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PŘEDMLUVA

Karel  Čapek  ve  svém  článku  "K  přírodopisu  anekdoty"  v
časopise  Přítomnost  roč.  1925  předpokládá  asi  dvanáct
základních typů anekdot. Je tedy zřejmě, že se i ONY vyvíjejí,
pozměňují  a  mládnou.  Anekdota,  kdysi  připsaná  hloupému
prvorepublikovému politikovi, nebo později třeba 
budovatelskému  nadšenci,  oblečena  do  nového  kabátu,
objevuje  se  náhle  jako  současná.  Slovní  doplňky  se
modernizují, mění, ale kostra vtipu, humorné nadsázky zůstává
stejná.  Nedivme se proto,  že slyšíce "nový  vtip",  zjistíme,  že
jsme již něco podobného už možná slyšeli...
    
Mám za to,  že ještě nikdo nikdy nezastihl  anekdotu při  jejím
vzniku.  Každá  anekdota  se  začíná  slovy:  “Slyšel  jste  už  tu
novou  anekdotu?”  K  samé  podstatě  anekdoty  náleží,  že  ji
člověk od někoho slyšel; ten, od koho ji slyšel, ji opět slyšel od
někoho,  kdo  ji  od  někoho  slyšel,  a  tak  dále  do  nekonečna.
Žádná  anekdota  se nezačíná  slovy:  “Slyšte  anekdotu,  kterou
jsem právě stvořil.” 

Anekdota  nemá  autora,  nýbrž  jen  vyprávěče.  Nevymýšlí  se,
nýbrž koluje od úst k ústům... (Karel Čapek)

Booket.cz přeje příjemné čtení



A TENHLE ZNÁTE?

Na vládě se má projednávat zákon o registrovsném partnerstvi.
Jedna redaktorka se proto zeptá premiéra.
"Jak se díváte na lesbičky?"
"Většinou v HD rozlišení"

V rámci boje proti korupci se vláda rozhodla udělat interní test 
na téma korupce.
Jedna z otázek byla:
"Kolik času potřebujete, aby jste si z úplatků koupil BMW?"
Odpovědi byly následující:
Ministr zemědělství: 2-3 měsíce
Ministr dopravy: Asi tak 6 měsíců
Premiér: 2-3 roky!
U premiéra se komise zarazila a zeptala se: 
"Tak dlouho?"
Odpověď Babiše byla: "Sorry, netlačte tak na pilu, BMW není 
zrovna malá firma."

Na vládě se premiér Babiš chlubí jednomu ministrovi.
"Víte, moje žena je vynikající kuchařka!"
"Opravdu?"
"Vážně! Keď začla jazdit autom, zavařila hned ložiská..."



Kamarádka Moniky Babišové se ptá:
"Hele Mončo, víš o tom, že ten tvůj běhá za mladýma 
sekretářkama?"
"Jo, a co má být..."
"Tobě to fakt nevadí?"
"Ale, náš pes taky běhá za každým autem a myslíš, že ho 
někdo sveze?"

Před volbama všude Babiš. V televizi Babiš. Venku reklamy – 
Babiš. V novinách Babiš. Na internetu Babiš. Člověk aby se bál 
otevřít seznam spolupracovníků StB… 

Ministr Vojtěch.
Moc bych si přál bít takový, jako jste vy, pane premiére.
„Máš tam hrubku.“
„Ne, nemám.“

Monika Babičová volá na číslo 120: 
„Hoří, hoří nám dům! Rychle!!“
Hasič na centrále:  „Dobře, hned tam budeme. Jak se k Vám 
dostaneme?“
Babišová: „A vy už nemáte ty velký červený auta?“

Ptá se pracovnice sekretariátu vlády premiéra Babiše:
„Jestli tomu dobře rozumím, tak na procházku se psem jít můžu.
Ale po návratu jej musím kvůli hrozbě nákazy COVID-19 
minimálně 5 minut povařit. A mám ho pak ještě přežehlit...?“



"Sekretářka mi říká, ty můj chujíku," svěřuje se premiér kolegovi 
z ANO.
"To je od ní fakt rozkošné," míní jeho kamarád.
"Myslíš?" ptá se Andrej, " I na poradě poslaneckého klubu?“

Před prvními volbami do Parlamentu se ptali Andreje Babiše:  
"Proč jste se rozhodl kandidovat?" 
"Podívejte se, jak to všude kolem vyzerá: Korupce, 
bezzásadovost, vypočítavost." 
"A vy proti tomu chcete bojovat?" 
"Ale nie, účastnit se!"  
 
Na čem premiér Babiš nikdy nešetří? Na slibech. 

U lékaře:
“Paní Babišová, myslím, že by vám prospělo, kdyby jste denně 
snědla jedno vejce.”
“Ale pane doktore, já vejce nesnáším.”
“Říkal jsem jíst, ne snášet.”

Babišova vláda odmítá zveřejnit platy svých ministrů. Mohlo by 
to být totiž považováno za jeden z důkazů, že bez korupce se u 
nás vládnout nedá. 

V rámci koronavirové epidemie vláda představila balíček 
opatření, jak čelit případnému problému hladu a 
nezaměstnanosti. Premiér Babiš navrhuje, aby v tom případě 
hladoví jedli nezaměstnané! 
 



Předvolební mítink ANO. Řečník hřímá čelem k poslouchačům: 
"Musíme se zbavit formalismu, radikalismu, idealismu..." 
V tom okamžiku zazní hlas z posluchačstva:
"Raději mi poraďte, jak se zbavit revmatismu!"

Andrej Babiš sedí v parlamentní restauraci a přemýšlí, co by si 
dal k obědu. Dlouho si nemůže vybrat. Zavolá si obsluhu. 
"Pane vrchní, dal bych si to, co má ten pán u tamhletoho stolu," 
ukáže ostentativně na opozičního poslance.
Vrchní se po chvíli vrátí: 
"Promiňte pane premiére, ale budete si muset objednat něco 
jiného,  pan Fiala to chce sníst celé sám."

"Ty tak mnoho pracuješ, drahoušku," říká Monika Babišová ráno
svému manželovi, "že k sobě voláš ze spaní svoji sekretářku i v 
noci..."

Před počátkem zasedání vlády se svěřuje premiér Babiš 
ministrovi Havlíčkovi:
"Včera jsme se s Monikou trochu pohádali, ale stejně jsem měl 
nakonec poslední slovo já."
"Jasně... a cos ji řekl?"
"Tak si to teda kup!" 

Ve Strakově akademii, sídle české vlády se pokazilo WC. Přišel 
opravář a ptá se:
"Kde je ten hajzl?"
"Před hodinou odletěl do Bruselu."
"Ale... myslel jsem ty dvě nuly."



"No, ty letěli s ním."

Andrej Babiš studuje jídelní lístek v poslanecké restauraci.
Číšník postáva a pak vyhrkne:
"Máme výborné hlemýždě, pane premiére!"
"To já vím... včera mě tu jeden obsluhoval!"

"Babiš nám nařídil ušetřit na  ministerstvů 50% zaměstnanců!"
"A jak jste se s tím vypořádali?"
"Propustili jsem čtyřicetiletého tajemníka a přijali dvacetiletou 
sekretářku!"

Podle statistiky Evropské unie, patří Česká republika mezi 
nejzkorumpovanější evropské země. 
Takové krásné umístění a nikdo z politiků se tím nepochlubí.

Monika Babišová posílá ráno Babiše do města a říká: 
"A prosím tě, kup Mladou frontu!" 
Andrej po návratu: "Tak jsem vzal i Lidovky!"

Kdy má premiér Babiš plné ruce práce?
Když mu u pisoáru zazvoní mobil. 

Víte, jaký je rozdíl mezi Andrejem Babišem a Petrem 
Kellnerem? 
Nejbohatší Čech Kellner koupil své dceři bílého koně za čtvrt 
miliardy korun. 
Druhý nejbohatší český občan Andrej Babiš udělal ze svého 
syna bílého koně kvůli padesáti milionům.



Víte, jaká kniha patří mezi klasiku a povinnou četbu u členů 
hnutí ANO? 
Babiška.

Babiš příjde ráno v dobré náladě na vládu.
"Konečně vím, jak udělat daňového poplatníka šťastným? Stačí 
zdanit neštěsti!"

Po zkušenosti s rouškami požádá premiér Babiš občany, aby si 
svépomocí vyrobili vojenské transportéry a houfnice.

Z oficiálního Twitteru Andreje Babiše.
Co mi to ten Twitter dává furt pod tvíty? "Translate from 
Slovak"?! Provokacija?

Jak se říká získávání informací o konkurenčních podnicích?
Průmyslová špionáž. 
A jak se tomu říká u Babiše? 
Elektronická evidence tržeb EET.

Babiš při interpelacích ve sněmovně.
"Jako demokraté byste měli hájit moji svobodu koupit si, jakýkoli
stát chci..."

V redakcích novin vlastněných Andrejem Babišem mají jako 
hlavní heslo na nástěnce:
"Koho chleba (a uzeniny) jíš, toho píseň zpívej!"



Babiš na tiskovce diktuje souhr opatření proti koronaviru.
Jedna redaktorka se obrátí na kolegyni:
"Hele, když někdo diktuje - není on vlastně diktátor?"

Prodavačka v obchodě se ptá paní Babišové:
"Dáte si ještě něco?"
"Všechno, děkuji."
"Přijďte za tři hodiny, já to zatím zabalím."

Babiš po jednání V4.
"Tvrzení, že Česká republika odmítá přijímat uprchlíky se 
nezakládá na pravdě. To je lež! ČR s radostí přijme každého 
pracovitého Němce, Belgičana, Francouze i Rakušana!"

Na Babišově Čapím hnízdě chovají ušlechtilé koně. Pan premir 
by si rád zkusil na jednom z nich vyjet do přírody. Obleče se a 
nasedne. Stájník se zeptá:
"Že na tom koni jedete poprvé?"
"Jak jste to poznal?"
"Jednoduše. Sedíte na něm obráceně.“

Babišovi sedí v restauraci Sokolovna u stolu a číšník přinesl 
jídelní lístek. Andrej ho podé Monice: 
"Ty přece víš, miláčku, co mám nejraději..." 
"Ano," kývne na to Monika, "ale jíst se musí taky!"

Premiér v poslanecké restauraci.
"Pane vrchní, jak dlouho budu ještě čekat na tu polévku?"
"Nerozčilujte se, pane, objednal jste si přece želví!"



Sedí mladá blonďatá slečna v restauraci.
Příjde k ní číšník a zeptá se: "Objednáno?"
Ona odpoví: "Tak zaprvé jsem už obědvala a zadruhé nejsem 
žádná nána!"

Babiš se zpozdí a na váldu přiběhne se zpožděním.
"Prosím o sdělení času, stačí jen přibližně."
Asistentka: 
"Je středa, prosím!"

Babiš po tiskovce o nařízení vlády ke koronaviru.
"V jaké vzdálenosti máme být od druhého?"
Vojtěch: "Dva metry."
Babiš: "Ale mě se zdá, že stojíte blíž!"
Vojtěch: "Vy jste od mě metr, já jsem od vás metr, takže 
dohromady jsou to dva metry!"

Babiš sedá do vládní limuzíny.
"Máte dost paliva nebo ne?"
Řidič: "Ano."
Premiér: "Ano, co?"
Řidič: "Ano, pane!"

Monika se svěřuje kamarádce.
"Manžel mi navrhl, abychom svůj intimní život ozvláštnili 
sadomasochistickými hrátkami. 
Moc mě to nebere, ale souhlasila jsem, protože už delší dobu 
mu chci dát pár facek."



Babišovi přijdou zkusit novou čínskou restauraci v Průhonicích. 
Usadí se a přiběhne číšnice:
"Co si dáte? Dnes máme speciálně kočičí nožičky, psí steaky..."
Monika se zhrozí: "Ježkovi voči!"
"Výborná volba, madam!

Faltýnek při soukromé domluvě s Babišem.
"Andreji, slyšel jsem, že tě Monika zfackovala."
"Jo."
"A tos na to vůbec nereagoval?"
"Reagoval."
"Jak?"
"Otekl jsem."

Strakovka. Vládní přestávka na kafe. Babiš sedí vedle 
Schillerové a listuje v novinách: 
„Tady píšou, že prej jsme naši zemičku zaprodali Americe a 
Západu.“
„A tady zase píšou, že jsme jí prodali Rusku a Číně.“
Pak se zasní a dokončí:
„Stejně je to krásné - prodat takový cirkus dvakrát!“

V parlamentu sedí poslanec za ANO, hlavu v dlaních. Přiblíží se 
k němu premiér a ptá se ho:
„Sedíš a přemýšlíš?“
„Ne, jenom sedím



"Dnešní souboj Babiše s Kalouskem v Otázkách Václava 
Moravce byl až překvapivě rozumný a kultivovaný. Debata 
probíhala věcně, padaly rozumné argumenty, pracovalo se s 
fakty místo emocí. Nedošlo na urážky ani osobní výpady, ani 
jeden z debatujících na soupeře neútočil."
"Ani Babiš?"
"Babiš nepřišel."

Konečně klidná neděle. Po obědě Babiš na zahradě luští 
křížovku, Monika popíjí Mochito.
Andrej se ptá.
"Schránka mäkkýša na päť."
Monika rychle odpoví.
"Slipy."

V Průhonicích.
"Pane Babiši, měl byste si zatahovat závěsy, když se milujete 
se svou ženou, včera jste byli krásně vidět..."
"No vidíte, a takto vznikají drby. Já jsem včera vůbec nebyl 
doma!"

Babiš je na návštěvě u prezidenta Trumpa. Po krátkém 
oficiálním programu se ještě chvíli baví mimo záznam. Babiš se 
zeptá:
"Poslyš, a máš tady v Americe taky nějaký občany, který tě 
nemaj rádi?"
"Tak to vím díky průzkumu veřejného mínění velmi přesně – je 
jich asi 10 milionů."
"Tak to bude všude stejný!" odpoví radostně Babiš. 



"Proč jsi nebyl na poslední schůzi poslaneckého klubu ANO?" 
ptá se premiér jednoho mladého kolegy.
"Tak to mě opravdu mrzí. Kdybych věděl, že je fakt už poslední, 
tak to bych si ji nenechal ujít!"
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