Obsah
Úvodní slovo .......................................................................... 11
I. Apoštol svobody - texty o V. Klausovi
V z,yetí ideologie ekonomického redukcionismu ............. 22
"Prznitelé státních svátků" na pranýři ............................... 32
Elementární aritmetika dle hlavy státu .............................. 35
Pe~verz~/.P0jetí Ústavy d~e prezidenta Klause ................. 3S·
"Zazrak Jmenem amnestie ................................................. .40
Obchod s amnestií na politickém tržišti bez přívlastků ..43
II. Justiční chobotnice mafie

plzeňská práva ajiná chapadla

justiční

Prehistorie kauzy plzeňských práv..................................... 46
práva a ministerská hra na černého Petra ......... 52
"Průšvih" na právech v Plzni .............................................. 54
Hodný strýček Dobeš ........................................................... 57
Soudce Sváček stále znovu recyklovaný............................ 59
Plzeňská

III. Dům na Mafiánském náměstí - o pražském
magistrátu
Černá magie na volebním hřišti .......................................... 62
Spiknutí proradných pravdoláskařů? ................................ 64
Rituální tance kolem pražské čističky................................ 66
Pražané dostali dárek - na oslavy je ale brzo ....................... 69
Proti(proti)korupční boj vlády............................................ 71
- Reakce čtenáře Pavla Béma .......................................... 74
- Odpověď Pavlu Bémovi ................................................ 78

Comeback Pavla Béma a pokusy mimozemšťanů
na lidech ............................................................................. 81
Pražská primátorka a její kuchyňské Tao .......................... 83
IV. Velká zvířecí revoluce - polemiky s Bohumilem
Doležalem o výklad našich nedávných dějin

Velká zvířecí revoluce po česku ........................................... 86
Kde domov můj aneb V jakém režimu žijeme? ................ 88
Pláč Koruny české na nesprávném hrobě .......................... 92
V. Putinovská Rus - texty o současném Rusku

Rusko v pasti dvojího terorismu ......................................... 98
Pussy Riot ve válce symbolů .............................................. lO4
Nebezpečná hra s hybridním fašismem ........................... 107
VI. Lidská práva na vahách české politiky

Lidská práva na vahách ...................................................... 110
Zkouška z národní dospělosti ............................................ 112
Probouzení paní Evropy do časů uprchlické krize ......... 114
Dalajláma jako Henlein aneb O ošidnosti
historických paralel. ........................................................ 117
VII. Hradní pan Brouček - o Miloši Zemanovi

Poslední mohykán boje proti "kontrarevoluci"
ve službách Miloše Zemana ........................................... 122
Prezidentova finlandizace .................................................. 125
Prezidentova selhání za časů "superholokaustu"............ 128
Neviditelnýprezident. ......................................................... 131
Pomatenci hledající prezidenta? ....................................... 134

Hradní pan Brouček a jeho epochální výlet
do minulosti ..................................................................... 138

VIII. Rozhovory - interview o všemožných monstrech
a občanských aktivitách
Co otřásá českou demokracií?........................................... 144
O demokracii, která vykolejila ........................................... 153
Otevřít se múzám ................................................................ 160

IX. Satirické texty
Žádost o svatořečení Václava Klause ................................ 176
Sedm požadavků: Za demokracii ještě
demokratičtější. ................................................................ 180
Satirická báseň Loď bláznů ................................................ 185

