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PŘEDMLUVA

Politické  vtipy  se  říkaly  v  každé  době.  Lidé  si  jimi  bavili  za
socialismu, baví nás i  za budování  demokratické společnosti.
Díky své nepopulárností politik zůstává i nadále “blbem”, který
sklízí  zasloužený  posměch.  Ovšem  současná  obměna
některých  politiků  je  tak  rychlá,  že  aktuální  vtip  nestačí
zdomácnět.  Proto  se  po  krátkém čase vymění  jen  politikovo
jméno,  konstrukce  vtipu  i  pointa  zůstávají  stejné.  A  tak  jsou
dohledatelné  “politické  evergreeny”,  vtipy  které  se  říkaly  o
presidentu Novotném, Husákovi, Havlovi i Klausovi – přestože
každý  z ních  žil  v jiném  období  a  měl  jiné  charakterové
vlastnosti.
Společnost i doba se pochopitelně změnila. Dnes asi nebudou
vtipné  “socialistické  anekdoty”,  které  si  braly  na  paškál
všudepřítomné nákupní fronty na nejzákladnější věci.
Dobrý vtip ale vždycky přežije. A je celkem jedno, který politik to
akutálně “odskáče”.  A když vám už uvedená jména nebudou
nic říkat, klidně si je můžete změnit za jiné.

Booket.cz přeje příjemné čtení











A TENHLE ZNÁTE?

Co je to? Nepije to, nejí to a přesto to roste.
Státní dluh.

Proč mají včely med? 
Protože mají královnu. Kdyby měly prezidenta, měly by hovno. 
 
Předseda KSČM si opéká na břehu jezera zlatou rybku.
Jdou okolo rybáři a povídají:
"Dobrý den, proč jste ji zabil, vždyť to byla zlatá rybka a mohla 
vám splnit tři přání."
A předseda na to povídá:
"Však mi také už ty tři přání splnila."

"Která politická strana se ti líbí?"
"Ani nevím, já jsem spíše na ženské!"

Přijde takhle Konec světa do České republiky, rozhlédne se a 
říká: "Aha, tak tady jsem už asi byl..."

Vyšetřovací komise po půl roce od útoku na Václava Klause 
došla k závěru, že ochranka hlídala dobře. Za celou dobu, co 
byl v Chrastavě, prezident nic neukradl.



Průvodní znaky hospodářských cyklů:
V období ekonomické recese přichází o práci váš soused.
Krize se vyznačuje tím, že o práci přicházíte vy sám.
Ekonomické oživení nastává, když o práci přijde současný 
premiér české vlády.

Víte, jak umírají mozkové buňky našich politiků? 
Velmi, ale velmi osamoceně. 

"Lékařská věda velmi pokročila. Když jsem byla mladší, při 
každém vyšetření jsem se musela úplně vysvléci." svěřuje se 
starší komunistická poslankyně.
"Dnes stačí, když vypláznu jazyk."

Potkali se dva poslanci.
"Ještě nikdy jsem neviděl tolik suchých hub jako minulý pátek."
"Neříkej, tys byl v lese?"
 "Ne, ale v parlamentní restauraci došlo pivo." 

Víte proč poslankyně Talmanová vyměňovala malému 
Nikolasovi Topolánkovi plenu jednou za měsíc?
Protože na nich bylo napsáno DO 6 KG.

Bursík na klubu SZ si prohlíží kalendář v notebooku a říká 
Kateřině Jacques.
"Představ si, že letos má být Silvestr v pátek!"
Kateřina Jacques: 
"No jo, jen doufám, že to nebude pátek třináctého!" 



Uklízečka přistihla poslankyni za Stranu Zelených, jak chodí na 
sněmovní záchod drobit chleba.
Na otázku proč to dělá, mladá politička odpověděla:
"Abych přece nakrmila WC kachnu!"

Víte, jak se pozná, že fax na klubu poslanců SZ posílala 
Kateřina Jacques?
Je na něm nalepená známka!

Ivan Langer dovrávorá v pozdní podvečer zdecimovanej  domů.
Není to z práce, ale táhne z něj chlast. 
Sotva se šťastně trefí do židle, spustí na něj jeho žena a prej 
kde to sakra byl místo večeře.
"V úplně novým, suprovým baru!" škytne Langer.
"ZLATÝ BAR se to jmenuje, a mají tam všechno zlaté!"
"Nesmysl, žádné takové místo v Praze není, Ivane!"
"Jasně, že je!" dušuje se zelenej Langer. "Mají zlaté vchodové 
dveře, zlaté stolky, dokonce i mušle na záchodě mají zlaté!"
Na to se oblíbený politik odvalí do ložnice, padna do peřin a 
usne.
Manželce to nedá a druhý den hledá v telefonním seznamu. A 
opravdu, na Malé Straně najde telefonní číslo na ZLATÝ BAR. 
Tak tam zavolá: 
"To je ZLATÝ BAR?"
"Ano, madam, přejete si?"
"Prosím vás, máte u vás zlaté dveře?"
 "Ano, samozřejmě máme!"
"A máte zlaté stolky?"
"Jistě, madam!"



"A co zlaté mušle?"
Chvíli je na druhém konci ticho, a pak paní Langerová slyší 
barmana, jak na kohosi volá: 
"Hej, Karle, mám pocit, že mám stopu na toho chlapa, co ti 
včera nachcal do saxofonu!" 

Jaký je rozdíl mezi naší vládou a holuby?
Žádný. Všechno poserou, ale střílet se nesmí. 

Ve sněmovně je Den otevřených dveří. Přišli se podívat hlavně 
žáci se svými pedagogy.
Mladý poslanec právě vysvětluje dětem, jak probíhá hlasování.
Jeden z chlapců se nudí a tak se snaží mimikou napodobit 
poslance.
"Paní učitelko, řekněte svému žáku, ať mě pořád 
nenapodobuje!" nevydrží to nervózní poslanec.
"Petříčku, přestaň ze sebe dělat debila!" pohotově odpoví třídní 
učitelka.

Víte co to je? Má to IQ150 a dívá se to na televizi? 
Tři poslanci sledují rozpravu televizním okruhu Poslanecké 
sněmovny.

Potkají se tři asistentky v českým parlamentu..
Ta jedna povídá: "Holky, já jsem našla v šéfově zásuvce 
kondom…"
Druhá na to: "A já mu ho propíchla..."
A ta třetí omdlela.



Poslanec ODS Marek Benda, otec početné rodiny studuje knihu
o antikoncepci.
"Už vím, v čem to je," vykřikne na svou ženu,
"Ty pilulky si musíš brát ty a ne já!"

Novinář si prohlíží poslance Okamurovy SPD. Říká si:
"To je zajímavé, že ti ostří hoši mají takové obyčejné, tupé 
tváře."

Bývalé ministryni Parkanové před návštěvou v Afganistanu 
radili:
"Jak bude vedle vás padat granát, utíkejte!"
"Opravdu? Vždyť střepy přinášejí štěstí."

Učitelka ve výtvarné výchově se ptá žáka:
"Julínku, proč kreslíš tátovi modré vlasy?"
"Protože nemám plešatou pastelku!"

Baví se dva poslanci:
"Pane kolego, včera jsem zachránil svoji ženu před 
znásilněním."
 "No neříkejte! Opravdu? A jak?"
"Přemluvil jsem ji."

V parlamentě vyčítá člen ODS kolegovi: 
"Že ses mi vyspal s asistentkou, to mi nevadí, ale že jsi ji 
ukázal, že to jde dvakrát, tos mě teda nasral!"



Poslankyně za KSČM volá ráno do sekretariátu:
"Jaroušku, mluvil jste s tím člověkem, který mě včera vytáhl z 
bazénu, když jsem se topila ?
"Samozřejmě! Tři hodiny se mi omlouval.“

Odpolední přestávka volebního sjezdu ČSSD. V předsálí je na 
lovu starší, eroticky nabuzený poslanec. Najednou přistoupí k 
cizí delegátce a do ouška ji pošeptá: 
"Krásně lížu a jsem diskrétní, milá kolegyně..."
Ona: "Tak si vyliž prdel a nikomu to neříkej…"

Na závěr rozhovoru se mladý novinář zeptal tehdejšího ministra
financí Kalouska, kam by mu jako odborník poradil investovat 
úspory?:
"No přece do alkoholu, kde jinde byste dostali 40%!"

Poslanci slaví volební vítězství. Bohatý raut, stále dolévané 
sklenice. Po čase se jeden z nich vymotá ven do blízkého 
parčíku. Tam opřen o lavičku hodí šílenou šavli do křoví, pak 
druhou a třetí. Za chvíli vyleze strašně poblitá kočka a budoucí 
zastupitel jí povídá: "To mě teda podrž! Kde já jsem tebe 
sežral?"

Úřednice z ministerstva zemědělství se zastaví u úspěšného, 
českého chovatele skotu.
Farmář se chce pochlubit a tak ji vezme na prohlídku pastviny 
se stádem, když tu si jeden býk naskočí na krávu. Farmář je 
zadumaně pozoruje a říká:



"Taky bych si dal."
Dáma z ministerstva odvětí: "Však můžete, vždyť jsou to vaše 
krávy!"

Ministr kultury navštívil jednu moderní galerii: "To je strašné, 
jaké příšernosti dnes nazývají uměním!"
"Promiňte, pane ministře, ale stojíte před zrcadlem!"

Jižní Čechy. Po pracovním týdnu se vrací domů bývalý ministr 
zahraničí za KDU-ČSL.
Manželka mu povídá už ve dveřích:
"Cyrile, byl tu nějakej chlap a chtěl koupit osla!"
"A co jsi mu řekla?"
"Že nejsi doma…"

Jaký je rozdíl mezi většinou poslanců a Švejkem?
Švejk blbost pouze předstíral...

Bulvárnímu tisku se podařil další sólokapr. Na své titulní straně 
zveřejnili snímek z displaye mobilu vládního politika.
SMS:
Vazeny zakazníku, Vas mobil bude brzy presmerovan na 
veprin, protoze ho pouzivate na samé prasarny.

Deset typů muže, jakého můžete potkat na toaletě Poslanecké 
sněmovny:
1. drsňák: Když dočůrá, oklepe si ho o mušli.
2. společenský: Jde čůrat s přáteli, ať se mu chce nebo ne.



3. plachý: Nemůže čůrat, když se někdo kouká. Spláchne a 
přijde později.
4. flegmatik: Když jsou mušle obsazené, čůrá do umyvadla.
5. starostlivý: Neví, kde posledně byl, tak udělá rychlou 
prohlídku.
6. veselý: Čůrá nahoru, dolu a napříč mušlemi, trefuje mouchy.
7. tupý: Rozepne vestu, vytáhne kravatu a čůrá do kalhot.
8. opilý: Drží pravý palec v levé ruce a čůrá do kalhot.
9. ješitný: Drží svého malého pindíka jako baseballovou pálku.
10. radikální: Kašle na mušli a čůrá na zeď.

Policista zastaví auto s mladou poslankyní. Po předložení 
průkazu ji policista alespoň pokárá:
"Překročila jste maximální povolenou rychlost, madam. Jela jste
v obci 90 km za hodinu."
"To není možná, tak dlouho ani nejedu." diví se upřímně 
politička.
"Ne? A jak dlouho jedete?"
"Asi tak 10 minut."
"Hmm, tak promiňte, pokračujte v jízdě."

Praha zažila blackout, velký výpadek proudu. Na příští schůzi si
o tom povídají dva poslanci.:
"Hrůza! Představte si, seděl jsem dvě hodiny ve výtahu."
"To nic není! Já musel celou tu dobu stát na eskalátorech."

Prezident Klaus navštívil ZŠ v Jičíně. Paní učitelka se aktuálně 
ptá děti:
"Děti, kdo ví, jak se jmenuje nejvýznamnější člověk 20. století?"



Nikdo se nehlásí.
"Notak děti, kdo správně odpoví, dostane čokoládu."
Přihlásí se Pepíček a říká:
"Pan prezident Václav Klaus."
"Výborně, pojď si vzít tu čokoládu!"
Pepíček vezme odměnu a když si sedá do lavice, řekne si 
potichu:
"Sorry, Rambo, ale obchod je obchod."

Kolik poslanců je potřeba k výměně žárovky?
Zásadně nadpoloviční většina. Opozice totiž určitě navrhne 
šroubovat opačně!

Chlubí se spokojeně nenápadný poslanec za Stranu Věci 
Veřejné:
"Tak jsem se konečně dostal do televize."
"Prosím tě! A jak se ti to podařilo?"
"Odšrouboval jsem zadní stěnu."

Bar v Poslanecké sněmovně. Pozdní večer po náročném, 
pracovním dnu. Není divu, že nad sklenicí fernetu dojde i na 
některé osobní otázky:
"Hele Zdendo a hovoříš při souloži se svou ženou?"
Poslanec zamyšleně upije ze sklenice:
"Ale jo... když je tedy po ruce telefon."

Na uzavřeném jednání TOP 09 se probírala církevní témta: Co 
je zjevení a co zázrak?



ZJEVENÍ - kdyby se ve straně zjevil Duch Svatý a sdělil jim, že 
to pod vedením Miroslava Kalouska dělají špatně.
ZÁZRAK - kdyby na to ostatní členové přišli sami.

Do kanceláře poslaneckého klubu ČSSD přiběhne udýchaný 
asistent.
"Pane Sobotka, pane Sobotka, na záchodě se nám oběsil 
Paroubek!"
"A už jste ho sundali?" ustrašeně vyskočí místopředseda.
"Ale NE! On se ještě hejbal."

Po jednání vlády potká na chodbě jeden z poslanců ODS 
ministra Vondru.
"Proboha Sašo, ty jsi poraněný na hlavě!"
"Vážně?"
"No jasně, podívej se, máš na zádech piliny."

Víte, jaký je rozdíl mezi současným zřízením a tím, co tu bylo 
před rokem 89?
Tenkrát to brali politici vážně a lidi si z nich dělali srandu. Teď to
berou lidi vážně a srandu si dělají politici.

Na zasedání výkonné rady ČSSD povídá její předseda:
"Po volbách, které letos určitě vyhrajeme, budeme nominovat 
na ministra financí pana kardinála."
Jeden z novinářů se ptá, proč zrovna pana kardinála.
"Odpověď je zcela jednoduchá. Pan kardinál ví, kde je Bůh a 
jenom Bůh ví, kam ODS zašantročila peníze našeho státu."



Jaký je rozdíl mezi Klausem a Bohem?
Bůh si o sobě nemyslí, že je Klaus.

Víte, jaký byl vztah mezi prací a mzdou za socialismu?
Pracující tehdy předstírali, že pracují a stát předstíral, že je za 
to platí.

Jaký je rozdíl mezi socialismem a opiem?
Žádný. Oba pocházejí z nezralých makovic.

Dvě bývalé spolužačky se sejdou v restauraci a povídají si:
"A co ty vlastně teď děláš?"
"Já jsem sekretářka v Poslanecké sněmovně."
"A co to obnáší?"
"No, ráno uvařím panu poslanci kávu, napíšu dopis, nebo co mi 
nadiktuje, pak si spolu pošpásujeme, jdeme na oběd, pak mu 
zase něco napíšu, pošpásujeme si a je večeře, a tak dále...“
“A co děláš ty?"
"No, já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik, jako 
ty!"

Sedmdesátá léta. Ivan Langer jako bažant je na vojně. A je ve 
sprše. Tam se jednoho večera sprchuje ještě s jedním 
maníkem. Tomu se něco nezdá a ptá se:
"Ivouši... ty onanuješ?"
"Sakra, co je ti po tom, jak rychle se mydlím!" odsekne Langer.



V poslaneckém bistru se ptá dr. Rath obsluhy:
"Co je to tu za divný zápach?"
"Čerstvý vzduch pane, větráme."

Rodinná pohoda. Václav Klaus houpá svého vnoučka na 
kolenou. Po chvíli se ptá:
"Tak jak se ti to líbí?"
Vnouček pokývá hlavou a dodává:
"Na opravdovém oslu by to bylo lepší..."

Ptá se jeden senátor druhého:
"Hele, četl jsi o škodlivosti alkoholu?"
"Ano."
"A přestal jsi pít?"
"Ne, číst."

Manželka říká večer manželovi, senátoru Kuberovi:
"Cigarety zase podražily."
Tabákový guru Kubera se zamyslí a říká:
"Nedá se nic dělat, musíme míň jíst."

 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.“



Miloš Zeman je u lékaře a ptá se:
"Pane doktore, mám stále červený nos. Nedá se proti tomu 
něco dělat?"
"Je-li červený od narození, tak nic. Jestli je to ale od pití, tak 
musite pít dál a časem vám zfialoví."

Přijde poslanec upracovaný večer domů a začne poučovat 
manželku:
„Víš, jak je teď ta krize, musíme víc myslet na budoucnost.“
Žena nechápe.
„No, budeme teď kupovat dvě basy piva místo jedné“.

Jak říká Miloš Zeman:
„Alkohol je metla lidstva, ale jednotlivcům neškodí.“

Prezident Klaus projíždí zemí a zastaví se u krásné vily. 
"To je váš dům?" ptá se chlapečka. 
"Ano." 
"A to pěkné auto je také vaše?" 
"Také," připouští hošík. 
"A víš," řekne mu Klaus, "že já jsem ten, kterému vlastně 
vděčíte za tento blahobyt?" 
A tu se hošík rozběhne a volá do domu: 
"Maminko, maminko, je tady strýc Kurt z Mnichova!"

Přemýšlí poslanec nad skleničkou:
"Mám si dát ještě jednu nebo si nemám dát ještě jednu? Břicho 
říká, že jo, hlava zase, že ne. Hlava je moudřejší než žaludek. 
A moudřejší tedy ustoupí."



"Pane vrchní, ještě jednu."

Komunistický poslanec se zdržel v parlamentním bistru. Když 
nad večerem vyleze před budovu, vidí hlídkujícího policistu.
"Orgáne, jak dlouho tady stojíš?"
"Čtyři hodiny."
"Orgáne, a jak dlouho tady ještě budeš stát?"
"Ještě čtyři hodiny."
"Doprčic, takového orgána bych chtěl mít!"

Příjde poslanec Marek Benda do kostela, poklekne k 
ukřižovanému Ježíši a začne:
"Ó děkuji Ti, že jsi mne zase nechal zvolit poslancem."
"Máš štěstí."
"Ó děkuji Ti, že jsi mne učinil předsedou poslaneckého klubu."
"Máš štěstí."
Benda se podiví, ale pokračuje:
"Ó děkuji Ti, že jsi zařídil ty restituce."
"Máš štěstí," zní znovu odpověď Ježíše.
Bendovi to již nedá a tak se zeptá:
"Proč mi stále říkáš, že mám štěstí?"
"Protože kdybych neměl přibité nohy, tak tě kopnu rovnou do 
držky!"

Ministryně Parkánova na inspekci v Afganistánu. Navštíví 
českého vojáka, který leží se zraněním v polní nemocnici a ptá 
se ho:
"Jak jste se zranil?"
"Šrapnelem."



"Och, vybuchl a zasáhl vás?"
"Ne. V noci se připlížil a uštknul mě!"

Víte, jaký byl rozdíl mezi Karolínou Peake a Renaultem?
Peake měla větší logo.

Víte, jak se pozná, že zákonodárci stávkují?
Nijak.

Plzeňská práva. Státnice.
"Jak se jmenujete?" ptá se zkoušející profesor.
"Marek Benda."
"A čemu se tak usmíváte, pane Benda?" ptá se poněkud 
překvapeně zkoušející.
"Ničemu, pane profesore. Jen mám radost, že jsem hned první 
otázku tak dobře zodpověděl."

Proč se prezident vybírá z 5 lidí, když Miss ČR se volí ze všech 
nejkrásnějších dívek země?

Pasažér v taxíku si všiml, že řidič má na jmenovce napsáno 
Václav Klaus. 
Povídá: "Koukám, že se jmenujete Václav Klaus." 
"Jo, tak se jmenuju." 
"To je docela známé jméno." 
"No, ani se nedivím. Šak tu už jezdím 25 let."

Ptá se poslanec zahraničního výboru kolegy:
“Prý umíš španělsky?”



“Jasně!”
“Tak něco řekni.”
“Bondžorno.”
“Ale to je přece italsky!”
“Vidíš, ani jsem nevěděl, že umím taky italsky!”

Povídá soudce obžalovanému:
“Prý jste na veřejnosti prohlásil, že prezident Zeman je idiot.”
“Ano pane soudce.”
“Prezidentská kancelář proto požaduje veřejnou omluvu.”
“Pane soudce, veřejně se omlouvám za to, že prezident Zeman
je idiot.”

Věci veřejné se rozpadají.Vít Bárta si stěžuje kolegovi z 
poslaneckého klubu:
"Jak teď máme ty problémy, vůbec nemůžu usnout."
"Tak to dělej jako já. Já počítám do tři a pak už tutově usnu."
"Fakt, jo? Jen do tří?"
"No, někdy teda i do půl čtvrtý..."

Ptá se Petra Paroubková manžela:
"Jirko, máš mě ještě rád?"
"Stručněji miláčku! Co chceš koupit?"

U Nováků zvoní telefon:
"Dobrý den, je pan poslanec doma?"
"Není."
"A kdy se vrátí?"
"No, když se prý bude dobře chovat, tak za tři roky."



Zastavi prezidentský Superb s Milošem Zemanem před starším
domkem, kde sedí na zápraží babička. Z auta vystoupí řidič a 
říka:
"Babičko, pusťte pana prezidenta na záchod."
"Nepustím," zní rázná odpověd, "ať jde do kopřiv!"
"Ale babičko, je to přece pan prezident, ten nemůže jít do 
kopřiv, pusťte ho na záchod," přesvědčuje ji stále řidič.
"Nepustím, ať jde do kopřiv!!"
"A babičko, proč nechcete pustit pana prezidenta na záchod?"
"Jó, já ho pustím, on se tady vychčije a pak mi z toho 
Zemanovci udělají Síň prezidentských tradic a já budu chodit do
kopřiv!"

Co je ještěrka?
Krokodýl, který přežil hospodářské reformy Sobotkovy vládní 
koalice.

Prezident Klaus se holí a řízne se. V tu chvíli jde kolem 
koupelny jeho žena, všimne si toho, nevěřícně zakroutí hlavou 
a řekne:
"Pane Bože, ty už ses zase říznul!"
"Kolikrát ti mám Lívie říkat, že doma mi můžeš říkat Václave!" 

Proč musí našeho prezidenta hlídat tolik policistů a lidí z 
ochranky? 
Protože nám může být ukradený! 
 



Potkají se dva před volební místností:
"Tak co, už ses rozhodl, koho budeš volit?" 
"Asi komunisty," odpovídá druhý. 
"To je jasný," přikývne první, "ale za kterou stranu?" 
 
"Tati, paní učitelka nám říkala, že lež má krátké nohy. Je to 
pravda?"
"Není synu. Kdyby byla, tak bychom měli vládu ze samých 
trpaslíků."

Mezi politiky:
"Na našem ministerstvu byla zavedena úsporná opatření."
"To jsem tedy zvědav, kolik to zase bude stát." 

"Věci se konečně začínají měnit k lepšímu." 
"A co například, prosím tebe?" 
"No, z právního chaosu se konečně vyvinula spravedlnost, 
kterou si můžeš koupit za peníze." 
 
Co se změnilo po listopadu 1989? 
Například pozdravy. Na místo "Čest práci!" se říká "Máš práci?"

 Ptají se volebního lídra 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 můžu všechno." 

Potřebujeme víc politiky schopné nebo čestné?
Čestné! Kam asi dovedou národ lidé schopní všeho?



 
"Drahá, stejně tak jako vládě, ani tobě už žádná kosmetická 
úprava nepomůže." 

Pokud uvidíte někdy poslance při zasedání zvedat ruce, 
nenechte se mýlit, nejde o  hlasování. Činí tak jen na dotaz 
předsedajícího, kdo chce kafe zadarmo. 

"Dneska jsem utahaný jako vůl." stěžuje si poslanec večer 
manželce, "Nový nastupující ministr měl čtyřhodinový nástupní 
projev."
"A o čem?"
"Tak to nám neřekl." 
 
Co je to EU?
Eště uvidíme 
  
Kdo byla první komunistka?
Eva - chodila s holým zadkem, živila se kořínky a myslela si, že 
je v ráji! 

Víte, jaký je rozdíl mezi balíčkem ekonomických opatření a 
penisem?
Balíček ekonomických opatření je sice tvrdší, ale hůř se zavádí!

"Víš co to znamená, když dnes politik řekne: “Nikdy se 
nenechám zkorumpovat?"
"Samozřejmě, že vím! To je to samé, jako když komunisti říkali: 
Na věčné časy!" 



 
Jaký je rozdíl mezi neštěstím a tragédií? 
Neštěstí je, když spadne politik do Vltavy a tragédie, když ho 
vytáhnou. 
 
Jaký je rozdíl mezi občanem a voličem?
Občanovi je nutno vysvětlovat, proč se nikdy nedočká toho, co 
jako volič dostal slíbeno. 

Proč se v parlamentu nehraje na schovávanou?
Protože poslanci ví, že by je nikdo nehledal. 
 
"Pane, kde je tady ministerstvo spravedlnosti?"
"Ministerstvo spravedlnosti je tam na konci ulice, ale 
spravedlnost tam nehledejte!" 

Jaký je rozdíl mezi zrcadlem a ministry? 
Zrcadlo řekne pravdu aniž by mluvilo. Ministři naopak mluví 
aniž by řekli pravdu.  
 
Co by se stalo, kdyby se Paroubek dostal do centra jaderného 
výbuchu?
Vůbec nic, proměnil by se v jaderný mrak a dál by lidem 
znepříjemňoval život. 
  
"Kam s tou sekyrou babičko?" ptá se policista střežící Úřad 
vlády.
"Tu jsem koupila za poslední důchod," hlásí hrdě babička. 
"Řekněte mi kam jdete?" 



"Jdu za panem premiérem." 
"A co mu chcete?"
"Chci mu dát pusu."
"A na co máte sekeru?" 
"Chci mu dát štípanou." 

V novinách byl článek ze zemědělské výstavy: 
"Příchodem ministrů vlády odborníků preméra Rusnoka, začala 
konečně dlouho očekávaná přehlídka dobytka."  
 
Proč je tak málo humoru o sociální demokracii?
Protože je obsažen v jejich programovém prohlášení! 
 
ODS se rozhodla vydat trojici svých rebelů. Na známkách!
 
Sobotka po vyhraných volbách jde za Zemanem, že mu 
představí novou vládu. Vyjmenovává jednotlivá ministerstva a k 
nim hlavy úřadů, až ho Zeman zastaví: 
"Pane premiére, být vámi, nerušil bych Ministerstvo pro místní 
rozvoj, ale raději bych spojil Ministerstvo zemědělství s 
Ministerstvem kultury. Bude totiž velkým uměním se nažrat!"  
 
Víte, jak se zachraňuje topící se komunista?
Ne? To je dobře. 
  
"Víš, proč u nás zkrachovalo tolik bank?"
"Já nevím. Asi špatně hospodařili."
"Ale kdeže kamaráde, přepadli je socialističtí ekonomové!" 
 



 
Kdysi jsme bojovali o lepší zítřek, dnes bojujeme mezi sebou o 
přežití. 

Jaký je rozdíl mezi vysokou politikou a vrcholovým fotbalem?
Fotbal se hraje podle pravidel. 
 
Jaký je rozdíl mezi českou vládou a puzzle?
Puzzle se skládá a česká vláda se pravidelně rozkládá. 
 
Jaký je rozdíl mezi českým politikem a baterií?
Baterie má alespoň jedno plus. 
 
Víte, jaký je rozdíl mezi normálním a nenormálním šaškem?
Normální šašek nemá přeci poslaneckou imunitu!  

Víte, co je dobrý kup?
Koupit vilu od poslance za cenu, kterou uvedl v majetkovém 
přiznání. 
 
Na předvolebním shromáždění se přihlásila stařičká babička, 
aby vznesla dotaz, který jí tolik tížil na jejím starém srdíčku:
"Pane předsedo, prosím vás, řekněte mi, už žijeme v tom 
kapitalismu, nebo to bude ještě horší?" 
 
Tři prostitutky potkají ministra zdravotnictví. 
Dvě ho uctivě zdraví a třetí se nechápavě ptá: 
"Co je to za člověka?"
"Holka, ten zdědil největší bordel v republice!" 



 
Baví se spolu dva psi:
"Tak co, jak ta ekonomická reforma působí na tvůj život a 
životní úroveň?"
"Ani se neptej, nestojí to za nic. Už mi zkrátili řetěz."
"To není špatné, alespoň nemusíš běhat tak okolo."
"No, ale žrádlo nechali na původním místě." 
 
Jak lze specifikovat jednotlivé roky vlády po volbách do dalších 
voleb?
1. rok: úspěch
2. rok: spěch
3. rok: pech
4. rok: ech... 
 
Co vznikne skřížením komára a mouchy?
Komouš 
  
Co mají společného Ctirad, Gross a švestky?
Všechny zahubila Šárka. 
 
Po ulici jdou 3 muži. Jeden je darmošlap, druhý darmožrout a 
třetí se taky živí politikou.  

Víte, jak můžete mezi politiky najít tři naprosté blbce? 
Namátkou. 
 
Říká předseda parlamentu:
"Ze svého posledního usnesení jsme nic nesplnili. 



Přesto je toto konstatování úspěchem, neboť v minulosti jsme 
nezjistili ani toto..." 

Proč se Jakl nedostal mezi kandidáty na prezidenta?
Bohužel sehnal na podporu pouze tři podpisy: Václava Klause, 
pana Hájka a svůj...

Vztahovala se Klausova amnestie i na drobné krádeže psacích 
potřeb?
Ano, jak prezident vysvětlil - především na drobné krádeže.

Rusnokova vláda navrhovala zavedení normy energetických 
štítků i pro obyvatele. Štítky - samolepky by měly jasně 
ukazovat, jakou energii člověk musí vyvinout, aby vstřebal 
bonmoty prezidenta Zemana. Štítky se budou povinně nosit na 
čele.

Když k nám v roce 863 přišli Cyril a Metoděj, tak to jsme ještě 
netušili, že si po víc než 1 150 letech Řecko vyúčtuje cesťáky a 
diety.

Premiér Nečas se vypraví pro dárek k Valentýnu.
"Víte, chtěl bych koupit nějaké dámské spodní prádlo," šeptá 
prodavačce, aby nevzbudil pozornost okolí.
"A má to být pro paní Nagyovou," ptá se prodavačka, "nebo 
chcete něco méně extravagantního?"

Jakl po rozlučkové párty potká na Hradě Klause: 
"Tak co jste dostal na rozloučenou, pane prezidente?" 



Klaus: "Obraz od Filly."
Jakl: "A od ostatních?"

Chytil rybář zlatou rybku a nahlas dumá:
"Budeš na másle se šalvějí, trochu tymiánu."
Rybka ho přeruší: "Když mě pustíš, splním ti přání."
"Chtěl bych, abchom měli v parlamentu jen samé slušné, 
poctivé a inteligentní poslance."
Rybka se smutně podívá a zeptá se:
"Říkal jsi na másle se šalvějí a tymiánem?"

Jak poznáte, že politik lže?
Pohybuje rty.

Upozornění: Na volebních letácích ČSSD došlo k tiskové 
chybě. Uvádí se, že v případě jejich vítězství "každý důchodce 
dostane 13. důchod".
Správné znění je "každý 13. důchodce dostane důchod".
Za prohození slov se tiskárna omlouvá.

Víte jakej je rozdíl mezi politikem a holubem?
Vlastně žádnej, všechno poserou a stejně jsou chránění.

"Přemýšlel jsi někdy o tom, co bys dělal, kdybys měl plat jako 
předseda vlády?"
"To ne, ale přemýšlel jsem, co by asi dělal premiér, kdyby měl 
plat jako já."



Na začátku školního roku přivádí ministr svého syna poprvé do 
školy a říká učitelce: "Budete učit mého syna. Když s ním 
nebudete spokojena, mohu vás dát přeložit na jinou školu!" 

Povídá poslanec:
"Včera jsme se s manželkou strašně pohádali, ale nakonec 
přilezla po kolenou."
"A co říkala?"
"Vylez zpod toho gauče, ty srabe!"

Baví se spolu dvě manželky poslanců za ANO:
"Už jsi někdy sledovala manžela při sexu?"
"No ano."
"A co dělal a jak se při tom tvářil?"
"Ále, stál ve dveřích a tvářil se zase jako idiot!"

Krize. Sociální napětí. Před Strakovou akademií je velká 
demonstrace. Dav křičí:
"Dejte nám práci, dejte nám práci!"
Druhý den opět. Hesla jsou stejná. Zase všichni křičí:
"Dejte nám práci, dejte nám práci!"
Když se demonstrace opakuje i třetí den, vyjde před úřad vlády 
premiér Sobotka a ukáže na jednoho z demonstrujících, 
nezaměstnaného Róma a řekne:
"Pojďte sem, vláda vám dá práci!"
"Proboha! Proč zrovna mně, proč ne někomu jinému?" 

Vyčítal jeden známý poslanec své ženě: "Kdybys uměla vařit, 
tak bychom mohli propustit kuchařku." 



Jeho žena mu odsekla: "Kdybys byl lepší milenec, tak bychom 
mohli propustit tvého asistenta..." 

"Dnes jsem měl strašný sen," stěžuje si jeden poslanec 
druhému. "Zdálo se mi, že se o mne popraly moje žena a ta 
nová, hezká asistentka."
"A tomu ty říkáš strašný sen?"
"Jo. Protože moje žena byla silnější."

Policista zastaví Karolínu Peake na ulici a říká:
 "Paní poslankyně, váš pes nemá košík."
"Ale my nejdeme nakupovat."
"Promiňte, to jsem nevěděl!"

Předvolební míting Věcí veřejných. Jeho součástí je i jízdy 
stranicky vyzdobeným koňským povozem. Kristýna Kočí s 
obavou usedá na sedátko:
"Nesplaší se ten kůň?"
"Ale kdepak, on dozadu nevidí!"

Syn právě zvoleného poslance odpovídá do telefonu: 
"Táta není doma, je na pracovní poradě, máma říkala, že ho ale
před půlnocí přinesou!"

Povídá Okamurova přítelkyně kamarádce:
"Včera jsem byla s Tomiem na dražbě!"
A ta druhá:
"Jo? A kolik jsi za něj dostala?"
 



Definice ideálního politika: 
a) nekouří
b) nepije
c) neflirtuje
d) neexistuje. 

Vysvětluje Vít Bárta:
"Mě doktor doporučil sexuální zdrženlivost, tak jsem se dneska 
ráno sexuálně zdržel a málem jsem přišel pozdě do 
parlamentu." 

Pravého lidového politika poznáte podle toho, že jde jednou za 
čtyři roky s lidmi na pivo, a v době mezi těmito pivními 
dýchánky provádí protilidovou politiku.
 
Všichni stejně víme, že Klaus podepsal amnestii tím ukradeným
perem.

Rozčílí se šéf státního úřadu:
"Pamatujte si, že ten plán splníme, i kdybychom měli dělat 
všichni!"

Když porušíš zákon, zaplatíš pokutu. Když neporušíš zákon, 
zaplatíš daně!

Kdyby volby mohly něco změnit, už dávno by je zakázali.



Víš, za co se dostal Lubomír do Poslanecký sněmovny?
Zaorálek?
Jo, přesně tak!

Já se o státní dluh nestarám. Je už přeci dost velký na to, aby 
se o sebe uměl postarat sám.

Prezident Klaus svými výroky urazil pracující Řeky. Oba dva 
nyní požadují omluvu.

Schwarzenberg jde do nebe a směje se.
"Co je tu k smíchu, kníže?" diví se sv. Petr.
"Ále... dole je zasedání a oni si myslej, že jsem usnul!"

"Ať žije vláda! Ale za svoje."

Ptá se obyčejný občan:
"Dobrý den pane, pohlídal byste mi, prosím na chvíli kolo?"
"Ne! No dovolte, já jsem poslanec!"
"A kruci! To mám, ale smůlu. A přitom na první pohled vypadáte 
tak slušně!"

Kdy u nás bude lépe? 
Lépe už bylo!

Interpelace. Poslanec přijde pozdě do parlamentu. Zeptá se 
kolegy:
"Jak dlouho už ministr mluví?"



"Asi tak 30 minut."
"A o čem?"
"To ještě neřekl."

Jaký je rozdíl mezi přejetým tchořem a přejetým politikem?
Před tchořem je vidět brzdná dráha.

Co se stane, když spadne do Orlické přehrady člen ODS? 
Vyplavou špinavé peníze a pak čistý komunista.

Víte, že v ČR řádí slintavka kulhavka už dávno?
S politickou kulturou kulháme za světem a slintáme po 
bohatších zemích EU.

Víte, jaký je rozdíl mezi Okamurou a krtkem?
Krtek hrabe hlínu, Okamura peníze.

Telefonuje Klaus Zemanovi, ale ten právě není doma a tak ozve
se záznamník:
"Právě jste se dovolali k nejlepšímu a nejschopnějšímu 
politikovi České republiky!"
"To je zvláštní," říká si Klaus, "to jsem asi omylem vytočil svoje 
číslo."

Zeman mířil na Hrad, takže Jakl byl nucen změnit zaměstnání. 
Potkal ho jeden známý.
"Slyšel jsem, že jsi změnil zaměstnáni."
"No jo, ze zdravotních důvodů." odpověděl Jakl.
"Copak ti bylo?"



"Mně nic, ale Zemanovi se prej dělalo špatně, když mě viděl!"

Při příležitost zahájení nového školního roku Zeman navštíví 
první třídu. Děti jsou zvídavé, ptají se.
"Jak se člověk stane prezidentem?"
"To musíte být čestný, pravdomluvný a lidi si vás musí vážit," 
odpoví Zeman.
Přihlásí si jeden chlapeček.
"A jak jste se tam potom dostal vy?"

Pozdní noc. U kancléře Mynáře se pomalu ukládají ke spánku.
On: Miláčku, můžu zhasnout?
Ona: Můžeš miláčku, ale to světlo nech svítit.

Umírá starý cikán a místo faráře si pozval předsedu místí buňky
KSČM, že chce vstoupit do strany.
"Ale Dežo, proč prosím tě? Celej život jsi volný jak ten pták a 
teď tohle?"
"Když už má niekto umrieť, tak ať je to komunista!"

Víte jakou barvu měl Havel na známce?
Zelenou.
A vite proč?
Protože byl po operaci. 
 
Ztroskotají Klaus a Zeman na pustém ostrově. Kdo se 
zachrání?
Český národ.
 



Komunistická poslankyně Semelová si půjčuje v poslanecké 
knihovně milostný román. Knihovnice, která ji zná, je 
překvapena:
"A já myslela, že se zajímáte jen o dějiny."
"Jo, milá paní, v mým případě jsou tohle už dějiny."

Mladá poslankyně příjde do parlamentu s monoklem.
"Co se ti stalo?" ptají se kolegové.
"Muž mě zmlátil."
"Mysleli jsme, že odcestoval."
"No dyť. Já si to myslela taky."

Prezident Zeman jede po regionech. Přestávka na cigaretku na 
čerstvém vzduchu
Najednou začne pršet. Prezident se obrátí na kancléře Mynáře:
"Pane kancléři, skočte se podívat do auta, zda tam nemám 
plášť!"
Po pěti minutách se vrátí udýchaný Mynář:
"Pane prezidente, plášť ve voze máte!"

Karel Schwarzenberg je na návštěvě lékaře.
"Pane, doktore, nemohu močit..."
"A kolik vám je let pane kníže?"
"Sedmdesátsedm."
"No tak to je normální, vy už jste se v životě namočil dost...

Prezident Zeman přespáva na Hradě. Brzy ráno příjde za ním 
ceremoniář Forejt.



"Dobrý den, pane prezidente. Už jste snídal?"
"Kdepak. Ještě jsem nevypil ani skleničku!"

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

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 ní přičichne, trochu upije 
a pak to vyplivne a zařve:
"Dyť je to petrolej!"
Oni na to:
"Správně, ale který ročník?"

Mynář: "Pane prezidente, chtěl bych od novýho roku přidat." 
Zeman: "Tak přidejte Mynář, přidejte..."

Křesťan ve službách ODS Marek Benda se ptá své osmileté 
dcerky:
"Co bys letos chtěla k narozeninám?"
"Tampón."
"Bože! Víš ty vůbec, co to je?"



"Nevím, ale v televizi říkali, že se s tím dá dobře hrát tenis, 
plavat i jezdit na kole."

Je to černé a klepe to na dveře, CO TO JE?
Naše růžová budoucnost!

Poslanec příjde do obyčejné restaurace a říká číšníkovi:
"Chtěl bych něco, co v parlamentu nemáme."
Číšník odpovídá:
"Mozeček může být?"

A JEDEN NAKONEC

Miloš Zeman v červenci 1996 prohlásil: 
"...Klause pokládám za pohromu pro Českou republiku...¨"
Tentokrát nelhal! Po amnestii v lednu 2013 se jeho slova 
naplnila.
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