
Každá kráva dělá práva!

K
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KALENTÝN – Podle jedné verze svátek všech nešťast-
ně zamilovaných, zapíjený nadměrným množstvím al-
koholu, dle jiného výkladu oslava svátku svatého Valen-
týna v tradici někdejšího Mezinárodního dne žen, který 
slavili především muži bez žen vydatným popíjením. 
V dehonestujícím přízvisku se ozývá i nelibost k impor-
tovaným, mnohdy komerčně laděným svátkům, k ja-
kým patří právě Valentýn, oslava všech zamilovaných, 
jež podle anglosaského vzoru připadá na 14. února.

Slečno, vy jste romantička? 

Když nejsi na Valentýna zamilovaný, nezoufej. 
Na Dušičky taky není povinné být mrtvý.

V květinářství.
„Zkuste vyjádřit své pocity k ženě květinou.“ 
„Máte přefíkus?“

„Slečno, vy jste romantička?“ 
„Ne, ale můj přítel je Roman Tyčka.“ 

„Máte to přáníčko k Valentýnku s nápisem Jsi 
má jediná?“ 
„Ano.“
„Tak sedmkrát.“

On: „Tlustej tučňák.“ 
Ona: „Cože?“ 
On: „Jen jsem chtěl říct něco, co prolomí ledy.“

„Jéé, to je romantika – svíčky, olej...“  
„Nedělej ze sebe debila a zavři tu kapotu.“

KAMARÁD S VÝHODAMI – Kamarádství obohace-
né o sex. Rozšířený druh vztahu na Západě zvláště mezi 
městskými lidmi do pětatřiceti let. Občasný sex mezi 
známými bez citové zainteresovanosti a příslibu mono-
gamního vztahu predikovalo už lidové rčení: „Kamarád 
taky rád kamarádku na lehátku otočenou k opěrátku.“ 

Zamilovaná dívka píše o Valentýnu SMS svému 
milému: „Jestli spíš, pošli mi tvoje sny. Jestli se 
směješ, pošli mi tvůj úsměv. Jestli pláčeš, pošli mi 
tvoje slzy…“ 
Romantický chlapec jí odpoví: „Seru. Mám ti 
něco poslat?“

Já mám takovou smůlu v lásce, že kdyby z nebe 
padaly kurvy, tak na mě spadne buzerant.

Teď to bude trochu bolet…

Baví se dvě děvčata.
„Jak poznáš, jestli se ti kluk líbí, nebo líbí moc?“ 
„Hodím si mincí. Orel – líbí se mi, panna – líbí 
se mi moc. A ty to děláš jak?“ 
„Hodím do vzduchu kalhotky. Když spadnou 
– líbí se mi, když zůstanou přilepené na stropě – 
líbí se mi moc!“ 

Věděli jste, že na Kanárských ostrovech nežije 
jediný kanárek? A na Panenských ostrovech je to 
to samé. Ani jeden kanárek!
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KAPÁNCI – Pražáci, kteří si o sobě myslí, že jsou kapá-
nek chytřejší než ostatní. Říká se tak na Valašsku. Mo-
raváci zase Pražákům přezdívají „Švédové“. Pravdou 
je, že Praha je stát ve státě a mínění tamějších obyvatel 
nemusí odrážet názory celé republiky. Tohoto antago-
nismu umně využívají někteří politici k rozeštvávání 
občanů. K uměle vytvořenému pejorativnímu termínu 
„pražská kavárna“ proto vzniklo opozitum „hradní paj-
zl“, reflektující nivó prezidenta Miloše Zemana a jeho 
družiny. 
> Strážci panovníkova nočníku > Tatínek měst

KBELÍKOVÁ – Povšechný název stanic pražského 
metra, kde pravidelně dochází z různých důvodů k prů-

On: „Vykuř mi ho.“ 
Ona: „Mohl bys být trochu romantičtější?“ 
On: „Vykuř mi ho… V dešti.“ 

V zubařské ordinaci.
Zubař: „Teď to bude trošku bolet.“  
Pacient: „No dobře.“ 
Zubař: „Spím s vaší ženou...“

Jak přicházejí na svět

Jaký je rozdíl mezi Moraváky a Pražáky?
Moraváci se normálně rodí. Pražáci ne, ti jsou 
totiž vychcaní.

saku vody (Můstek, náměstí Republiky, Smíchovské ná-
draží, Anděl, Dejvická, Bořislavka). Cestující musí buď 
ve vestibulech, nebo přímo na peronech provádět sla-
lom mezi hadry a kbelíky, kam kape voda. Zvláště turis-
té ze západních zemí hledí nevěřícně na tento jev, jež se 
vymyká standardu veřejné dopravy 21. století. 

KDE MOH KRAD – Demokrat. Termín oprášený 
ještě z časů první republiky zrcadlí zklamání obča-
nů z demokratických politiků, kteří si spletli veřejnou 
službu s příležitostí k vlastnímu obohacení se. I název 
Strakovy akademie, sídla Úřadu vlády, se začal vysvět-
lovat tak, že tam „kradou jako straky“. V době dělení 
Československa, kdy si politici víc hleděli svých funkcí 
než státu, se zas říkalo, že vyměnili „republiku za trafi-
ku“. Rozmach erární kleptomanie, jenž měl za násle-
dek obecné znechucení z politiky, vyvolal ze zapomnění 
i prvorepublikovou píseň Nade Hradem, pode Hradem, kra-
du, kradeš, kradem.

Co dělá poslanec na záchodě?

Psychopat napustil jedem peníze, které daroval 
dětským domovům. Zemřelo dvacet poslanců, 
dva starostové a jeden ministr. Žádné dítě zatím 
nebylo ohroženo.

Co dělá poslanec na záchodě? 
To, co ve sněmovně.
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KDO NESKÁČE, NENÍ ČECH – Nápis na zábradlí 
Nuselského mostu v Praze. Slogan se na „mostě sebe-
vrahů“ objevil po fiasku našich fotbalistů na mistrovství 
světa v Německu roku 2006. Namlsáni úspěchy českých 
sportovců z předchozích let zažili fanoušci kruté rozča-
rování, na němž se podepsal i neutěšený stav tuzem-
ského fotbalu mrzačeného úplatkářstvím a intrikami 
bafuňářů. Fandění národnímu týmu jako jediný projev 
vlastenectví vtělený do hesla „Kdo neskáče, není Čech, 
hop hop hop!“ ironizoval spisovatel Jiří Gruša, který ří-
kal: „Kdo neskáče, neskáče. Nic víc.“
> Juventus pivus > Ujfi

Pokud v televizi ukazují jednoho nebo dva 
zločince, je to kriminální zpravodajství. 
Pokud jich ukazují více, je to přímý přenos 
z jednání parlamentu.

V době krize vyšli v Praze vstříc zchudnuvším 
poslancům a senátorům a otevřeli obchod Vše 
za 50 000 Kč. 

Jeden nafoukaný politik poslal do redakce 
článek s přípisem: „Posílám příspěvek, dodělejte 
interpunkci!“ 
Redaktor odpověděl: „Raději pošlete 
interpunkci, my doděláme příspěvek!“

Kolik mrtvých politiků je potřeba k výměně 
žárovky?
Čím víc, tím líp.

KEŠULE – Též keš či keška. Skrytá schránka zvaná 
anglicky cache, kterou hledá za pomoci navigačního 
systému GPS hráč geocachingu, označovaný jako geo-
cacher, resp. kačer. V roce 2018 smetla přívalová povo-
deň čtveřici „kačerů“ při hře v zatrubněné části Motol-
ského potoka v Praze. Dva z nich utonuli.
> Gde Proboha Su

KINDL VAJÍČKO – Speciální druh Kinder vajíčka, 
uvnitř něhož se nachází vysokoškolský diplom. Pojme-
nováno podle Milana Kindla, někdejšího děkana Práv-
nické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, která se 
nechvalně proslavila rozdáváním titulů bez patřičného 
studia. Viz bonmot: „Mám volný víkend, že bych si 
udělal práva v Plzni?“ Mezi tak řečené turbostudenty 
plzeňských práv patřil i starosta Prahy 5 Milan Jančík či 
primátorka Chomutova Ivana Řápková, oba činovníci 
ODS.

O pražské soukromé Univerzitě Jana Amose Ko-
menského (UJAK) se zase hovořilo jako o „výdejně di-
plomů“.

Chytrá kráva

Řápková s Jančíkem jdou do hospody.
Jančík: „Dvě plzně!“ 
Řápková: „A víte co? Dejte nám k tomu dva 
magistry!“




