
VIDEO: Zubatá už si jede pro Miloše s prasklou lebkou, opilec, vlastizrádce 
a ovar! Jaroslav Hutka vyzvracel do světa text, který lékař přisoudil 
psychopatovi! Nahrávku uveřejnila neziskovka Post Bellum podporovaná 
Českou televizí, Českým rozhlasem, americkým velvyslanectvím, českými 
ministerstvy a německými fondy! Odkaz na prasklou lebku lze hodnotit jako 
výzvu k fyzickému útoku na prezidenta republiky! 
https://aeronet.cz/news/video-zubata-uz-si-jede-pro-milose-s-prasklou-lebkou-opilec-vlastizradce-a-ovar-jaroslav-hutka-
vyzvracel-do-sveta-text-ktery-lekar-prisoudil-psychopatovi-nahravku-uverejnila-neziskovka/ 
Srp 2, 2018; -VK-; Šéfredaktor AE News 

Prezident České republiky Miloš Zeman se stal obětí velmi nebezpečného mediálního útoku 
s kriminálním podtextem. Písničkář Jaroslav Hutka totiž ve spolupráci s neziskovou organizací Post 
Bellum uveřejnil píseň, která při hlubším zkoumání textu odkazuje a vyzývá k provedení 
fyzického útoku na prezidenta republiky. Něco takového Česká republika ještě nezažila [1]. Nejde 
totiž o písničkářskou satiru namířenou proti politickým postojům prezidenta, což by se dalo respektovat 
v rámci svobody jedince a práva na svobodné vyjadřování. 

 Vysmátý Hutka při zpěvu písně, 
která oslavuje smrt Miloše Zemana. 

https://youtu.be/Oi198iCshic 

Píseň je štvavou výzvou a apelem k ukončení života prezidenta republiky, v níž se nachází i návod. 
Autor písně v textu naznačuje, že prezidentovi někdo rozbije hlavu a uvnitř rozbité prezidentovy hlavy 
spatří kladivo a srp a krev z rozbité hlavy vystříkne v podobě tequily. Závěr songu oslavuje Zemanovu 
smrt s odkazem na šťastné a zpívající anděly, že prezident je konečně po smrti, protože Zubatá mu mává 
na pozdrav. Pojďme si rozebrat celý text písně. 

MILOŠ A ZUBATÁ 

hudba Vl. Veit, text J. Hutka, 2018 

Pusto a prázdno jde po Česku 
lid zalez kamsi do sklepa 
země se změnila v grotesku 
a z Hradčan už je jen žumpa 
Miloš je zhroucený a oči v sloup 
z cigaret zvedá se štiplavý čoud 
člověku je z toho hanba. 
 
Masaryk v hrobě se obrátil 
zařval, co je to za chlapa 
a na Zubatou se obořil 
kde se zase dneska fláká 
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Miloš je zhroucený a oči v sloup 
z cigaret zvedá se štiplavý čoud 
Zubatá už na Hrad chvátá. 
 
V královských hrobkách to hartusí 
opilec a vlastizrádce 
ovarem, sádlem vše zamastí 
Karlovi chce se z něj zvracet 
Miloš je zhroucený a oči v sloup 
z cigaret zvedá se štiplavý čoud 
kosa teď dopadla prudce. 
 
Sprosťák a ožrala blemci blemt 
tlučhuba, vidlák a chvástal 
vždyť to byl náš český prezident 
arcibiskup Duka zalkal 
Miloš je zhroucený a oči v sloup 
z cigaret zvedá se štiplavý čoud 
a na Hradě zmatek nastal. 
 
Lebka praskla, mozek odkryla 
kladivo, srp, rudá hvězda 
na maják šplouchala tekila 
v podvěsku kremelská brázda 
Miloš je zhroucený a oči v sloup 
z cigaret zvedá se štiplavý čoud 
hotovo, konec a basta. 
 
Andělé šťastní a radostní 
zpívají václavský chorál 
zubatá na káře pohřební 
dělá po dláždění randál 
Miloš je zhroucený a oči v sloup 
z cigaret zvedá se štiplavý čoud 
Zubatá mává nám nazdar 

Nahrávku licenčně šíří na internetu neziskovka sponzorovaná českými ministerstvy, americkou 
ambasádou a také automobilkou Škoda 

Pokud nevěříte svým očím, jak taková nenávistná skladba mohla vzniknout, potom byste měli vědět, 
že nahrávka je šířena ve spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum, která během 
prezidentské volby podporovala Jiřího Drahoše. Píseň vznikla i díky mediální podpoře České televize 
a Českého rozhlasu, které spolupracují s neziskovkou Post Bellum. Vznikla i díky finanční podpoře 
amerického velvyslanectví v Praze, které svým finančním dílem přispělo sponzorováním neziskovky 
k publikaci této odporné písně na webu. Seznam sponzorů neziskovky najdete zde. 

Mezi sponzory nadace jsou rozličné německé fondy s napojením na Sudetoněmecký landsmančaft, 
o kterých jsme dříve psali v seriálu “Německý orloj české politiky”. Text písně lze chápat jako výzvu 
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k fyzickému útoku na prezidenta republiky, aby mu někdo rozbil hlavu. Skutečnost, že nahrávku 
poskytla k volnému šíření zdarma na internetu právě nezisková organizace spolupracující s médii 
veřejné služby, představuje hrozbu pro demokratické principy v České republice, minimálně to, co 
z nich ještě zůstalo. 

 Šafrův server šíří 
dezinformaci o prezidentově zdravotním stavu, lékařský tým ischemicko-vaskulární demenci ostře 
odmítá 

Pokud nějaký písničkář nemá rád prezidenta republiky, má na to právo. Pokud ovšem takový song 
obsahuje úseky, které popisují fyzické násilí a smrt prezidenta, a pokud takové dílo je publikováno 
neziskovou organizací nejen z veřejných peněz, ale i z fondů cizích velvyslanectví a zahraničních 
fondů, potom se jedná o přímý útok na ústavního činitele. Mezi sponzory neziskovky je řada českých 
ministerstev, např. ministerstvo zahraničí, ministerstvo kultury a také ministerstvo školství. 

Pokud by tedy někdo měl skládat písně o umírajících prezidentech, potom pan Hutka zaspal dobu, 
protože prezident nad hrobem, který na tom byl špatně dlouho před svojí smrtí a kterému Zubatá mávala 
Nazdar, už dávno mezi námi není, jeho Hrádeček už není obohacen dramatikovou přítomností. Útok 
písničkáře na prezidenta je odporný, ale daleko více je znepokojující fakt, že tuto odpadní produkci 
publikuje neziskovka placená z peněz občanů ČR skrze dary a dotace od českých ministerstev. Opět se 
ukazuje, že v České republice je potřeba provést tvrdé reformy neziskového sektoru, protože dnes je 
zjevné, že stát přispívá na provoz projektů, které spolupracují s lidmi, jenž útočí na ústavní činitele naší 
země skrze podivné umění. 
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