
Jak vyrobit 

Karty proti lidskosti 
!!!
1. Stáhněte si PDF a zajděte s ním do tiskárny. 
 !!
2. Nechte si tam hru vytisknout na tvrdý 
bílý kartonový papír. Všechny karty jsou 
sice černobílé, ale když se vám povede 
obsluhu přesvědčit, aby za stejnou cenu 
použila barevnou tiskárnu, získáte 
mnohem hezčí výsledek. !!!
3. Pro extra luxus můžete zadní stranu 
karet s otázkami potisknout černě, aby šly 
snáz rozeznat. !
 !
4. Rozřežte list na jednotlivé karty pomocí 
takového toho velkého řezáku. Dejte si 
záležet a nespěchejte, s kartami se pak bude 
zacházet mnohem snadněji. !!!
5. Z Container Store jsme si objednali boží  
průhlednou AMAC krabici (model 102C)  
za 40 Kč, do které karty sednou jako ulité. !



Pravidla Karet proti lidskosti 
!
Základní pravidla 

Na začátku hry si každý hráč lízne deset Bílých karet. 

Ten, který šel před nejkratší dobou na velkou, se jako 
první ujme role Karetního cara a vyloží Černou kartu. 
Otázku nebo vyplňovací větu na Černé kartě Karetní car 
nahlas přečte. 

Ostatní odpoví na položenou otázku nebo vyplní 
vynechané místo tak, že Karetnímu carovi pošlou jednu 
lícem dolů otočenou Bílou kartu. 

Karetní car odpovědi zamíchá a všechny karetní 
kombinace přednese skupině. Pro plný efekt je 
záhodno, aby Karetní car před každou odpovědí znovu 
přečetl i příslušnou Černou kartu. Poté Karetní car 
vybere nejvtipnější kus a jeho autor získává jeden Super 
bod. 

Až kolo skončí, stává se Karetním carem další hráč a 
každý si smí líznout až deset Bílých karet. 

!
VYBER 2 

Naspodu některých karet stojí VYBER 2. 

Jako odpověď na ně každý hráč vyloží dvě sousledné 
Bílé karty. Předávají se Karetnímu carovi v pořadí, 
v jakém by je měl přečíst – na pořadí záleží. 

Pakliže má Karetní car místo rukou humří klepeta, smíte 
karty ve správném pořadí zajistit sponkou na papír. 

!
Hazard 

Máte-li více Bílých karet, kterým věříte, že by 
s vyloženou Černou kartou mohly vyhrát, smíte vsadit 
ze svých Super bodů a za každý vsazený bod vyložit 
jednu Bílou kartu navíc. 

Když vyhrajete, bod vám zůstává. Když prohrajete, získá 
váš bod ten, kdo kolo vyhrál. 

!

Domovní pravidla 

Karty proti lidskosti jsou určené k remixování. Tady se 
můžete inspirovat našimi oblíbenými způsoby, jak hru 
vytunit: 

Šťastný konec: Až se chystáte hru ukončit, vyložte 
Černou kartu „Vytvoř haiku“. Jde o oficiální ceremoniální 
ukončení dobré partie Karet proti lidskosti. Tato karta 
by se měla rezervovat až na konec. (Poznámka: Haiku se 
nemusí nutně řídit podle vzorce 5–7–5. Stačí, když se 
dramaticky recituje.) 

Restartování vesmíru: Hráči smějí kdykoliv odevzdat 
jeden Super bod, aby vrátili do balíku libovolný počet 
Bílých karet a místo nich si lízli až deset nových. 

Po zuby ozbrojeni: Při kartách Vyber 2 si všichni hráči 
líznou jednu extra kartu, aby se jim v ruce otevřelo více 
možností. 

Rando Cardrissian: Každé kolo vytáhněte z balíku 
jednu náhodnou kartu a položte ji do hry. Karta patří 
imaginárnímu hráči jménem Rando Cardrissian. Když 
vyhraje, všichni hráči se zvednou a jdou domů pod 
tíhou věčné hanby. 

Bůh je mrtvý: Hrajte bez Karetního cara. Všichni hráči si 
v každém kole sami zvolí svoji oblíbenou kartu. Vyhrává 
ta s nejvíce hlasy. 

Přežití nejschopnějších: Až všichni vyloží své 
odpovědi, hráči popořadě vyřazují po jedné kartě, 
dokud nezbude jediná. Ta je prohlášena za nejvtipnější. 

Seriózní práce: Karetní car během kola nevybírá jednu 
oblíbenou kartu, ale ohodnotí tři nejlepší v pořadí. První 
nejlepší získává 3 Super body, druhá 2 a třetí 1. Dobře si 
veďte evidenci skóre. Na konci hry je vítěz s nejvyšším 
počtem bodů prohlášen za nejvtipnějšího 
(matematicky vzato). 

Never Have I Ever: Hráči smějí kdykoliv zahodit karty, 
kterým nerozumějí, musejí se však přitom ze své 
nevědomosti zpovědět skupině a vytrpět si následné 
ponížení. 



Hořící člověk. Rasismus. Stařecký pach. Mikropenis.

Ženy z reklam na 
jogurty.

Třídně 
předpojaté 
podtóny.

Totální nezájem 
o Třetí svět.

Sexting.

Tablety 
rohypnolu.

Větrný mlýn 
napěchovaný 
mrtvolami.

Buzny. Přehnaně velké 
lízátko.

Děti v Africe. Nesouměrná 
plastika prsou.

Přejídání a 
vyvrhování.

Tvrdě pracující 
Cikán.

Oidipův 
komplex.

Maličký koník. Šušně. Závist penisu.



Barack Obama. Sladké mámení. Komfortní 
švédské matrace 
TEMPUR®.

Scientologie.

Dávivé křeče. Bratrstvo kočičí 
pracky.

Darth Vader. Fíkový koláč.

Rada od 
moudrého 
černého starce.

Baník pyčo! Postarší Japonec. Ochutnávky 
zdarma.

Estrogen. Sexuální pnutí. Hladomor. Zatoulaný chlup.

Muži. Sexy sirotci. Genitální 
piercingy.

Pytlík kouzelných 
fazolí.



Represe. Natřásání se. Můj rodinný stav. Přílišná 
kompenzace.

Ucvrknutí si. Kakání tam a 
zpátky. Navěky 
věků.

Lhostejnost 
vládnoucích elit 
k hrozbě 
globálního 
oteplování.

Torze varlat.

Sám Ďábel. World of 
Warcraft.

Sexuální 
orientace Václava 
Klause.

MechaHitler.

Objektivizace 
ženského těla.

Obrázky prsou. Něžné pohlazení 
po vnitřní straně 
stehna.

Amišové.

Budějovický 
Budvar.

Ztracené varle 
Lance 
Armstronga.

Pedofilové. Papež.



Létající sex-hadi. Emma Watson. Moje bývalá 
žena.

Sexy polštářové 
bitvy.

Další pitomý 
filmy o upírech.

Kybernetické 
implantáty.

Civilní oběti. Karel Gott.

Ženský 
orgasmus.

Děvky. Skauti. Osvětim.

Malování prsty. Michal David. Židi. Vytlačování na 
okraj 
společnosti.

Kristova krev. Mrtví rodiče. Um svádění. Smrt na úplavici.



Mr. Proper, přímo 
za tebou.

Další masakr 
v americké škole.

Židovská 
bratrstva.

Hamé.

Falešný prorok. Zemědělství. Mirek Dušín. Překvápko sex!

Homosexuální 
agenda.

Miloš Zeman. Pogrom. Nečekaný zvrat 
ve filmu M. Night 
Shyamalana.

Mimibazar. Záře miliardy 
sluncí.

Lidé po 
amputaci.

Vržení panny do 
vulkánu.

Italové. Výbuchy. Pořádné 
šňupnutí.

Zbavení se 
důkazů.



Děti na 
vodítkách.

Katapulty. Bilion dolarů. Upevňování 
nadvlády.

Umírání. Ticho. Židozednářsko-
iluminátské 
spiknutí.

IvČRN.

Justin Bieber. Písmo svaté. Koule. Modlitba na 
zahnání 
teploušů.

Nezletilé 
těhotenství.

Německé žalářní 
porno.

Neviditelná ruka. Moji vnitřní 
démoni.

Mocná stehna. Svlékání se a 
sledování 
Večerníčku.

Zdrcující dluh. Piloti kamikadze.



Učení robota 
lásce.

Policejní 
brutalita.

Koňské maso. Násilná 
rekatolizace.

Heteronormativi-
ta.

Michael Jackson. Fakt boží 
klobouček.

Ošahávání.

Odsun 
sudetských 
Němců.

Vlkodlaci. Prstění. Nudný 
narozeninový 
večírek.

Zubní rouška. Moje duše. Nezastavitelný 
příliv islámu.

Neviditelná ruka 
trhu.

Eugenika. Synergistický 
management.

RoboCop. Nevolnictví.



Stephen 
Hawking 
šeptající chlípná 
slůvka.

Zamotaná 
sluchátka.

Pálivá hovínka. Veřejné 
zesměšnění.

Taková ta věc, co 
dává elektrošoky 
do břišních svalů.

Nabalování holek 
na potratové 
klinice.

Objektní stálost. Cikánská kletba.

Tetanus. Nerealistická 
očekávání vůči 
ženskému tělu.

Ucházející 
transvestité.

Mokré sny.

Tanec cukrové 
víly.

Střílení z pušky 
do vzduchu, 
zatímco jste až 
po koule vražení 
v pištícím praseti.

Pandí sex. Nekrofilie.

Vykrádání hrobů. Odbarvená řiť. Mohamed (budiž 
mu sláva).

Několik bodných 
ran.



Esemeskování 
v opilosti.

Opice kouřící 
cigaretu.

Smegma. Živé obecenstvo 
ve studiu.

Znechucené 
ohrnutí rtů.

Urážka našich 
nejzákladnějších 
lidských práv.

Nepochopitelná 
hloupost.

Sluníčko a duhy.

Aštar Šeran. Fízlokracie. Teroristi. Černá smrt.

Želva kajmanka 
ukusující ti 
špičku penisu.

Zabití 
motorovým 
vozidlem.

Velká 
hospodářská 
krize.

Emoce.

Takový vztek, že 
se ti z toho 
postaví.

Krasobruslařský 
pár stejného 
pohlaví.

Útočná puška 
M-16.

Lidské maso.



Incest. David Bowie, 
který přiletí na 
tygrovi 
spleteném 
z živých blesků.

Nelétavý pták. Správné 
rozhodnutí.

Když si prdneš a 
kousíček vyleze 
ven.

Skotačení. Hovadské 
chování k dětem.

Pokakané 
plenky.

Lechtání 
Miroslava 
Kalouska, i když 
ti už říkal, ať toho 
necháš.

Velociraptoří 
útoky.

Vlastizrádní zločinci 
mongolsko-ruských 
tajných služeb KGB-
GRU ultra satanské 
Říše Zla Ruska! Volte 
Pravý Blok 
www.cibulka.net!

Skrývání erekce.

Úplná čelní 
nahota.

Předstírání 
zájmu.

Čepele 
z bradavek.

Univerzální trojjediná 
církev Vodnářského 
evangelia Ježíše 
Krista, Rudolfa 
Steinera a Řádu rytířů 
Jedi.

Ruce Michelle 
Obamové.

Ústní opar. Robustní 
mongoloid.

Vzájemně 
zaručená hrozba 
zničení.



Boží zúčtování. Kuřba. Stalin. Laktace.

Hurikán Katrina. Pravý význam 
Vánoc.

Sebepohrdání. Mozkový nádor.

Mrtvá 
nemluvňata.

New Age hudba. Termonukleární 
detonace.

Husy.

Kanye West. Bůh. Proměna 
v borůvku.

Erotické povídky 
s Harrym 
Potterem.

Děti s rakovinou 
zadku.

Dušení se 
penisem.

Americký sen. Puberta.



Sladká, přesladká 
pomsta.

Pomrkávání na 
starce.

Slabost na 
zajíčky.

Umpalumpové.

Pravá mexická 
kuchyně.

Prepubertální 
mládež.

Pohádky 
o mašinkách.

Kluci, co už 
nezavolají.

Erektilní 
dysfunkce.

Rozestoupení 
Rudého moře.

Diskopříběh 
z obecního 
rozhlasu.

Sólo na saxofon.

Pozemní miny. Plán, jak zajmout 
Petra Cibulku a 
přinutit ho tančit 
v opičím kostýmku.

Čas na sebe. Nickelback.

Vláda 
domobrany.

Čestné členství 
v Socialistickém 
svazu mládeže.

Protistojné palce. Duchové.



Alkoholismus. Špatně 
načasovaný vtip 
o holokaustu.

Nevkusné 
jódlování.

Amputace na 
bojišti.

Přesně to, co bys 
čekal.

Paradox 
cestování časem.

Deodorant AXE. Úkladné kradení 
lízátek 
bezbranným 
dětem.

Trapný vzkaz do 
hlasové 
schránky.

Drzá černoška. Ty dny, kdy jsi 
namakaný 
černokněžník.

Sklíčený lev 
v ZOO.

Nejzavrženíhod-
nější vražda.

Sokol s čepičkou 
na hlavě.

Uprdnutí si a 
odkráčení pryč.

Namlouvací 
rituál.

Čínský 
gymnastický 
tým.

Třenice. Asiati, kterým 
nejde matika.

Sám strach.



Ministranti. Kvasinky. Popírání 
globálního 
oteplování.

Olizování věcí, 
abyste si je pak 
mohli přivlastnit.

Vikingové. Globální 
zloideologie 
islamismu a 
homosexua-
lismu.

Horký sýr. Nicolas Cage.

Vadný kondom. Nevyhnutelný 
žhavý zánik 
vesmíru.

Republikáni. Václav Havel, 
služebník Satana.

Porno 
s chobotnicí.

Vorvani. Lady Gaga. Extra velké 
kousky mrtvé 
prostitutky.

Gloryholes. Fixace na otce. Mim v záchvatu 
mrtvice.

Běloši.



Život naplněný 
žalem.

Lahodný boční 
pohled na prso.

Moře problémů. Nácci.

Chladicí box plný 
orgánů.

Opření se do 
toho na 110 %.

Anál. Vymazlený 
osobní profil na 
White Media.

Obezita. Homoerotická 
volejbalová 
montáž.

Štěňátka! Přírodní výrobek 
pro zlepšení 
erekce.

Hnědoši. Shození lustru na 
nepřátele a 
vyšvihnutí se po 
provazu vzhůru.

Příliš horká 
polévka.

Pornohvězdy.

Hormonální 
injekce.

Pošta pro tebe. Velký třesk. Diskriminace 
bílých 
heterosexuálních 
křesťanských 
mužů.



Nošení spodního 
prádla naruby, 
abyste nemuseli 
prát.

Odvykačka. Nařízení 
Evropské unie.

Hrabě Čokula.

Vůně splašků po 
ránu.

Neopětovaný 
orální sex.

Mrazík. Sexy lidi.

Předkožka. Týpci bez zadku. Zázrak lidského 
zrození.

Čekání až do 
svatby.

Dva skrčci, kteří 
serou do kyblíku.

Stigmatizace 
transsexuálů.

Smutné honění. Podvádění 
v Paralympiádě.

Metafora 
skleněného 
stropu.

Olizování lidí 
v tramvaji.

Opíjení se ústní 
vodou.

Swag.



Propuknutí 
v tanec a zpěv.

Stříkací pistolka 
naplněná kočičí 
močí.

Metro. Xena, princezna 
válečnice.

Tomáš Garrigue 
Masaryk.

Extrémně těsné 
kalhoty.

Třetí meta. Probuzení se 
polonahý na 
parkovišti před 
Lidlem.

Piko. Bělošská 
privilegia.

Naděje. Svléknutí si 
košile.

Peřiny 
s neštovicemi.

Etnická čistka. Vaginální prdění. Nezastavitelné 
hihňání při 
zmínce o Hutuích 
a Tutsiích.

Pořádné zhulení. Přirozený výběr. Plynatá antilopa. Můj pohlavní 
život.



Arnold 
Schwarzenegger.

Čech, který 
neskáče.

Ronald Reagan. Vagína Heleny 
Vondráčkové.

Ohyzdná tvář. Paprsek smrti. BATMAN!!! Bezdomovci.

Úsporné žárovky. Kentauři. Slané 
překvapení.

72 panen.

Embryonální 
kmenové buňky.

Rozpixelované 
bukkake.

Seppuku. Lobotomie 
sekáčkem na led.

Klonoví vojáci. Menstruační 
zuřivost.

Zlaté vlasy děda 
Vševěda.

Eskalace 
konfliktů na 
Blízkém východě.



Strážci vesmíru. Strašlivá nehoda 
při laserovém 
odstraňování 
ochlupení.

Autokanibalis-
mus.

Embryo.

Odjíždění za 
zapadajícím 
sluncem.

Goblini. Snědení 
posledního 
známého bizona.

Lesklé předměty.

Nechutné 
zbohatnutí.

Nejasná rasová 
identita Tomia 
Okamury.

Lepra. Světový mír.

Penisoprsty. Motorové pily 
místo rukou.

Městský penis 
Brno.

Britney Spears 
v pětapadesáti.

Snesení vajíčka. Lidská pošetilost. Moje genitálie. Babička.



Masožravé 
bakterie.

Žebráci. 50 000 voltů 
přímo do 
bradavek.

Aktivní 
naslouchání.

Výrazné ženské 
postavy ve 
filmech.

Mizerná životní 
rozhodnutí.

Řetězovky, kvůli 
kterým vám 
zemře pejsek a 
nenajdete životní 
lásku.

Moje vagína.

Pac-Man 
neovladatelně se 
přecpávající 
spermatem.

Šňupání lepidla. Placenta. Vážně postižení.

Spontánní 
samovznícení 
člověka.

Ku Klux Klan. Klitoris. Nenošení kalhot.

Konsensuální 
sex.

Černoši. Kýbl rybích hlav. Péče v hospicu.



Pasivně agresivní 
nálepky na 
ledničce.

Způsob, jakým 
James Bond 
zachází se 
ženami.

Dětské srdce. Půjčování si 
jehel.

Skalpování. Tlustí a hloupí 
zároveň.

Jára Cimrman. Comic Sans.

Sean Connery. Říhnutí, které se 
příliš pozdě 
ukáže být 
zvracením na 
podlahu.

Manželčiny 
povinnosti.

Pyramida 
zmrzačených 
hlav.

Čingischán. Pevnost Boyard. Ukřižování. Předplatné 
sportovního 
časopisu.

Mlékař. Přátelská palba. Ženské volební 
právo.

AIDS.



Bývalý americký 
prezident George 
W. Bush.

Čtvrt kila 
slaďoučkého 
mexického 
heráku.

Odfláknutá 
předehra.

Jedlé spodní 
prádlo.

Moje sbírka high-
tech sexuálních 
pomůcek.

Síla, Luku. Včely? Aspoň chvilku 
zatraceného 
klidu a ticha.

Honění si do 
jezera dětských 
slz.

Mini prasátko 
s prťavou 
pláštěnkou a 
gumáčkama.

Stahování 
z torrentů.

Masturbace.

Tom Cruise. Vyvážená 
snídaně.

Anální korálky. Pití osamotě.

Karty proti 
lidskosti.

Potraty 
ramínkem na 
šaty.

Nošené kalhotky. Mazlení se.



Utírání jejího 
zadku.

Hořká 
melancholie, 
když chytíš 
všechny 
pokémony.

Politický proces. Hlas Morgana 
Freemana.

Muž ve středních 
letech na 
kolečkových 
bruslích.

Gándhí. Sólo na irskou 
flétnu z „My 
Heart Will Go 
On“.

Obdivuhodné 
břišní svaly.

Keanu Reeves. Dětská přehlídka 
krásy.

Zneužívání dětí. Bill Nye 
the Science Guy.

Věda. Kmen ženských 
válečnic.

Viagra®. Její výsost 
královna 
Alžběta II.

Vykořisťování 
chudých Asiatů 
obuvnickým 
průmyslem.

Mrtví parťáci 
Semira 
Gerkhana.

Žalovníčci. Erekce trvající 
přes několik 
hodin.



Jak jsem přišla o 
panenství?

Proč v noci 
nemůžu spát?

Co to tak smrdí? Mám 99 
problémů, ale 
___ mezi nima 
neni.

Možná se tak 
narodila. Možná 
je to ___.

Jakou hračku dají 
do cereálií příště?

Paci, paci, pacičky, 
máma koupí botičky. 
A tatínek ___, 
za myší ocásek.

Je smutné, kolik 
dětí se dnes 
zaplétá do ___.

V dětství 
Salvador Dalí na 
stovkách maleb 
zpodobnil ___.

Alternativní 
medicína nově 
objevuje léčivý 
potenciál ___.

A Cenu 
Akademie za ___ 
letos získává… 
___!

Co je to za zvuk?

Kvůli čemu 
skončil můj 
poslední vztah?

V nové reality 
show na MTV 
vystupuje osm 
zašlých celebrit, 
které žijí s ___.

Piju, abych 
zapomněl na ___.

Promiňte, pane 
profesore, ale ten 
úkol jsem 
nemohl dokončit 
kvůli ___.

Jaká je 
Batmanova tajná 
neřest?

Omlouváme se 
cestujícím za 
zpoždění vlaku. Vlak 
je opožděn z důvodu 
___ na trati.

Co je dívčiným 
nejlepším 
přítelem?

Podle pravidel 
TSA je nyní 
v letadle 
zakázáno ___.

VYBER   2



___. Tak bych 
chtěl zemřít.

A jako další trik 
vytáhnu ___ 
z ___.

V novém filmu 
od Disney 
Channel se 
Hannah Montana 
poprvé potýká 
s ___.

___ je šikmá 
plocha vedoucí 
k ___.

Blaničtí rytíři 
vyjedou, až na 
nás zaútočí ___.

Milá Abinko, 
dělá mi potíže 
___ a byla bych Ti 
vděčná za radu.

Místo brambor 
letos Ježíšek 
zlobivým dětem 
nadělí ___.

Co je nejvíc emo?

Čím budeme platit za 
statky a služby za tisíc 
let, až nám na 
papírové peníze 
zbude jen vybledlá 
vzpomínka?

Jaká přijde další 
dvojice 
superhrdiny a 
parťáka?

V Novém filmu 
M. Night Shyamalana 
zjistí Bruce Willis, že 
___ byl/a/o ve 
skutečnosti celou 
dobu ___.

Žádné 
romantické 
večeři u svíček 
nesmí chybět 
___.

___. O co že ti 
jedno stačit 
nebude!

Běloši mají rádi 
___.

___. High five, 
bro.

Další kniha J. K. 
Rowlingové: 
Harry Potter a 
komnata ___.

Ahoj, já jsem 
Horst Fuchs a 
chtěl bych vám 
představit ___.

Na světě 
zpustošeném ___ 
je nám jedinou 
útěchou ___.

Válka! 
 
K čemu je dobrá?

Při sexu rád 
myslím na ___.
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Co přede mnou 
rodiče skrývají?

Co ti spolehlivě 
dostane ženskou 
do postele?

V losangelském 
vězení se prý dá 
200 cigaret 
vyměnit za ___.

Co jsem si přivezl 
z Turecka?

Co fakt nechceš 
najít v kuřecím 
kung pao?

Co si s sebou 
vezmu na cestu 
do minulosti, aby 
lidé uvěřili, že 
jsem mocný 
čaroděj?

Díky čemu si 
udržuju vztah?

___. Je to past!

Broadway letos 
uvádí! ___ 
v muzikálovém 
zpracování.

Zatímco USA závodily 
se Sovětským svazem 
o přistání na Měsíci, 
vlévala mexická vláda 
miliony pesos do 
výzkumu ___.

Po zemětřesení 
na Haiti přinesl 
Sean Penn 
tamějším lidem 
___.

Dále na ČT Sport: 
Světový 
šampionát ___.

Krok 1: ___. 
Krok 2: ___. 
Krok 3: Profit.

Jed jsem, sněd jsem: 
kaši z rendlíka, ucháč 
mlíka, pecen chleba, 
mámu, tátu, děvečku 
s jetelem, sedláka se 
senem, ___, ___ – a 
tebe taky sním!

Avšak než vás 
zabiji, pane 
Bonde, musím 
vám nejprve 
ukázat ___.

Z čeho dostávám 
nezadržitelné 
větry?

Jak páchnou staří 
lidi?

Třídní výlet 
naprosto zkazilo 
___.

Když faraon 
zůstal netečný, 
přivolal Mojžíš 
smršť ___.

Jaká je moje 
tajná 
superschopnost?
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Čeho je v nebi 
tuna?

Co by babičce 
přišlo 
znepokojivé, ale 
zároveň i jaksi 
půvabné?

___ jsem 
doopravdy 
pochopil, teprve 
až jsem poznal 
___.

Co Američané 
shazovali 
z letadel 
afghánským 
dětem?

Co pomáhá 
Obamovi 
relaxovat?

Co měl Vin Diesel 
k večeři?

___: lahodné až 
do poslední 
kapky.

Od čeho jsem tak 
ulepený?

Co se se stářím 
zlepšuje?

___: Testováno 
dětmi, 
doporučováno 
matkami.

Tatínku, proč 
maminka pláče?

___. Ty potvory 
vám vlezou 
všude.

Studie ukázaly, 
že se laboratorní 
krysy v bludišti 
orientují o 50 % 
lépe, když jsou 
vystaveny ___.

Americkým 
indiánům navždy 
změnilo život, 
když jim Bílý muž 
představil ___.

Vytvoř haiku. Netuším, jakými 
zbraněmi se 
bude vést 
3. světová válka, 
ale ve 4. to bude 
___.

Proč mě bolí celé 
tělo?

Je pozdní večer – 
první máj – večerní 
máj – je lásky čas; 
hrdliččin zve ku lásce 
hlas: „Hynku! Viléme!! 
___!!!“

Ve svých 
posledních 
okamžicích 
myslel Michael 
Jackson na ___.

Přírodní muzeum 
nově otevřelo 
interaktivní 
expozici ___.
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Až se stanu 
prezidentem, 
zavedu 
Ministerstvo ___.

Něco padlo. – Pode 
dveřmi mok se jeví – 
krvavý; a když stará 
otevřela, kdo leknutí 
vypraví! Dvě věci tu 
v krvi leží – mráz po těle 
hrůzou běží: dětská 
hlava bez tělíčka a ___.

Až se stanu 
miliardářem, 
nechám postavit 
15metrovou 
sochu na 
památku ___.

Když jsem byl na 
tripu, ___ se 
proměnilo v ___.

Přesně tak, zabil 
jsem ___. Ptáš se 
jak?

Co je moje 
antidroga?

_____ + _____ = 
_____________.

Co vždycky 
zaručeně 
rozproudí 
večírek?

Co přikazuje 
nová módní 
dieta?

Baseballová liga 
zakázala ___, protože 
poskytuje hráčům 
neférovou výhodu.
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