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SCÉNICKÉ POZNÁMKY 
 

I. Babiš mluví klasickou babišovštinou. Pokud ji někdo zvládá 

lépe než já, klidně si slova upravte podle sebe 

II. mezi jednotlivými výstupy čte redaktorka dobové zprávy. 

K tomuto účelu je třeba mít na jevišti vyhrazeno jedno 

trvalé místo připomínající televizní studio (obrazovka 

v pozadí, stůl nebo pultík?) 

III. Zemanův fyzický handicap netřeba přehánět, jde spíše o ten 

psychický 

IV. pokud bude přestávka, tak nejlépe mezi osmým a devátým 

obrazem 

V. písně použité ve hře nemají vypořádaná žádná autorská práva, 

lze je použít na vlastní riziko nebo práva domluvit 

 

 

POSTAVY 
 

BABIŠ, HAVLÍČEK, SCHILLEROVÁ, PLAGA, HAMÁČEK, VOJTĚCH, 

PRYMULA, BLATNÝ 

DAV NOVINÁŘU, REDAKTORKA 

FERI, OKAMURA, BARTOŠ, FALTÝNEK, ONDRÁČEK, VOLNÝ, PŘEDSEDA, 

DAV POSLANCU 

ČÍŇAN, TLUMOČNICE, ZEMAN, OVČÁČEK, ŠMUCLER, ORGANIZÁTOR, 

LANDA, KLAUS, CSÁKOVÁ, SESTŘIČKA, DOKTOR, ŘEPÍKOVÁ, DAV NA 

NÁMĚSTÍ 

 

MOŽNÉ ROZDĚLENÍ ROLÍ 
 

1 HEREČKA: SCHILLEROVÁ, 

           SESTŘIČKA 

2 HEREČKA: REDAKTORKA, DOKTORKA 

3 HEREČKA: TLUMOČNICE, CSÁKOVÁ,  

           ŘEPÍKOVÁ 

 

1 HEREC: BABIŠ 

2 HEREC: HAVLÍČEK 

3 HEREC: HAMÁČEK 

4 HEREC: PLAGA, PŘEDSEDA, 

         ORGANIZÁTOR 

 

 

5  HEREC: VOJTĚCH, KLAUS, 

          ONDRÁČEK 

6  HEREC: BLATNÝ, POSTAVA, ČÍŇAN 

7  HEREC: OVČÁČEK, FERI 

8  HEREC: ZEMAN, PRYMULA, VOLNÝ 

9  HEREC: OKAMURA, FALTÝNEK 

10 HEREC: BARTOŠ, ŠMUCLER, LANDA 
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OBRAZ 1 
 

zasedání vlády, tisková konference 

 

BABIŠ, PLAGA, SCHILLEROVÁ, HAVLÍČEK, HAMÁČEK, VOJTĚCH, DAV 

NOVINÁŘU 

 

Na zasedání vlády postupně přicházejí ministři. Sedají si 

kolem stolu. Na stoje je běžný kancelářský ventilátor. 

 

BABIŠ: My jsme byli únoru v Itálii. Krásne to tam bylo. 

Nech si ostatný kričí, co chcou. 

 

PLAGA: S celou rodinou, pane premiére? 

 

BABIŠ: I se zahradníkem. Lyže, strome, mrake... Krásná 

země Itálie. A kde stě byli vy? Ale to je jedno, 

mě to stejně nezajímá. 

 

SCHILLEROVÁ: (s obrovskou parukou na hlavě) Já jsem byla u 

kadeřníka. 

 

BABIŠ: Celý týděň? 

 

SCHILLEROVÁ: Jistě. O víkendu to budou dodělávat. 

 

BABIŠ: To stě měla říct, půjčil bych vám zahradníka. 

 

PLAGA: Ha ha. Výborný vtip, pane premiére. 

 

HAVLÍČEK: (přichází, sedá si) Dobrý den. 

 

BABIŠ: Havlíček, co vy stě dělal o prázdninách? 

 

HAVLÍČEK: Já jsem celý týden nespal. Vůbec jsem nezabral. 

 

BABIŠ: Já jsem byl v Itálii. Krásná zeme. Tam by se 

dalo pěstovat řepky. Tak poďme, poďme, máme toho 

hodně. Musíme rešit ty zahrádkáře. 

 

PLAGA: Zapomněli jsme na heslo holdingu! 

 

Všichni se postaví. 
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BABIŠ: Svorni zůstaneme! 

 

VŠICHNI: Žlutá je barva naše! 

 

HAVLÍČEK: Bacha, socani jdou! 

 

Všichni si rychle sedají. 

 

HAMÁČEK: (přichází, sedá si) Dobrý den. Tak co budeme 

dělat? Situace je vážná. 

 

BABIŠ: Už na tom makáme. Zahrádkáře v tom neněcháme. 

 

HAMÁČEK: Jaké zahrádkáře? V Evropě už řádí ten čínský 

vir. Musíme něco dělat.  

 

BABIŠ: Jaký vir, proboha? Co to melete? To se nás vůbec 

netýká. To je věc Číny. My řešíme důležitější 

věci. Kůrovec nám žere smrke. 

 

VOJTĚCH: (přichází) Dobrý den. 

 

BABIŠ: Dete pozdě. 

 

VOJTĚCH: Omlouvám se, ale ten čínský vir je strašný 

průser. Už to řešíte? 

 

BABIŠ: My rešíme zahrádkáře. Sedněte. Co s tím virem 

pořád máte? Nás se to netýká, ne? 

 

VOJTĚCH: Už je u nás! Musíme to řešit. V Číně mají 

pohromu, Itálie a Španělsko nás žádají o pomoc. 

Novináři nás žádají o prohlášení. 

 

PLAGA: To počká. Já potřebuju řešit školský zákon. 

Kvůli nějakému viru přece nepřestaneme chodit do 

školy.  

 

SCHILLEROVÁ: A musíme naplánovat další vlnu EET. To by přece 

nešlo, aby nám tady myslivci běhali po lese bez 

tiskárny.  
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BABIŠ: Počkajtě, počkajtě. Novináři žádají o tiskovku? 

Tak to musíme řešit. Vojtěch, jak ste mohli 

dopustit, aby ten vir byl u nás? To je vaša 

chyba! 

 

VOJTĚCH: Ne, já za to nemůžu. To ti turisti, sobci, co 

jeli o prázdninách do Itálie! Ti to přivezli. 

Ale my je varovali. 

 

Ostatní ministři začnou významně pokašlávat. 

 

BABIŠ: No ano, já byl v Itálii. Ale žádný vir jsem tam 

neviděl. 

 

VOJTĚCH: (podlézavě) Vás jsem samozřejmě nemyslel, pane 

premiére, za to můžou hlavně lyžaři. É, lyžoval 

jste tam? 

 

BABIŠ: Já nelyžuju. 

 

VOJTĚCH: Lyžaři, lyžaři, za všechno můžou! Parchanti! 

 

BABIŠ: Manželka s dětmi lyžovali. 

 

VOJTĚCH: Ale to, já, myslel jsem dospělé, bílé, 

heterosexuální muže... 

 

HAMÁČEK: To je jedno, kdo za to může. My potřebujeme něco 

udělat!  

 

BABIŠ: Ale co? 

 

HAVLÍČEK: V Itálii už zavírají. 

 

BABIŠ: (vyděšeně) Koho? Koho? 

 

HAVLÍČEK: Obchody, školy, restaurace... 

 

BABIŠ: Zavřít hospody? Na to tady zapomeňte. Ani na 

den! 

 

SCHILLEROVÁ: Myslím, že taky budeme potřebovat nějaké roušky. 

Bylo to ve zprávách.  
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HAMÁČEK: Ano, roušky! (na Vojtěcha) Kolik jich máme? 

 

VOJTĚCH: Jak to mám vědět? 

 

SCHILLEROVÁ: Je to zdravotnický materiál, tak někam 

zavolejte!  

 

VOJTĚCH: Kam? 

 

PLAGA: Kam se ukládají rezervy na horší časy? 

 

VOJTĚCH: Na Kajmanské ostrovy? 

 

BABIŠ: Správa hmotných rezerv. Tady máťe, volajte 

(podává mu mobil) 

 

VOJTĚCH: (do telefonu) Dobrý den, tady ministr 

zdravotnictví. Chtěl bych se zeptat na roušky. 

Máte? 

Mají! (nadšeně gestikuluje na ostatní) 

A kolik? (poslouchá) 

Deset miliónů! (všichni se radují) 

Cože? (poslouchá) 

Tak jenom deset? (všichni zklamaní) 

Možná dvanáct. Tak vám děkuju (vrací telefon) 

 

PLAGA: Deset roušek na celý stát? 

 

VOJTĚCH: Možná dvanáct! Možná dvanáct! 

 

BABIŠ: Tak to ne, tohle na mě nehodíte. To si na 

tiskovce zodpovíte sami. 

 

HAMÁČEK: No, mám tady takovou absurdní věc. Čína, Itálie 

a Španělsko nás žádají o materiální pomoc. 

Chtějí nějaké roušky.  

 

BABIŠ: Nic! Nikomu! Se zbláznili? To není naša vec. 

Měli se připravit dopředu. 

 

PLAGA: Ano, jako my! 

 

BABIŠ: Držte hubu, Plaga. 
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HAMÁČEK: Taky nás prosí o nějaké ventilátory.  

 

BABIŠ: Pro mě, za mě, nějaký ventilátor mám 

v kanceláři. A dejte jim aj tento (ukazuje na 

ventilátor na stole) 

 

HAVLÍČEK: Taky nějaké na ministerstvu najdu. 

 

HAMÁČEK:  (balí ventilátor ze stolu) Tak děkuju, aspoň 

něco, novináři to rádi uslyší. 

 

BABIŠ: No tak to ne, to jim ukážu já. Dajtě to sem! 

(pere se s Hamáčkem o ventilátor) 

 

VOJTĚCH: Budeme teda muset nějaké roušky nakoupit. Pár 

miliónů určitě. 

 

SCHILLEROVÁ: Na to zapomeňte. Na to nejsou peníze. Jestli ty 

lidi ty roušky chtějí, ať si je ušijí sami. 

 

BABIŠ: To je nápad!  

 

VOJTĚCH: Doktoři si ale nic ušít nestihnou. 

 

BABIŠ: Tak těm něco kupte. Ale nic drahého, klidně 

z Číny. Zavolajte Tvrdíkovi. Teď mosíme udělat 

tiskovku. Co jim řekneme? 

 

PLAGA: Pravdu? 

 

Udivené pohledy, soused si odsedne. 

 

VOJTĚCH: Pravdu bych nedoporučoval. Mohli by ji špatně 

pochopit. 

 

HAMÁČEK: My je musíme především uklidnit. 

 

BABIŠ: Ano, uklidnit. Správně Hamáček. Nechcete k nám 

do hnutí? Takže všecko řešíme, o všem víme, 

všeho je dostatek a my rozhodně za nic nemůžem. 

 

Zvoní telefon, Babiš hledá mobil, dívá se na displej. 

 

BABIŠ: Ticho, držte huby! Tohle je důležitý člověk! 
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HAMÁČEK: Putin? Trump? 

 

BABIŠ: Mára Prchal. PR tým! To musím vzít! 

(do telefonu) 

No ahoj, my teď řešíme ten čínský vir... 

Ano, prohlášení, tiskovka, máme to připravený... 

Ne, ještě je brzo ho vyhodit (vyděšené pohledy 

ostatních)... 

Jaký klokan? Jo slogan! To zvládněm. Nazdar. 

(típne mobil) 

 

BABIŠ: Je to průser. Všichni to chtěj řešit. Opozice už 

má svoji tiskovku. 

 

HAMÁČEK: Tak rychle, uděláme si vlastní, novináři čekají. 

 

BABIŠ: To nejdě, potrebujem heslo. Slogan. Něco na 

transparent. Něco, co stmelí naše voliče! 

 

VOJTĚCH: Vždycky stačila pětistovka do důchodu. 

 

BABIŠ: To je dobrý, to si poznačtě. 

 

PLAGA: Pravda a láska zvítězí nad... čímsi, teď mi to 

vypadlo. 

 

SCHILLEROVÁ: Na to už neskočí. Co takhle pěkné předrevoluční 

„Doktoři všech zemí, spojte se.“ 

 

BABIŠ: Kecátě kraviny. Ale pozor, teď si vzpomínám. My 

mali po revoluci v StB jedno užitočné heslo. 

 

PLAGA: Jaké? 

 

BABIŠ: Společně to zvládnem. 

 

HAMÁČEK: Ale to řeknu já. Vy máte ventilátor. 

 

Všichni se zvedají, scéna se mění na tiskovku. Mizí stůl, 

objevuje se řečnický pultík. K mikrofonu si stoupne Babiš, 

ostatní za ním. Přichází menší dav novinářů. Stojí před 

pultíkem s mikrofony. 
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BABIŠ: Prosim vás, situace je vážná. Vinou 

nezodpovědných lyžařů, kteří neposlechli naše 

varování, máme ten čínský vir už u nás 

v republice. My teď situaci pečlivo monitorujeme 

a průběžně vyhodnocujeme. Takže se není třeba 

ničeho obávat, máme to pod kontrolou. Nějaké 

dotazy? 

 

DOTAZ: Kolik je u nás v současné době nakažených lidí? 

 

Babiš se podívá na Vojtěcha, ten ukáže prsty tři. 

 

BABIŠ: Tři milióny. 

 

Vojtěch vrtí hlavou, ukazuje tři. 

 

BABIŠ: Tři sta? Ne? Aha tak jenom tři. To určitě 

zvládneme. 

 

HAMÁČEK: (prodere se k mikrofonu) Společně to zvládneme! 

 

BABIŠ: Další dotaz? 

 

DOTAZ: Mají se lidi nějak chránit? Nosit roušky? Umývat 

si ruce? Dodržovat rozestupy? 

 

BABIŠ: (nejistě) Ano, tohle všechno. Ale je to 

dobrovolné. Nic se nemá přehánět. 

 

DOTAZ: Má naše republika dostatek zdravotnického 

materiálu?  

 

BABIŠ: Na to odpoví ministr zdravotnictví. Já teda ne. 

 

VOJTĚCH: Zásoby v našich skladech pravidelně kontrolujeme 

a průběžně doplňujeme. 

 

DOTAZ: Nemůže se stát, že zdravotníci nebudou mít 

ochranné pomůcky? 

 

VOJTĚCH: Jak říkám, sklady pravidelně kontrolujeme. 

 

DOTAZ: Takže je všeho dost? 
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VOJTĚCH: (nervózně s pohledem na Babiše) Ty sklady jsou 

plné až po strop, máme všeho nadbytek. Už to ani 

není kam dávat, pálíme to na dvoře. 

 

DOTAZ: Vyhovíme tedy státům, které nás žádají o pomoc? 

 

BABIŠ: To ne! Nikdy. My nevíme, kolik toho budeme sami 

potřebovat. Nikomu nepomůžeme. 

 

HAMÁČEK: Společně to zvládnem! 

 

PLAGA: Ony ty naše zásoby by jim stejně moc nepomohly. 

(je odstrčen dozadu) 

 

DOTAZ: Neuvažujete zavřít restaurace a obchody, jako 

v jiných zemích? 

 

HAVLÍČEK: To nepřipadá v úvahu. Každý den takového výpadku 

by nás stál miliardy. To si nemůžeme dovolit. 

 

SCHILLEROVÁ: Minulé vlády nám zanechaly prázdnou kasu. My ji 

už šest let plníme a je tam stále míň a míň.  

 

DOTAZ: Jak jsou na epidemii připraveny hygienické 

stanice? Mají dostatek lidí na trasování? 

 

Menší zmatek ve vládě, krčení ramen, neví, o co jde. Babiš 

dostrká před mikrofon Vojtěcha. 

 

VOJTĚCH: Ano. Hygienické stanice máme. Jsou v bezvadné 

kondici, mají tužky, pera, gumy, psací stroje, 

kopíráky... Tam není třeba nic řešit. 

 

BABIŠ: Výborně, Vojtěch. (poplácá ho) Představuji vám 

člověka, který bude za všechno zodpovědný! 

 

VOJTĚCH: (překvapeně, zdrceně) Já myslel, jsme se 

domlouvali, že to tak nějak všichni společně. 

(na Hamáčka) Společně to zvládnem? 

 

Hamáček kroutí hlavou, s tímhle nechce mít nic společného. 

 

BABIŠ: To je blbost. Kdo vám to říkal?  
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VOJTĚCH: Já bych nerad... 

 

BABIŠ: Nebuďte slušnej, řekněte jméno. 

 

VOJTĚCH: Ne, to nemůžu... 

 

BABIŠ: Jenom to řekněte, kdo za to může? 

 

Začíná předehra, Vojtěch začíná zpívat píseň MAMMA MIA. 

S českým textem na halfplayback, pouze první sloku a refrén 

 

 

Mám svůj luxusní vůz, šéf je na mě hodnej, 

on je důchodců Bůh, já jsem neschopnej. 

 

Občasná lež? Kdo je bez viny. 

Po nocích dřeš, řešíš kraviny s úsměvem, 

 

dluhy zaplácneš úvěrem. 

 

Ber si – z kasy a buď normální flink. 

Hlavně – nemysli a podrž holding 

 

Ououou 

 

Premiéra, nikdy podrazíš 

Blázen, šel by na něj se lstí. 

Premiéra, zlatý prsten líbáš, 

tvůj pán, vyfoť si s ním selfie. 

 

Mám spoustu plánů k zisku, 

Né, nechci flek ve Finsku 

Můj pán, svobody se raději vzdám. 

 

Premiéra, nikdy nepodrazíš. 

Můj pán, svobody se raději vzdám! 
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ZPRÁVY I 

 
Hraje znělka, během které nastoupí redaktorka do televizního 

studia. Může sedět za stolem, nebo stát u pultíku. Nebo pouze 

chodit po studiu před obrazovkou. 

 

REDAKTORKA: Dobrý večer u dnešních Událostí. Celé Česko šije 

roušky. Bezprostředně po projevu ministra 

Vojtěch, který všechny ubezpečil, že 

zdravotnického materiálu je dostatek, se 

obyvatelé České republiky vrhli na šití roušek. 

Vykoupili galanterie a v domácích podmínkách 

šijí roušky pro sebe a pro své blízké. Premiér 

Babiš v dnešním projevu poděkoval všem 

dobrovolníkům a poprosil ještě o domácí plicní 

ventilátory. 

 

Epidemiologická situace v České republice se 

nadále zhoršuje. Byl vyhlášen nouzový stav a 

uzavřeny státní hranice. Vláda zavřela také 

všechny školy a restaurace. V obchodech začala 

platit přísná epidemiologická nařízení. A čas od 

sedmi do osmi hodin ráno byl vyhrazen pouze 

lidem v důchodovém věku. 

 

I přes ministrem deklarovaný dostatek 

zdravotnického materiálu, požádal premiér 

ostatní země o materiální pomoc. Za tu je 

ochoten zaplatit jakoukoliv cenu. První letadlo 

z Číny přilétá dnes v noci.  
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OBRAZ 2 
 

přistávací plocha letiště 

 

BABIŠ, HAMÁČEK, VOJTĚCH, ČÍŇAŇ, TLUMOČNICE 

 

Babiš, Hamáček, Havlíček, Vojtěch přicházejí na ranvej. Mají 

bundy, kabáty, čepice, podupávají zimou. Hamáček má u sebe 

vysílačku. Okolo nich tma, jen sem tam se mihne reflektor. 

 

BABIŠ: Hamáček, co tady krucinál děláme? Ve tři hodiny 

ráno na letišti? 

 

HAMÁČEK: Čínská strana na tom bohužel trvala.  

 

VOJTĚCH: Je tu strašná zima. 

 

HAMÁČEK: Chlapi, já za to nemůžu. V podmínkách dodávky 

bylo uvítání letadla na státní úrovni. 

 

BABIŠ: Tak proč tu není Zeman s hradním cirkusem? 

 

HAMÁČEK: Ten tu podmínku domluvil. Moment, dostávám 

zprávu! 

 

Ozývá se typický šum a chrastění vysílačky. Hamáček bojuje 

s vysílačkou, neumí přijmout hovor. 

 

HAMÁČEK: To nefunguje. Čínský krám! 

 

BABIŠ: Musíte zmáčknout toto tlačítko a říct „Příjem“. 

 

HAMÁČEK: (zmáčkne tlačítko)  

Dvě stě deset tisíc hrubého! 

(chvíli poslouchá) 

Je tam ticho! 

 

BABIŠ: (pleskne ho přes ruku) To tlačítko musíte 

pustiť. 

 

Hamáček pustí tlačítko a poslouchá. 
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HAMÁČEK: Letadlo z Číny je v dosahu radaru. Bude tu za 

chvíli. 

 

VOJTĚCH: To je dost. 

 

BABIŠ: (na Hamáčka) A teď jim musíte říct, že končíte. 

 

HAMÁČEK: Už? Já myslel, že to doklepeme až do voleb. 

 

BABIŠ: (vytrhne mu vysílačku a zakřičí do ní) Končím! 

(vrací mu ji) Ste nikdy nedělal u zpravodajců?  

 

HAMÁČEK: Já byl jenom v pionýru. 

 

BABIŠ: To si Zeman ještě odskáče. Tři hodiny ráno! 

 

HAVLÍČEK: Mně to nevadí. Já stejně nemohl usnout. 

 

BABIŠ: Kolik teho bude? Stojí to aspoň za to? 

 

HAMÁČEK: (vytahuje papíry) Dvacet palet roušek, dvacet 

palet rukavic, deset palet ochranných obleků a 

deset palet bavlněných triček Adihaš. Všechno 

prvotřídní kvalita. 

 

HAVLÍČEK: Má to nějaké certifikáty? 

 

HAMÁČEK: (hledá v papírech) Ano, samozřejmě, má to 

certifikaci platnou v provincii Chej-lung-ťiang. 

 

HAVLÍČEK: To by mohlo stačit. 

 

BABIŠ: Na jak dlouho to těm doktorům vydrží? 

 

VOJTĚCH: Když s tím budou šetřit, tak na dopoledne. 

 

BABIŠ: Cože? 

 

HAMÁČEK: Trička možná dýl. 

 

HAVLÍČEK: Nemůžou si ty roušky měnit třeba jen jednou za 

týden? 

 

BABIŠ: Nebo mezi sebou. 
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VOJTĚCH: To by šlo. 

 

HAMÁČEK: Další letadlo přiletí o víkendu. 

 

BABIŠ: To tu budeme zase strašit? 

 

HAMÁČEK: Bohužel, čínská strana na tom trvá. 

 

Ozve se zachrastění vysílačky. 

 

HAMÁČEK: Ticho, zpráva! 

(mačká tlačítko, do vysílačky) 

Dvě stě deset tisíc hrubého! 

(poslouchá) 

Tak letadlo jde na přistání. 

(poslouchá) 

Na křídle spatřen muž s buřinkou! 

(poslouchá) 

Rozumím. Končím. Ale víte jak to myslím, jenom 

tenhle hovor. Nehledejte v tom nic víc. 

(vypíná vysílačku) 

 

VOJTĚCH: Stejně z toho mám špatný pocit. Jde to všechno 

strašně rychle. Před měsícem jsme plánovali 

dovolené a dnes zavíráme hranice. Školy, 

obchody, hospody – všechno zavřené. 

 

HAMÁČEK: Tak nás ještě nezavřeli. 

 

HAVLÍČEK: Zatím. 

 

BABIŠ: Co je to za kecy poraženecké? Před měsícom jsme 

měli prázdné sklady. Teď máte deset palet triček 

Adihaš. Před měsícom jsme měli poloprázdné 

tiskovky. Teď? Teď máme tříhodinovou tiskovku 

každý den. A sleduje to celý národ! 

 

VOJTĚCH: (ukazuje) Letadlo je tady! 

 

BABIŠ: To je kráva. 
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HAMÁČEK: Nezapomeňte na to uvítání, jak jsme si to 

cvičili. Pěkně s úsměvem, srozumitelně a žádné 

huhlání! 

 

BABIŠ: Běž do prdele, Hamáček. 

 

VOJTĚCH: Bacha, už jde! 

 

Všichni si stoupnou v řadě do pozoru, Hamáček poslední. 

Přichází čínský důstojník v uniformě a s obrovskou placatou 

čepicí na hlavě a s kufříkem v ruce. Vedle něj jde tlumočnice. 

Důstojník se zastaví před řadou ministrů. Hamáček vystoupí 

z řady a parodií na pochod dojde k důstojníkovi. Zastaví se, 

hluboce se ukloní. Žádná reakce. Hamáček si klekne, žádná 

reakce. Hamáček si před něj nakonec lehne na břicho a roztáhne 

ruce. Důstojník je spokojen a kývne. Ministři se mu hluboce 

pokloní. 

 

ČÍŇAN: --- improvizace čínštiny --- 

 

TLUMOČNICE: Generál Wang Meng-Fu doufá, že jste dostatečně 

poctěni jeho návštěvou. 

 

Ministři se ukloní. 

 

ČÍŇAN: --- improvizace čínštiny --- 

 

TLUMOČNICE: Čínská lidová republika vyhověla prosbám vašeho 

bezvýznamného národa a poslala vám darem tento 

zdravotnický materiál. 

 

Ministři se ukloní. Generál otevře kufřík. Havlíčkovi dá 

roušku, Vojtěchovi gumové rukavice a Babišovi zdravotnický 

plášť. Havlíček si nasadí roušku – rouška je nekvalitní, samá 

díra. Vojtěch si hraje s rukavicí a omylem ji vystřelí do 

publika. Babiš si obleče plášť, opět samá díra. 

 

HAMÁČEK: (ze země) Co tam máte? Já nic nevidím. 

 

BABIŠ: Prosím, řekněte panu generálovi, že mu děkujeme 

za tyto velkorysé dary. 

 

TLUMOČNICE: --- improvizace čínštiny --- 
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Generál z kufříku vytáhne papír a předá ho Babišovi. 

 

ČÍŇAN: --- improvizace čínštiny --- 

 

TLUMOČNICE: A toto je faktura za zbytek nákladu v letadle. 

 

BABIŠ: (prohlíží si fakturu) To bude mít Schillerová 

radost. Za to by Zaorálek postavil divadlo. 

 

Havlíček do Babiše drcne a všichni se opět ukloní. 

 

HAMÁČEK: (ze země) A co já? 

 

Generál do něj strčí nohou a naznačí, že může vstát. Potom mu 

z kufříku podá rudý svetr. 

 

ČÍŇAN: --- improvizace čínštiny --- 

 

TLUMOČNICE: Dar čínské komunistické strany. 

 

Hamáček se ukloní a obleče si svetr. Ten je nekvalitní, samá 

díra, jeden rukáv delší, druhý krátký, visí z něj nitě. Na 

hrudi má žlutou čínskou hvězdou. 

 

HAMÁČEK: (klaní se) Tisíceré díky. Nikdy ho nesundám. 

 

ČÍŇAN: --- improvizace čínštiny --- 

 

TLUMOČNICE: Ano, to je naše podmínka. 

 

Hamáček se postaví před ministry a zvedne ruce k dirigování. 

 

HAMÁČEK: A nyní dovolte jako poděkování, krátký kulturní 

program lidové písně.  

 

Hamáček zpívá první sloku lidové písně Já husárek malý, 

ostatní ministři k tomu dělají brumendo. 

 

Já husárek malý, boty roztrhaný, 

já na vojnu nepojedu, až budu mít nový. 

Tatíček to slyšel, ven z komůrky vyšel, 

dal mi boty udělati, já na vojnu musel. 

 

Další sloku zpívají ministři, Hamáček dělá brumendo 
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Husáři jsou páni, pěkný koně mají, 

podkovy jim pěkně zvoní, palaš, premování. 

Husáři jsou moje, má zlatá panenko, 

pojeď s námi, pojeď s námi na dobrý pivénko. 

  

Po zpěvu se všichni ukloní. Generál zasalutuje a s tlumočnicí 

odchází. Ministři mávají. 

 

HAMÁČEK: Mockrát děkujeme! 

 

VOJTĚCH: A přileťte zas! 

 

BABIŠ: My si zas u někoho půjčíme. 

 

Odchází stejným směrem. 
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ZPRÁVY II 

 
Hraje znělka, během které nastoupí redaktorka do televizního 

studia.   

 

REDAKTORKA: Polská armáda dnes kolem čtvrté hodiny 

anektovala část českého území. Poblíž hraniční 

vesnice Pielgrzymów překročili vojáci polské 

armády státní hranici a obsadili kapličku. Podle 

turistů se připravuje minometný útok na 

Osoblahu. Polská strana ubezpečila premiéra, že 

nejde o invazi, ale o omyl způsobený 

předválečnými mapami.  

 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se dnes 

omluvil všem budoucím rodičům a opravil 

předchozí prohlášení ministerstva, podle kterého 

mohli být přítomni u porodu pouze doktor a 

sestra. Nově se porodu může zúčastnit také matka 

a později dokonce i dítě. 

 

Ministr Havlíček se dnes omluvil všem důchodcům 

a oznámil nový čas, kdy si mohou nakoupit. Nově 

to bude mezi devátou a desátou hodinou 

dopoledne, kdy už bude k dispozici výborný 

toustový chléb z nové linky Penamu.  

 

Dnes se má v Lánech sejít Krizový štáb, aby 

prezidenta informoval o dalším vývoji pandemie. 
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OBRAZ 3 
 

krizový štáb u prezidenta 

 

OVČÁČEK, ZEMAN, HAMÁČEK, VOJTĚCH, BABIŠ, SCHILLEROVÁ 

 

Babiš, Hamáček v rudém svetru, Schillerová, Vojtěch sedí kolem 

prostřeného stolu. Roušky mají na čelech, na hlavách a cpou se 

jídlem. Přichází Ovčáček. 

 

OVČÁČEK: Dámy a pánové, přivítejte prezidenta České 

republiky a vrchního velitele armády Miloše 

Zemana. 

 

Zazní fanfáry z Libuše, ministři si stoupnou, ale nikdo 

nepřichází. Znervózní i Ovčáček a odchází se podívat, kde je 

problém. Za chvíli se vrací i se Zemanem, kterého mohutně 

podpírá. Zeman má roušku přes celou hlavu, v ruce hůl. Ovčáček 

ho opatrně usadí ke stolu, sám si stoupne vedle. Ostatní si 

také sednou. 

 

HAMÁČEK: (stoupne si) Pane prezidente, chtěl bych vám 

jménem našeho krizového štábu poděkovat za to, 

že jsme mohli naše zasedání uskutečnit zde 

v Lánech. 

 

ZEMAN: Roušku. 

 

HAMÁČEK: Prosím? 

 

ZEMAN: Roušku. 

 

Ovčáček pochopí a sundá mu roušku. 

 

ZEMAN: Berte si. 

 

VOJTĚCH: (stoupne si, snaživě) I já, pane prezidente, 

děkuji za toto bohaté pohoštění. Velice jsem si 

pochutnal. 

 

ZEMAN: Prase. 

 

VOJTĚCH: Prosím? 
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ZEMAN: To prase bylo hladové. 

 

VOJTĚCH: (zmateně) Ale ne, já jsem ráno snídal. 

 

HAMÁČEK: (sedají si) To je samozřejmé, ta zabijačka 

v Osvětimanech není problém, pane prezidente. 

 

SCHILLEROVÁ: (cpe se) Fakt výborné, povedla se. 

 

ZEMAN: Vráťa držel, Nejedlý střílel.  

 

OVČÁČEK: Já jsem nabíjel! 

 

BABIŠ: Paně prezidente, rád bych vás seznámil se 

současnou situacou ohledně pandemie. 

 

ZEMAN: Jitrnice. 

 

Ovčáček vezme na stole kolečko jitrnice, dá mu ho do pusy. 

 

BABIŠ: Naša vláda si vede velmi dobře. Lidi nám fandí. 

Všechna čísla jdou nahoru. 

 

VOJTĚCH: Hlavně nakažených. 

 

ZEMAN: Tlačenka. 

 

Ovčáček opět krmí. 

 

BABIŠ: Média i opozice samozřejmě kritizujou, ale my to 

nějak zvládneme. Na to my jsme zvyklí. 

 

ZEMAN: Jelito. 

 

Ovčáček chce nakrmit, ale Zeman odmítne. 

 

ZEMAN: On je jelito. Já jsem se celý život, a to vám 

Jiří dosvědčí, obklopoval odborníky. Za prvé 

vždycky přijdou s nějakým řešením a za druhé je 

to aspoň vždycky na koho hodit. Máte vy nějaký 

poradní orgán? 
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BABIŠ: Ano! Jistě. My máme spoustu odborníků. Chodí nám 

radit homeopatik, dva jogíni, kuchař, dokonce 

tam máme i jednoho zubaře. Ten je nejlepší, ten 

rozumí úplně všemu. 

 

ZEMAN: Jelito. 

 

BABIŠ: My opravdu děláme, co můžeme. Zavřeli jsme 

školy, obchody, hospody, divadla, kina... 

 

ZEMAN: Do pusy. 

 

Ovčáček ho nakrmí. 

 

ZEMAN: A co herci a umělci. Nejsou naštvaní? 

 

BABIŠ: Ano, jsou. 

 

ZEMAN: To je dobře.  

 

SCHILLEROVÁ: Máme pro ně nějaké kompenzační programy, ale 

většina z nich na ně stejně nedosáhne. 

 

ZEMAN: Hlavně jim nic nedávejte 

 

HAMÁČEK: Pane prezidente, za sebe bych vám rád poděkoval 

za dodávky materiálu z Číny. Můžeme počítat 

s další pomocí? 

 

Zeman ukáže na Ovčáčka, ten si bere slovo. 

 

OVČÁČEK: Čínská strana nás ujistila, že bude i nadále 

štědře podporovat naši bezvýznamnou zemi. A 

tohle prosí podepsat (vytahuje z kapsy papíry, 

podává Vojtěchovi) Běžná agenda, objednávky, 

faktury, dodáky, prohlášení o jednotné Číně,  

závazek podřízenosti. Jsou tam i nové nabídky. 

 

VOJTĚCH: (nalistuje, čte) Roušky, respirátory FFP2, FFP3, 

FFP doplň číslo, rukavice, pláště, plíce... Snad 

plicní ventilátory, ne? 

 

Ovčáček pouze tajemně zavrtí hlavou, že ne. 
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BABIŠ: Ale co ty ceny? To je stokrát dražší než 

normálně. 

 

ZEMAN: Jelito. 

 

Ovčáček váhá, co tím teď myslí. Zeman ukáže na stůl a dostane 

kousek jelita. 

 

SCHILLEROVÁ: Já myslím, že ty peníze nebudou problém. 

Koneckonců z cizího krev neteče, ne? (smích 

ministrů) 

 

ZEMAN: A teď, jestli mě omluvíte, musím promluvit 

k národu. 

 

OVČÁČEK: Ještě společnou fotku na Twitter, prosím. 

 

ZEMAN: Roušky. 

 

Všichni si nasadí roušky, Zemanovi ji nešikovně nasadí Ovčáček 

přes oči. Potom všechny vyfotí. 

 

OVČÁČEK: Děkuji a teď prosím, abyste odešli. 

 

Vláda odchází. Ovčáček natočí židli se Zemanem čelem 

k obecenstvu, upraví ho, otře ručníkem, srovná mu nohy i ruce. 

Když je s prací hotov, zavolá do zákulisí. 

 

OVČÁČEK: Pusťte sem ty hyeny! 

 

Přiřítí se dav novinářů. Ovčáček je vykáže do prostoru před 

Zemana. Setmí se, Zemana osvítí bodový reflektor. 

 

OVČÁČEK: (radí Zemanovi) Optimisticky, pozitivně. 

Společně to zvládnem. (poodstoupí) Akce!  

 

ZEMAN: Vážení a milí pozůstalí. Takže Bakala. Naše země 

prochází těžkou krizí a Bakala je stále na 

svobodě. Hloupí redaktoři debilních plátků šíří 

fakeňůs, místo toho, aby raději podporovali 

našeho premiéra, který jako jediný skutečně něco 

dělá. 

Milí spoluobčané, víte, co znamená anglické 

slovíčko fakeňůs? To znamená lživá informace. 
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Fakeňůs je třeba zpráva, že zkrachují tisíce 

podnikatelů. Ano, pár tisíc jich zkrachuje, ale 

jsou to neúspěšní lemplové a podvodníci. Fakeňůs 

je třeba zpráva, že dobří herci umřou hlady. 

Dobří herci už umřeli. Menšík, Kopecký, 

Bohdalová. Fakeňůs je třeba zpráva, že koronavir 

pochází z Číny. Jak jsem byl informovaný, tak 

Covid se testoval v Československu už 

v osmdesátých letech. Na tom názorně vidíte, jak 

pracují Bakalovi idioti. Ale chtěl bych skončit 

pozitivně. Známý novinář Peroutka s oblibou 

tvrdil, že Hitler byl gentleman. Já tvrdím, kam 

se hrabe Hitler na Bakalu. Děkuji vám za 

pozornost. 

 

Světla zhasínají, Zeman podpíraný Ovčáčkem odchází.  

 

ZEMAN: Jaké to bylo? 

 

OVČÁČEK: Tesat do kamene, pane prezidente, rozhodně tesat 

do kamene. 

 

ZEMAN: Nebylo tam málo Bakaly? 

 

OVČÁČEK: Bakaly je vždycky málo. 

 

ZEMAN: Jelito. 

 

OVČÁČEK: Pojďme, pustíme si pohádku. Bude přímý přenos ze 

Sněmovny. 
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OBRAZ 4 
 

Poslanecká sněmovna 

 

PŘEDSEDA, BARTOŠ, BABIŠ, VOJTĚCH, SCHILLELROVÁ, FERI, OKAMURA 

 

Na pódiu jsou židle, řečnický pultík a stolek, za kterým sedí 

předseda Sněmovny. Na židlích sedí z opozice Feri, Okamura, 

Bartoš a z ministrů Babiš, Schillerová, Vojtěch. Kdo mluví, 

tak vstane a jde k pultíku. Schůzi řídí za stolkem předseda. 

 

PŘEDSEDA: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešní 

mimořádné schůzi Sněmovny, na které máme 

rozhodnout o prodloužení nouzového stavu. Jako 

prvního prosím k pultíku předsedu Pirátů 

Bartoše. 

 

K pultíku přichází Bartoš v kostýmu Jacka Sparrowa. 

 

BARTOŠ: Vážená vládo. To myslíte vážně? Už týdny jsou 

zavřené všechny služby, obchody, restaurace, 

firmy nedostávají dostatečné náhrady, krachují a 

vy po nás chcete další prodloužení nouzového 

stavu? Kde jsou nějaké plány řešení? Kde jsou 

slibované kompenzace? Nemáte připraveného vůbec 

nic. Za Piráty říkám raději smrt, než další 

nouzový stav! 

 

Bartoš si odchází za potlesku opozice sednout. K pultíku 

vyráží Babiš. 

 

PŘEDSEDA: S přednostním právem prosím k pultíku pana 

premiéra. 

 

BABIŠ: Ano, podniky zavřely. Ale my jim dáváme štědré 

kompenzace, bonuse, dávke. O tom vám ještě 

povykládá tady Schillerová. Takže prosím vás, 

nevytvářejte tu paniku, nelžete. Co lžete? Já 

vím, blíží se volby, je to pro vás atraktivní 

téme, ale prosím nelžete. My potřebujeme nůzový 

stav, abysme mohli nakupovať bez strachy, že nás 

zavřů. Potřebujeme změny v rozpočtu. A hlavně 

mosíme ty zahrádkáře řešit. Tak už nelžete. 
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Odchází si sednout, ministři tleskají, opozice píská. 

K pultíku jde Schillerová. 

 

PŘEDSEDA: S přednostním právem prosím ministryni financí 

Schillerovou. 

 

SCHILLEROVÁ: Děkuji panu premiérovi a musím jenom potvrdit 

jeho slova. Ministerstvo financí připravilo 

spoustu kompenzačních. Namátkou COVID – LÁZNĚ, 

COVID – GASTRO, COVID – CESTOVNÍ RUCH, COVID – 

VLASY, COVID – VLASY, ten je tu dvakrát. Máme 

tady štědrý program COVID – HOLDING pro firmy 

z velkých korporací a taky program COVID – 

SVATBA pro podnikatele, kteří byli na svatbě 

pana premiéra. 

 

BARTOŠ: (křičí z místa) A co živnostníci? 

 

SCHILLEROVÁ: Správná otázka. Živnostníci se nemusí bát. 

Dostanou od státu 25 tisíc korun. Nevěříte? Mám 

je dokonce sebou. (vytáhne obálku) Dvacet pět 

tisíc pro všechny živnostníky. Je to ve 

stokorunách, dostane se na hodně živnostníků. 

 

BARTOŠ: To je málo! 

 

SCHILLEROVÁ: Ano, může se stát, že někomu nebude tato podpora 

stačit. Já tomu rozumím. Doba je těžká. 

V takových případech vám slibuji, že naše 

finanční úřady počkají se zakleknutím klidně až 

tři dny. 

 

Odchází, pultíku přichází Feri. Na hlavě má obrovský afroúčes. 

 

FERI: Tak já nevím, jak kadeřník paní ministryně, ale 

můj kadeřník na program COVID – VLASY nedosáhl. 

 

SCHILLEROVÁ:  (z místa) To jde vidět! 

 

FERI:  Aby OSVČ získala příspěvek, musí vykázat 

průměrný pokles tržeb za první čtvrtinu kvartálu 

větší o jeden a půl násobek procentuálních bodů 

než je průměr za srovnatelné první čtvrtiny 
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kvartálních období následujících po předchozím 

daňovém období v průběhu posledních deseti let, 

s výjimkou přestupných roků. To vám přijde jako 

jednoduchá a srozumitelná pomoc živnostníkům? 

Děkuji za odpověď. (odchází) 

 

PŘEDSEDA: O slovo se hlásí pan premiér. 

 

BABIŠ: Zase lžete. Proč lžete? Ten pokles není o jeden 

a půl násobek, ale o jedna celá tři násobek. Tak 

nelžite prosím, my jsme to pečlivě spočítali. 

 

SCHILLEROVÁ: (z místa) Pardon pane premiére, ale Feri má 

pravdu. My jsme to ještě ráno předělali.  

 

BABIŠ: Jo? Tak vidíte. Pořád na tom makáme. A už 

nelžite, prosím. 

 

Babiš odchází, přichází Okamura (šikmé oči, japonský šátek 

kolem čela). 

 

PŘEDSEDA: Další s přednostním právem předseda SPD Tomio 

Okamura. 

 

OKAMURA: Tak já se musím smát, vážení přátelé. Migranti 

nám tady vesele šíří čínskou chřipku a opozice 

řeší nějaké vlasy a procenta. Přitom řešení je 

úplně jednoduché. Musíme víc pitvat! Prostě málo 

pitváme a nevíme, jestli ti lidé umírají na 

Covid, vedle Covidu, pod Covidem nebo jestli je 

nezavraždili migranti s Covidem. Hnutí Svoboda a 

přímá demokracie nouzový stav podpoří. Ovšem 

máme několik podmínek. Za prvé musíme více 

pitvat. Za druhé – Česká republika nepřijme už 

ani jednoho uprchlíka. Za třetí požadujeme 

referendum o vystoupení z EU, z NATO, z OSN, 

prostě ze všeho. Jedině s těmito podmínkami bude 

mít nouzový stav smysl. Děkuji vám za pozornost. 

 

PŘEDSEDA: Chce reagovat někdo z vlády? Ne? Myslel jsem si 

to. Další s řádnou přihláškou je předseda Pirátů 

Bartoš. 
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BARTOŠ: Já jsem se chtěl zeptat ministra zdravotnictví, 

jak je to s ochrannými pomůckami. Mně stále 

volají doktoři, sestřičky, personál 

z pečovatelských domů, že je toho materiálu 

málo. A ten, co mají, je nekvalitní. Tak jak to 

tedy je? 

 

BABIŠ: (z místa) Lež! To je lež! 

 

VOJTĚCH: Děkuji panu premiérovi za nápovědu. Opravdu není 

to pravda. Zdravotnický materiál jsme vždycky 

měli a budeme mít. Už před pandemií byly sklady 

plné. Narvané k prasknutí, prostě tak to je. Po 

vypuknutí pandemie jsme začali ihned dokupovat. 

V současné době to nemáme kam dávat. Pokud někdo 

tvrdí, že nemá roušky, tak nemluví pravdu. 

(odchází) 

 

BABIŠ: No tak nám řeknite, kdo to tvrdí? Kdo tady lže? 

Řeknite jména. My jsme nejlépe připravená země 

na světě! My dokonce vyvíjíme vlastní vakcínu. 

Když to půjde dobře, začneme už na podzim 

očkovat. My jsme Best in Covid! Tak už si na to 

zvyknite a přestaňte lidem konečně lhát. 

 

PŘEDSEDA: S faktickou poznámkou poslanec Feri. 

 

FERI: Pane premiére, to mě zaujalo. My máme vlastní 

vakcínu? A mohl bych ji vidět? A kolik ta sranda 

stojí? Děkuji. 

 

PŘEDSEDA: Pan premiér bude reagovat. 

 

BABIŠ: Ano, vyvíjíme vlastní vakcínu. Paní poslankyně, 

která tomu rozumí, přišla za mnou už s hotovým 

receptem. A kolik to stojí? V první fázi do 

vývoje nasypeme dvacet miliónů, na zařízení 

kanceláří a nákup aut. Později to bude 

samozřejmě víc. Prostě Best in Covid! 

 

FERI: (z místa) Chceme znát jméno! 
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BABIŠ: Jméno? Klidně. Je to poslankyně našeho holdingu 

paní Adámková. A recept na vakcínu má po svojí 

babičce. Takže už nelžete. 

 

PŘEDSEDA: Někdo další chce vystoupit. Předseda SPD 

Okamura, prosím. 

 

OKAMURA: Já se musím opět smát, vážení přátelé. Tady se 

řeší vakcíny a neřeší se to nejdůležitější. A to 

je naše školství. Děti už jsou měsíc doma. Co 

dělá ministr školství? Proč se nepitvá víc 

učitelů? Nám na České televizi běhá nějaký 

multi-kulti pořad Učí-telka a viděli jste to? My 

jsme to v našem hnutí sledovali a mnozí členové 

i z vedení to vůbec nechápali. Co asi vyroste 

dětí, které jen hledí na televizi? 

 

FERI: (z místa) Voliči SPD! 

 

OKAMURA: My požadujeme okamžitý návrat dětí do škol a 

více pitev učitelů. 

 

PŘEDSEDA: Reagovat bude ministryně Schillerová. 

 

SCHILLEROVÁ: Děkuji. Musím omluvit ministra školství, který 

měl dnes v noci službu na letišti a ochraptěl ze 

zpěvu. Nicméně mě pověřil, abych vás ubezpečila, 

že české školství je v dobré kondici. Žáci i 

učitelé plynule přešli na online výuku a zvládli 

to všichni. Tedy kromě těch, kteří se z toho 

zbláznili. 

 

PŘEDSEDA: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o prodloužení 

nouzového stavu. 
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ZPRÁVY III 

 
Hraje znělka, během které nastoupí redaktorka do televizního 

studia.   

 

REDAKTORKA: Poslanecká sněmovna dnes prodloužila nouzový 

stav. Podle představitelů opozice tentokrát už 

opravdu naposledy. 

 

Ministr Havlíček se opět omluvil všem důchodcům a 

znovu upravil čas, kdy si mohou v klidu nakoupit 

potraviny. Podle ministra jsou dosavadní pravidla 

matoucí, a proto bude nejlépe navázat nový čas na 

nezávislou veličinu. Obchody tak budou mít pro 

důchodce otevřeno 45 minut po východu Slunce nad 

konkrétním okresem. Příslušné časové tabulky 

všech východů ministerstvo zpracuje a vydá do tří 

týdnů.  

 

Epidemiologická situace v České republice se 

nadále zlepšuje. Premiér Babiš oznámil další 

rozvolnění.  
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OBRAZ 5 
 

tisková konference 

 

 BABIŠ, SCHILLEROVÁ, HAMÁČEK, HAVLÍČEK, VOJTĚCH, POSTAVA 

 

Na scéně je řečnický pultík, za ním stojí Babiš, Vojtěch, 

Hamáček (v rudém vytahaném svetru), Schillerová, Havlíček. 

Havlíček má zavřené oči, spí, na krku mu visí cedule PROSÍM 

NEBUDIT. 

 

BABIŠ: Já chci nejprve říct, že mám pro občaně skvělou 

zprávu – porazili jsme Covid. Máme nejmíň obeťov 

na světě. A zvládli jsme to díky vám, občanům. 

Že jste si šili ty rouške, zůstali jste doma. 

Díky vám jsme best in Covid! A za odměnu možete 

k moři. 

 

VOJTĚCH: I já bych chtěl poděkovat a to především našim 

zdravotníkům jak tuto nelehkou situaci zvládli. 

I když zdravotnického materiálu bylo dostatek, 

přece jen museli občas operovat v zástěře po 

babičce a ve svářečské kukle. Ale já slibuji na 

svou čest, že dohodnuté finanční odměny dostanou 

a to co nejdříve. Děkuji 

 

SCHILLEROVÁ: Chtěla bych za ministerstvo financí oznámit, že 

Covid programy pokračují. Firmy, živnostníci, 

velké korporace – na všechny se dostane. Stačí 

vyplnit opravdu jen pár desítek nezbytných 

formulářů. Děkuji. 

 

HAMÁČEK: Já musím, opravdu musím poděkovat našim přátelům 

z Čínské lidové republiky za jejich obětavou a 

prakticky nezištnou pomoc, kterou nám v těžké 

době poskytli. Zároveň je chci ubezpečit, že 

uznáváme jednotnou Čínu a faktury zaplatíme 

včas. Děkuji. 

 

BABIŠ: Prosím vás, ministr Havlíček vám chtěl taky něco 

sdělit. Ale po třech měsících konečně usnul. Já 

bych ho nebudil. Pametajte si ale jednu věc – 
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jsme Best in Covid. Best in Covid! Best in 

Covid. 

 

Začíná hrát slavnostní vítězná hudba, ministři začínají 

skandovat, berou Babiše na ramena a odnášejí nadšeně 

z jeviště. Scéna potemní, zůstává pouze spící Havlíček. Do tmy 

nesměle přichází osamělá postava. 

 

POSTAVA: Haló. Je tu někdo? Já jsem přišel. Měl jsem 

přijít, tak jsem přišel. Nebo jsem neměl přijít 

a přišel jsem? Haló! (už pro sebe) Možná jsem 

měl přijít a nepřišel jsem. (odchází) 
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OBRAZ 6 
 

zasedání vlády + tisková konference 

 

BABIŠ, SCHILLEROVÁ, HAMÁČEK, HAVLÍČEK, VOJTĚCH, PLAGA 

 

Na zasedání vlády postupně přicházejí ministři. Sedají si 

kolem stolu, za kterým už spí Havlíček s hlavou na stole. 

 

BABIŠ: My jsme byli o prázdninách na Krétě. Krásná 

země, málo řepke. Moc milí lidé. Plaga, víte, 

jak se říká obyvatelům Kréty? 

 

PLAGA: To netuším. 

 

BABIŠ: Idioti! 

 

PLAGA: (přehnaný smích) Ten se povedl, pane premiére! 

 

BABIŠ: (na Havlíčka) Vstávať! Vy už stě tady? 

 

HAVLÍČEK: (probouzí se) Co? Já jsem ještě neodešel. Kolik 

je hodin? 

 

PLAGA: Srpen. 

 

HAVLÍČEK: Ježišmarja, já jsem prospal celé prázdniny? 

 

BABIŠ: Tak rychle do práce, zahrádkáři čekají. 

 

Havlíček zůstává ležet hlavou na stole. Přichází Schillerová 

s monstrózním účesem na hlavě. 

 

SCHILLEROVÁ: Dobré ránko. 

 

BABIŠ: Co to máťe s hlavou? 

 

SCHILLEROVÁ: To dělal váš zahradník. Pěkné, že? 

 

BABIŠ: Mně s tím plaší špačke. 
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PLAGA: (přehnaný smích) Vy nám dneska dáváte! 

Schillerová, víte, jak se jmenují obyvatelé 

Kréty? 

 

SCHILLEROVÁ: Přece kreténi. 

 

PLAGA: Ne, debilové! 

 

BABIŠ: Idioti. 

 

SCHILLEROVÁ: Ale kreténi! 

 

PLAGA: Debilové! 

 

BABIŠ: Idioti! 

 

Těmito slovy na sebe křičí pořád dokola, přichází Hamáček. 

 

HAMÁČEK: Dobré ráno. Vidím, že řešíte ty živnostníky. 

 

BABIŠ: Hamáček! Jak se jmenují obyvatelé Kréty? 

 

HAMÁČEK: Kréťané? 

 

BABIŠ: Ne! Idioti! Už jsem řekl! A sednout! 

 

HAMÁČEK: (na Schilleorovou) Pěkný účes. 

 

SCHILLEROVÁ: Běda vám, jestli ještě někdy zavřete 

kadeřnictví. To by byla moje smrt.  

 

BABIŠ: Neblbněte. Best in Covid! Zapomněla jste? 

 

PLAGA: Jezdili k nám exkurze z celého světa!   

 

BABIŠ: Sme najlepší! S covidem jsme nadobro zatočili. A 

jestli na někom uvidím ještě roušku, tak ho 

osobně uškrtím! 

 

Přichází Vojtěch v roušce. 

 

VOJTĚCH: Dobrý den. Jak to, že nemáte roušky? (všichni na 

něho hledí) Co se děje? 
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BABIŠ: To je idiot! 

 

PLAGA: (na Schillerovou) On je z Kréty? 

 

VOJTĚCH: Ty roušky? To je nutné. 

 

BABIŠ: Okamžitě si sundejte ten hadr, nebo do hodiny 

letíte z vlády! 

 

VOJTĚCH: Viděli jste dnešní čísla nakažených? Začíná to 

být vážné. 

 

BABIŠ: Chcete skončit jako velvyslanec ve Finsku? Kašlu 

na nakažené! Sundejte tu roušku! 

 

Vojtěch zdráhavě sundává roušku a zaraženě usedá. 

 

HAMÁČEK: Ta čísla nám ale opravdu rostou. Jestli nic 

neuděláme, máme to tu na podzim znovu. 

 

BABIŠ: Hamáček, zapiště si laskavě za uši. Žádné rouške 

tady už nikdy nikdo nosiť nebude. To si 

pametajtě. 

 

SCHILLEROVÁ: Já číslům moc nerozumím, jsem jenom ministryně 

financí, ale ony jdou fakticky trochu nahoru. 

Neměli bysme aspoň nějaké varování... 

 

BABIŠ: Nic, nikomu! Víte, co tu bude za měsíc? Volby, 

jestli jste si nevšimli. Takovou kampaň nikdo 

nechce. Žádné roušky! 

 

VOJTĚCH: Ale já už jsem... 

 

BABIŠ: Ano? 

 

VOJTĚCH: Já měl dopoledne tiskovku... 

 

BABIŠ: Ano? 

 

VOJTĚCH: Já už jim tam řekl, že se vrátíme tak trochu 

k rouškám. 

 

BABIŠ: Vy jste takový debil! 
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PLAGA: (na Schillerovou) Tak je z Kréty, já to říkal. 

 

BABIŠ: Všechno to musítě odvolat. Žádné roušky nebudou. 

Jen přes mou mrtvolu. Uděláme tiskovku a vy se 

tam omluvíte. 

 

VOJTĚCH: To ale budu vypadat jak kretén. 

 

BABIŠ: Nebuděte. Na to ste málo opálený. 

 

HAMÁČEK: Ale lidi sami vidí, že ta čísla lezou nahoru. 

Nejsou hloupí. 

 

BABIŠ: To je pro mě novina. No tak s tím něco udělajtě.  

 

SCHILLEROVÁ: Jak říkám, číslům moc nerozumím, ale nešlo by 

třeba méně testovat? Pak by bylo i méně 

nakažených. 

 

BABIŠ: Méně testovat! 

 

HAMÁČEK: Nebo netestovat vůbec. 

 

HAVLÍČEK: (ospale) A co takhle přesunout lidi z kolonky 

mrtví do kolonky uzdravení. Příznaky nemoci už 

nemají, ne? 

 

BABIŠ: Havlíček, vy se dostáváte do formy. Něco rychle 

vymyslete, ať máme lepší čísla. My to zatím 

půjdem oznámit novinářům. Kde mám pultík? 

 

Scéna se mění na tiskovku. Objevuje se řečnický pultík. 

K mikrofonu si stoupne Babiš, ostatní za ním, kromě spícího 

Havlíčka. Přichází menší dav novinářů. 

 

BABIŠ: Dámy a pánové. Já bych chtěl především uklidnit 

situaci. Není pravda, že se covid vrací. Zásadně 

nesouhlasím s tím, aby se nosili roušky. To je 

nezmysel. Ano, čísla jdou trochu nahoru, ale jde 

jen o lokální ohniska. V současné době tady máme 

dvě lokální ohniska – Čechy a Moravu. (na 

Vojtěcha) Teď vy. 
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VOJTĚCH: My jsme s ohledem na expandující data 

v monitorovaném intervalu, jenž nutně nemusí být 

relevantní, a predikci na nejbližší zvolený 

termín kontrolního období, které by mohlo 

implikovat prevalenční potenciál v populaci, 

zvolili jako prevenční systém idividuální 

imunity látkovou ochranu dýchacího ústrojí. Což 

se ukázalo jako velmi kohortivní a svůj 

požadavek jsme nakonec, přehodnotili. 

 

HAMÁČEK: Já bych chtěl jenom doplnit k těm číslům. Ano, 

trochu nám stoupají, ale řekněme si proč. Tady 

nám opozice na začátku léta vytvořila ve 

společnosti dojem, jako by tady žádný covid 

nikdy nebyl. Pálily se roušky. Pořádaly se tady 

hromadné hostiny na Karlově mostě. 

 

BABIŠ: (odstrčí Hamáčka) Ano. Já tady mám grafe. 

Poslanec Feri z tej TOPky, jak má tě vlase, on 

pozval všechny na hostinu. A jak to dopadlo? 

(ukazuje velký nesmyslný graf) Tady je počet 

lidí které Feri nakazil. A zase sme to museli 

řešit. Takže za všechno může opozice. A kdo bude 

tvrdit, že nám hrozí další vlna, toho budeme 

žalovat za šíření poplašnej zprávy! 

 

SCHILLEROVÁ: Ona ani ta čísla nemusí nutně znamenat to, co 

znamenají. Škoda, že tady není ministr Havlíček, 

má hodně práce, ale řešili jsme to s ním a pokud 

ta data očistíme od lokálních jevů a správně 

posoudíme počet uzdravujících se lidí, tak 

zjistíme, že je vlastně všechno v pořádku. 

 

PLAGA: I já bych chtěl apelovat na zdravý selský rozum. 

Dokážete si představit, že by děti ve školách 

ještě někdy musely nosit roušky? Dost bylo 

roušek! 

 

Ostatní ministři se přidají a skandují „Dost bylo roušek!“ 
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ZPRÁVY IV 

 
Hraje znělka, během které nastoupí redaktorka do televizního 

studia.   

 

REDAKTORKA: Situace v české republice se nadále zhoršuje. 

Vláda nařídila povinnost nosit roušky v MHD a ve 

vnitřních prostorách. Výjimku budou mít děti do 

dvou let a osoby s poruchou intelektu. Proti 

nařízení se ohradil bývalý prezident Václav 

Klaus, který oznámil, že roušku nosit nebude. 

 

Mimo klasické roušky vláda doporučila také 

elektronickou roušku. Aplikace eRouška je volně 

ke stažení na Android i na iOS a podle ministra 

zdravotnictví si ji za poslední měsíc stáhlo již 

dvanáct lidí. 

 

Vláda důrazně doporučuje omezit kontakty lidí 

mezi sebou a ke schůzkám navrhuje využívat 

online aplikace. Sama chce jít příkladem, a 

proto příští setkání ministrů už proběhne ve 

virtuálním prostoru. 
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OBRAZ 7 
 

online zasedání vlády 

 

BABIŠ, SCHILLEROVÁ, HAMÁČEK, HAVLÍČEK, VOJTĚCH, PLAGA, ŠMUCLER 

 

Na potemnělou scénu postupně přicházejí ministři. V ruce mají 

notebook a sedají do různých koutů jeviště. 

 

SCHILLEROVÁ: (do notebooku, vyvolávání duchů) Je tady někdo? 

Háló, ozvěte se. Slyší mě někdo? Jestli mě 

slyšíte, dejte mi znamení. 

 

HAVLÍČEK: (přichází s notebookem, v košili, v kravatě a 

jen ve slipech) Ahoj, Alenko, já už jsem tady od 

půlnoci. Nemohl jsem usnout. 

 

SCHILLEROVÁ: To jsem ráda. Bylo to tady takové strašidelné. 

Kde jsou ostatní? 

 

HAMÁČEK: (přichází s notebookem, v rudém svetru) Ahoj 

všichni, nemohl jsem najít nabíječku. 

 

HAVLÍČEK: Co to máš na sobě? Nemohl sis vzít něco 

slušnějšího? 

 

HAMÁČEK: Časy jsou zlé, už jde zase do tuhého. Musíme se 

semknout. Společně to zvládnem. 

 

SCHILLEROVÁ: Na to se ti teď už každý vysere. 

 

HAVLÍČEK: Pěkně jsme to podělali, lidi zuří. 

 

SCHILLEROVÁ: Mimochodem slyšeli jste, že šéf chce vyhodit 

Vojtěcha? Potřebuje obětního beránka. Snad ještě 

dneska. 

 

HAMÁČEK: To se dalo čekat. 

 

VOJTĚCH: (přichází s notebookem) Haló, jsem tady?  

 

HAMÁČEK: Jo, ještě jo. 
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SCHILLEROVÁ: Ano, Adame, slyšíme tě. 

 

VOJTĚCH: Skvělé. Co plánujte na zítřek? Nezajdem na 

tenis? 

 

HAVLÍČEK: Já bych s tím počkal. 

 

SCHILLEROVÁ: Čekáme na šéfa, ještě se nepřipojil.  

 

BABIŠ: (přichází s Plagou) Haló, haló, no stě tam?  

 

HAMÁČEK: Ano, tady jsme, už čekáme. 

 

BABIŠ: Co tu děláte, měli jste se připojit ku mně! 

 

HAVLÍČEK: Ale my jsme ve vaší skupině. 

 

BABIŠ: Já vás čekal jinde. Já už jsem s vama aj 

hovoril. 

 

VOJTĚCH: To není možné. 

 

BABIŠ: Vy sa do toho už neserte, Vojtěch.  

 

PLAGA: My jsme se někam připojili, tam už to běželo. 

Pak jsme ale zjistili, že je to nějaký starý 

záznam na youtube. 

 

BABIŠ: To něbol starý záznam. Já jsem s něma mluvil. 

Štrougal, Husák, Jakeš – stará dobrá partija. 

 

SCHILLEROVÁ: My vám věříme, pane premiére, ale teď kdybychom 

se vrátili k aktuální situaci. 

 

BABIŠ: Jo, to je průser. A vjetě proč? Máme málo 

odborníků.  

 

HAMÁČEK: Já bych řekl, že naopak. Tady je na viry 

odborník už každý zubař.  

 

BABIŠ: No ano. Pozval jsem ho, aby se k nám připojil. 

Šmuclera. 

 

ŠMUCLER: Ano, zdravím vás! Jsem tady dobře? 
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HAMÁČEK: Ale jo. Tady chybí už jenom Babica. 

 

SCHILLEROVÁ: Dobrý den, Romane, pamatujete si na mě? Byla 

jsem u vás v budce. 

 

ŠMUCLER: Teď přesně si nevybavuju... 

 

SCHILLEROVÁ: Paní Alena, z Prahy. 

 

ŠMUCLER: Jo už vím! Ty dluhy! 

 

SCHILLEROVÁ: Ano ano! Zařídila jsem se podle vaší rady. 

Změnila jsem zaměstnání. 

 

BABIŠ: Prosím vás, k veci. Doktor Šmucler nám teď bude 

přinášet svůj pohled na věc. Já jsem viděl jeho 

facebook, má tam plno lajků, takže je to 

odborník. 

 

VOJTĚCH: To není doktor, to je zubař. Ale můžeme ho 

vyzkoušet. Dochází nám kapacita lůžek a 

ventilátorů. Co máme dělat? 

 

BABIŠ: No, Šmucler, povedajtě.  

 

ŠMUCLER: To je jednoduché. Já bych nechal vytvořit 

registr volných kapacit, do kterého by měly 

přístup všechny nemocnice a průběžně by ho 

aktualizovaly. Tak bychom věděli, kam máme 

pacienty vozit.  

 

HAVLÍČEK: Další regitr! Pane Šmuclere, žijete ve státě, 

kde nefunguje žádný registr! Chtěli jsme dokonce 

vytvořit registr nefunkčních registrů, ale ten 

se taky nepodařilo spustit! 

 

ŠMUCLER: Tak čistě mezi námi, žádná lůžka ani ventilátory 

vlastně nepotřebujeme. Co se může stát? Pár lidí 

zemře. Ale ti lidi by přece zemřeli stejně. 

Všichni už jsme prakticky mrtví, jenom o tom 

ještě nevíme. 

 

HAMÁČEK: A jsme v prdeli. 
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ŠMUCLER: Lidi musíme pustit ven – do kin, do divadel, do 

hospod a promořovat a promořovat. Všichni už 

jsme prakticky promoření, jenom o tom ještě 

nevíme. 

 

SCHILLEROVÁ: Ale to by se mohlo lidem líbit. Konečně by byli 

spokojení. 

 

VOJTĚCH: Nebo mrtví. 

 

BABIŠ: Mrtví lidi nechodí k volbám, ti mě nezajímajú. 

Co vy na to, Plaga? 

 

PLAGA: Já rozhodně a jasně říkám, že se to musí 

promyslet. 

 

HAMÁČEK: To je naprostá kravina, co tady tvrdí ten zubař. 

Já vám říkám, že když teď neseženeme 

ventilátory, budeme za měsíc shánět mrazící 

boxy. 

 

VOJTĚCH: Musíme začít okamžitě jednat. Zítra bych 

svolal... 

 

BABIŠ: Vojtěch, co vy víte, co bude zítra. 

 

VOJTĚCH: Já nechápu... 

 

HAVLÍČEK: Mám nápad! Jak jsme na tom s rouškama? 

 

HAMÁČEK: Podle faktur z Číny se v nich musíme topit. 

 

HAVLÍČEK: Co kdybychom poslali důchodcům nějaké roušky? 

Zadarmo a v akci přihodíme respirátor. 

 

BABIŠ: Havlíček, vy jste génius. Vy už zase nespíte, 

že? Pošleme důchodcům roušky! 

 

VOJTĚCH: A kdo je rozešle? A zabalí? To musí být všechno 

sterilní. 

 

ŠMUCLER: Nemusí. Dokonce bych navrhl, aby roušky balili 

pacienti na covidových odděleních. 
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BABIŠ: To už nechám na vás, nějak to vymyslete. A teď 

se všichni odpojte, mám projev k národu. Musím 

jim něco důležitého sdělit. 

 

VOJTĚCH: A co? 

 

SCHILLEROVÁ: Nechte se překvapit. 

 

HAMÁČEK: Vojtěch, jak se řekne finsky dobrý den? 

 

BABIŠ: Tak bežte, odpojte sa, budu vysílat. 

 

Všichni opouští jeviště, zůstává pouze Babiš s Plagou. 

 

PLAGA: Myslíte, že ví, že ho chcete vyhodit? 

 

BABIŠ: Jak to mám vědět? A vy taky oddýtě. (Plaga 

odchází, Babiš utrousí pro sebe) Všechny vás 

vyhodím, jenom o tom ještě nevíte. 

 

Na Babiše se zaměří reflektor, začíná svůj projev. Během 

projevu do světla vychází Vojtěch, nevěřícně ho poslouchá, 

potom pochopí a se sklopenou hlavou odejde. 

 

BABIŠ: Čau lidi. Situace není růžová. Díky opozici jsme 

v tom zase až po uši. Nemocnice jsou plné, 

dochází lůžka a ventilátory. Hygieny nestíhají 

trasovat. Ano, staly se chyby. S těma rouškama 

jsme měli začít už v létě. Já to říkal. Bohužel 

ministr Vojtěch byl proti a kvůli němu to teď u 

nás tak vypadá. Já som z teho vyvodil důsledky a 

rozhodl jsem se odvolať ministra zdravotnictví 

Adama Vojtěcha. Na jeho místo jsem povolal 

plukovníka Prymulu. Je to odborník, problematice 

rozumí, umí číst a psát a věřím, že tu s námi 

bude dlouho. Ale není to jen o Prymulovi. Mosíme 

sami sa snažit dodržovat tři er: roušky, 

rozestupe a remdesivir. Musíme se semknout. My, 

ministři za ANO vám pošleme roušky, důchodcom, 

zbytek je na vás. Tak čau lidi a přeji 

ministrovi plukovníkovi hodně štěstí. 
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OBRAZ 8 
 

projev plukovníka Prymuly 

 

PRYMULA, FALTÝNEK, DOKTOŘI, DAV NOVINÁŘŮ, DAV OPILCŮ 

 

Jevišti se pomalu rozsvěcí. Uprostřed je pultík, za ním na 

schodech (praktikáblech) dvě řady doktorů v bílých pláštích, v 

rouškách a se samopaly. Za pultíkem stojí Prymula v tmavém 

obleku a v masce Fantomase. 

 

PRYMULA: (s dikcí Fantomase) Ano, jsem to já. Prymula. 

Mou pravou tvář nikdy nepoznáte. Svou masku 

nehodlám nikdy sejmout. Můj přítel Babiš vám 

nelhal. Nechal jsem zlikvidovat ministra 

Vojtěcha a s premiérovou pomocí zlikviduji 

každého, kdo ohrožuje náš společný holding.  

 

Prý chci vyvraždit živnostníky. Takový nesmysl. 

Vždyť jsou to všichni jen loutky, které hrají 

divadlo. A my jsme ti, kteří ty louky vodí. Ti 

muži za mnou jsou mí spolupracovníci. 

Poslouchají mě na slovo. I vy brzy budete. A kdo 

ne, ten zemře ve strašných mukách.   

 

Mějte ještě chvíli strpení. Mám teď důležité 

jednání. Budete velice překvapeni. Brzy se stanu 

pánem světa. Ha – ha- ha - ha. 

 

Scéna potemní, doktoři odejdou. Ve tmě jdou slyšet opilecké 

výkřiky a pokus o zpěv. Do světla vchází partička objímajících 

se opilců. Jeden z nich je Prymula v masce Fantomase. Další 

z nich je Faltýnek. 

 

PRYMULA: Falťasi, já tě miluju. Opravdu já tě miluju. Tak 

dobře jsem nepovečeřel už roky.  

 

FALTÝNEK: Pojď na mou hruď, Prymouši. Moje restaurace je 

ti kdykoliv k dispozici. Na Vyšehrad můžeš 

dycky. Ty dycky! Jsme teď jedna rodina, no ne? 

 

PRYMULA: Ty vole, kdyby nás teď viděli Babišovi voliči. 

To by bylo peklo. 
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FALTÝNEK: Ale hovno by bylo. Pamatuj si - Babiš je 

černokněžník. Ten přežije všechno. Ale ty bys 

letěl, to jo. Nemilosrdně přes palubu. 

 

PRYMULA: Ani nemyslet! Ani nemyslet! (ukazuje před sebe) 

To je co tam za lidi? Další číšníci? 

 

FALTÝNEK: Tak, ty vole, to nebudou číšníci. Zdrhej nebo se 

rozluč s vládou! 

 

Na pódium vtrhne dav novinářů a začne opileckou skupinku fotit 

ze všech stran. Ta ve zmatku utíká, novináři je pronásledují 

mimo jeviště. Na jeviště se vrací Prymula, bokem se drží 

Faltýnek. Prymula zpívá píseň Největší z nálezů a ztrát. Pouze 

první sloku a refrén. Během zpěvu se obrací na Faltýnka, ten 

smutně přikyvuje, rozumí mu. 

 

Neboj se to neskončí, 

já se s ničím neloučím, 

jsem rád, že s tebou jsem. 

Nemám život přečtenej 

a netuším, co lidi chtěj, 

jen vím, co od něj ted' čekám já. 

 

Nesnáším loučení, jsem dál 

a v hlavě mě máš. 

Mně na tom záleží, 

to zlý a hloupý smaž. 

Já už přišel na to, proč mám tě rád, 

na to že láska je největší 

z mých nálezů a ztrát. 

 

Do dohrávající hudby Prymula smutně odchází. Ještě se obrátí 

na Faltýnka. 

 

PRYMULA: Jdeš taky? 

 

FALTÝNEK: Já ještě zůstávám. 

 

Prymula rozumí a opouští jeviště. Za ním i Faltýnek. 
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OBRAZ 9 
 

zasedání vlády 

 

BABIŠ, SCHILLEROVÁ, HAVLÍČEK, HAMÁČEK, BLATNÝ, OVČÁČEK, ZEMAN 

 

Postupně přicházejí ministři, sedají si kolem stolu. Jako 

první přichází Babiš s Blatným.    

 

BABIŠ: Prymula to posral. Teď nás mosíte zachránit vy. 

Jak se menujete? 

 

BLATNÝ: Blatný. 

 

BABIŠ: Takže, Blatný, budete dělat jenom to, co vám 

řeknu. Žádné samostatné akce, jasný? 

 

BLATNÝ: Ale já myslel, že za rezort odpovídám já. 

 

BABIŠ: Nesmíte myslet, Blatný, hlavně nemyslet. V této 

vládě se nemyslí. Tady myslím za všechny já. To 

si zapametajtě.  

 

BLATNÝ: Já, dostal jsem takový nápad na psa. 

 

BABIŠ: Kupte si, co chcete. My máme doma tři psy a je 

z toho akorát bordel. Mára to dotáhl, že budou 

dobrý na fotky. 

 

BLATNÝ: Já myslel takový ukazatel, aby lidi věděli, kdy 

budeme zpřísňovat a kdy rozvolňovat. 

 

BABIŠ: Dobře, udělejte psa. Ale řídit se budete podle 

mě jasný? 

 

SCHILLEROVÁ: (přichází s dalším šíleným účesem) Dobrý večer. 

Dneska zase noční šichta? 

 

BLATNÝ: Dobrý den, já jsem Blatný, nový ministr 

zdravotnictví.  

 

SCHILLEROVÁ: Schillerová, těší mě. 
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BLATNÝ: Máte zajímavý účes. 

 

SCHILLEROVÁ: Ó děkuji. Líbí se vám? 

 

BLATNÝ: Já jsem dětský hematolog. Ne psychiatr. 

 

SCHILLEROVÁ: Vy jste zlatíčko. 

 

BABIŠ: Dělejte, sedejte. Prezident je už na cestě. Kde 

je zase ten Havlíček? 

 

HAVLÍČEK: Tady, už letím. 

 

Přichází Havlíček, oblečený stejně jako při videokonferenci. 

Košile, kravata, slipy. 

 

BABIŠ: Jste se zbláznil? Dneska už něsme online. 

 

HAVLÍČEK: Aha, to jsem si špatně poznačil. Tak já si sednu 

za stůl a bude to jako doma. 

 

BABIŠ: Hlavně pohnitě. 

 

SCHILLEROVÁ: Neslyšíte něco? 

 

Všichni se zaposlouchají. Jde slyšet přibližující se kodrcání 

nákupního vozíku. 

 

HAVLÍČEK: Co to je? 

 

SCHILLEROVÁ: Lynčování. Davy důchodců. Už je to tady. 

 

BABIŠ: Best in Covid! Nezapomeňtě. 

 

Přichází Hamáček a tlačí před sebou nákupní vozík. 

 

HAMÁČEK: Dobrý večer. 

 

BABIŠ: Kde jste to ukrad? 

 

HAMÁČEK: Představuji vám nejnovější vynález v boji proti 

koronaviru – nákupní vozík! 

 

BABIŠ: Blatný, co vy na to? 
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BLATNÝ: Jak říkám, nejsem psychiatr. 

 

HAMÁČEK: Lidi nám v obchodech nedodržují rozestupy. Tohle 

je přinutí. Do obchodu bude zakázaný vstup bez 

vozíků. Vozíků bude omezený počet a tím pádem se 

tam budou dodržovat rozestupy. Je to geniální. 

  

SCHILLEROVÁ: Já nevím, nevyvolá to paniku?  

 

HAVLÍČEK: A co matky s kočárky? Ty budou muset mít taky 

vozík?  

 

HAMÁČEK: Bohužel, je to nutné. 

 

BABIŠ: Počkajtě, já tu myšlenku chápu, je to dobrý. Ale 

co ty matke? Nešlo by použít něco jiného? 

 

BLATNÝ: Třeba lyže? 

 

SCHILLEROVÁ: Nebo takové ty nafukovací kruhy. 

 

HAMÁČEK: Musí být vozíky. Už jsem nechal natisknout tři 

milióny letáčků! (jde si sednout) 

 

BABIŠ: No tak budou vozíky. Na vaši zodpovědnost. 

 

Ozvou se fanfáry z Libuše. Všichni vstávají. 

 

BABIŠ: Prezident je tady!  

 

SCHILLEROVÁ: To si dneska přivstal. 

 

Přichází Ovčáček podpírající Zemana. Zeman má na sobě pyžamo a 

ruku v sádře. Jdou ztěžka, Ovčáček už nemůže, opře si 

prezidenta o nákupní vozík. 

 

OVČÁČEK: Dobrý večer, milí bratři. Pan prezident dostál 

svému slibu a navštívil dnešní jednání vlády. A 

to i přes to, že má dnes svůj pyžámkový den. Tak 

hodně mu osud národa leží na srdci. Je ve skvělé 

zdravotní kondici a pomluvy o jeho 

nepříčetnosti... 
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Zatímco mluví, vozík se Zemanem se pomalu rozjíždí a odváží 

prezidenta pryč. 

 

HAVLÍČEK: Ujíždí vám! 

 

Havlíček ve slipech vyběhne a zastaví vozík. Ovčáček laškovně 

poplácá Havlíčka po slipech a přebírá si Zemana. Všichni si 

sedají. 

 

OVČÁČEK: Děkuji. To by zas dopadlo. Včera jsme ho nechali 

se dívat bez dozoru na zprávy a on si zlomil 

ruku. Výborná věc, ten vozík. 

 

HAMÁČEK: Vidíte! 

 

ZEMAN: Jelito. 

 

BABIŠ: Ano, občerstvení bude. 

 

OVČÁČEK: Takže, proč jsme k vám přišli. My potřebujeme 

oficiálně schválit, že můžeme osmadvacátého 

října předat státní vyznamenání. Panu 

prezidentovi na tom hodně záleží. Bohužel máme 

tady to nařízení o zákazu hromadných akcí. Pan 

prezident se domnívá, že by to na slavnostní 

ceremoniál nemuselo nutně vrhat příznivé světlo. 

 

BABIŠ: Jo, je to na hovno. 

 

HAMÁČEK: V této situaci je to nesmysl.  

 

ZEMAN: Jelito. 

 

SCHILLEROVÁ: Ano, občerstvení se už chystá. 

 

OVČÁČEK: Co si myslí nový ministr zdravotnictví? 

 

BLATNÝ: Já už mám zakázáno myslet, ale přece jen mě 

ještě něco napadlo. 

 

BABIŠ: Opatrně, Blatný, bacha na to. 

 

BLATNÝ: Pane premiére, to se vám bude líbit. Existují 

takové plivací testy. Jsou jednoduché a rychlé. 
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Podívejte. (vytahuje z kapsy balení, vybaluje 

test) Tady je takový kalíšek. Do toho se plivne, 

zředí se to takovou vodičkou a za minutu víte, 

jestli jste negativní nebo pozitivní. Dalo by se 

to využít právě u takových hromadných akcí. 

 

SCHILLEROVÁ: Můžu se podívat? (bere si kalíšek) Jé, na dně je 

obrázek pana premiéra. 

 

BLATNÝ: Mysleli jsme... kvůli motivaci lidí... si pěkně 

odplivnout. Klidně si to vyzkoušejte. 

 

Schillerová opatrně naplive do kalíšku. Nechá kolovat, všichni 

si tam postupně plivnou, až se kalíšek dostane k Zemanovi. Ten 

ho vypije jako štamrpli. 

 

ZEMAN: Ještě. 

 

OVČÁČEK: Je to dobrý nápad, pane ministře, ale pochybuju, 

že donutíme naše ruskočínské přátele podstupovat 

tuto proceduru. Navíc v tak reprezentačních 

prostorách jako je Vladislavský sál. 

 

HAVLÍČEK: No, čistě teoreticky bych mohl na ministerstvu 

Vladislavský sál zaregistrovat jako prodejnu 

pohonných hmot. Pak by si mohli vyznamenaní své 

ocenění převzít, když k tomu dostanou třeba 

ještě litr naturalu. 

 

BABIŠ: Máte tam teho Nejedlého, ne? Pobočka Lukoilu už 

stejně jste. 

 

SCHILLEROVÁ: Udělila bych vám výjimku z EET. 

 

OVČÁČEK: To zní dobře. To ještě promyslíme. 

 

BABIŠ: No, výborně a my teď budeme pokračovat v naší 

další agendě. Mosíme rešit další opatření. 

 

HAMÁČEK: Rozhodně potřebujeme lidi dostat z ulic, aby se 

nám tam neshlukovali. V krizovém štábu jsme 

zjistili, že největší problém jsou pejskaři. Oni 

si ty čokly venčí po celé Praze. 
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BLATNÝ: Ale psi covid nepřenáší. 

 

SCHILLEROVÁ: Já myslím, že přenáší takové ty klacíky. 

 

BABIŠ: Když přenáší klacíky, můžou přenášet i Covid. 

Pokračujte Hamáček. 

 

HAMÁČEK: Vydáme nařízení, podle kterého se budou psi 

venčit maximálně pět set metrů od baráku. 

 

BLATNÝ: Proč zrovna pět set? 

 

HAMÁČEK: Pět set metrů od baráku mám ještě trafiku.  

 

BABIŠ: No dobře, odsouhlaseno. Pojďme dál. 

 

ZEMAN: Ještě. 

 

OVČÁČEK: (podá kalíšek Schillerové) Můžete, prosím.  

 

SCHILLEROVÁ: Pro pana prezidenta vždycky (plivne do kalíšku, 

podá Zemanovi a ten ho opět vypije) 

 

ZEMAN: Ještě. 

 

OVČÁČEK: (potišeji) Až doma, nezlob. 

 

BLATNÝ: Já tady mám žádost od ministra kultury, jestli 

by nemohla divadla, aspoň v nějakém omezeném 

režimu, hrát. 

 

OVČÁČEK: Jestli dovolíte, toto je další bod, kvůli 

kterému pan prezident přijel. Rád by se k němu 

obšírněji vyjádřil. 

 

ZEMAN: (pomalu) Ne. 

 

OVČÁČEK: Myslím, že stanovisko je jasné. 

 

BLATNÝ: Mě napadlo, že by to šlo udělat třeba jako ve 

školách. Ta divadla by mohla najet na rotační 

režim. 

 

HAMÁČEK: Jak jako? 
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BLATNÝ: Jeden týden by do divadla chodili herci a druhý 

týden diváci. Tím by se nedostali navzájem do 

kontaktu. 

 

ZEMAN: Jelito. 

 

OVČÁČEK: Tak my už asi vyrazíme. Můžu si půjčit ten 

vozíček? 

 

HAMÁČEK: Ale jistě. Cestou ho vraťte u Kauflandu. 

 

Ovčáček s potížemi zahákne Zemana do vozíku a odjíždí s ním.  

 

OVČÁČEK: Děkuji. Přeji požehnaný večer a slunce v duši. 

(na Zemana) No, pohni se! 

 

BABIŠ: No a my se taky pohneme. Co je to za kravál? 

 

Schillerová se jde podívat k oknu. 

 

SCHILLEROVÁ:  Venku je nějaký průvod. 

 

BLATNÝ: To je zakázané. 

 

BABIŠ: Mají lampióny? 

 

SCHILLEROVÁ: Mají spíš něco jako hole. 

 

BABIŠ: Že by přece jen lynčování? Raději poďme.  

 

Ministři odchází. 
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OBRAZ 10 
 

náměstí 

 

ORGANIZÁTOR, LANDA, KLAUS, OKAMURA, CSÁKOVÁ, DAV NA NÁMĚSTÍ 

 

Přes jeviště prochází skupinka protestantů. Nesou transparenty 

a české vlajky. Na transparentech jsou nápisy Nic než nádor, 

Čechy Čečencům, Pravdu v Česku nechceme, STOP JIPkám... 

Hromadně skandují hesla jako Nic než národ, Nejsme ovce apod. 

Dojdou až improvizovanému pódiu. Na něj vyleze organizátor s 

megafonem.  

 

ORGANIZÁTOR: Tak dobrý den! Jsem strašně rád, že jsme se tady 

sešli v tak hojném počtu! A proč jsme přišli? 

Přišli jsme proto, abysme chránili naši svobodu, 

kterou nám Sorosovi poskoci chtějí ukrást. 

Židovská lobby iluminátů se už nemůže dočkat, 

aby nás ovládla a zlikvidovala. Havlovská 

zednářská klika tohle plánovala třicet let. Dnes 

slaví triumf. Ale s námi mají smůlu. My 

nepatříme mezi inteligenci, která tomu všemu 

tleská! (potlesk) 

 

DAV: (skanduje) My nejsme inteligence! My nejsme 

inteligence! 

 

ORGANIZÁTOR: Dovolte, aby přivítal prvního hosta. Přišel nás 

pozdravit zpěvák a kouzelník Daniel Landa!  

 

Za potlesku na pódium přichází Landa s (plyšovým) kohoutem pod 

paží. Dav skanduje Orlík! Orlík! 

 

LANDA: Ahoj! (potlesk) Pozdravte mého černého kohouta! 

(potlesk) Náš národ byl v historii obávaným 

národem. Z husitů měli strach Němci, z legionářů 

měli strach Rusové. Praotec Čech vyhnal kupce 

Sáma z našeho území a tvrdou slovanskou pěstí 

rozdrtil Kelty a Římany. A vy, co jste tady, 

jste potomci těch hrdinů! Jste jejich přímí 

pokračovatelé! (potlesk) Celá Evropa se třese 

před vámi, před sílou Blanických rytířů! 

(potlesk) Jsem dojatý, když vidím tolik 
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vlastenců na jednom místě. Můžete se směle 

postavit vedle Kubiše, vedle Gabčíka i vedle 

Palacha. Ani vy se nebojíte pokuty! (potlesk) 

Říkají o nás, že šíříme lži. Ale to se 

přepočítali. My šíříme pravdu! A klidně ať ji 

nazývají lží. My víme své! 

 

DAV: (skanduje) Ať žije lež! Ať žije lež! 

 

LANDA: Víte, jak se pozná silný a statečný národ? Že se 

neohlíží na oběti a jde si svou historickou 

cestou. A proto říkám – zrušme všechna nesmyslná 

opatření. Neohlížejme se na oběti! (potlesk) Můj 

černý kohout mi šeptá, že už brzy nadejde den, 

kdy zúčtujeme se zrádci našeho národa. Už sebou 

nenecháme vláčet bahnem! Už brzy se najde nějaký 

vůdce, kdo nás z toho bahna vyvede. Děkuji! 

(potlesk) 

 

DAV: (skanduje) Chceme vůdce! Chceme vůdce! 

 

ORGANIZÁTOR: Děkuji Danu Landovi za jeho povzbudivá slova, 

hned mám chuť někoho odpojit od ventilátoru 

(potlesk, smích). A teď přivítejme nejlepšího 

prezidenta všech dob Václava Klause! 

 

KLAUS: (přichází Klaus s rouškou pod bradou) Dobrý den, 

jsem opravdu potěšen, že jste tady všichni kvůli 

mně. (mohutně kašle) 

 

ORGANIZÁTOR: Pane prezidente, z čeho máte v dnešní době 

největší obavy? 

 

KLAUS: Falešná otázečka, přesto na ni odpovím. Největší 

problém je evidentní. Pseudoliberální uvažování 

agresivních progresivistů kulminuje 

multikultulární masovou migrací. Různí samozvaní 

transnacionální likvidátoři unifikují feminismus 

a genderismus v militantní pseudodemokracii. 

Faktická báze anarchistických rovnostářů potom 

aktivuje defétismus současného světa a to, 

myslím, je ta největší hrozba. (rozpačitý 

potlesk, Klaus opět kašle) 
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ORGANIZÁTOR: Myslím, že líp by to neřekl ani Václav Havel. 

 

KLAUS: To tedy určitě ne. 

 

ORGANIZÁTOR: Máte pro nás nějakou radu, jak se teď zachovat. 

Jak bojovat proti zvůli systému? 

 

KLAUS: Odborníci v mém Ústavu Václava Klause vyvinuli 

metodu, jak nosit roušku a přitom nehrozí pokuta 

za její nenošení.  

 

ORGANIZÁTOR: Dáte si ji takhle pod bradu. 

 

KLAUS: Ano. A vy můžete konečně svobodně dýchat 

(záchvat kašle) 

 

ORGANIZÁTOR: Když máme na naší straně takové kapacity, 

nemůžeme prohrát. Ať žijí roušky pod bradou! 

 

DAV: (skanduje) Ať žijí roušky! Ať žijí roušky! 

 

ORGANIZÁTOR: Děkuji (Klaus odstupuje, kašle) A teď přivítejme 

i zástupce opozičních politiků, kteří se nebojí 

říci pravdu! Předseda SPD Tomio Okammura! 

(potlesk) 

 

OKAMURA: Prosím vás, celý ten humbuk kolem covidu je lež 

a podvod! Prý tady máme pandemii. Tak to se 

musím smát. Schválně se zamyslete. Mluvili jste 

v poslední době s někým, kdo umřel na Covid? 

Vsadím se, že ne. Při pandemii přece leží na 

ulicích hromady mrtvol. Všichni to známe 

z filmů. A leží tady nějaká mrtvola? No ani 

náhodou. (Klause mezitím po záchvatu kašle 

odnášejí v bezvědomí)  

V roce 1995 tady byla chřipková epidemie. 

Zemřelo šest tisíc lidí. Nikdo si toho ani 

nevšiml. V roce 1349 řádil v celé Evropě mor. A 

potřeboval náš starý dobrý český král Karel IV. 

nějaký nouzový stav? No nepotřeboval. Uspořádal 

v Norimberku židovský pogrom. Lidé byli 

spokojení, mor zmizel. Já se ptám, proč u nás 

nejsou pogromy? 
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DAV: (skanduje) My chceme pogromy! My chceme pogromy! 

 

OKAMURA: A víte, kdo nám tady ten koronavirus šíří? No 

samozřejmě migranti a uprchlíci. Neziskovky 

placené Gatesem je ještě na lodích infikují 

virem. Chtějí tady vytvořit nový islámský stát. 

To je jejich plán. Najděte si to na internetu. 

Je tam plno fotek a Radek Koten přidělává další. 

Ve svém volném čase! (potlesk) Děkuji vám a 

volte SPD! 

 

ORGANIZÁTOR: Určitě budeme! A teď už na pódium přivítejme 

slavnou zpěvačku Ilonu Csákovou! Ahoj, pojď za 

námi (potlesk) 

 

CSÁKOVÁ: Ahoj, ahoj! 

 

ORGANIZÁTOR: Ty jsi nám sem přišla něco sdělit.  

 

CSÁKOVÁ: Ano, mám závažnou informaci. Můj přítel z 

facebooku byl na testech na COVID 19. Dlouho ho 

pak bolel nos a občas se mu z ničeho nic 

spustila krev z nosu. Z té nosní dírky, kde mu 

dělali takzvaný stěr. A jednou, když se šťoural 

v nose, si vytáhnul – tohle! (ukazuje svůj prst) 

 

ORGANIZÁTOR: Pěkný holub. (přebírá na svůj prst) 

 

CSÁKOVÁ: Nevěděl, co to je, tak to dal pod mikroskop. A 

víte, co tam viděl? To je takzvaný nanočip! 

Tohle mu tam Sorosem proškolený zdravotník 

zastrčil tyčinkou. A chystá něco horšího. Při 

povinném očkování vám do těla stříknou nanočip 

druhé generace. Ten už vás bude ovládat jako 

loutky! 

 

DAV: Fůj! Hanba! 

 

CSÁKOVÁ: Chci vás varovat, abyste se nechodili očkovat. 

Je to podvod. Pokud vám není dobře, máte kašel, 

teplotu, rakovinu, stačí hrnek teplé vody, 

aspirin a pěkná písnička. Nevěřte doktorům. 

Nechají vás zemřít a řeknou, že jste umřeli na 

covid. Potom dostanou od Gatese obrovské odměny. 
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DAV: Smrt doktorům! Smrt doktorům! 

 

ORGANIZÁTOR: Děkuji Iloně, za její příspěvek. Ty jsi tam 

zmiňovala pěknou písničku. Zazpíváš i pro nás 

nějakou? 

 

CSÁKOVÁ: Ráda. 

 

Csáková začíná zpívat na halfplayback píseň Tornero 

z repertoáru Ilony Csákové 

 

Podívej se mi do nosu a najdi sílu říct: 

lásko nech se očkovat, vakcínou... 

prý v ní není žádný čip, ty lhát mi nemusíš 

 

Já někdy sama nevím, čemu vlastně věřím 

Krásně zní: vakcína, vakcína 

 

Podívej se mi do nosu, i naposled buď chlap 

vytáhni mi ten nanočip, vakcína... 

na covid neumřu, chemtrails mě nezničí! 

 

Já někdy sama nevím, čemu vlastně věřím 

Krásně zní to slůvko falešné: vakcína, vakcína 

 

Až další národ zahubíš, doufám, že společně 

skončíte před dlouhou zdí, Soroši... 

Přesto mi krásně zní to slůvko falešné 

 

(všichni) 

Já někdy sama nevím, čemu vlastně věřím 

Krásně zní to slůvko falešné: vakcína, vakcína 

 

Na závěr se ukloní. Dav tleská. 

 

CSÁKOVÁ: Chraňte si svou DNA! Ahoj! 

 

Všichni odcházejí. 

 

 



Best in Covid   58 

ZPRÁVY V 

 
Hraje znělka, během které nastoupí redaktorka do televizního 

studia.   

 

REDAKTORKA: Situace v české republice se nadále zhoršuje. 

Index PES je na šestém stupni z pěti a atakuje 

sedmý stupeň. Vláda rozhodla o dalším zpřísnění. 

Platí zákaz vycházení od devíti do pěti, zákaz 

konzumace alkoholu na veřejnosti a zákaz 

maloobchodního prodeje s výjimkou obchodů se 

střelivem.  

 

Zavřeno mají také všechny kulturní podniky – 

muzea, výstavy, herny i kasina. Restaurace mají 

povolená výdejní okénka, dovnitř mohou pouze 

poslanci s imunitou. 

 

Omezeny jsou i profesionální sportovní soutěže, 

které se musí obejít bez diváků s výjimkou 

zápasů týmu Slavia Praha. 

 

Do Česka dorazilo prvních deset tisíc dávek 

vakcín proti covidu-19. Podle premiéra Babiše ji 

dostanou ti absolutně nejvíce potřební. Jako 

první si ji nechá aplikovat premiér osobně.  
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OBRAZ 11 
 

nemocnice 

 

ŘEPÍKOVÁ, SESTRA, DOKTORKA, BABIŠ, DAV NOVINÁŘŮ 

 

Na pódiu jsou dvě židle vedle sebe a malý bílý (kovový) 

stolek. Sestřička opatrně přivádí důchodkyni Řepíkovou a 

pomáhá jí na židli. 

 

SESTŘIČKA: Tady se posaďte, paní Řepíková. Za chvíli přijde 

doktorka a dostanete včeličku. 

 

ŘEPÍKOVÁ: Děkuji vám, sestřičko. 

 

Sestřička odchází, přichází Babiš s doktorkou. 

 

BABIŠ: Pani dochtor, je to bezpečné? 

 

DOKTORKA: Vakcína je naprosto bezpečná.  

 

BABIŠ: Ma kdysi očkovali proti zarděnkám a opuchl mi 

jazyk. Vůbec mi nebylo rozumet. 

 

DOKTORKA: Tato vakcína je high tech. Po ní vám budou 

všichni rozumět. Tedy v rámci možností. 

 

ŘEPÍKOVÁ: Dobrý den. 

 

BABIŠ: Nazdar. (na doktorku) Kdo je to? 

 

DOKTORKA: To je paní Řepíková. 

 

BABIŠ: To mě nezajímá. Mě zajímá, co tu dělá. Měl jsem 

tu být sám a novináři. 

 

DOKTORKA: To je paní Řepíková. Účastnila se bitvy o Duklu. 

 

BABIŠ: No a? Já jsem se účastnil bitvy o Setuzu! Mosí 

tady byť? 

 

DOKTORKA: Pan Prchal z vašeho týmu říkal, že to bude 

dobré. 
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BABIŠ: Mára s tím sůhlasil? Tak to jo. Ale tu vakcínu 

dostanu první já, jasné? 

 

DOKTORKA: Ale my jsme si říkali, že je starší, je to žena, 

veteránka... 

 

BABIŠ: První já. Mosím jít příkladem. 

 

DOKTORKA: Tak dobrá, sedněte si. Sestři! 

 

Přichází sestřička, přináší tác s potřebnými věcmi pro 

očkování. Doktorka si je připravuje. Babiš si sedá vedle 

Řepíkové. Nelíbí se mu, že je tak blízko a posunuje si židli o 

kus dál od ní.  

 

DOKTORKA: Do které ruky to bude? 

 

BABIŠ: Bohužel do levé. Podmínka komunistů. 

 

DOKTORKA: Tak pojďme na to.  

 

Zvedá absurdně velkou stříkačku a klepe do ní prstem. 

 

BABIŠ: To mosí byť ta stříkačka tak velká? 

 

DOKTORKA: Stříkačky dodávalo ministerstvo vnitra. Jsou 

bulharské. Hamáček říkal, že to Čechy musí 

bolet. Nemám už zavolat novináře? 

 

BABIŠ: Ne, napřed pichajte, kdyby mi opuchl jazyk. 

 

Doktorka s obtížemi aplikuje injekci, zápasí s Babišem. 

Sestřička musí pomoci a drží Babiše plnou silou.  

 

DOKTORKA: Uf, hotovo. Že to ani nebolelo? 

 

BABIŠ: Nevím, necítím ruku. Byla to správná vakcína? 

 

DOKTORKA: Vakcína byla v pořádku. Jenom ta stříkačka 

trochu zlobila. Chybí jí hrot. 

 

BABIŠ: Čo vedlejší účinke? Rozumitě ma? 
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DOKTORKA: No, je to horší.  

 

BABIŠ: Tak sem pustitě hyene. 

 

DOKTORKA: Co prosím? 

 

BABIŠ: Zavolajtě novinárov. 

 

Přichází menší dav novinářů a hned pokládají dotazy. 

 

DOTAZ: Nechal jste se očkovat? 

 

BABIŠ: Ano, práve som absolvoval první dávku vakcíny. 

Nic to nebylo. A mosím na všecky apelovat – 

nechejte sa očkovat. Není v tom žádný nanočip, 

jak zpívá ta zpevačka. Ani není pravda, že vám 

to zmení DNA či co. Není to pravda, nelžite 

lidem. Žádnou DNA u nás nikdo nemá. 

 

DOTAZ: Kdo je ta paní, která tu sedí s vámi? 

 

BABIŠ: Nevím, nějaká paní. Myslím, že dělala v Setuze.  

 

DOTAZ: Odkdy se bude možné registrovat na očkování? 

 

BABIŠ: Registrace bude spuštěna od poloviny ledna. 

Bohužel ajťáci nám ještě nezprovoznili ten nový 

web. Přitom dostali zadání už na Štědrý den. 

Takže ajťáci to zdržujou, ale my to spustíme. 

 

DOTAZ: Zvládnou registraci i starší občané? 

 

BABIŠ: Samozřejmě, je to jednoduché. Kliknou na stránku 

registrace tečka mzcr tečka cz lomeno ockovani 

lomeno covid tečka devatenáct. Tam zadají svůj 

telefon. Dojde jim potvrzovací kód. Potom zadají 

své údaje, dojde další potvrzovací kód. Jak bude 

volný termím, dojede sms s novým potvrzovacím 

kódem. Vyberou si termín, dojde potvrzovací kód 

a je to.  

 

DOTAZ: Co když to nezvládnou? Pak se neočkují, dostanou 

ten covid a třeba i umřou. 
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BABIŠ: Prosím vás, jestli umřou na covid, přijde jim 

potvrzovací smska. To je zařízené. 

 

DOTAZ: Jaké skupiny obyvatel se budou očkovat první? 

 

BABIŠ: Tak samozřejmě první lidé starší osmdesáti let a 

zdravotníci. Potom pečovatelé o staré a nemocné, 

pak dva, tři hejtmani, pár úředníků a bohatí 

lidi. Potom přijde skupina sedmdesát plus. 

 

DOTAZ: Proč jste si vybral k očkování právě tuto 

nemocnici? 

 

BABIŠ: To nemá žádný souvis. Chtěl jsem na tomto místě 

poděkovat všem doktorům a sestřičkám za jejich 

obetavou práci. A taky dobrovolníkům, kteří tu 

pomáhají. Dokonce i několika politikům. Primátor 

Hřib, dělal lékaře, teď tady pomáhá. Zdechovský, 

ten nic neumí, tak aspoň vytírá. Aj já jsem 

využil své odbornosti - nahlásil jsem ředitelovi 

dvě sestřičky, které ho pomlouvaly. Prostě velké 

díky všem a společně to zvládnem. 

 

DOTAZ: Ještě poslední dotaz – je hotová očkovací 

strategie? Už se ví kdy a kde se bude očkovat a 

jak se budou rozdělovat vakcíny? 

 

BABIŠ: Ano, to je už jasné, vakcíny budu hejtmanům 

rozdělovat já osobně. Každé úterý a čtvrtek za 

úřadem vlády. A teď mě omluvte. 

 

Odchází, novináři s ním. Zůstává paní Řepíková s doktorkou. 

 

DOKTORKA: Tak se do toho dáme, paní Řepíková. 

 

ŘEPÍKOVÁ: A musí to být ta velká stříkačka? 

 

DOKTORKA: To víte, že nemusí. To je veterinární. Na 

dobytek. 

 

Bere normální malou stříkačku a aplikuje vakcínu. Scéna upadá 

do tmy. 
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OBRAZ 12 
 

u Havlíčka, online vláda 

 

BABIŠ, PLAGA, SCHILLEROVÁ, HAVLÍČEK, HAMÁČEK, BLATNÝ 

 

Na potemnělé scéně je psací stůl se svítící lampičkou. U stolu 

sedí Havlíček pouze ve slipech a bádá – soustředí se nad 

zkumavkou a stříkačkou (dramatická hudba?). Potom vykřikne. 

 

HAVLÍČEK: Mám to! Heuréka! Dokázal jsem to. 

 

Bere mobil a vytáčí číslo. Po chvíli se ozve Babišův hlas. 

 

BABIŠ: (pouze hlas) Kde stě Havlíček! 

 

HAVLÍČEK: Přišel jsem na to! Dokázali jsme to! 

 

BABIŠ: Co to melete? Co zme dokázali? 

 

HAVLÍČEK: Pane premiére, celou noc jsem nespal. A podařilo 

se mi z ampule vytáhnout sedm dávek vakcíny! 

 

BABIŠ: Seděm dávek? Fakt? 

 

HAVLÍČEK: Opravdu. Tedy ta sedmá je jenom poloviční. Tu 

můžeme klidně dávat učitelům. Kdy je nejbližší 

jednání vlády?  

 

BABIŠ: No teď. Online. Čekáme, kdy se připojíte. 

 

HAVLÍČEK: Jejda, já zapomněl. Zapnu si notebook.  

 

BABIŠ: A Havlíček, oblečte sa, určitě stě zase ve 

slipech. Aspoň do půli těla. Ať zas není ostuda. 

 

HAVLÍČEK: Nebojte. Za chvilku se připojím. 

 

Pokládá telefon a obléká se. Rychle se obleče do půli těla, 

ale jen do té spodní – kalhoty a boty. Přitom otevírá notebook 

na stole a připojuje se. 
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HAVLÍČEK: (sedá si) Haló, haló, je tam někdo? Dejte mně 

znamení, jestli mě slyšíte. 

 

BABIŠ: No ano, bohužel vás vidíme. Řekl jsem abyste sa 

oblekl.  

 

Na různá místa na jevišti přicházejí ministři s otevřenými 

notebooky. 

 

HAVLÍČEK: Ano, to jsem zvládl. 

 

HAMÁČEK: Pěkná kravata. 

 

BABIŠ: Havlíček nespal a podařilo se mu z ampule 

vytáhnout sedm dávek! Víte, co to znamená? 

 

BLATNÝ: Sedm dávek? To je skvělé, naočkujeme více lidí. 

 

PLAGA: To můžeme začít očkovat i učitele. 

 

BABIŠ: Ano, to už je domluvené.  

 

SCHILLEROVÁ: A nebude to chtít Pfizer zaplatit?  

 

BABIŠ: Nesmysl, to by museli změnit smlouvu. Ale radši 

jim zavolám. 

 

HAMÁČEK: A nemohl byste z ampule vytáhnout i osmou a 

devátou dávku? Pro hasiče a policii  

 

HAVLÍČEK: Zkusím to. Dnes v noci. 

 

BLATNÝ: Hlavně musíme očkovat a očkovat. Pane premiére, 

někteří hejtmani mě opakovaně urgují o dodávky 

vakcín. Prý ještě nic nedostali. 

 

BABIŠ: No tak jsou neschopní. Hejtmani za ANO mají 

vakcín dost. Mosí se víc snažit. 

 

SCHILLEROVÁ: Nechtělo by to rozjet nějakou kampaň? 

 

BABIŠ: Kampaň tady jede, co jsem v politice. 

 

HAMÁČEK: Už jsme to rozjeli. Bude Tik Ťok 
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BABIŠ: Nezmysel. Žádný Ťok už nebude, toho jsem 

vyhodil. Nezvládl mýtný systém. 

 

HAMÁČEK: To byl Dan Ťok. Tohle je Tik Ťok. 

 

BABIŠ: To je kdo? 

 

HAVLÍČEK: To je jeho bratr. 

 

PLAGA: Sociální síť pro mladé. Něco jako youtube pro 

zvláštní školy. 

 

BLATNÝ: Proč pro mladé? My to potřebujeme dostat 

k důchodcům. 

 

HAMÁČEK: To domluvil Prchal. 

 

BABIŠ: To je Márova práce? Tak o tom se nediskutuje. Co 

tam máme dál? 

 

BLATNÝ: Máme tady žádost Karlovarského kraje. Mají plno 

a potřebují převézt několik pacientů do Německa. 

Já bych jim to povolil. 

 

BABIŠ: Musíme se poradit s Prchalem. 

 

BLATNÝ: Ale to je spíš odborná otázka. 

 

BABIŠ: Není! Nic není odborná otázka! Všecko je otázka 

PR. Co si asi řeknou lidi, když buděm pacienty 

převážat do Nemecka? No že zme neschopná vláda! 

 

PLAGA: To je pravda. 

 

BABIŠ: Držte hubu, Plaga. 

 

PLAGA: Já myslel ty lidi. 

 

BABIŠ: Nikoho nikam vozit nebuděme. Jak to říkal ten 

zubař - jestli mají umřít, tak stejně umřou. 

 

BLATNÝ: To jim mám říct? 

 



Best in Covid   66 

BABIŠ: Kdo je v karlovarském kraji hejtman? 

 

HAVLÍČEK: Kulhánek ze STANu. 

 

BABIŠ: Tak ten zrovna ať na nějaké převozy zapomene. Co 

kdyby je tam nedajbože vyléčili? Blatný, vy se 

radši soustřeďte na toho psa. Dyť z teho nic 

nefunguje. Lidi říkají, že chcípl. Mosítě ho 

znovu přepracovat. 

 

HAMÁČEK: Už zas? To už není pes, to je osel se dvěma 

hlavama.  

 

SCHILLEROVÁ: My podle něho zpřísňujem. Ale už nerozvolňujeme. 

 

BLATNÝ: My podle něho už ani nezpřísňujeme. My 

zpřísňujeme podle Prchala. 

 

PLAGA: V tom psovi jsou prostě špatná kritéria. My to 

řešíme podle počtu nemocných. Ale my nevíme, kdy 

se uzdraví. Já bych rozvolňoval podle mrtvých. 

 

HAVLÍČEK: Já bych pro jistotu rozvolňoval až podle počtu 

spálených. 

 

BABIŠ: Mrtví, spálení – to je jak volební program SPD. 

 

SCHILLEROVÁ: Jo mimochodem, byli u mě zase vlekaři. 

 

BLATNÝ: U mě taky. 

 

PLAGA: U mě taky. 

 

HAMÁČEK: I u mě. 

 

HAVLÍČEK: U mě taky, byli u všech. Chtějí vědět, kdy můžou 

otevřít vleky. Jak to vidí zdravotnictví? 

 

BLATNÝ: Lyžařské vleky? Nejdřív v srpnu. 

 

HAVLÍČEK: Nemohli by dostat výjimku? 

 

BABIŠ: Kolik máme v holdingu vleků? 
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HAVLÍČEK: Ani jeden. 

 

BABIŠ: Žádné výjimky udělovat nebudem. Teď další věc. 

Je tu těn sputnik. 

 

Schillerová zakloní hlavu sleduje oblohu. 

 

BABIŠ: Budeme ho potrebovať. 

 

BLATNÝ: Já myslím, že nebudem. 

 

BABIŠ: Už zase myslitě, Blatný. To nebyla otázka. My 

prostě dovezeme od Rusů Sputnik. 

 

BLATNÝ: Vojtěch s Prymulou sice objednali málo vakcín, 

ale to se dorovná. A Sputnik není schválený. 

 

PLAGA: Oni objednali málo vakcín? Proč? 

 

BABIŠ: Do teho nikomu nic není. Vy ste jak ti debilní 

novináři. Furt proč, proč. Prostě proto. Až za 

vama přijde obchodník a dá vám lepší nabídku, 

když jim počkáte, tak do toho taky půjdete. Oni 

na těch jipkách ještě chvílu vydrží. A už sa do 

toho neserte. 

 

HAMÁČEK: Ale dobře víte, že Sputnikem nemůžeme očkovat. 

 

BABIŠ: Nikdo s ním očkovat nebude. Bude ve skladech. 

 

BLATNÝ: Ale my potřebujeme vakcíny k vyočkování. Ne 

vakcíny ve skladech. 

 

BABIŠ: Blatný, existují důležitější veci, než lidský 

život.  

 

SCHILLEROVÁ: Naděje? Láska? 

 

BABIŠ: Černý prachy na volební kampaň. 

 

SCHILLEROVÁ: Ježiš, já jsem taková kráva. 

 

Rychlá výměna scény jednání vlády za zpravodajské studio. 
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ZPRÁVY VI 

 
Hraje znělka, během které nastoupí redaktorka do televizního 

studia.   

 

REDAKTORKA: Ježiš, já jsem taková kráva – přesně tato slova 

použila ministryně financí, když zjistila, že 

v propagačním videu natáčeném v autě, nepoužila 

bezpečnostní pásy. Jako omluvu věnovala 

dobročinné nadaci deset tisíc korun z fondu 

evropských dotací. 

 

Dnes v Poslanecké sněmovně vystoupil zpěvák 

Daniel Landa. Pronesl projev k poslancům a 

přednesl ultimátum blanických rytířů. Příští 

týden ve Sněmovně vystoupí zpěvačka Helena 

Vondráčková s Alexandrovci se svým oblíbeným 

pásmem Žaluji. 

 

Vláda chystá další lockdown a prodloužení 

nouzového stavu. Podle ministra Plagy to bude 

nejtvrdší lockdown od dob husitských válek. Jak 

napsal ministr v tiskovém prohlášení: vozové 

hradby nahradí kontroly na hranicích okresů, 

místo brnění budeme mít FFP2 respirátory a 

testování se nebude provádět palcátem, ale 

tyčinkou do nosu. Bohužel, oba zemanové – Žižka 

i Miloš, se tentokrát nezúčastní.  

 

Nouzový stav ještě musí schválit Poslanecká 

sněmovna.  
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OBRAZ 13 
 

Poslanecká sněmovna 

 

BABIŠ, HAVLÍČEK, HAMÁČEK, BLATNÝ, PŘEDSEDA, BARTOŠ, FERI, 

OKAMURA, ONDRÁČEK, VOLNÝ, DAV POSLANCŮ 

 

Na pódiu jsou židle, řečnický pultík a stolek pro předsedu 

Sněmovny, který řídí schůzi. Do sálu Sněmovny přicházejí 

ministři i opoziční politici doprovázení davem bezejmenných 

poslanců. Všichni mají roušky. Toto jednání je velmi hlučné, 

neukázněné, několikrát přerušované předsedou žádajícím klid. 

 

PŘEDSEDA: Dobrý den, dámy a pánové. Já vás prosím, abyste 

zaujali svá místa v lavicích a utišili se. 

 

Poslanci si postupně sedají, ale hluk je stále. 

 

PŘEDSEDA: Prosím o klid. Čeká nás dnes důležité 

schvalování nouzového stavu. O slovo jako první 

požádal premiér Andrej Babiš. 

 

BABIŠ: (jde k pultíku) Vážené dámy a pánové. Situaci 

jistě všichni znáte. Čísla jsou prostě špatná. A 

všichni víme, kdo za to može. Može za to britská 

dotace – pardon, mutace. (smích z lavic) No 

smejte sa. Kvůli opozici jsme tu měli covid na 

podzim! (křik ve Sněmovně) 

 

PŘEDSEDA: Prosím o klid! 

 

BABIŠ: My teď mosíme logicky vsadit všecko na jednu 

kartu. Zpřísnit opatření a vyhlásit nůzový stav. 

(hučení davu) Naša vláda dělá maximum. Očkuje se 

každý den. Bohužel neschopná Evropská unie, nám 

dodala enem tolik vakcín, kolik jsme si 

objednali. Ostatní státy si objednaly víc a 

dostali víc. To prostě není fér! 

 

FERI: (z místa) Proč jsme neobjednali víc? 

 

BABIŠ: Prosím vás, to je vidět, že opozica tomu vůbec 

nerozumí. Prymula nemohl objednat víc vakcín. A 
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vítě proč? Protože logicky nechtěl všecko vsadit 

enem na jednu kartu. Objednal půlku a čekal na 

lepší nabídky. No a ty nepřišly. Já jsem dnes ve 

tři ráno volal Uršule Lajenové. A ta mi jasně 

řekla, ať už jí ve tři ráno nevolám. 

Naštěstí je ale naše vláda tak flexibilná, že i 

když nám unie dodala málo vakcín, pořád jich 

máme plné sklady. Máme registr očkování, máme 

psa, pořád jsme Best in Covid (smích v sále) 

 

PŘEDSEDA: Ticho prosím! 

 

BABIŠ: Máme před sebou nejtvrdší lockdown. S tímto 

bezprecedentním opatřením sůhlasili všichni 

ministři. Žádáme proto komunisty o nouzový stav. 

Děkuji. (odchází a ještě dodává) Jo a Sněmovnu 

taky žádáme. 

 

PŘEDSEDA: I já děkuji. Další v pořadí vystoupí ministr 

zdravotnictví. Pan Blatný. Prosím. 

 

BLATNÝ:  (od pultíku) Děkuji za slovo. Já chci za prvé 

upřesnit, že s takzvaným lockdownem jsem 

souhlasil, ale požadoval jsem šest týdnů. Tři 

týdny nic neřeší. (bučení ministrů) Teď ještě ke 

konkrétním opatřením. Zazněly zde dotazy, zda je 

možné ušít si respirátory FFP2 doma 

z mikrotenových sáčků. Paní Semelová s jedním 

takovým dokonce přišla. Říkal jsem jí, že to 

možné není, ale už byla v bezvědomí. Takže 

komunisti mají výjimku. (smích, naštvaný Babiš)  

 

PŘEDSEDA: Klid prosím! 

 

BLATNÝ: K tomu povinnému testování vás můžu ubezpečit, 

že antigenních testů je dostatek. Musím 

poděkovat ministrovi Hamáčkovi, podařil se mu 

malý zázrak. Zajistil státu antigenní testy od 

krachující firmy s utajeným vlastníkem se sídlem 

ve stavebninách za dvojnásobnou cenu, takže 

firmy ani školy nemusí mít obavy, že by neměly 

čím testovat. (nesouhlasný křik)  

Závěrem vás chci poprosit o podporu nouzovému 

stavu. Víte, je možné, že děláme sem tam chyby. 
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Je to naše první pandemie. Ale já vám slibuji, 

že ještě dvě tři takové pandemie a my se to 

naučíme. Děkuji. (za pokřiku i potlesku odchází) 

 

PŘEDSEDA: Prosím poslance o klid, aby nechali vystoupit 

ministra Havlíčka. 

 

HAVLÍČEK: (od pultíku) Děkuji. Já jsem s lockdownem 

souhlasil. Ale určitě si asi myslím a jsem 

přesvědčen, že mám názor, že je příliš tvrdý a 

dlouhý. Osobně jsem vládě navrhoval víkendový 

lockdown v srpnu. Bohužel můj návrh neprošel. 

Naopak se mi podařilo prosadit, že všechny firmy 

pojedou dál. Podle našich ekonomů v nich nehrozí 

riziko šíření viru. (křik poslanců) A nevím, kdo 

poradil firmě Pfizer, aby si účtovala další 

dávky vakcíny, které se podaří z ampule 

vytáhnout. Ale i na to bude třeba dalších 

financí. A ty dostaneme od škodovky. Ne od 

holiče z nějaké zapadlé provozovny. Děkuji a 

choďte do práce. (za pokřiku odchází) 

 

PŘEDSEDA: I já děkuji a jako další s přednostním právem 

vystoupí ministr Hamáček.  

 

HAMÁČEK: (od pultíku) Děkuji. Kolega Blatný tady říkal 

s prominutím nesmysly o neprůhledných firmách a 

předražených testech. Ano, je to pravda. Ale 

zapomněl dodat, že jsme požadovali testy 

s vysokou mírou negativních výsledků. Aby firmy 

měly klid na práci. A to nám dokázala zaručit 

pouze ta jedna firma. (pískot) A není pravda, že 

má sídlo ve stavebninách. Tam má svoji hlavní 

pobočku. Jinak sídlí na běžné adrese v paneláku, 

kterou sdílí s dalšími padesáti firmami. 

A když už jsem tady, využiju toho, abych 

upřesnil ještě jednu věc, na kterou se často 

ptáte. Jak zajistíme, aby lidi nepřejížděli 

z okresu do okresu. Je to jednoduché. My našim 

občanům důvěřujeme! (potlesk) No a taky povoláme 

armádu. Hranice okresů bude střežit dvacet tisíc 

ozbrojených vojáků. A teď pozor, kontrolní 

otázka. Co udělá tříštivý granát vzor 44 se 

škodovkou vzor 125? 
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ONDRÁČEK: Vybuchne! 

 

HAMÁČEK: Vybuchne, správně. Ale hlavně? Hlavně exploduje. 

Takže já bych si nějaké přejíždění mezi okresy 

rozmyslel. (za pokřiku odchází) 

 

PŘEDSEDA: Děkuji ministru Hamáčkovi, s faktickou poznámkou 

se do debaty přihlásil pan Ondráček z KSČM. 

 

Přichází Ondráček v uniformě VB, v přilbě, s pendrekem. 

Poslanci bučí, Ondráček bouchne pendrekem do pultíku. 

 

ONDRÁČEK: Rozejděte se! (křik) Promiňte síla zvyku. Já vám 

řeknu jednu věc. Mně se ty vojáci líbí. Na lidi 

musí být přísnost. Dostali jsme zprávu, že v 

Ruzyni vyvinuli psa, který v davu lidí bezpečně 

rozpozná pach koronaviru. Pokud pes takovou 

osobu označí a ona se dá na útěk, pes ji strhne 

k zemi a zadržuje ji do příchodu bachařů. Ti už 

pak provádí další hmaty a chvaty. Tímto děkuji 

naší vězeňské službě. (nesouhlas poslanců) 

 

FERI: (z místa) To by vám šlo! 

 

ONDRÁČEK: Držte huby! (bouchnutí pendrekem) Tebe si ještě 

podám, máničko! (na Feriho) 

KSČM podpoří nouzový stav. Požadujeme pouze, aby 

vojska Rudé armády mohla vstoupit na naše území 

a mohla pomáhat českým vojákům v ochraně našich 

spoluobčanů tříštivými granáty. Děkuji. 

 

Ondráček odchází za pískotu poslanců. Nakonec to ale nevydrží 

a vrhne se obuškem na Feriho. Honí se po jevišti. Feri se 

zachrání u putíku. 

 

PŘEDSEDA: S faktickou poznámkou poslanec Feri. 

 

FERI: Děkuji za slovo. Víte, byli u mě vlekaři. 

 

DAV: U mě taky! U mě taky! 

 

PŘEDSEDA: U mě taky. 
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FERI: Oni jsou schopni zasněžovat i v srpnu. Ale 

potřebují mít jistotu, že to dostanou 

proplaceno. Tu jistotu s naší vládou nemají. 

Naše vláda nedokázala proplatit ani slíbené 

odměny našim zdravotníkům! Už na ně čekají rok. 

Fuj, ostuda!(za pokřiku odchází) 

 

BABIŠ: (z místa) To je lež! Nelžite! Nelžite! 

 

PŘEDSEDA: Klid prosím! S přednostním právem předseda 

Bartoš. 

 

BARTOŠ: (od pultíku v kostýmu Jacka Sparrowa) Pan 

premiér má pravdu. Je to lež. Odměny byly 

vyplaceny. Ale zatím jen ředitelům nemocnic a 

jejich náměstkům. Na sestřičky se ještě 

nedostalo. (další křik) 

Ale já jsem chtěl vystoupit k jiné věci. Pan 

premiér přišel s nápadem úředních maturit. To 

myslíte vážně? Za Piráty chci říct, že takový 

návrh nikdy nepodpoříme. A vraťte peníze 

sestřičkám! (za pokřiku odchází) 

 

PŘEDSEDA: Prosím o klid. Dneska se tu opravdu nedá 

pracovat. S přednostním právem předseda Okamura. 

 

OKAMURA: (od pultíku se šátkem na hlavě) Tak já se musím 

smát, vážení přátelé. Tady se řeší nějaké úplně 

zbytečné maturity. Naši voliči třeba nikdy 

žádnou maturitu nepotřebovali. Na to, aby naši 

voliči volili SPD, žádnou maturitu nepotřebují. 

Voliči SPD nepotřebují vůbec žádné vzdělání. My 

totiž máme vysokou školu života! (hluk, křik) 

 

PŘEDSEDA: Ticho prosím, ať může pan předseda dokončit 

myšlenku. 

 

OKAMURA: Ano, s tím jsem měl vždycky problém. Program 

hnutí SPD je založen na vysoké škole života. A 

toto vzdělání nám říká, že největší problém jsou 

migranti, kteří v naší heterosexuální populaci 

šíří covid jako teroristickou zbraň! My 

potřebujeme více pitev uprchlíků! SPD nouzový 

stav nepodpoří! (potlesk, křik) 
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PŘEDSEDA: Děkuji. A protože přednostní práva skončila, tak 

prvním řádně přihlášeným do diskuze je poslanec 

Volný. Ale nikde ho tu nevidím. 

 

Do ticha se ozvou hlasité kroky. Na scénu přichází Volný. 

V dlouhém kabátě s obrovskou židovskou hvězdou na zádech i na 

hrudi a jako jediný bez roušky. Dojde až k pultíku. 

 

VOLNÝ: Všichni máte vysokou školu života. Proto vám 

nemusím vysvětlovat, co tato hvězda v minulosti 

znamenala. Tato hvězda vždy symbolizovala odpor 

obyčejných lidí vůči vládě! Nosila se s hrdostí 

a člověk si ji musel zasloužit! (křik poslanců) 

 

PŘEDSEDA: Já prosím Sněmovnu o klid. A vás, pane poslanče, 

žádám o nasazení roušky. 

 

VOLNÝ: Víte, co je to 5G záření? Nevíte. Jinak byste 

nemluvil o nějaké roušce.  

 

PŘEDSEDA: Znovu vás vyzývám, abyste si nasadil roušku. 

 

VOLNÝ: Pane předsedo. Četl jste ženevskou úmluvu o 

zacházení se zajatci? Nečetl. Jinak byste věděl, 

že já mám právo odmítnout se nechat mrzačit... 

 

PŘEDSEDA: Naposledy vás vyzývám, vezměte si roušku a buďte 

ohleduplný k ostatním poslancům. Jinak vám vypnu 

mikrofon. 

 

VOLNÝ: To si můžeš zkusit! Já jsem zvolený zástupce 

lidu. Přijdu za tebou a vezmu si tvůj mikrofon. 

 

PŘEDSEDA: Klidně přijďte. 

 

VOLNÝ: Pane předsedající, vy jste členem zkorumpované 

partaje, která si nazvrací do úst kdykoliv 

k tomu dostane příležitost. Takže... 

 

Křik a nadávky poslanců, občas na Volného přiletí i zmuchlaný 

papír. Předseda mu vypne mikrofon. Volný pouze otevírá pusu 

bez zvuku, hrozí na předsedu a jde k němu. Bere si jeho 

mikrofon. 
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VOLNÝ: Takhle mě neumlčíte! Takže... 

 

Na místo přispěchají další poslanci a přetahují se s ním o 

mikrofon. 

 

VOLNÝ: Já jako zvolený zástupce lidu si tu můžu říkat, 

co chci. Jestli tady pudeš, dostaneš flákanec! 

Takže... 

 

To už se na něj sesypou ostatní poslanci a dojde k bitce. 

Jediný, kdo se nezapojí, je Babiš. Sedí, sleduje bitku a potom 

se zvedne a začne mluvit k publiku. 

 

BABIŠ: Takže čau lidi. Takhle si tady žijeme. Od 

jednání k jednání, od kauzy ke kauze. Někdy 

dostaneš dotaci, jindy přiletí flákanec. 

 

Začíná zpívat, křik za ním postupně utichá, všichni 

poslouchají. Zpívá píseň Always Look on the Bright Side of 

Life z filmu Život Briana. Halfplayback s českým textem. 

 

 

Já nechtěl do strany 

Byl jsem svazák nadaný, 

ale řekli pojď a tak jsem šel. 

Když jsem hledal v práci smysl, 

prachy, moc a šnicl, 

Šuman pro mě pochopení měl. 

 

V klídku proplout se snaž, kam vítr tam plášť 

V klídku proplout se snaž, kam vítr tam plášť 

 

Když komouši vzali roha, 

přiletěl jsem od Maroka, 

nastartoval holding Agrofert. 

Že prý byl jsem v StB? 

Mám složku na tebe! 

Poletíš jak namydlenej blesk. 

 

V klídku proplout se snaž, kam vítr tam plášť 

V klídku proplout se snaž, kam vítr tam plášť 
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Ve frontě na kozy,  

s lehkostí yakuzy 

vymyslel jsem geniální plán 

Čapí hnízdo, koňů pár, 

za evropské prachy mám 

a za dvacet litrů na noc apartmán. 

 

V klídku proplout se snaž, kam vítr tam plášť 

V klídku proplout se snaž, kam vítr tam plášť 

 

Když kšeft se nedaří, 

a když větší gauneři 

připraví ti chvíle nemilé. 

Koupíš novinářů hordy, 

plakáty, billboardy 

a je z tebe náhle premiér. 

 

V klídku proplout se snaž, kam vítr tam plášť 

V klídku proplout se snaž, kam vítr tam plášť 

 

Refrén přebírají ostatní herci, Babiš do něj vykřikuje své 

oblíbené hlášky: 

 

Už nelžite, už nelžite! 

Nikdy neodstoupím – to si pametajtě! 

Sorry jako, co je vám do toho! 

To vy jste mě stvořili! 

My chceme znovu motýle! 

Best in Covid! 

 

 

KONEC 
 

 

 

 


