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Každého z nás se jednou někdo zeptá, kde byl tak dlouho, a my nebudeme umět 

 odpovědět. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meteoroložka měla jasno: Bude zataženo! 

Brázda vysokého tlaku byla tak nízká, že na nás nezůstala suchá nitka. 

Potrhnout hráz dokáže i voda. Postavit ji musí člověk. 

Pokud se opravdu něco nepovedlo, tak stvoření světa 

Bylo ustanoveno: Milujte se a množte se. Záhy se ukázalo, že to jde i bez lásky. 

Pravidelně naříkáme na mizerné léto. Podle dochovaných záznamů bylo jedno 

 pěkné na počátku minulého století. 

Na člověka někdy všechno padá. Proto nemáme rádi zimu. 

Ve víně je pravda. Ale najděte tu správnou láhev! 

Vstává v šest, probouzí se v osm. 

Moudré stáří: Nemoudrá pohádka! 

Na stará kolena se rozhodl vyzkoušet jízdu na koni. Začal s houpacím. 

Lidstvo ví, co potřebuje, ale neví, jak to získat. 

Pokud se někdo nezajímá o původ člověka, jsou to opice. 

Podle Darwina pochází člověk z opice už od roku 1871. 

Kdyby Féničané tušili, kolik tragedií způsobí peníze, setrvali by u výměnného 

 obchodu. 

První muž s předpotopními názory byl Noe. 

Když nevíme kudy kam, někoho tam pošleme. 

Smějeme se mnoha směšným věcem. Nejčastěji sobě. 

Celý den jsme nic nedělali. Zítra v tom budeme pokračovat. 

Ponocování není zdravé, všichni ponocní časem umřeli. 

Indiáni téměř všichni vymřeli, protože celý život seděli u ohně, bojovali 

 s nepřátelskými kmeny a kouřili dýmku míru. 

Byl tak unavený, že dokázal udělat krok pouze jednou nohou. 

Když vás něco rozčilí, zachovejte naprostý klid! 

I ševci se do sebe někdy pořádně obují! 

Osobně mu vynadal. Přes počítač! 



Stála jako hruška v širém poli, ale na zahrádce. 

Jsou věci, které vznikají nedopatřením. Třeba děti. 

„Kam panenky, kam jdete?“ ptali se myslivci. Dostali neslanou nemastnou  odpověď. 

 Měli se raději zeptat paní kněžny. 

Aby ušetřil za vodu, ucpal v cedníku všechny otvory. 

Přestávky musí být ve škole zachovány, jinak by žáci kouřili při vyučování. 

Školníkovi nevadí, že žákyně na záchodě kouří, ale že po nich učitelky  nevyvětrají. 

Dělostřelci ládovali děla. Štáb sebe. 

Otylost není zdravá, ale ukažte mi  někoho, kdo zhubnul po deseti jitrnicích! 

Ze všech ptáků máme nejraději kachny. Na pekáči. 

Chtěl všechno vyzkoušet na vlastní kůži. S muchomůrkou zelenou se mu to  povedlo jen 

 jednou. 

Měl z pekla štěstí, jeho anděl strážný selhal. 

Skočit z výšky pěti metrů není žádná odvaha, ale skočit do takové hloubky! 

Školy dávají doklad o vzdělání, knihy znalosti. 

Chtěl se stát ministrem školství, aby jednou provždy zrušil matematiku. Přepočítal se! 

Je to lajdák, i běh na 100 metrů se snaží odbýt co nejrychleji! 

Alkohol je metla lidstva. Ale příjemná! 

Byl dobře naložený, z hospody jej vezli na trakaři. 

Dříve se to v hospodách často mydlilo, dneska se už na hygienu tolik nedbá. 

Po kouření bude v hospodách zakázáno i čepování piva. 

Nastává konec Indiánů v Čechách. Dýmku míru si už nevykouříme ani v šenku. 

Pošta obnoví lahvovou poštu, začne doručovat pivo v plechovkách. 

Železnice budou prodávat zpáteční jízdenky jen na cestu tam. 

Rychlovlaky nabízejí řadu služeb. Nově i službu pohřební. 

Chovatelé psů jsou na svoje miláčky hrdí, ale měli by je místo štěkání naučit 

 zpívat koledy. 

Pracuje rád. Nejraději málo. 

Při práci má obě ruce levé, při milování  to není tak nápadné. 

Přičinlivé ruce jsou lepší než poplužní dvůr. 

Radost z dobře vykonané práce poněkud kazí její kvalita. 

Práce polidštila opice. Štěstí potkalo opice, které polidštění unikly. 

Doma se cítí jako v práci. V cirkusu dělá šaška. 

Celý den dělal budku pro špačky. Potom do ní pět let házel špačky od cigaret. 



Už jme tam byli. Víckrát tam nepůjdeme. Nic nedělat není naším zvykem. 

Někdy bychom potřebovali desatery ruce. Nebo aspoň jednu šikovnou. 

Při práci někdy užijeme hodně legrace. Po práci víc. 

Něco děláme, aby se neřeklo, protože když nic neděláme, řekne se ledacos. 

Stroje za nás mohou pracovat, nikoli myslet. 

Když uvažujeme o smyslu života, napadají nás samé nesmysly. 

Ať mluvíme o čemkoli, mluvíme o životě. 

S prázdnou hlavou nevymyslí ani trakař. Bez hlavy to není o nic lepší. 

Život je pes. Identifikace je obtížná, nenosí známku. 

Suverenita je schopnost předstírat, že v hrnci bez dna máme vodu. 

Někdy je užitečné zavřít televizi, otevřít okno a poslouchat ptáky. 

Při sledování televize máme dojem, že dávají přednost nejhloupějším  Čechům. 

České seriály mají špatnou pověst. Jsou jeden jako druhý a každý druhý je  k nedívání. 

Jako tiskové mluvčí se osvědčují husy. Hodně kejhají, ale nic neřeknou. 

Dobrý čin je víc než slovo, ale příliš se o něm nemluví.      

Ze školních let mi zůstaly v paměti jen dny za školou. 

Sokrates to myslel dobře, ale příliš myslel, to se nepromíjí. 

Hemingway psal vestoje. Mně to nejde ani vleže. 

Napsal řadu básní na oslavu piva. Jednu kratičkou věnoval dršťkové  polévce. 

Sen surrealisty: Napsat srozumitelnou báseň ! 

Počítal, že se svou knihou udělá díru do světa. A nemýlil se, propadla! 

V myslivecké a rybářské latině je snadné zastřelit úhoře. 

Chápeme, že Stendhal nebo Balzac psali bez elektřiny, ale jak to dokázali bez 

 počítače? 

Slušní lidé nikoho nezajímají. O darebácích se natáčejí seriály. 

Srdce je infantilní symbol ze starých milostných románů. 

Na Parnasu chtěl sedět vedle Shakespeara, ale musel se spokojit s Kláskovou 

 z Lucerny. 

Když neví, jak nazvat právě dokončený abstraktní obraz, nazve ho Žena. 

Knihy matou. Příkladně Robinson nepotkal Pátka ve čtvrtek, nýbrž ve středu, a 

 nebylo to na opuštěném ostrově, ale v baru na Long Islandu. 

Leckdo žije na sekeru. Nikola Šuhaj na ni doplatil. 

Někteří herci hrají, někteří jsou u divadla. 

Dobrovolné vstupné bylo stanoveno na dvě stovky. 



Spokojenost je krátká vzdálenost mezi dvěma nárazníky. 

Mnohá mudrosloví věnují pozornost lásce, počasí či penězům. Znáte však aspoň  jedno 

 o algebraické lingvistice? 

Mylně s domnívali, že je zbožný. Na kolena jej srazil život. 

Místo počítače, televizoru a auta nabídl exekutorům svoje duševní bohatství. 

Přepaden lupiči usoudil, že mohl dopadnout hůř, kdyby jej přepadl exekutor. 

Když Richard III zvolal „království za koně,“ myslel na koňský guláš. 

V novinách čteme jen o celebritách, to však  neznamená, že slušní lidé vymřeli. 

Noviny mohou být i dobré. Na podpal! 

Nepravdivé je tvrzení, že divočáci zničili golfové hřiště. Pouze udělali jamky na  

 nesprávných místech. 

Stalo se zvykem číst noviny odzadu, pouze výsledky sportovních utkání mají 

 trvalou platnost. 

Kdo šije horkou nití, dělá křivý steh. 

Pokouší se vyrobit suchou vodu. V úspěch věří pouze jeho psychiatr. 

Když řinčí zbraně, Múzy ochotně přibrušují ostří. 

Na bitevních polích nacházeli lidé smrt. Dnes tam hledají trofejní předměty. 

I stojící hodiny ukazují dvakrát denně správný čas. 

Slepice si na letní čas zvyknou, ale kohouta mají za lenochoda. 

Člověk je proti rybám nedokonalý tvor. Nevydrží dlouho pod vodou a moc mluví. 

Krátkozraký důchodce chtěl zasáhnout špačka na třešni. Sestřelil vnuka. 

Silničáři se připravují na zimu již v létě, perou teplé spodní prádlo. 

V hotelu žádali na nové síle k mytí nádobí zdravotní průkaz a znalost angličtiny. 

Móda je dočasná porucha estetického vnímání. 

Nápis na zdi:Prověřeno! Samá nášlapná mina! 

Vyvolávaní vojáci odpovídají zvoláním „zde.“ Nepřítomnost nikoho neomlouvá! 

Nevyhazujte neplatné mince. Za sto let za ně dostanete velké peníze. 

Pesimista v zimě zlomí jednu lyži a obává se, že v létě zlomí druhou. 

Demokracie je klíč od neexistujících dveří. 

Kdykoli padne režim, mluví se o revoluci, svobodě a demokracii, ale vždycky jde 

 především o majetek. 

V rámci systémových změn zůstalo vše při starém. 

Dneska musí vynášet i humanita. 

Z ledovce je vidět pouze jedna třetina. Pravda je na tom často mnohem hůř. 



Na prezidentské standartě vítězí pravda celá desetiletí, ale stále se nemá  k tomu, aby 

 zvítězila. 

Jednou někdo poví, jak to všechno bylo, ale také nebude nic vědět. 

Pravda a láska jsou dva kohouti na jednom smetišti. 

Mluvil o pravdě. Byla to samá lež. 

Není třeba bát se pravdy. Horší pořízení je s těmi, kteří ji hlásají. 

Šťastný národ, který má hodně vzdělaných a málo politiků! 

Aristokratické vystupování je známkou duševní poruchy nebo degenerace. 

Mluvit nestačí, také je třeba myslet. 

Hlasoval proti přijetí Archimedova zákona. Navrhla ho opozice. 

Křesťanská morálka je založena na penězích a promíjení vlastních hříchů. 

Pod svatozáří se ukrývají lidé s temnou minulostí. 

Každá doba má svoje velikány. Když je nemá, musí si je vymyslet. 

Když se nevěřící podílejí na darech  státu církvím, neměli by nekuřáci přispívat 

 kuřákům na tabák? 

Současní kněží nemají naději na zrušení celibátu, ale jejich děti se určitě dočkají. 

Haní Jana Žižku s obavou, aby nevstal z mrtvých a nechopil se palcátu.  

Hodnotu měny by nejlépe vyjádřil papírový padesátník. 

Za otrokářského řádu korupce nekvetla, lidé se dali koupit legálně. 

Každý přijatý peníz nemusí znamenat úplatek, může to být pouhá záloha. 

Neber tam, kde už nic není. Hned to poznají! 

Dostal úřad, nikoli rozum. Následky jsou nedozírné. 

Úřad práce: Lidský antikvariát. 

Na radnicích by měli sedět lidé, kteří mají blíž k občanům než k penězům. 

Někteří  radní jsou důležití. Asi jako kanalizace. 

Arogance moci se zákonitě změní v agonii moci. 

Kde je hůl, tam se pes najde vždycky. 

Špatné nelze omlouvat ještě horším. 

Jen zcela bezradní občané naléhají, aby radnici opustili proradní radní. 

Kdo s nimi nesouhlasí, s tím nejednají. Mohl by mít pravdu. 

Mnoha městům by nějaká ta defenestrace přišla vhod. 

Předvolební slib: Zahradních jahod bude dost, když vysbíráte slimáky! 

Stranickou příslušnost může změnit před každými volbami, ale v rodné vsi stále 

 zůstane Pepíkem ševce Nováka od rybníka. 



Ptáci ztrácejí peří, ale na rozdíl od lidí nepřevlékají kabáty. 

Je něco shnilého v zemi, kde paličatá selka může celé roky blokovat stavbu  dálnice. 

Pojal podezření, že mu do bytu namontovali odposlech. Našel ho na WC. 

Vláda zvýšila ceny cigaret, ale začne kuřákům poskytovat kompenzace jako 

 zemědělcům. 

Jsou to slušní  lidé. Nic proti mně nemají. 

Do vězení chodí dopisy na linkovaném papíru, z vězení na čtverečkovaném. 

Hypoteticky jsme si všichni rovni. Prakticky pouze v tom, že každý jednou  zemře. 

Milost udělují panovníci svým dvorním šaškům nebo za peníze. 

Vysvětloval, proč není práce pro všechny. Byla to dobře honorovaná práce. 

Poctivou prací příliš nezbohatneš. Ještě tak řečmi o práci. 

Dobrý člověk ještě žije. Ti ostatní si užívají. 

Všichni jsme vagóny dlouhého vlaku, ale nacházíme se až na konci soupravy. 

Pokud jde o dědictví,  bereme i po pirátech. 

Pomocná ruka nesmí být zároveň nataženou dlaní. 

Noví bojovníci vstávají dnes a denně, jenom není zřejmé, pod jakou korouhví. 

Stojí na šikmé ploše, ale pevně. Má stranickou podporu. 

Z bezpečnostních důvodů budou uzavřeny všechny nebezpečné úseky dálnic. 

Kdykoli je v lese víc aut než stromů, došli jste na parkoviště. 

Někdo před spaním myslí, že  neusne. Někdo nemyslí nikdy. 

Opustit vlast je pohodlnější než setrvat a veslovat proti proudu. 

Civilizace je soubor návyků, které z nás dělají barbary. 

Válka je nejběžnější způsob oživování ekonomiky. 

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že kouření škodí zdraví. Pokud to situace 

 vyžaduje, platí to i o dýmce míru. 

I když o nic nejde, může jít o všechno. 

Láska na první pohled je to poslední, co nám scházelo! 

Mnohokrát slibovala, že uteče k mamince, ale nikdy slib nedodržela. 

České ženy dosáhly světové úrovně, každá má svou kadeřnici a svého psychiatra. 

Ve společnosti budí pozornost zejména dámy, které podstatnou část oblečení 

 nechaly doma. 

Souhlasila, že si ho vezme. Po rozvodu si vzala dům. Děti si vzal manžel. 

Shání dalšího manžela. Zvolila obálkovou metodu. 

Výřečností připomíná kulomet. Ten však neprská. 



Českému jazyku říkáme jazyk mateřský, otcové se většinou nedostanou ke slovu. 

Až se divíme, jaké myšlenky nás napadají, když nás nic nenapadá. 

Mlčel na celé kolo. 

Telefonující žena připomíná kronikářku, telefonující muž telegrafistu. 

Je dobrá ve cvičení psů. Kdyby chtěli, naučila by je i lyžovat. 

Dohadovaly se o účinnosti pracích prášků. Shodly se, že nejlepší bylo mýdlo 

 s jelenem a prababiččina valcha. 

Ženy utrácejí nejvíce peněz za zbytečnosti. Třeba za svoje muže. 

Slíbili si věčnou lásku. Nejméně do jara. 

Připravila denní rozvrh plnění manželských povinností. Těšil se, že si odpočine 

 aspoň v únoru, je o několik dnů kratší. 

Kovářova kobyla nesmí chodit bosá. Kovářka může. 

Zloději odnesli všechny cennosti, pouze manželku nechali ležet. 

Ženy potřebují velká zrcadla, aby na sebe viděly, ale nastávají situace, kdy by se 

 raději neviděly. 

Během běhu z Běchovic do Prahy jej doběhla manželka, zmizela se všemi penězi. 

I na nudistické pláži naříkala, že nemá co na sebe. 

Šikovný kapesní zloděj se obejde i na nudistické pláži. 

Nasadila všechny páky, aby svého milence rozvedla. Potom žila s jeho ženou. 

Psala si deník. Obvykle tak jednou za čtvrt roku. 

Když požádala manžela, aby se hnul a něco dělal, začal točit palci mlýnek. 

Víno, ženy, alimenty! 

Dvacet let platil alimenty za neznámého biologického otce. Kdyby jej aspoň znal! 

Měl pokoj od dětí, hrál si s nimi na Hradní stráž. Učil je stát celou hodinu na 

 místě. 

Nevyhazujte vaničku i s dítětem, ještě ji můžete potřebovat. 

Rodiče vedou děti k tomu, aby se k nim na veřejnosti raději ani nehlásily. 

Neznalosti dnešních dětí zarážejí. Rákosku považují za kokosku z rákosí. 

Nechval den před polednem. Nevíš, co bude k obědu. 

V prachárně utírají ženy prach, ale většinou jen krátkou dobu. 

Pletli si ho s Vaňkem. Už třikrát mu neznámí lidé vraceli stovku. 

Rody vymírají po  meči, po přeslici nebo po dopravních nehodách. 

První manžel uměl všechno, druhý neuměl hrát na okarínu, třetí neumí nic, ale  nosí 

 hodně peněz. 



Nová doba se dopouští starých chyb. 

Marie Terezie vystřídala spoustu milenců. Mohla si to dovolit, Rakousko bylo  tehdy 

 veliké. 

Náhoda nezná zákonitost, zákonitostí je náhoda. 

O všem  nutno pochybovat. O tom pochybovat nelze. 

K ovládání druhých je třeba pevné ruky. K ovládání sebe samého pevná vůle. 

Stáří je nekonečný refrén dlouhé písně. 

Poslední bitvu prohraje každý, o to víc se snažme vyhrát ty předcházející, 

 

C H Y B A M I    S E    Č L O V Ě K      M U Č Í 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mnoho padlých zůstalo na břehu Dunaje po krátce pitce s Turky. 

Za císaře sloužili vojáci až do roztrhání děla. 

Majitelé psů jsou povinni nosit na vycházce náhubek. 

V létě otužilcům ledová tříšť nevadí. 

Jakmile udeřil mráz, vytvořil se na řece med. 

Petr lehne sotva usne... 

Poranil manželce dobrého lékaře. 

Stal se terčem několika atentátů. Zahynul hned při prvním. 

Policisté zachránili potícího se bruslaře, pod nímž praskl led. 

Policisté používají přidělené služební voly. 

Policistům přidělili postele většího kalibru. 

Policie sdělila, že po vyloupení banky je hledán pakatel. 

Přepadená žena se obrátila na polici. 

Byl dopaden při šíření podělaných bankovek. 

Radnice vystěhovala obyvatele z několika domů. Následně je nechala odstranit. 

Při práci rád ukazuje velkou snachu. 

Úsečka je přesně vymezená vzdálenost mezi dvěma boky. 

Opařila si nového přítele. 

Sál byl plný slečen a vadných paní. 

Psi s oblibou zvedají nohu u parníku. 

V celé budově je zakázáno koření. 

Horníci sjedou do šachty a začnou kukat. 

V autosalonu si vyperete nové auto. 



Šetřil na stará polena. 

Komu není shůry dáno, v apatyce neloupí. 

Po pitvě je každý generálem. 

Paganini vlastnil velice cenné house. 

Strop se má ohýbat, dokud je mladý.  

Nechtějte od jalové krávy sele! 

Přepravovali ocelový kolos o váze dvaceti kun. 

K vaření brambor pro prasata je vhodný velký srnec. 

Naučil svého jezevčíka dávat facku. 

Princezna se zlatou hvězdou na cele. 

Seděl u mrtvého. Bál se, že vstane a začne utíkat. 

Některá malá letadla potřebovala před startem zahodit vrtuli. 

Schválili zavržený projekt. 

Je známo, že jmenovaná dlouho pařila ve školní jídelně. 

Poraněná zebra mu celou noc nedovolila zavřít oči. 

Odzemek je rychlý východomoravský kanec. 

Vynikající ztvárnění Libuše udělalo pěvkyni slanou. 

Zápas byl předčasně ukončen pro průtrž vraků. 

Omrzelo ho mrznout, tak se zapálil k kamnech. 

Ovládá šest jazyků slovem i pískem. 

Mokré lněné látky na sluníčku běhají. 

Za polárním kruhem  jsou běžné kruté mravy. 

Do přístavu dovlekli děravou ponožku. 

Velvyslance přejela hlava státu. 

Opatrnost je maskou moudrosti. 

 


