




Copyright © Booket.cz

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nemůže být 
reprodukována, uložena v archivačním systému nebo 
přenášena v jakékoliv formě nebo prostředky na jiné médium, 
mechanicky, fotokopírováním, záznamem, skenování nebo 
elektronicky, bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. 

Vydavatel

Titul KALOUSEK VE VTIPECH - vydalo nakladatelství 
Booket.cz, jako svoji 15. publikaci. Vydání první, 2015

© Booket.cz 2015
© Cover, design, typo Martin Motloch 



PŘEDMLUVA

Miroslav Kalousek je nepřehlédnutelný matador české politické
polistopadové  scény.  Muž  s  břitkým  humorem,  rychlými
slovními smeči.  O všem rozhodoval,  ale za nic nenesl  právní
odpovědnost.  Od  počátku  devadesátých  let  byl  v  dozorčích
radách Jihočeských a pak Západočeských pivovarů. Následoval
post v Prezídiu Pozemkového fondu ČR.

Je  překvapující,  že  všechny  podivuhodné  aktivity  ve  funkci
náměstka  na  Ministerstvu  obrany,  kde  byl  zodpovědný  za
rozpočet  a  akvizice,  ustál.  Z  té  doby  se  s  ním váže  několik
skandálů:  modernizace tanků T-72, štábní  informační  systém,
prodej letounů MiG-29, prodej stovky tanků T-72 do Alžírska či
prodej kasáren na Náměstí Republiky v Praze. Nemálo z výše
uvedených státních zakázek se realizovalo přes firmu Omnipol,
vedenou Kalouskovým kamarádem Richardem Hávou. Miroslav
Kalousek  si  prostě  umí  vybírat  přátele.  Jak  sám  říká,  občas
zajde na pivo a guláš s Jiřím Šťávou (Diag Human), lobbistou
Romanem  Janouškem,  Martinem  Dvořákem  (DP)  či  Ivo
Rittigem.

Kalousek dokáže situaci,  ke které se vyjadřuje,  zkarikovat do
humorné zkratky. Jeho vtip je inteligentní, úderný, i když často



jde  až  na  samou  mez  společenské  přijatelnosti.  Jeho
„fackovací“ extempore jsou již legendární. Na druhou stranu je
Miroslav  Kalousek  jedním  z  mála  českých  politiků,  který  je
schopen otevřeně říci, co si myslí o prezidentu Zemanovi a jeho
povedené hradní partě.

Jeho  jednostranné  vymezování  v  poslední  době  a  z  toho
odvozený  humor,  je  stále  opakující  se  variantou  ublíženosti
politika, který si nechce připustit, že čas jeho aktivního působení
na politickém kolbišti je nyní v sestupné fázi.

To,  že jste  slyšeli  vtipy  o  Kalouskovi  kdysi  vyprávět  o  jiných
protagonistech, znamená, že mnoha lidem stojí za to, znovu ho
dosadit do osvědčeného formátu staro-nového vtipu. 

Booket.cz přeje příjemné čtení



A TENHLE ZNÁTE?

Kalousek se ptá po zasedání kolegy:
„Víš, jaký je rozdíl mezi červeným vínem, bílým vínem a
burčákem?“
„To fakt nevím,“ odpoví poslanec.
„No, červené víno roztahuje cévy, bílé víno roztahuje nohy a
burčák roztahuje konečník.“

V parlamentní restauraci měli soutěž v ochutnávání vína:
Po prvnim kole vypadlo 70% přihlášených poslanců. Po druhém
kole zbylo už jen pár šťastlivců, kteří se náhodou trefili.
V dalších kolech zůstal už jenom Miroslav Kalousek.
Při 25 ochutnávce s klidem odpovídá sudímu:
"Templářské sklepy Čejkovice, pozdní sběr, rok 1976."
Pořadatelé už opravdu neví, co by mu předložili, ale nakonec
mu podávají poslední skleničku. On k ni čuchne, trochu upije a
pak to vyplivne a zařve:
"Dyť je to petrolej!"
Oni na to:
"Správně, ale který ročnik?"

Kolik je v Česku lidí, kteří se jmenují Kalousek?
To nevím, ale rozhodně o jednoho víc, než je potřeba.



Kalousek oslovil redaktory vtipem:
„Kolik toho musí vypít  prezident republiky, aby měl v krvi  0,8
promile?“ 
“Já nevím, tak čtyři piva?“
 A místopředseda „topky“ prozrazuje pointu:
„Dva dny nic!“

Kalousek míří na mezinárodní setkání. Kolega poslanec se ptá:
"A kam pocestujete, pane poslanče?“
„Do Bruselu na konferenci.“
„A o čem se bude jednat?
„No… o tom, kdy bude další konference!”

Lezou Schwarzenberg a Kalousek na skálu a v tom nejtěžším
úseku se zaseknou.
Schwarzenberg  říká:  "Kdyby  tady  byl  Boriš,  ten  by  nás
zachránil."
Kalousek na to: "Prosím tě Karle, lez!"
Ale Schwarzenberg po chvíli zase řekne: "Kdyby tu tak byl ten
Boriš, ten by nás zachlánil, ten by nás z toho vytáhl!"
A Kalousek na to: "A kdo je ten Boriš?"
Schwarzenberg: "Ty neznáš českou hymnu? Zpívá se tam:
Boriš umí po skalinách..."

Miroslav Kalousek navštíví jeden selský dvůr a uspořádá při té
příležitosti tiskovou konferenci.



Místní fotograf ho vyblejskne v prasečím chlívku mezi prasátky.
Kalousek  to  komentuje:  "Doufám,  že  se  v  novinách  pod
obrázkem  neobjeví  něco  hloupého  jako  třeba:  Kalousek  s
prasaty..."
"Ne, ne, to je přece jasné!"
Příští  den  vyjde  článek  o  návštěvě  a  pod  obrázkem  je  text:
"Miroslav Kalousek (třetí zleva)"

Poslanci odevzdávají majetková přiznání.
Když ho předává Miroslav Kalousek, vedoucí odboru se zeptá:
"Pane ministře, odkud berete tolik peněz?"
"Ze stolu doma v kuchyni."
"A kdo je tam dává?"
"Moje žena."
"A vaše žena je má odkud?"
"Ode mne."
"A vy je berete kde?"
"Už jsem vám přece říkal, že z kuchyňského stolu!"

Kalousek s Nečasem jedou na inspekci po Česku. Přijdou do
školy,  střechou  zatéká,  omítka  opadaná  -  ředitel  žádá  půl
miliónu korun na opravu.
Kalousek mu vysvětlí, že je krize a musí se šetřit.
Druhou návštěvou je věznice. Střecha perfektní, nové omítky, v
každé místnosti televize, vyhřívaný bazén, minigolf.
Ptají se ředitele, zda něco nepotřebuje.
Odpovídá že nic, že mají vše potřebné.



Kalousek mu přesto dá 5 miliónů na vylepšení posilovny.
Sednou do vládní limuzíny a Nečas se ptá Kalouska:
"Tak to mi vysvětli, tamta škola potřebovala zjevně peníze a nic
jsi nedal a ve vězení nic nechtěli a ty jsi jim dal 5 mega!"
Kalousek se shovívavě usměje a říká: 
"My dva už do školy ale chodit nebudeme."

Říkal ministr financí Miroslav Kalousek:
"Když jsem byl malý, přál jsem si být loupežníkem."
"Tak to jste měl štěstí, málokomu se dětské sny vyplní!"

Na  oslavě  svých  narozenin  šeptá  oslavenec  Kalousek  své
manželce:
"Kdybych nebyl známým politikem, tak bych se nachlastal až..."
Manželka jej přerušila: "Nachlastal by ses, až bys vypadal jako
ta svině, za kterou tě všichni považují!" 

Ministr financí Kalousek navrhuje ve vládě:
"Co kdybychom zavedli novou daň z topení uhlím?"
"Ale prosím vás," namítá ministr zdravotnictví Julínek, "uhlí je už
tak drahé, že většina pracujících lidí a důchodců vůbec netopí a
jejich rodiny jsou trvale nachlazené!"
"Tak zavedeme daň z nachlazení," nedá se odbýt Kalousek.

Na závěr rozhovoru se mladý novinář zeptal ministra financí



Kalouska, kam by mu jako odborník poradil investovat úspory?
"No přece do alkoholu, kde jinde byste dostal 40%!"

Víte, co vznikne, když přejede parní válec Svatého otce?
Svatý obrázek.
A když přejede Kalouska?
Svatý pokoj!

Kalousek povídá:
"Tak Schwarzenberg je nejenom kníže, ale od včerejška taky
rytíř!"
"Jak to?"
"No, protože má brnění v nohou."

Večer u Kalousků. Mirek otvírá už druhou láhev Chardonnay.
„Miluju tě tak hrozně moc, že bych bez tebe nedokázal žít!“
Kalousková: „To říkáš ty, nebo z tebe mluví to víno?“
Kalousek: „To říkám já svému vínu!“

Malá Strana. Před poslaneckou sněmovnou nasedne Kalousek
do přivolaného taxíku a říká rozšafně: "Domů!"
"Nemohl byste to upřesnit?" odvětí nechápavě taxikář.
"Jo...do obyváku!"



Kalousek na kontrole u lékaře:
„A víte pane ministře,že alkohol je jed, který vás pomalu zabíjí.“
Kalousek: „To nevadí, já nespěchám...“

Romantický večer u Kalousků. Láhev vína a zapálené svíčky.
Kalousek labužnicky upije ze sklenky:
“Radko, dnes se pomilujeme v poloze Gabčíkovo – Nagymaros!”
“A to je jak?
“No…rozdělám tě a nedokončím!”

Ptají se Miroslava Kalouska před volbami:
"Poslyšte, když tu vaši stranu budeme volit a ona ve volbách
vyhraje, co nám můžete zaručit?"
"No zaručit vám nemohu nic, ale slíbit vám mohu všechno." 

Sněmovní  ulice.  Kalousek  se  snaží  vyjet  se  zaparkovaným
autem. Policista ho chvíli pozoruje a pak přistoupí k okénku:
„Silniční kontrola. Jste ochoten podstoupit test na alkohol?“
Kalousek: „Ale jistěže. A ve které hospodě začneme?“

Jaký je rozdíl mezi neštěstím a tragédií? 
Neštěstí je, když spadne Kalousek do Vltavy a tragédie, když ho
vytáhnou. 



Kalousek příjde za svým psychiatrem:
"Pane doktore, zdálo se mi, ze jsem na opuštěném ostrově se
samýma krasnýma ženskýma."
Lékař s úsměvem: "Tak to bylo dobré zjištění, ne?"
Kalousek: "Ani bych neřekl! Byl jsem taky ženská!"

Kalousek odhodlá k diskrétní návštěvě lékaře.
"Pane doktore, moje manželka je poslední dobou studená jako
ledovec. Co s tím mám dělat?"
"Dám vám pilulky, dáte jí je do kafe a uvidíte, v noci se nestačíte
divit!!"
"Báječné, děkuji."
Večer dá manželce jednu tabletu do kafe, sobě taky jednu, aby
jako muž nezklamal. Oba si lehnou na postel a manželka říká:
"Ty jo, Mirku, já ti mám takovou chuť na chlapa!"
"Zlato, a víš, že já taky!"

Kalousek vyčítá ženě:
"Pozoruji, že pečuješ o své šaty mnohem víc než o mě!"
"Ovšem, bez tebe se mohu ukázat všude, ale bez šatů ne!"

Kalousek je v ráži i doma.
"Člověk, který nedokáže mluvit tak, aby mu ostatní rozuměli, je
idiot. Chápeš mě, miláčku?"
"Ne, drahý!"



Kalousek si stěžuje kolegovi ze sněmovny:
"Měl  jsem všechno,  co jsem mohl  chtít.  Krásnej  barák,  velký
auto, lásku nádherný ženy...a najednou bác, všechno je pryč!"
"Proboha, co se stalo?"
"Moje žena to zjistila!"

Ministr  financí  Kalousek přinesl  do vlády návrh na zvyšování
platů podle abecedního pořádku:
(A) armáda, (B) bezpečnost, (C) cenzoři, (D) dost.

Poslanec Kalousek onemocněl.
Za několik dnů mu přišel telegram:
Poměrem hlasů 135:51 (14 se zdrželo hlasování) Vám přejeme
brzké uzdravení.
Kolegové z parlamentu.

Ministr  financí  Kalousek  stojí  před  výlohou  a  nahlas  čte:
„Kalhoty 80, košile 60, bunda 100. Já vážně nevím na co ty lidi
pořád nadávají, vždyť to není tak drahé?“
Kolega poslanec: „No jo, Mirku, ale tohle je čistírna.”

U zpovědi:
“Otče, dal jsem facku Kalouskovi!”
“Synu, nejdřív hříchy a teprve pak dobré skutky!”



Na tiskové konferenci se ptá novinář ministra financí Kalouska:
"Pane  ministře,  z  čeho  jste  vycházel  při  tvorbě  nových
daňových zákonů?"
Kalousek: "Z poslaneckého bufetu..."

Volá Schwarzenberg Kalouskovi:
"Mirku, lidi říkají, že už nejsou peníze na nic, je to pravda?"
Kalousek: "Ale ne, pane předsedo, peněz je minimálně na rok
dost!"
Schwarzenberg: "Počítáš do toho i Moravu?"
Kalousek: "Ne, jen nás dva."

Ministr Kalousek jde po ulici a vidí lehkou děvu:
"Ty necudo, seber se a okamžitě upaluj domů!" 
"Ale, pane ministře, já polovinu posílám na fond TOP 09"
"Tak se neflákej, z druhé strany ti jedou TIRáci!"























KALOUSKOVY PERLY

Daň je  poplatkem,  který  platí  střední  vrstva  proto,  aby  chudí
nezabili bohaté.

Prohibice škodí financím víc, než si myslíte!

Názory neměním! Když tak... občas značku alkoholu!

Schodky  rozpočtu  jsou  jako schody  z  hospody  –  čím dál  tím
vyšší.

Nakonec bychom si všichni mohli vyplatit debilné a jít se oběsit,
aby to za nás dělal někdo chytřejší." (Kalousek odmítl šrotovné)

Plenky  a  politiky  je  třeba  velice  často  měnit.  A  to  z  velmi
podobného důvodu.

Podívám-li  se na úroveň veřejných služeb ve městě Ostravě,
tak  mi  výdaj  do  prvoligového  týmu  připadá  jako  nehorázné
chucpe,"

“Osobně jsem velmi šťasten, že snad již nikdy nebudu žít tak,
jako před rokem 1989, v zemi, kde lékařům, jako je doktor Rath,
se říkalo doktor Bonaparte. Buď odevzdáš bony, nebo ti tisknu
parte."



"Omlouvám se, pane předsedající.  Jsem jenom blbej  inženýr,
nemám práva z Plzně."

“Jsem ochoten připustit, v rámci pokory parlamentní diskuse, že
já se občas opiji a vy se chováte jako debil. Rozdíl mezi námi je
v tom, že já jsem schopen se z toho do druhého dne vyspat,"
parafrázoval  Kalousek  na  Rathovu  adresu  výrok  někdejšího
britského premiéra Winstona Churchilla.

Petr Nečas (ODS) jako premiér:
"Že se jedná o falešné esemesky, jsem pochopil v okamžiku,
kdy mně přišla esemeska od Miroslava Kalouska a vyzývala mě
k morální obrodě."
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