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Nedávno jsme na jedné rodinné oslavÄ› Å™e&scaron;ili moÅ¾ná místnÄ› nevhodné, ale pÅ™esto aktuální téma &ndash;
prezidentské volby. Kamarádi a pÅ™átelé na oslavÄ› jsou rÅ¯zného politického smý&scaron;lení, tudíÅ¾ padaly rÅ¯zné
názory, ale nakonec se vesmÄ›s v&scaron;ichni dohodli, Å¾e potÅ™ebujeme dÅ¯stojného, reprezentativnÄ› vyhlíÅ¾ejícího a
politicky korektního kandidáta.

Tedy pravdÄ›podobnÄ› Draho&scaron;e. Nedalo mi to a zeptala jsem se ostatních, proÄ• jeho, s jakým Å¾e krédem jde
Draho&scaron; do prezidentské volby? Nikdo nevÄ›dÄ›l&hellip; Namítla jsem, Å¾e kaÅ¾dý prezident pÅ™ece musí mít nÄ›jaké
krédo, které ho bude charakterizovat, díky kterému bude pro voliÄ•e Ä•itelným.
Prezident Havel ho mÄ›l: »Láska a pravda
zvítÄ›zí nad lÅ¾í a nenávistí«. Å½e nám v podstatÄ› lhal a skonÄ•il nakonec u takového svinstva, jakým je humanitární
bombardování, je jiná vÄ›c, ale - krédo mÄ›l! Prezident Klaus mÄ›l taky krédo: »Å½e neumí rozeznat Ä•isté a
&scaron;pinavé peníze«. Jeho poslední amnestie prokazuje, Å¾e se tohoto kréda aÅ¾ do konce svého mandátu drÅ¾el.
Prezident Zeman má taky krédo, které má jen Ä•tyÅ™i slova: »Tato zemÄ› je na&scaron;e!" A co tÅ™eba jiná oÅ¾ehavá
otázka, související se Zemanovým krédem. »Jak se staví Draho&scaron; k pÅ™ijímání migrantÅ¯ z Itálie a Å˜ecka? PÅ™ijímat,
nebo nepÅ™ijímat?« OpÄ›t nikdo nevÄ›dÄ›l&hellip;
Já osobnÄ› si uvÄ›domuji nebezpeÄ•í, které nám hrozí, a budu volit
kandidáta, který pÅ¯jde proti pÅ™ijímání migrantÅ¯, proti islamizaci Evropy. A pokud proti islamizaci pÅ¯jde dÅ¯slednÄ› »tlustý«
a »nereprezentativní« Zeman? Tak holt budu volit za prezidenta na dal&scaron;í období »tlustého a nereprezentativního«
Zemana. A proÄ•? ProtoÅ¾e mám dÄ›ti, vnouÄ•ata a není mi jedno, v Ä•em budou Å¾ít&hellip;

Jeden pÅ™iklad z historie: Ve tÅ™icátých letech minulého století mÄ›la Anglie v Ä•ele vysokého, &scaron;tíhlého,
reprezentativnÄ› vyhlíÅ¾ejícího a politicky korektního ministerského pÅ™edsedu Chamberlaina. JenÅ¾e Evropa Ä•elila velkému
nebezpeÄ•í. A tím byl fa&scaron;ismus jako takový. A jak to dopadlo? Reprezentativní Chamberlain totálnÄ› pohoÅ™el, nás
zradil a Anglie nakonec volila mrÅˆavého, tlustého, doutníky smrdícího Churchilla, který si nebral servítky a nazýval vÄ›ci
pravými jmény.
A ten tlustý pán, smrdící doutníky, navíc poÅ™ádnÄ› bumbal, ale stejnÄ› jako Zeman mÄ›l vynikající pamÄ›Å
pÅ™esnÄ› fungující mozek, byl úÅ¾asný rétor, jeho slova se nerozcházela s Ä•iny a rovnÄ›Å¾ potíral své nepÅ™átele&hellip; V
souÄ•asné dobÄ› Evropa Ä•elí dal&scaron;ímu velkému nebezpeÄ•í. A tím je islám jako takový. A nám budou reprezentativní,
slu&scaron;ní a politicky korektní pÅ™edstavitelé na exkrement.
Helena KOÄŒOVÁ
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