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Božská VV
WTF, ten hajzl malej mi tu sochu teda pěkně zprznil… Dyk já takle vůbec nevypadala b
Byla sem štíhlounká sexy baba…
	Renda, expert na stavbu těla
Já myslim, že paní Venuška má na svůj věk opravdu suprovou postavu a Podle mě
bude stačit, když si nechá zpevnit ňadra, vyhladit obličej a odsát tuk ze zadečku
a zad… Ale na ten věk fak čupr baba h
Božská VV
Tvl, ty mě dlouho srát nebudeš, ty chechtadlo vystajlovaný… Jak bych asi měla vypadat,
dyž celej den dřepim u vohně a vydělávám kůže? Počkej, až se vrátí Kopčem z lovu, ten ti
vyhladí ksicht tak, že na to do smrti nezapomeneš… A dyby ti to nestačilo, tak ti můžu
rovnou nafackovat těma svejma trčidlama, milánku!
	Páťa, expert na správnou výživu
Já myslím, že paní Venuška by měla nepatrně změnit jídelníček… Aby tam bylo více
zeleniny, obilnin, luštěnin, bílého jogurtu, případně ovoce jako mango nebo papája,
a hlavně se nepřejídat, jíst víckrát denně v menších dávkách a
Božská VV
Ty krávo, ty ses taky poved… My sme rádi, že máme čas vod času mamuta s přesličkovým
dipem, a ty tady budeš mlít něco vo jogurtu a luštěninách… Si tady s náma zkus pár dní
bejt a uvidíš, co je to pořádná papája, ty cajmrsku žvanivej!
	Karel, expert na penzijní připojištění
Paní Venuška si bohužel nespořila na důchod, samozřejmě taky nepočítala, že bude
žít tak dlouho, takže teď na tom není po stránce finančního zabezpečení opravdu
příliš dobře. Ale zkusíme udělat takový byznys plán, aby vyšla co nejlépe a

Božská VV
Ty duchamorná kravato, a kdo moh asi čekat, že mě po těch letech takle vykopou, ne asi?
Ale stejně, holky z tlupy by byly pěkně nakrklý, dyby věděly, že moje socha jediná přežije
takový roky c
	Honza Nedvěd
OMG, vo takovou vykopávku bych si nevopřel ani zpěvník… To bych se snad rači
šel mejt a pozhasínal…
Božská VV
A co bude jako dál? Počkej, šmudlo, já ti ukážu takovej potlach, že ti ani brácha
nepomůže d
	Pavel Nedvěd
LOL, Venuško, to si pleteš… Já nejsem brácha… A se Starou dámou už sem toho
odehrál habakuk v Turíně e

	Opa Böhm
Podle toho, co říkal ten developer, už to nemůže bejt daleko k tomu místu, kde chtěj
postavit tu Prahu… Ale tady, já si nemůžu pomoct, mně to tady smrdí…
Čecháčci na zájezdě
Ale hovno, tady je to na pohodu a Šéfiku, dyk my už padáme na hubu, všecky
paštiky sme snědli… Kdy už tam teda proboha budem? b
	Opa Böhm
Tvl, teda chtěl sem říct… mlékem a strdím… f Ano, to je ona, země developerům
a lobbistům zaslíbená, oplývající mlékem a strdím!
Bratr Lech
To je dost, já už bych si taky leh… Hele, brácha, ty se dyžtak dojdi eště čumnout,
jak to vypadá tady z toho kopce, a my si tady zatim dáchnem… I dyž vůbec
nevylučuju, že se pak eště vydám sám někam jinam… Mam povahu toulavou
a neposlušný tenisky… g
9 Toto se líbí uživateli Lucie Bílá
	Mirek „Dušín“ Černoušek
Tvl, a kdo myslíš, že ti asi sehnal na to vaše turníčko sponzora, ty línej bezmozku? a
Doufám, že ste v těch vašich plánech nezapomněli na Prostějov, protože bez Český
nesportovní si naší republiku prakticky nedokážu představit.
	Opa Böhm
Hele, ty srdcaři, kecičky jako dobrý, ale Prostějov, to si budeš muset domluvit s Opou
Mährenem… A hlavně mu neříkej, že ty tvý ovečky chtěj cálovat daně v Monaku, voe,
jinak ti udělá takovýho monokla, že další finále Davis cupu budeš moct sledovat jenom tak
po očku h

Bratr Lech
ROFL, hele, brácha, koukám, že seš zdravej jak řípa, dyžs vylez na ten kopec, tak já
se asi eště fak cournu kousek dál, dyž mam to suprový vobutí… Ale dybys zakukal
a chtěli poradit, kdo na tvý místo, tak ať písnou nebo cinknou, zkrátka ať šetřej
kroky i
9 Toto se líbí uživateli František Janeček
	Opa Böhm
Mně se tady to místo zdá na pohodu, akorát je mi divný, že tady vo to nebyl zájem, jak
říkal ten developer… Ledaže by tady byli ňáký blbí sousedi, kerý ti třeba budou věčně
jezdit po tvým pozemku b
	Sokolík Češka
Hlavně, praotče Čechu, konečně zvedni tu svojí prdel a začni něco dělat, ať v tom
Fondu národního majetku jednou něco je… q Ty si Čech, já sem Češka, viď, ty si
švarný, já sem švarná, jaký sme to krásný pár… No né, ty krávo n
	Ministryně Panáková
Kluci, jesi potřebujete nastavit procesy, tak dejte echo h Můžu bejt vaše lolitka
Kazi… Nebo vám klíďo udělám takovej tetín, že na to do smrti nezapomenete…
Eštěže mam pod palcem tu svojí zlatou kasičku k

Rastislav
Sakra, chlapi, tak kde se tak couráte? i
	Cyril a Metoděj
Klídek, šéfiku, dyť na tu Velkou Moravu je to vopravdu velká dálka, hotovej
maraton… My si mejeme ruce… a
Rastislav
Co je to maraton, hoši, vy mluvíte jak hotentoti?
	Cyril a Metoděj
Ale, šéfiku, to taky určitě jednou u vás budete běhat — to je zkrátka taková
kratochvíle pro ty, co nemaj s kym nebo už nemaj čim… My si mejeme ruce… a
	Rastislav
A proč si furt rácháte ty pazoury, chlapi? Už ste tady dávno mohli bejt, dybyste nebyli tak
úzkostlivě čistotný b
	Cyril a Metoděj
Tvl, šéfiku, proč asi? Protože za to asi máme příplatky, ne? A neboj, už se fak těšíme
na ten váš Tuzemský a na to vaše Pomazánkové, to bude mazec… Meh, ale to víš,
my nemáme tu spartánskou výchovu, sme ze Soluně a
9 Toto se líbí uživatelům Řecká strana práce, Jak je důležité míti Filipa s jihočeským
máslem na hlavě

	Rastislav
LOL, co se týče dlabance, sme tady už staletí dobře zabezpečený — kousek vod mýho
sídla je supermarket Sámova říše, kde maj Tuzemského i Pomazánkového mraky… A co je
Sparta?
	Cyril a Metoděj
Jj, šéfe, vy nic neznáte… Ale určitě Spartu taky jednou budete mít… Jo, a šéfe, na
to, že by se to, co vám nesem, mohlo menovat staroslověnský jazyk, zapomeňte,
leda prej Staroslověnský, protože to neni originální jazyk… Tak sme si jako říkali,
dyž sme si takle jednou myli ruce, jesi by se aspoň to písmo nemohlo menovat
třeba Hlaholice? a Je to dobrej nápad, nebo je to blbej nápad, nebo jakej je to
vlastně nápad?
	Rastislav
OMG, chlapi, Hlaholice, to nevim… Zkusim se poptat lidí, až půdu do sámošky. Chci vám
na uvítanou přichystat písmenkovou polivku, i dyž je to tady v tom našem chrámu
konzumu nekřesťansky drahý…
9 Toto se líbí uživatelům Restaurace Malý Buddha, Park Židovské pece
	Cyril a Metoděj
WTF, šéfe, vy tam teda musíte mít turecký hospodářství… Ale zas písmenková
polivka je supr, to sme ani nečekali, spíš tak pohankovou kaši… No nic, draku, tak
my si eště párkrát umejem klepáky a za chvíli nás tam už máš. A nezapomeň tam
vzít i Blaťácké, zlato f

	Svatá Ludmila
Tvl, víme, že pokud má člověk tady v tý kotlině přežít, tak těžko může zůstat svatouškem…
	Svatý Václav
Ale babi, co to píšeš?! b
	Svatá Ludmila
Mlč, říkala sem ti, ať nic nepíšeš a hraješ si na playstationu na svatořečení… Navíc tady
nikdo neni na žádný svatý zvědavej… Lidi chtěj slyšet, že sou na tom ty nahoře stejně jako
ty dole, že sou ve stejným srabu a maj stejný problémy…
	Svatý Jan Nepomucký
Mně tudle šéfredaktor toho bulváru Průsery slavných říkal, že pokud budu furt
takle svatej, tak vo mně nic nenapíše. Prej musim začít fetovat, děvkařit, zadlužit
se, případně se aspoň vožrat tak, až se pochčiju b
	Svatá Anežka česká
OMG, mně zas u kláštera prohrabávali vodpadky a pak mi eště nabídli prachy za
to, dyž se půdu vopalovat na nudapláž b
	Zdenička Svatá
LOL, to my sme se s panem výpravčím Hubičkou zase onehdá nudili, a tak mi
začal razítkovat zadnici. Fak podvaz h
	Svatá Ludmila
To mě sice netěší, ale je to každýho věc… Já sem chtěla říct, že bysme se měli dohodnout
na jednom svatým — jeden svatej pro tudle bezbožnou zemi je ažaž… A už dopředu vám
říkám, že já to teda rozhodně nebudu!

	Svatý Prokop
Hele, se mnou taky nepočítejte, nemam teď čas, stavim svépomocí takovou chajdu
na Sázavě a
Venda číslo jedna
Tak já bych to, ehm, abych tak řekl, vzal, že… Už jsem tehdy jaksi vzal toho
prezidenta, tak proč bych nevzal i tohle a
Venda taky číslo jedna
Já bych to vzal určitě, dybyste mě eště chvilku přemlouvali… Protože já sem fak
svatej, a navíc nejlepčí a pracovitej… Jakmile vidim pero, mám se chile k světu h
A jelikož sem ekonom, tak bych si v sakristii taky zbudoval takový obrovský
počítadlo lásky a tam bych si šoupal ty kuličky sem a tam, jak bych potřeboval a
	Pražské Jezulátko
Tvl, a co já jako? Já sem snad vosk! Sem slabý a tvárný — to sou přece ty nejlepší
dispozice k tomu, aby člověk v Česku získal funkci, ne? l
9 Toto se líbí uživateli Honza „Beru všechno“ Fischer

	Otec vlasti
Tvl, asi založim univerzitu, jinak budou všichní rychlostudenti z Plzně b
Kolibřík
Jj, nechceš si na to něco výhodně pronajmout? Model Škodův palác funguje
báječně i
	Otec vlasti
Tvl, asi postavim hrad, aby bylo kam dát všechny ty korunovační klenoty a poklady… Už
sem si vyhlíd flek, city elefantem je tam člověk z Prahy za chvíli, takže na pohodu a
9 Toto se líbí uživateli Harry Jelínek
	Ráďa z JAR
A nechceš tu mojí vilu? Je to vo trochu blíž, a navíc přední vchod chrání a zadní
pomáhá n
	Kolibřík
Na to ser, ani do Černošic už opencard nedosáhne… Karlos, já ti dohodim supr
kancl v Myšákovi, neblbni… Tam sou sestrkaný všichni šíbři, takže na domovní
schůzi uděláš kšefty, vo kerejch se tý tvý Zlatý bule ani nezdálo o
	Otec vlasti
Už sem se rozhod, postavim hrad, a nejen to… Postavim i novej most přes Vltavu…
9 Toto se líbí uživateli Metrostav
Kolibřík
WTF, doufám, že to máš domluvený s Mazánkem. Může ti dyžtak cinknout na
malej?

	Otec vlasti
Vejce do malty dodá farma Velvary, i dyž ty majitelé vypadaj dost natvrdle.
	Kolibřík
Ty krávo, Karlos, nezmatkuj, dyť to zavání čistotkou — z toho nebudem mít ani
vorla. To by dopadlo stejně jak ta debilní knihovna b My potřebujem něco jako
Blanku, jesi mi rozumíš… Hele, počkej, až se Mazánek vrátí, zas se vopaluje v tom
jeho jogurtově… Snad ho ta Uštknezmija aspoň namaže, i dyž se samozřejmě jinak
vůbec neznaj h
	Otec vlasti
Pravím, že stavím.
	Kolibřík
Karlos, neser, nebo zas skončíš v tom výběrovým řízení až štvrtej… Jo, a teď ani
nevim, jesi je to taky tvuj byznys, ale z těch Karlových lázní každopádně uděláme
jarmark s matrjoškama a diskošku pro mladý cizáky, co se k nám jezděj vožrat…
Protože Mazánek potřebuje kšeft v těch svejch Žluťákách, chápeš n
	Otec vlasti
Hele, chlapi, díky, to ste mi fakt pomohli, všem vám děkuju moc, bylo to takový jakoby
neformální.

	Mistr Jan Hus
OMG, hrozně se mi líbí, jak teď v politice a fotbalu a ve sportu vůbec bojujou proti tý
korupci a proti dopingu a tak. V tomdle sme jako církev ohromně zaspali, protože voni už
to dělaj tolik let, a my eště ani nezačali… Mam už vopravdu někdy strach, aby nepřikráčel
Antikrist b
Antikrist
Já přídu…
9 Toto se líbí uživateli Jan Neckář
	Šáša Tomský
Víte, to je takový český zvyk, pořád vymýšlet to, co už bylo vymyšleno… Český
fotbal by se měl inspirovat u anglického fotbalu, kde všechno funguje skvěle
a hlavně čistě. Tam na stadionu řemdihy či sudlice nikde neuvidíte, natož vozovou
hradbu… A jestli chcete nějak reformovat církev, tak si zkuste přečíst Johna
Wycliffa — a jesi, mistře, neumíte anglicky, tak si to hoďte do google překladače p
	Mistr Jan Hus
Njn, ale já bych měl právě fandit spíš ňákýmu římskýmu klubu, i dyž je to těžký, protože
ten teď má farmu v Avignonu i v Pise, takže už se v tom přestávám orientovat. Samotnou
hru miluju, ta mi přijde boží, ale jakmile se do toho začnou plíst prachy a zákulisní čachry,
tak to je prostě špatný. Rači zůstanu pěkně v Betlémský kapli… Mimochodem, tato stavba
nebyla financována z fondů EU i
	Tomáš Chuj (Fal & Uši Partners)
Není to pravda a ta částka taky nesouhlasí.

	Sepp Blatter
Meh, mistře Jene, zas tak nepřehledná ta situace přece není… Letošní finále Ligy
mistrů je v Kostnici, tak se tam na vás těšíme… A buďte rád, že nemusíte na
šampionát do Kataru, to bude teprv pořádná výheň… Tam podle mě vyhraje to
mužstvo, kerý bude posílat míč z jedničky do ohně e
	Mistr Jan Hus
Tak dobře, já se tam teda na to finále cournu, i dyž už to méno města zní tak nějak
varovně b Hlavně aby neskončil balon někde v Rýnu…
	Zikmund Lucemburský
ROFL, neboj, mistře Jene, balon tam neskončí… Hele, ten náš lucemburskej
mančaft se zas na to mistrovství Evropy nedostal, tak si asi v tý Kostnici aspoň
udělám malou radost a uspořádám takový lidový barbecue a
	Antikrist
Já přídu…
9 Toto se líbí uživatelům Jan Neckář, Sagvan Tofi
	Tonda Panenka
Mistře Jene, dyby to byla ňáká levá, tak tě pomstim v Bělehradě pravou, keine
Angst h
	Jirka Bahnica
LOL, hele, Zikmund, a dyby ti došla kremžská, tak tam dej tu suprovou
meruňkovou marmošku, kde je šedesát procent jablek… Víš co, kardinál Vlk se
nažere a Dolly Buster zůstane celá p

Jan Žižka z Trocnova
Každá bitva začíná 0:0, dopředu rozhodně nic nevzdáváme, budeme bojovat a uvidíme…
Chrapoun Čapoun
Ano, kamkoliv tým trenéra Žižky přijede, tam chce urvat nějaký ten bodík, a to
především díky propracované defenzivě… a Je to zkrátka ten typický způsob, kdy
se před šestnáctku zaparkuje pověstný autobus, to vše samozřejmě míněno
s humornou nadsázkou h
	Jan Žižka z Trocnova
Tvl, tebe by snad ani ten Přemek do Receptáře nevzal… Dyť ty si pleteš autobus s vozovou
hradbou, ty seš vopravdu kadet, OMG… Máme prostě defenzivní taktiku, no, a slavíme s ní
úspěchy…
	Chrapoun Čapoun
Ano, je to něco obdobného jako proslavené italské katenááááčo…
	Tvaroh Karoch
Možná spíš hlubokej blok… Hele, trenére, a co jako ňáký aktivní postavení? a
	Jan Žižka z Trocnova
Hele, tydle narážky na to, že sem bukanýr, si jako nech, jo… Nebo tě pošlu za Prokopem
Holým a bude po prdeli! LOL, a aktivní postavení nehrajem, proč se asi menujem
FC Husité? Protože ten muj mančaft běhá jak blátotlačky — samí platfusáci, čéče q
	Tvaroh Karoch
Ale vždyť vaše fotbalová akademie v Táboře je proslulá… Střela z kuše z jedničky,
utažená sudlice na týl nepřátelského vojska nebo čiště trefený řemdih, který navíc
ještě před nepřítelem na poslední chvíli zaplave…

	Jan Žižka z Trocnova
To si piš, ale byla to fuška, nejdřív sem taky musel zaject do Prahy a leckoho vyhodit
z vokna… A ostatně, copak nevíš, že slovo pistole vzniklo z českýho píšťala? Tak proč
pořád čekaj, že ta černá svině bude pískat jen tak rovinu? Mně vo tom, jak se dá
přimhouřit jedno voko, nebo jak bejt komplet slepej, nikdo nebude nic povídat, hele h
	Chrapoun Čapoun
Myslíte, že v tom jede i třiačtyřicetiletý hlavní sudí Matyáš Nezdolný, původním
povoláním adamita? Na čarách mu budou pomáhat…
	Jan Žižka z Trocnova
…tvl, na čarách mu budou pomáhat všichní vostatní adamiti, ty komiku, ROFL… I dyž
v poslední době je tam prej ňák moc vřelá atmoška a už si i vystačej bez ženskejch b Asi
tam budu muset vlítnout a rozprášit je jak penaltovej puntík. Tim bych snad moh ukončit
debaty, jesi mě na vozový hradbě nejvíc zajímaj voje… Ostatně, víte, vy šmudlové, co
dalšího dali husiti světu?
	Chrapoun Čapoun
Štítovýho záložníka?
	Tvaroh Karoch
Českou uličku?
	Jan Žižka z Trocnova
LOL, ale hovno, vy ste blbí a Přece větičku: Zavři, máš v prdeli voj? h

Pubescent Láďa
Ááááá… žiju si svuj diskopříběh…
Jimi Hendrix
Tvl, Láďo, musíš bejt přece pořádnej rocker… Poslat fotra do prdele…
	Pubescent Láďa
LOL, toho sem poslal do prdele eště předtim, než sem se narodil a
	Janis Joplin
Láďo, a musíš taky udělat ňákej pořádnej průser, ty voe r
	Pubescent Láďa
Ty krávo, že váháš… ten kečkemét, ten Hunyadi, zakukal… Ofiko sem řek, že zakop a spad
mi přímo na parádně vyškolenou čabajku, ale pak sem jen taktak bral z toho perkeltova
roha g
	Jim Morrison
Laděno, a taky bys měl zakukat ty, ňák mladej, to tě udělá nesmrtelným… Hele,
sedumadvacet je tutovka — to je recept eště vod Rettigový h
	Pubescent Láďa
Tvl, co bych tady tak dlouho smrděl, ty seš blbej… Že ty ty ještěrky frkáš? h
	Kurt Cobain
A hlavně, Ládíčku, neudělej tu chybu jako já — ne že se voženíš s ňákou bláznivou
děvkou s

