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ZNÁMÉ VÝROKY

Pokuste se přiřadit k sobě známé výroky a citáty uvedené v levém sloup-
ci a osoby, které je vyřkly, příp. za jakých okolností. 

 1. „Ostrý obraz a dobrý zvuk.“ 
 2. „Slunce v duši.“
 3. „Národ sobě.“
 4. „Jeden za všechny, všichni za jednoho.“ 
 5. „Volnost, rovnost, bratrství.“
 6. „Volá hlas svobodného Československa.“
 7. „Já jsem tady na tom ústředním výboru jako kůl v plotě.“
 8. „Přislibujte si mně, poroučejte si mně, vyhrožujte si mně, 
 přece zrádcem nebudu.“
 9. „Po nás potopa.“
10. „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“
11. „Nevěř nikomu nad třicet.“
12. „Vím, že nic nevím.“
13. „Myslím, tedy jsem.“
14. „Království za koně!“
15. „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“
16. „Hanba mužům, kterým žena vládne!“
17. „Já su tak šťastné!“
18. „Hustone, máme problém.“
19. „Právě se vracím z Hradu…“
20. „Ni zisk, ni slávu.“
21. „Poznej sám sebe.“
22. „Sportu zdar a fotbalu zvlášť.“
23. „Pravda vítězí.“
24. „Lomikare, Lomikare, do roka a do dne, zvu tě na boží soud.“
25. „Věrni zůstaneme.“
26. „Ich bin ein Berliner.“
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ZNÁMÉ VÝROKY

 A. nápis na oponě Národního divadla
 B. heslo tří mušketýrů
 C. Václav Havel – heslo sametové revoluce
 D. Jan Zákopčaník při televizních předpovědích počasí
 E. Ludvík XV.
 F. John Lennon
 G. René Descartes
 H. heslo Velké francouzské revoluce
 I. Milouš Jakeš v roce 1988 v proslulém projevu na Červeném Hrádečku
 J. Karel Havlíček Borovský – nápis na jeho soše na náměstí v Havlíčkově
  Borové
 K. Miloš Skalka při televizních přenosech ze San Rema v 80. letech 
 L. Pierre Coubertin – olympijské heslo
 M. Sókratés
 N. Richard III. v bitvě u Bosworthu
 O. první slova při zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa, 1951
 P. Chrudoš o kněžně Libuši a Přemyslovi
 Q. František Venclovský po přeplavání kanálu La Manche
 R. astronaut John Swigert z kosmické lodi Apollo 13 v roce 1970
 S. Klement Gottwald v únoru 1948 na Staroměstském náměstí
 T. sokolské heslo
 U. nápis na Apollónově chrámu v Delfách
 V. Vít Holubec u fotbalových přenosů
 W. nápis na prezidentské standartě
 X. John Fitzgerald Kennedy v Berlíně
 Y. projev E. Beneše nad rakví T. G. Masaryka
 Z. Jan Sladký Kozina
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Zábavné kvízy pro každý věk 


