí v Břasech je prezident dotázán mužem v publiku, jestli se omluví za
svého mluvčího, který přirovnal EU k nacistické třetí říši. Zeman řekne, že to nejsou
jeho slova a on respektuje svobodu slova (přitom jde o mluvčího, který, jak sám
potvrdil, vyjadřuje názory prezidenta republiky). Dokonce prý
„dospělí lidé se neomlouvají. A tím méně za názory druhých.“

Zemanovi nikdo neoponuje. Ani když mluvčího výrok dál ospravedlňuje tím, že
přece i britský ministr zahraničí Johnson řekl, že EU pokračuje v díle Adolfa
Hitlera. Opět jde ale o překroucené vyjádření: Johnson vloni nemluvil o
vyvražďování miliónů lidí, jak by se mohlo zdát, ale o neúspěšnosti pokusů sjednotit
Evropu pod jednou vládou, o což se prý snažili i Hitler a Napoleon a skončilo to
tragicky. Ani v této chvíli není na pódiu ani pod ním nikdo, kdo by Zemanova slova
opravil a uvedl do souvislostí.

◊

V Nepomuku v Plzeňském kraji dostává Zeman další maketu samopalu. Ta má
tentokrát místo zásobníku láhev Becherovky a z boku vypálený nápis ‘na novináře‘.
Patrně to má být vtipné, stejně jako jeho nelogická reakce směrem k novinářům:
„Můžete se postupně začít stahovat, protože neumím střílet.“

◊

Řádné volby do Poslanecké sněmovny 2017 vyhrává hnutí ANO miliardáře Babiše.
S odstupem druhá je ODS, za ní Česká pirátská strana a Okamurova SPD. Stran ve
Sněmovně je rekordních 9, ještě ČSSD a KSČM, které utrpěly těžké ztráty, a těsně i
KDU, TOP09 a Starostové a nezávislí (STAN). Prezident s manželkou hlasuje ve

volební místnosti v Praze 13 a poté pronáší,
„volil jsem Čecha“

(může jít o rafinovaně kódovaný vzkaz voličům, protože lídrem pražské kandidátky
zemanovské strany SPO je František Ringo Čech). Ve vítězství Čecha ale hlava státu
asi zcela nevěří, neboť už předem avizuje, že jmenuje premiérem předsedu ANO
Slováka Babiše. I navzdory tomu, že je stíhán policií (pro podezření z dotačního
podvodu; mimochodem soud na Slovensku navíc čerstvě vrátil do hry jeho
spolupráci s StB). I z tohoto důvodu nemá Babiš ve Sněmovně většinovou podporu,
ale prezident ji od něj nevyžaduje, ačkoliv v roce 2013 trval na seznamu podpisů (a
úředně ověřených!) od nadpoloviční většiny poslanců pro novou vládu.

◊

À propos – ty volební výsledky: vyplývá z nich také to, že ve volebním okrsku, kde
hlasoval prezident s manželkou, byly vhozeny pouhé 2 hlasy pro Čechovu pražskou
kandidátku strany SPO, jejímž je Zeman čestným předsedou (celkem dostali
zemanovci v celé republice 18 556 hlasů – 0,36 %).

◊

28. října na 99. výročí vzniku Československa vyznamenává prezident České
republiky kromě úctyhodných hrdinů opět i baviče z časů normalizace (Sobota),
režiséra lehkých filmů (Troška), písničkáře donášejícího StB (Nohavica),
normalizační hvězdu zpívající dodnes s kremelskými Alexandrovci (Vondráčková) –
všechny za zásluhy o stát v oblasti umění… Kromě nich dekoruje státním řádem i
bývalého německého kancléře, který poslední roky pracuje ve vrcholných
manažerských funkcích pro vládce Kremlu (Schröder). Vyznamenání pro zpěvačku
Špinarovou, která zemřela letos v březnu, odmítá převzít její syn Adam Pavlík. „Moje
matka nedělala kariéru kvůli nějakým cenám. Sama by pro vyznamenání na Hrad nešla, proto
tam nepůjdu ani já. To, že cenu předává pan Zeman, který to navíc určitými jmény celkem
degradoval, je další důvod, proč jsem to odmítl.“ Jako každý rok nezve Zeman kvůli
osobním sporům některé vysokoškolské rektory. Neúčastní se někteří jejich
kolegové ani řada politiků.

◊

Deset dní po volbách přijímá prezident na zámku v Lánech vítěze voleb Andreje
Babiše. Slavnostně ho pověřuje jednáním o sestavení vlády (jde ale jen o neformální
zvyklost, nejedná se o jmenování premiérem a není pro nikoho závazné). Miloš
Zeman při tiskové konferenci působí dosud nejunavenějším dojmem od kauzy
Viróza. Opírá se o pultík, vrávorá, s obtížemi dýchá i vyslovuje.

◊

Kancléř Mynář už má bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu,
oznamuje prezident Zeman na tiskové konferenci k odevzdání podpisů občanů pro
prezidentskou kandidaturu. Nejprve (poté, co pozuráží 2 ženy, novinářky
Hospodářských novin) opakuje, že kancléř prověrku ze zákona nepotřebuje, poté
říká, že už ji má, na stupeň Vyhrazené.
„Tečka.“

(Podmínky pro udělení prověrky na stupeň Vyhrazené jsou: svéprávnost, věk
minimálně 18 let a bezúhonnost. Podmínky pro kategorie Důvěrné, Tajné a Přísně
tajné, z nichž o tu nejvyšší ředitel prezidentovy kanceláře Mynář žádal a NBÚ mu ji
odmítl vydat: osobní způsobilost, bezpeční spolehlivost. Stupeň Vyhrazené se
uděluje například sekretářkám.)

◊

Brněnský radní tvrdí, že Miloš Zeman trpí rakovinou a zbývá mu několik měsíců
života. Miloš Zeman reaguje v televizi, že dotyčný je svině a že ho zažaluje o
odškodnění 5 miliónů korun.

◊

Na začátku Zemanova setkání s občany na náměstí v Lipníku nad Bečvou
v Olomouckém kraji pouštějí jeho odpůrci z okna známou skladbu Modlitba pro
Martu. Neuniformovaná policie proti nim zasáhne, zvukaře zatkne a odveze. Hrad
nejprve zveřejní, že prezidenta vítala píseň Modlitba pro Martu. Když ale zprávy o
policejním zásahu vzbudí nevoli, mluví najednou prezident o tom, že ačkoliv tuto
skladbu má rád, nebyla to prý Modlitba pro Martu,

„to byl řev, to byla kakofonie, která naprosto přerušila úvodní projev pana starosty
Lipníku.“

Z videozáznamu zveřejněného paradoxně Zemanovým mluvčím, je ale patrné, že lže.
Píseň zní ve všeobecně známé originální verzi, zpívá ji Marta Kubišová, bez
doprovodu. Skladba je v počátku akce slyšet, ale projev nepřehlušuje. Není slyšet ani
žádný řev.

◊

Hlava státu se vyjadřuje ke dvěma případům z posledních dní. Skupina fanoušků
olomouckého fotbalového klubu v pražské tramvaji nejprve slovně, pak surově
napadla Afričana žijícího v Praze. A několik lidí popsalo extrémně urážlivé výroky
neonacistického charakteru od tajemníka Okamurovy SPD ve Sněmovně. Zatímco
v civilizovaném světě je zvykem, že vrcholní představitelé státu podobné incidenty
striktně odsoudí, tak zde v prvním případě podle Miloše Zemana
„k obdobným útokům čas od času dochází bez ohledu na barvu pleti“, protože
fotbaloví fanoušci (všichni?) jsou „lidé, kteří se nekontrolují“.

A v případě tajemníka SPD se vlastně také nic moc neděje, vždyť
„totéž se ostatně stalo i jiným poslancům nebo kandidátům jiných politických stran.
Jeden náměstek z ČSSD zase před časem použil srovnání s medúzami. Také ale
neoznačíme celou sociální demokracii za fašistickou.“

Chybí už jen prezidentovo nedávné: „Tečka.“

◊

Jsou už 3 týdny po volbách a prezident republiky se v rámci povolebních schůzek
stačil vždy přibližně na hodinu setkat se zástupci teprve 5 z 9 stran, které byly
zvoleny. Ustavující schůzi nové Sněmovny svolává prezident až na nejzazší možný
termín, měsíc po volbách, 20. listopadu. Teprve poté může Sobotkova vláda podat
demisi, teprve poté může prezident jmenovat premiéra, teprve poté začne běžet
třicetidenní lhůta pro předstoupení nové vlády před Sněmovnu se žádostí o

vyslovení důvěry.

Předčasný epilog
Je podzim 2017 a v těchto místech prozatím (poslední aktualizace: 15. listopadu
2017) přehled éry prezidenta Miloše Zemana pomalu končí. Konec celého příběhu
to ale ještě není, události jistě budou gradovat během sestavování vlády a minimálně
ještě v lednu před volbami prezidentskými. Tento text tedy bude muset být dál
doplňován.
Své prezidentské období Zeman v březnu 2013 uvedl inauguračním slibem, že se
bude setkávat s občany. Poté často cestoval po krajích a opakovaně, až čtyřikrát,
navštívil 13 z nich. Českou republiku ale tvoří krajů 14 a nelze předpokládat, že by
člověk se Zemanovou inteligencí, ani úředníci Kanceláře prezidenta, z nichž někteří
připravovali cesty i pro předchozí prezidenty Havla a Klause, neznali správní dělení
České republiky a zákony o krajích a o hlavním městě Praze. Není pravda, že
prezident Zeman navštívil všechny kraje, prostě proto, že ani jednou nenavštívil kraj
Praha (tedy nenavštívil její instituce, firmy, občany…). Ignoruje motor české
ekonomiky – jejích celých 25 procent – a velkoměsto, v němž žije a pracuje víc než
12 procent obyvatel republiky. A shodou okolností také jediný kraj, kde jako
kandidát prezidentské volby 2013 prohrál (a to dokonce drtivě, 34 % : 66 %).
Údajný článek prvorepublikového novináře Ferdinanda Peroutky, o kterém Zeman
mluvil před téměř třemi lety jako o dané věci a jehož vypátrání a doložení poté
sliboval, se dodnes nenašel. Je pravděpodobné, že ani nikdy neexistoval. Prezident
se – ano, omluvil – za to, že článek nenašel. Omluva za urážku Ferdinanda Peroutky
nepřišla dodnes, přestože ji nařídil soud. O dovolání prezidentské kanceláře
z prosince 2016 Nejvyšší soud ani do poloviny listopadu 2017 nerozhodl.
Ředitel Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář dodnes, ani po celých téměř
5 letech nemá bezpečnostní prověrku. Přesněji řečeno, podle nedávného
prezidentova vyjádření má prověrku na úrovni sekretářky. Národní bezpečnostní
úřad mu vyšší stupeň odmítl udělit. Poté ředitel NBÚ zamítl i Mynářův opravný
prostředek, takzvaný rozklad. Přestože prezident republiky zpočátku opakovaně
tvrdil, že kancléř prověrku má mít a že ho propustí, pokud ji nezíská, později změnil
názor ve smyslu, že ji nepotřebuje, a neučinil nic.
Ve svém inauguračním projevu v den nástupu do funkce prezidenta, 8. března 2013,
Miloš Zeman také slíbil bojovat proti neonacistickým bojůvkám, ekonomickým
mafiím a médiím. Dodnes není jasné, jaké neonacistické bojůvky měl na mysli a
žádný výsledek jeho boje proti nim nebyl během výkonu jeho funkce zveřejněn
(naopak – viz 2 čerstvé případy rasistických útoků a výroků zmíněné zde o několik
řádek výš). Není ani známo nic bližšího o jeho bitvě s jakoukoliv ekonomickou
mafií. Pouze útoky na demokratická média jsou zdokumentovány dobře.
Prezident při své inauguraci v březnu 2013 nabídl „prezidentský úřad jako neutrální pole
pro dialog všech parlamentních stran“ a svou „roli prostředníka a roli moderátora, ale v
žádném případě nikoli roli soudce, protože tato role prezidentu republiky evidentně nepřísluší.“
Co si myslí o dialogu stran, ukázal už za čtvrt roku, když sice v souladu s Ústavou,

ale bez ohledu na názor politických stran a bez podpory Poslanecké sněmovny
sestavil a jmenoval vlastní vládu. Ta nevznikla jako výsledek demokratických
parlamentních voleb (navíc strana několika jejích ministrů, spřátelených zemanovců,
volby opakovaně, před tím i potom, drtivě prohrála). Spojování společnosti, úděl od
české hlavy státu tradičně očekávaný, bylo počínaje prvotním rozdělením společnosti
v prezidentských volbách přes nekončící vodopád lží, urážek, chyb, průšvihů a
společenských přešlapů až po mezinárodní ostudy od začátku jen jednou velkou
iluzí.
V tomto pětiletém výčtu Zemanových veřejných výroků a činů, který není úplný, se
v ústech prezidenta České republiky, případně v přímé souvislosti s ním, 12x
objevuje sex, pornografie, erotika a vulgární výrazy, 7x jméno Hitler, 4x Stalin, 2x
urážka svině. Vrchní velitel nestihl 6 pohřbů významných osobností nebo se jich
vůbec nezúčastnil a pokud jde o ještě živé, veřejně pohrozil zabitím 1 člověku
(kameramanovi ČT) a skupině osob (novináři). U 1 dalšího člověka (předseda vlády
Sobotka) to jako možnost nepřímo navrhl. Přesto všechno:
Při psaní tohoto výčtu nebylo ublíženo žádnému zvířeti.

Kdy tento příběh skončí, budete mít v lednu na chvíli ve svých rukách i vy.

Dopsáno v listopadu 2017. Aktualizace naplánována na jaro 2018.

