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POZNÃ•TE - ROZEZNÃ•TE? - HLÃ•Å KY Z NÃ•DHERNÃ•CH FILMÅ®
StÅ™eda, 07 Ãºnor 2018

Po del&scaron;í dobÄ› zas nÄ›co pro potejrání va&scaron;ich mozkovejch buÅˆÄ•iÄ•ek. A pÅ™edem prosím váÅ¾ené databázis
pokud by nÄ›kde v nitru Kudlanky tohle uÅ¾ bylo, tak aby to bohorovnÄ› pÅ™e&scaron;ly. StejnÄ› tak, jako já pÅ™echázím
chÅ™ipajznu. I kdyÅ¾ asi to nebude chÅ™ipajzna, protoÅ¾e nemám Ä•tyÅ™icítky, díkybohu. No, ale tÅ™eba uÅ¾ chladnu...

TakÅ¾e, moji drazí, tady máte pár veleznámých hlá&scaron;ek, a vyzkou&scaron;ejte se, jak jste na tom s pamÄ›tí...

1) BlaÅ¾eno! Ne abys lezla do prostÅ™edka do hloubky! Tady, pÅ™i kraji, ti to staÄ•í!

2) TvÅ¯j jedinej problém je v pÅ™edehÅ™e, chápe&scaron;? Ty prostÄ› potÅ™ebuje&scaron; buchtu, která to na tebe vybalí, Å
se ani nestihne nic stát!
3) Co se ti vybaví pÅ™i slovÄ› dovolená? MnÄ› liposukce.
4) SloÅ¾enky, vy krávy zelený, nenaÅ¾raný!
5) A já mám je&scaron;tÄ› lep&scaron;í nápad! JenÅ¾e je&scaron;tÄ› nevím, jakej.
6 )A uÅ¾ to na tebe Å™eknu, Ludvíkáne Afrikáne!
7) Von si myslí, Å¾e kdyÅ¾ má tatínka devítihlavým drakem, Å¾e se nemusí uÄ•it, ale já mu ukáÅ¾u&hellip;
8) No neÄ•um jí na ty kozy, kdyÅ¾ s tebou mluvím!
9) ÄŒo bolo, to bolo! Terazky som majorom!
10) Já nejsem zootechnik, já jsem písaÅ™! Vo kaÅ¾dým teleti si vedu agendu, co otec, jakej to byl bejk, co matka, jaká to
byla kráva!
11) &bdquo;Já jsem byla znásilnÄ›ná..&ldquo; &bdquo;ZnásilnÄ›ná, to by mohla Å™íct kaÅ¾dá. To se musí dokázat.
Máte nÄ›jaké stopy po násilí?&ldquo; &bdquo;Ano, tadyhle, podívejte se, jak lezlo to péro ze sedadla, jo, vidíte to? Pod
tím to mám aÅ¾ do krve...&ldquo;
12) &bdquo;Sedni si!&ldquo;&bdquo;Já sedím.&ldquo;
&bdquo;Vona sedí.&ldquo; &bdquo;Ty sedí&scaron;?&ldquo;
&bdquo;My taky sedíme.&ldquo;

13) &bdquo;Jak se to vÅ¯bec vyjadÅ™uje&scaron; o maminÄ•inÄ› kuchyni. Ty neví&scaron;, Å¾e tohle je typický, suchý, vídeÅ
bramborový knedlik!&ldquo;
&bdquo; Nok.&ldquo;
&bdquo;Knedlik!!!&ldquo; 14) &bdquo;Co je to za muziku?&rdquo;
&bdquo;To je státní hymna, ty vole.&rdquo;
15) &bdquo;Napravo rakety, nalevo rakety... Já mÅ¯Å¾u být teoreticky stokrát mrtvej, a ona mÄ› stra&scaron;í
cigaretama.&rdquo;
16) &bdquo;DÄ›do, kde se to splachuje?&ldquo;
&bdquo;To nech leÅ¾et.&ldquo;
17) &bdquo;Ideální muÅ¾ je nebezpeÄ•ný mýtus. Je to virus napadající Å¾enskou racionalitu, pokud ov&scaron;em nÄ›co
takového jako Å¾enská racionalita vÅ¯bec existuje.&ldquo;
&bdquo;V&scaron;echny chlapy by mÄ›li vykastrovat! Do jednoho!&ldquo;
18) &bdquo;No vidí&scaron;, Å¾e to zvládnem i bez maminky.&ldquo;
&bdquo;Ale maminka mi vÅ¾dycky pÅ™ed koupáním sundavá baÄ•kÅ¯rky.&ldquo;
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19) &bdquo;Nikam nejdu. Nenechám se pÅ™ece ukamenovat.&ldquo;
&bdquo;ÄŒeho se bojíte, pane &Scaron;us? KlanÄ›t se budete pÅ™ed filmem, ne po filmu.&ldquo;
20) &bdquo;Papej, Adélko, papej. UÅ¾ jsi dlouho nic nehamala. Je&scaron;tÄ›, Å¾e ten hafík mÄ›l skoro metrák.&ldquo;
&bdquo;Karbonizujte koksohydráty! Termujte nukleáty! Akcelerujte moderáty! OhÅ™ejte mipárek!&rdquo;
22) &bdquo;MaÅˆas! Cype! Ho zabiju... Víte, koho jste málem zabil?&rdquo;
&bdquo;Já jsem zavadil o spou&scaron;Å¥ a ono se to nÄ›jak zaseklo!&rdquo;
&bdquo;ProÄ• jste u odvodu nenahlasil, Å¾e ste slepy ako patrona? Vy hovado!&rdquo;
&bdquo;Hujer,metelesku blesku!&ldquo;
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23)

24) "Starej si holt nechá pÅ™epsat voddací list a bude teÄ• Å¾enatej s pytlíkem mouky s u&scaron;ima."
25) "Co ty s tím má&scaron; spoleÄ•ného?" "No, to dítÄ› pÅ™ece..."
"A kolik ti je?" "MnÄ›? TÅ™ináct..."
26) &bdquo;Neboj se, mé dítÄ›, já tÄ› ochráním.&ldquo;
&bdquo;Já se nebojím, já jsem chytil tchoÅ™e!&ldquo;

27) &bdquo;Maminka by z takovýho materiálu udÄ›lala hotovou báseÅˆ.&ldquo;
&bdquo;No jo, maminka. A co poÅ™ád má&scaron;? Vitamíny jsem ti tam naházela, proteinÅ¯ tam má&scaron; celou
konzervu a uhlohydráty si pÅ™ikousne&scaron;.&ldquo; Nu, a jako vÅ¾dy, pro kontrolu si kliknÄ›te zde,tady si mÅ¯Å¾ete ovÄ›Å
jak jste na tom...
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