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Domácí politika
Nekonečno je doba, kterou potřebuje
český politik na to, aby pochopil, že má
odstoupit.
Když se dívám v televizi na předsedy
našich politických stran, napadají mě
otázky: „Kam ten cirkus odjel? A proč tu
nechali zrovna je?“
„Jaký je podle vás největší problém
českých voličů: neznalost, nebo nezájem?“
ptá se snaživý reportér kolemjdoucího
občana. „Nevím, nezajímá mě to.“
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 říkat, že doma mi můžeš
říkat Vašku…“
Telefonuje Klaus Zemanovi, ale ten právě
není doma, takže se ozve záznamník:
„Právě jste se dovolali nejlepšímu
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a nejschopnějšímu politikovi této
republiky!“
„To je zvláštní,“ říká si Klaus, „to jsem
asi omylem vytočil svoje číslo!“
Jaký je rozdíl mezi Klausem a Bohem?
Bůh si nemyslí, že je Klaus.
Prezident Klaus se při interview ptá
novináře: „Víte, jak vypadá Bůh?“
„Ne,“ zavrtí hlavou pisálek.
Klaus zrudne vzteky: „Proboha, člověče,
vy jste slepý?!“
Václav Klaus přijde do nebe spolu
s Clintonem a Putinem. Čeká je tam svatý
Petr a každého se ptá: „Ty jsi kdo?!“
„Clinton, prezident USA.“
„Dobře, sedni si po mojí pravici. A ty
jsi…?“
„Putin, prezident Ruska!“
„Tak ty si sedni po mojí levici. A ty jsi
kdo?“
„Já jsem Klaus z Čech a ty mi sedíš na
židli!“
Politická strana obvykle vyhraje volby,
sestaví vládu a pak vládne. Zemanovci
nejdřív vládli, pak sestavili vládu a pak
prohráli volby.
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V rámci balíčku opatření začali šetřit i na
Hradě. Dodavatel potravin pro hradní
kuchyň dostal fax: Napříště zužujeme
sortiment dodávaných sýrů pouze na dvě
značky, a to President a Veselá Kráva.
Muž na Václavském náměstí jí trávu, když
jde kolem bývalý prezident Havel.
„Proč jíte trávu?“ ptá se ho.
„Nemám žádné jídlo ani peníze,“ odpoví
muž.
Havel vyndá peněženku, podá muži 100
korun a povídá: „Tady máte a kupte si
pořádnou večeři.“
O několik dní později tentýž muž opět
pojídá trávu na Václavském náměstí, když
jde kolem současný prezident Václav
Klaus. Klaus je šokován a ptá se muže,
proč to dělá.
„Nemám žádné jídlo ani peníze,“ odpoví
muž.
Klaus vytáhne dvacku a podává ji muži:
„Tady máte na tramvaj a jeďte na Strahov.
Tam je lepší tráva.“
„Poslyšte, pane Kühnl, když tu čtyřkoalici
budeme volit a ona ve volbách vyhraje, co
nám můžete zaručit?“
„No zaručit vám nemohu nic, ale slíbit
vám mohu všechno.“

ekdoty-o-politice.indd 30

30

14.08.2018 14:35:16

ekdoty-o-politice.indd 31

otápějící
jsou na p
n
a
m
e
Z
– Klaus a
hrání?
do se zac
se lodi. K
publika.
– Česká re

– Víte, co bude Ba
biš dělat
ve vězení?
– Lepit pytlíky z úč
tenek.
– Víte, kolik toho musí vypít prezident
České republiky, aby měl 0,8 promile
v krvi?
– Dva dny nic.

orchestru
bánskému
u
k
á
ík
ř
e
– Jak s
ničí?
u do za hra
po zájezd
.
– Kvarteto

– Proč nemá Kuba
plavecký tým?
– Protože všichni
, co uměli dobře pla
vat,
přeplavali do USA.
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