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Může hovado vládnout zemi? Dlouhodobě ne,
ale zůstane tu po něm milion a půl nebožáků
Hovado, které nám teď vládne z pozice premiéra, tu nebude navždy. Než
začnou jeho příznivci nadávat a zaplavovat sociální sítě urážkami na naši
adresu, rovnou je vrátíme zpět do klidového režimu. Sám Andrej Babiš se
totiž hovadem nazval, dokonce urputným. Gratulujeme předsedovi vlády k
jeho sebereflexi, správně se pojmenovat nedokáží všichni. Zásadní otázka
však zní, jestli může hovado vládnout České republice? A pak je tu další
háček, vlastně milion a půl háčků.
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/KOMENTÁŘ/ Současný předseda vlády tu nebude věčně. Myšleno ve funkci. Podle některých
odborníků už mu zvoní hrana a je jen otázkou času, kdy se pod obrovským tlakem ze všech stran
zhroutí jako domeček z karet. Nebo se mu něco zhroutí. Jeho firmy se zhroutí. Jeho
pseudokamarádi se zhroutí. Ono je vlastně jedno, co se zhroutí. Ať půjde k zemi cokoli, Andrej
Babiš namočený prakticky do všeho, co se v této zemi děje, půjde spolu s tím. Nebude to však
důvod k jásotu. 

Po Babišovi stádo
Po nás potopa, po Babišovi stádo. Dokonce ne malé, může mít bratru milion a půl hlav, tak nějak
vypadají volební preference hnutí ANO. Co s ním? Co se dělá s takovou masou? Ve zlaté éře
Divokého západu by stádo skotu odvedli do Dodge City a hotovo dvacet. Jenže tohle nejsou
kravičky ani býčci. Možná naivky a naivové? Informací už mají přeci dost, aby poznali škodnou. 

Spíš ale nebožáci. Napálení, obalamucení, okouzleni chimérami a sliby, které se vznášejí ve
vzduchoprázdnu, které zůstalo po velké party Andreje a jeho spolupachatelů. Nezbude nic,
státní rezervy se projedly a rozdaly, prodalo se vše, co mělo cenu. Ale oni, oni zůstanou. Ti, co
mu tohle dovolili. 

Kostlivců má plné skříně
Někdo premiéra nazývá Jidášem, jiný Spasitelem a pomalu i obrozencem či Otcem vlasti. Není
ani jedno, netřeba ho jakkoli glorifikovat. Dnes je už jen zoufalým mužem zoufale se snažícím
nastrkat do skříní kostlivce, které na něj padají z temných, ale už i světlých koutů. Nejsou
neviditelní, naopak. Každý se na ně může podívat a pomalu se jich dotknout. Agrofert, dotace,
Čapí hnízdo, Evropská komise, Audit a mnoho dalších. 

Dlouhodobě neúnosné, ať vlastníte cokoli, platíte kohokoli a ovládáte jakékoli figurky na
jakékoli šachovnici. Byť mu nelze upřít obrovskou moc, tak i Alexandr Makedonský či Adolf Hitler
mocí vládli, než se jejich impéria stojící na vratkých nožkách zhroutila...a zase se už nám něco
hroutí. Překvapivé? Vůbec ne. 

Pojďme jim to prostě vysvětlovat
A tak tu na jedné straně bude stát lynčující dav plný rozhořčení a spravedlivého hněvu na ty,
kteří zavinili to, že i třicet let po sametové revoluci máme u moci bývalého agenta StB a jeho
rudou kohortu podporovanou koryt chtivými borci s růží ve znaku. Na straně druhé podvedená
masa, která si zřejmě ještě vůbec nebude uvědomovat, co se děje a proč se k nim blíží ten ryk a
cinkání zbraní. Najednou bác, budou v sobě. Co se bude dít, snad ani nedomýšlet. Jen by se nad
tím možná chtělo už dnes zamyslet. Třeba na náměstí, až se zase bude demonstrovat. 

Chtělo by to nějaký plán, jestli tu postavíme ghetto, nebo to raději zkusíme ještě párkrát
vysvětlit. Ukázat na příkladech. Jsem pro druhou variantu. Pojďme si s těmi, co nás tak nenávidí,
ještě několikrát sednout. Třeba jim i namalovat, o co všechno přicházejí. Nejsou zlí, jen
podvedení a ošálení sliby, že se budou mít lépe. Všichni se přeci chtějí mít lépe, na tom není nic
špatného. I když to za Andreje Babiše reálné nikdy nebude, neumí jim to tedy dopřát někdo jiný?
Kluci a holky z Milionu chvilek? Vy na to přeci máte...
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vás popisují média. Nejhorší bylo zastavit
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Ovčáček opouští pozici mluvčího hradu.
Místo pro Zemana bude pracovat
částečně i pro Boha
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Koronavirus posouvá hranice etiky.
Švadlena prodává roušky, lidé se k ní
otočili zády
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Nenechte se zmást, datum odevzdání
daňového přiznání z příjmů fyzických i
právnických osob se nemění
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Vědci znají lék, který pomáhá proti
koronaviru. První zveřejněné studie to
dokládají
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ZPRÁVY ZDRAVÍ POLITIKA A KAUZY HISTORIE FIRMY ŽIVOTNÍ STYL OSOBNOSTI HOBBY KULTURA ZAJÍMAVOSTI PŘÍBĚHY FÓRUM

https://www.ctidoma.cz/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/user/login?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
http://facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ctidoma.cz%2Fnode%2F55482%3Futm_source%3Dwww.seznam.cz%26utm_medium%3Dsekce-z-internetu&t=M%C5%AF%C5%BEe%20hovado%20vl%C3%A1dnout%20zemi%3F%20Dlouhodob%C4%9B%20ne%2C%20ale%20z%C5%AFstane%20tu%20po%20n%C4%9Bm%20milion%20a%20p%C5%AFl%20nebo%C5%BE%C3%A1k%C5%AF&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
http://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.ctidoma.cz%2Fnode%2F55482%3Futm_source%3Dwww.seznam.cz%26utm_medium%3Dsekce-z-internetu&text=M%C5%AF%C5%BEe%20hovado%20vl%C3%A1dnout%20zemi%3F%20Dlouhodob%C4%9B%20ne%2C%20ale%20z%C5%AFstane%20tu%20po%20n%C4%9Bm%20milion%20a%20p%C5%AFl%20nebo%C5%BE%C3%A1k%C5%AF&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/u/rene-ptacek?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
mailto:reneptacek@email.cz?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/fotogalerie/babishovado-55483?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#back=/node/55482?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/fotogalerie/babishovado-55483?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#back=/node/55482?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/politika/pohadka-o-starem-nemohoucim-krali-zlem-usatem-vlkovi-ktere-hloupe-ovecky-do-stadecka-nahnal?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/politika/pohadka-o-starem-nemohoucim-krali-zlem-usatem-vlkovi-ktere-hloupe-ovecky-do-stadecka-nahnal?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/politika/pohadka-o-starem-nemohoucim-krali-zlem-usatem-vlkovi-ktere-hloupe-ovecky-do-stadecka-nahnal?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/prave-se-stalo
https://www.ctidoma.cz/historie/bylo-14-dubna-1912-titanicu-i-lidem-na-jeho-palube-zbyvalo-poslednich-nekolik-hodin-nikdo?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/zivotni-styl/hubnout-muzeme-i-chuzi-navic-pomaha-pri-ridnuti-kosti-proti-bolestem-59236?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/zivotni-styl/poznate-kvalitni-mouku-zakladni-potravina-vas-mozna-prekvapi-59238?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/svet-pustosi-koronavirus-lide-prehlizi-dulezita-fakta-co-se-udalo-bez-naseho?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://c.imedia.cz/click?adurl=https://www.pikatec.cz/nano-strong-antibacterial-200ml/%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DAKV%2B%257c%2BHOME_Anti%2Bpovrch_01/ZN%26utm_content%3D300%2Bx%2B300.png%26utm_term%3Dwww.ctidoma.cz&c=TN7WF26IKXJU6FYE9QP8XK4SKCCC7H588KK32UBN49XY5ZJZYVN4PX52YJI9H96N7NVCATWS8TK8J5UBW637CIN7RM8EI72A2CNX5FXTK37HEKBVATEPEVS6FA9XH72HTT679UZNH8NXAC8I6FNFHJTYH9TXHVZCDUSVP27T2DWR8WQFZKIAYRFB4HT85E7P34J5EGYCSS647YHB3JHID4R6
https://o.seznam.cz/personalizovana-reklama/
https://www.ctidoma.cz/rychle-zpravy/oprava-zamku-v-brandyse-nad-labem-59218?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/rychle-zpravy/v-sedlcanech-otestuji-zamestnance-domova-59213?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/rychle-zpravy/vystavy-jsou-presunuty-na-leto-59212?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/rychle-zpravy/kldr-odpalilo-nekolik-raket-59289?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/forum/cech-zijici-v-italii-situace-je-jina-nez-u-vas-popisuji-media-nejhorsi-bylo-zastavit-ekonomiku?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/osobnosti/ovcacek-opousti-pozici-mluvciho-hradu-misto-zemana-bude-pracovat-castecne-i-pro-boha-59252?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/zivotni-styl/koronavirus-posouva-hranice-etiky-svadlena-prodava-rousky-lide-se-k-ni-otocili-zady?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/nenechte-se-zmast-datum-odevzdani-danoveho-priznani-z-prijmu-fyzickych-i-pravnickych?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/vedci-znaji-lek-ktery-pomaha-proti-koronaviru-prvni-zverejnene-studie-tomu-dokladaji?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://c.imedia.cz/click?adurl=https://www.pomahamesestrickam.cz/%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D06GCP0003%257c04%257cbnr%257crmk%257csestry%26utm_content%3DSestry&c=YI6DX88IFJNM9KRWJ7FADKFPEHTI5S22T5BF5FG7UK8QRZPUPESGZWQDZH9355H7JPV2EBNGQXHZY7DHGX4JXISCEAY93C8R653389XBMHUJQZWVV6XGCDH74WZQTC63MIH4BW24UNCDZSU78XADVU2YP7P5G8WDPC2X6ZWXYDTXP8N5D53MWJ964H3JXA5HPR43YFQF6PF7TXRJR2DYJGJA757CEG6Z94TA
https://o.seznam.cz/personalizovana-reklama/
https://c.imedia.cz/click?adurl=https://tchiboblog.cz/detske-prikrmy/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D09TCZ0002%257c01%257cbnr%257cbhv%257cakvizice_longterm_zajmy%26utm_content%3Dbanner%26utm_term%3DPrikrmy&c=XV53DH4R3YYCEZ6Z2QBYVH2DXVFNN4P3NFJ5YXSHWCQXBPBGPUZQHGBEFRGDY7WTFXKQW524UD3QQ6PFS7RPBPRB682RNNI7BYBRI9ERVKM6SPFNP4YXV8AYKFAQZFSPADAMT2KUNX4HRSQ95S4VGDZIMHA9FJJW7G6RHFZ9FEN39GMWCQ6PK3N3N8HWZG8WWAE2PG7M8UJ8Y5VXTQ9UZ6YUS73J9XPF
https://o.seznam.cz/personalizovana-reklama/
https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/zdravi?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/politika?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/historie?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
http://www.ctidoma.cz/firmy?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/zivotni-styl?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/osobnosti?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/hobby?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/kultura?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/zajimavosti?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.ctidoma.cz/pribehy?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
http://www.ctidoma.cz/forum?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

