
PREZIDENTE ZEMANE, PRÝ NEMÁTE PRAVOMOCI. 

MÁTE! VOLIL VÁS NÁROD ! 

 

Mediální masírka napříč medii a ČT nevyjímaje, házející permanentně bláto na Miloše Zemana není příliš 
úspěšná, přestože podplacené mediální průzkumy hlásí vyšší podporu kudrnáči Sobotkovi, než „virotiku“ 

Zemanovi.  
 

Pane prezidente Zemane, 
 

prosím, zakročte. Tato země je pod zrůdným diktátem Bruselu, jakkoli vnímám, že jste „Evropan“. 

Lidé této země jsou terorizováni nesmyslnými nařízeními, omezeními a příkazy. Lidem této země je 

upírána svoboda slova, je nastolena nekompromisní cenzura, veřejnoprávní ČT podává tendenční 

informace a tají fakta. Kdo ovládá „televizní radu“ je veřejně známo stejně, jako kdo ovládá media. 

Tento národ ale není davem hlupáků, který by si něco nechal natlouci do hlavy, důkazem toho byl 

výsledek první „všelidové“ prezidentské volby“. 

 

Ano, mám občas drobné výhrady k Vašemu šatníku či volbě slov pane prezidente, ale svými 

činy jste „můj“ prezident, jež hájí tuto zemi a její národ. Chtějí okleštit na zakázku 

prezidentské pravomoci. Chtějí vydat další nařízení a nařídit další povinnosti. Dotují flákače a 

neziskovky a ignorují naše otce a dědy, důchodce, jež celý život poctivě pracovali a obětují je 

na úkor ekonomických přistěhovalců. Podle veřejných zpráv BIS je tato země ovládána Mafii; 

a to nejen vláda, ale i justice, policie a státní zastupitelství. Ty zprávy dostáváte na stůl i Vy. 

 

 Konejte !  
 

Pane prezidente Zemane, vnímám zejména Bohuslava Sobotku a Jiřího Dientsbiera jako 
zrádce této země, ombudsmanku Šabatovou nevyjímaje. Vnímám fašizaci této země 

realizovanou direktivními vládními nařízeními. Vnímám stejně tak rozkrádání této země a 
i to, kolik nikdy v životě nepracujících spoluobčanů žije ze štědrého sociálního systému a 

navíc terorizuje většinovou společnost. Lidé se oprávněně bojí islamizace Evropy a tedy i naší 
země. Vláda zcela nesmyslně dotuje neziskové organizace, jež dodnes nic nevyřešily, jen jsou 

dojnou krávou státu a pohodlným příjmem sluníčkářů. 

 

Pane prezidente Miloši Zemane, jste můj prezident. Prosím zakročte. Věřte, 

že pokud by Vás chtěli umlčet, bude zase plná Letná a Václavák. A pak bude 

fičák. Prosím, začněte konat. 

 

Váš volič, Michal Malý. 

A co k tomu dodat?!?!? 
 


