
Zpověď informovaného optimisty

Miloš Zeman

Zpověď informovaného optimisty - Miloš
Zeman ke stažení PDF Jako člověk jsem

spokojený, jako občan ne.“ „Jsem
eurofederalista, a tedy odpůrce evropského
superstrátu.“ „Když se dva perou, musí tu být
někdo, kdo je uklidní: a to je prezident.“ To a
mnoho jiného říká ve své nové knize Miloš

Zeman, bývalý předseda sociálních
demokratů, předseda parlamentu i premiér,
jeden z nejvážnějších kandidátů v přímé

volbě hlavy státu, která proběhne počátkem
roku 2013. Miloš Zeman je otevřený, ale
nespoléhá na dobře znějící bonmoty. Platí o
něm to, co se říká o víně: čím starší, tím
lepší. Jeho hodnocení posledních deseti let
života v našem státě, těch deseti let, během
nichž nebyl ve vysoké politice, a má tedy
právo je hodnotit jakoby zvenčí, ale

zainteresovaně, stojí za pozorné čtení. Miloš
Zeman glosuje toto období v české politice i
ekonomice a prezentuje své myšlenky týkající
se úřadu prezidenta a své případné pojetí

výkonu této nejvyšší ústavní funkce. Dává ale
také nahlédnout - a to nečekaně upřímně - do
svého soukromí, provádí nás úskalími své
osobnosti, nebojí se nahlas pojmenovat své
slabosti… Tato zpověď je korunována
laskavým vyznáním jeho dvěma dětem,

dospělému synovi a dospívající dceři. Miloš
Zeman se nám tu představuje jako člověk, se
kterým je příjemné a inspirativní pobýt v
rozhovoru. Ostatně právě v tomto duchu
mluví novinář Petr Žantovský, který s

Milošem Zemanem toto knižní interview
připravil: „Je to už naše druhá společná
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kniha, ta první vyšla před deseti lety, když
Miloš Zeman opouštěl politiku a odcházel na
Vysočinu. Dnes se z Vysočiny do politiky
vrací a já mám pocit, jako by těch deset let
ani neuběhlo. Jako bychom ten nepřetržitý
dialog teprve včera nakrátko ukončili,

abychom se k němu dnes vrátili. O ta léta
starší… a snad i moudřejší." Kniha Zpověď
informovaného optimisty, jejíž název vychází
z jedné sentence Miloše Zemana, je nesmírně
zajímavým nahlédnutím do myšlení, života i
cílů člověka, který bude možná v příštích

letech naším presidentem. Můžete být u toho
s ním - díky této knize - jako první.
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