
 

 

Tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, pravidla překroutíte . Vždycky mne zajímalo, 
jaký komplot se dojedná . Pták, který strká hlavu do písku, je pštros . Proti rannímu 
chladu dobře pomáhá přikrývka . Jediné, co porazí krále, je toto . Proti únavě 
pomůže čaj . Úspěchu není nikdy dost, rozumíte . Když není k dispozici dědeček, 
musí stačit vousatá babička . A pokud proti únavě nepomůže čaj, pomůže nějaké jiné 
hnědé pití . Ve hře mohou zvítězit jen špičkoví hráči . Správný zloděj z místa činu 
zdrhne . Z děravého balonu bude vzduch mizet . Za dva Františky vydá jediná žena 
. Občas mi připadá, že blbé řeči povídáte . Základem správného řešení je správná 
myšlenka . A nebo bychom si mohli dát dvě ta hnědá pití . Sváteční husa se už 
v troubě dělá . Proti hladu dobře pomohou sušenky . Z cedníku se voda ztrácí . 
Silnější pes mrdá . Podvodník vodníka podvede . Otevřete okna, jinak se tu 
přehřejete . Když závozník dlouho nejde, tak nepočkáte . Unweit von Kuttenberg 
fließt ein großer Fluß . Když chcete vyrábět obložené chlebíčky, musí být k dispozici 
pečivo . Rádi bychom se dozvěděli, co nás dneska nemine . Nebudu kontrolovat, 
s kým se scházíte . Pojedeme metrem do lesa . Kdo provede lumpárnu, ať se stydí 
. Nedotažený kohoutek pomalu tratí . Kdo nemá rád ticho, tomu hraje magnetofon 
. Pokud máte zájem o mapu republiky, musíte zajet do horského střediska . 
Můžeme pracovat jen s informacemi, které nám kdo sdělí . Teď už vám pomůže jedině 
Zdrávas . Za Prahou stojí fabrika na letadla . Milé krůpěje rosy, počkejte jen, až 
zafouká vánek, a spadnete . Vítěze pak do síně slávy umístíte . Geniální nápad budiž 
komentován nadšeným „ejhle“ . Ruce vzhůru, jede prezident . Milý choti, teď nás 
spolu zastřelí, jsem přece tvoje věrná žena . V případě blížící se povodně nejlépe 
uděláte, pokud opustíte prostor . Jsou to takoví jelimánci mlaďoučcí . Když už 
nemáte poupata, tak zdobíte . Když ještě nepřijel autobus, tak nejedete . Vřesem tě 
obdaruje žena . Když se někdo nechá, tak ho buzerujete . Není rozumné flintu do 
žita metat . Láska v každém věku prosperuje . Lék proti kašli na kostku cukru 
dávkujete . Každá cesta do Říma míří . Vždycky si ověřte, že váš partner v dialogu 
vaše slova pobírá . Zásah šípem způsobuje bolest . Chtěli bychom to uzavřít, ale má 
to ještě mouchy . Když přijdete na nádraží pozdě, tak vám to pláchne . 
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