
 

 

 

 

Každý kousek, který zakoupíte u BonMotýla Vám dorazí v dárkové krabičce, na 
jejíž zadní straně najdete jeden z bonmotů. Nechejte se tedy překvapit, které 
moudro přiletí na křídlech právě Vašeho motýlka! Anebo pokud byste měli 
zájem o konkrétní bonmot z nabídky níže, napište, pokusím se Vám vyjít vstříc. 
 
 
Rande – název pro schůzku, na kterou přichází pán s kyticí a dáma se zpožděním. 

Jiří Suchý 
 
Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová 
pouta. 

Karel Čapek 
 
Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se 
vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. 

Jan Werich 
 
Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat 
kdejakej blbec. 

Jan Werich 
 

Benzínem se nemá hasit ohniště, 
teď už je to jedno, ale pro příště... 

Karel Plíhal 
 
Život chlapa v kostce je definován stručným nápisem na vagónech: 
PO ODSTAVENÍ ZAJISTĚTE KLÍNEM... 

Karel Plíhal 
 

Inzerát: Kocour hledá kočku. Zn. Žijeme jen sedmkrát. 
Karel Plíhal 

 
Láska je hluboká strž, tak sebou nemel a drž! 

Karel Plíhal 
 

Nestrpím psa v ložnici. Leda, je-li honící. 
Karel Plíhal 

 
Zubr: Proletěl mi zubr zdí, myslel, že to ubrzdí... 

Karel Plíhal 
 

Slonice má v lůně jedno malé slůně. V rámci slovní hříčky, už mu lezou klíčky... 
Karel Plíhal 

 
Svět se přejed vtipné kaše, v křečích kamsi kluše, v objetí se choulí naše osamělé 
duše... 

Karel Plíhal 
 



Vyznání: Tvá ňadra jsou krásný, přírodní úkoz... 
Karel Plíhal 

 
Unaven z intelektuálních debat, odcházím se ožrat a pak jebat... 

Karel Plíhal 
 
V klášteře bylo řádově několik desítek sester. 

Karel Plíhal 
 
Socha: V parku stojí socha děvčete a hocha. S neskrývanou rozkoší, každou noc tu 
sousoší... 

Karel Plíhal 
 
Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les, tam víly chodí v župánku, ty 
odvážnější bez... 

Karel Plíhal 
 
V osmnácti ví muž o ženách vše, ve třiceti zjistí, že neví nic. 

Jiří Žáček 
 
Doba kráčí vpřed a svět se předhání. Už i blbci mají vyšší vzdělání. 

Jiří Žáček 
 

Ženy chtějí, abys měl rozum jen proto, aby tě o něj mohly připravit. 
Jiří Žáček 

 
S pravdou je to jako se ženou. Všichni s ní flirtují, ale málo kdo ji chce mít na krku 
celý život. 

Jiří Žáček 
 

Když je krásná žena pitomá jako troky, mluvíme galantně o ženské logice. 
Jiří Žáček 

 
Smích léčí, ale jen ty, kteří se umějí smát. 

Jiří Žáček 
 
Dívky dělí muže na ženaté a na muže. 

Jiří Žáček 
 
Před vdavekchtivými ženami tě ochrání jedině manželka. 

Jiří Žáček 
 

Když je člověk senilní má jen samé klady - nekrade a nesmilní, už jen dává rady. 
Jiří Žáček 

 
I z té nejšťastnější doby zbudou pomníky a hroby. 

Jiří Žáček 
 

Rozvodové rozpočitadlo: svatý Freude, ach ty pudy, svatba z vášní, rozvod z nudy. 
Jiří Žáček 

 
 



Dotaz: Vážně každý, ba i kat, smí dnes volně podnikat? 
Jiří Žáček 

 
Z milostných iluzí se rodí skutečné děti. 

Jiří Žáček 
 

Život je pes. A pes je nejlepší přítel člověka. 
Jiří Žáček 

 
Ženy byly stvořeny, aby byly milovány. Ne proto, aby byly chápány. 

Oscar Wilde 
 
Na rozdíl od žen psi milují jen jediného pána. 

Oscar Wilde 
 
Soudím, že pánbůh tvoříc člověka přecenil svoje možnosti. 

Oscar Wilde 
 
Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je podlehnout mu. 

Oscar Wilde 
 

Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání. 
Mark Twain 

 
V životě ženy poznáme sedm období: batole, dívenka, slečna, mladá žena, mladá 
žena, mladá žena, mladá žena. 

George Bernard Shaw 
 

Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl 
nervy. 

Mark Twain 
 

Není strašné, když žena, stárnouc, ztratí některé své dívčí návyky. Strašné je, když 
stárnouc, si tyto návyky zachová. 

Miroslav Horníček 
 

Žena, která vidí na muži krásnou látku, odmyslí si toho muže. Muž, který vidí krásnou 
látku na ženě, odmyslí si tu látku. 

Miroslav Horníček 
 

Může anarchista sám sobě poručit? Může, ale nesmí se poslechnout. 
Miroslav Horníček 

 
Být pánem svého vozu je dobré, ale lepší je být pánem sebe sama. 

Miroslav Horníček 
 

Někdo mlčí, protože neví, a někdo mlčí, protože ví své. 
Miroslav Horníček 

 
Znám lidi, které vidím rád - jednou za čas. Kdybych je vídal denně, bylo by po 
radosti. 

Miroslav Horníček 



 
Smysly můžou slábnout, a slábnou. Ale jeden smysl může léty sílit a růst: smysl pro 
humor. 

Miroslav Horníček 
 

Člověk vzlétá, aby předstihl zvuk, ale nedovede se zastavit, aby postřehl ticho. 
Miroslav Horníček 

 
Někdo mlčí, protože neví, a někdo mlčí, protože ví své. 

Miroslav Horníček 
 

Když láska prochází žaludkem, kde asi končí? 
Miroslav Horníček 

 
Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit. 

Karel Havlíček Borovský 


