Kudlanka

PÃ•R PREZIDENTSKÃ•CH SLOV
ÄŒtvrtek, 02 listopad 2017

Prezident Zeman v poÅ™adu Týden s prezidentem mimo jiné mluvil o zakladateli na&scaron;eho státu T. G. Masarykovi.
Je pÅ™esvÄ›dÄ•en, Å¾e bychom si mÄ›li odkaz prvního prezidenta pÅ™ipomínat, ale to nejen Ä•tením jeho knih, ale také Ä•iny
byl velmi aktivní Ä•lovÄ›k, který v 65 letech projevil odvahu, ode&scaron;el z vlasti a zaÄ•al v zahraniÄ•í budovat stát, který si
je&scaron;tÄ› v první svÄ›tové válce umÄ›l málokdo pÅ™edstavit.

Masaryk sám nebyl oblíben. PraÅ¾&scaron;tí vysoko&scaron;kol&scaron;tí studenti ho vypískali z jeho pÅ™edná&scaron;ky,
pÅ™ipomnÄ›l Zeman dobu Hilsneriády, kdy se Masaryk postavil na stranu Å¾ida Leopolda Hilsnera, ale i v jiných pÅ™ípadech.
Taková odvaha podle Zemana vÄ›t&scaron;inÄ› dne&scaron;ních Ä•eských politikÅ¯ chybí. NÄ›kteÅ™í politici jen pÅ™eÅ¾ívají
den. &bdquo;Dokonce o jedné nejmenované politické stranÄ› se Å™íká, Å¾e se zdraví slovy: dobrý kaÅ¾dý den,&ldquo; prohlá
pÅ™ed kamerami Zeman. PÅ™ipomnÄ›l také, Å¾e se Masaryk odmítl spokojit s rolí kladeÄ•e vÄ›ncÅ¯ a definoval do Ústavy
ÄŒeskoslovenska pravomoci prezidenta. &bdquo;On dokonce psal dopisy tehdej&scaron;ím ministrÅ¯m, co by mÄ›li dÄ›lat.
Nedovedu si pÅ™edstavit, Å¾e by dne&scaron;ní prezident takto úkoloval ministry,&ldquo; Å™ekl prezident. Masaryk kdysi
také pÅ™i&scaron;el s my&scaron;lenkou vytvoÅ™it jakési spojené státy evropské po vzoru USA. Zeman se k této
MasarykovÄ› my&scaron;lence pÅ™ihlásil. &bdquo;Já jsem poÅ™ád eurofederalistou a vÅ¾dy jsem dodával, Å¾e opravdoví
federalisté jsou nepÅ™áteli evropského unitárního státu. Masarykova vize spojených státÅ¯ evropských byla
federalistická.&ldquo;
Stranou pozornosti prezidenta nezÅ¯stal ani vypálený dÅ™evÄ›ný kostel z 16. století v Gutech na
Frýdecko-Místecku. Zeman dal najevo, Å¾e by byl pomÄ›rnÄ› pÅ™ísný v souzení mladíkÅ¯, kvÅ¯li kterým kostel v podstatÄ› leh
popelem. Pokud by snad nÄ›kdo prezidentovi namítal, Å¾e mladíci, kteÅ™í kostel zapálili, moÅ¾ná doma nemÄ›li dost lásky a
schytali pár facek, takÅ¾e bychom k nim mÄ›li být trochu shovívaví, pak by prezident odvÄ›til, Å¾e ti mladí muÅ¾i. Pár slov p
i k ÄŒapímu hnízdu. Zeman prozradil, Å¾e po návratu z New Yorku, kde promluví na pÅ¯dÄ› OSN, si chce vyslechnout názor
ministra vnitra Milana Chovance na kauzu ÄŒapí hnízdo. &bdquo;Ale já uÅ¾ jsem upozorÅˆoval na to, Å¾e v &scaron;uplících l
dvÄ› stÄ›, slovy dvÄ› stÄ› neprojednaných zákonÅ¯, a to je mizerná práce. A poslanci místo toho, aby se vÄ›novali tÄ›mto
zákonÅ¯m, radÄ›ji osm hodin diskutovali o ÄŒapím hnízdÄ›.&ldquo; Za vÅ¯bec nejvÄ›t&scaron;í hÅ™ích této snÄ›movny pova
Zeman neschválení zákona o obecném referendu. ProÄ• ho politici neschválili? &bdquo;Politické strany se bojí svých
obÄ•anÅ¯. Ale protoÅ¾e tito obÄ•ané jsou také voliÄ•i, tak tÄ›snÄ› pÅ™ed volbami politické strany své obÄ•any milují. Ale kdyÅ¾
volbách, tak lidem Å™íkají, nepleÅ¥te se do toho, tady vládneme my,&ldquo; shrnul prezident. Pár slov vybral Franta
Bou&scaron;ka
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