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Z internetu a jinde sebrané vtípky a frky o nohách, o botách. Posílejte mi další, na které narazíte. 
Díky. IS. 

 
 

 
"Tady policie, otevřete! Víme, že jste uvnitř, máte přede dveřmi boty!" 
Zevnitř se ozve hlas: 
"To jste se spletli, já jsem šel dneska ven bosky!" 
 
Zemědělec vyjde na pole bos a neobutýma nohama se brodí hnědou břečkou. „Co blbneš,” kárá ho žena, 
„ říkala jsem, aby sis vzal holinky!” „Holínky jsem nemohl najít,” odpovídá rolník, „tak mám aspoň holé 
nohy.” 
 
Alkoholik: Myslím, že lidé by měli chodit bosi, je to mnohem zdravější. Například já, když se ráno 
probudím obutý, tak mě bolí hlava. 
 
Poslouchejte váš pes mi odnesl ráno papuče! To není možné, domů přišel bos. 
 
Stojí děda před obchodem s obuví, dívá se na ceny a mrmlá si:"Je to pravda, že móda se vrací, před 
sedmdesáti lety jsem chodil bosý a teď budu zase!" 
 
 
"Není ti zima, chlapče, když chodíš bosý ve sněhu?"  
- "Trošku mi zebou ruce..." 
 
Jistě jste slyšeli o Bawterovi, který našel doma půl láhve léku proti kašli a poslal v zimě za mrazu děti, 
aby bosé chodily po sněhu - jen aby lék nepřišel nazmar!!! 
 
Víte, co znamená, když najdete čtyři podkovy? 
Že někde běhá kůň bosý! 
 
 
Kovářova kobyla chodí bosa. 
 
Osobní příprava k pořízení štěněte: Vylij studenou vodu na koberec a proběhni se tudy bosky a potmě. 
 
Proč nosí policajti v zimě kanady a v lete polobotky? Aby nechodili bosky. 
 
 
Co je těžší – kilo peří nebo kilo železa? Pusť si to na palec u nohy, nejlíp naboso,  a poznáš.  
 



Pro kutily, adepty Darwinovy ceny: Pokud jste pod vánočním stromkem nenalezli vrtačku či hoblovku, 
nic si z toho nedělejte. Chopte se šroubováku a běžte naboso vyměnit vypínač v koupelně, stojíce na 
mokrém ručníku. Přeji vám příjemný pobyt na jednotce intenzívní péče. (Bezpečnostní upozornění – 
nezkoušet, životu nebezpečné!)  
 
Profesor zkouší ze zoologie: "Co je to za ptáka?" a ukáže ze zakrytého tvora jen nohy. 
"Nevím.", odpovídá student 
"Tak je to za pět, jak se jmenujete?" konstatuje profesor 
Student si sundá boty: "Můžete také hádat!" 
 
Ptá se kamarád kamaráda: "Máte lžíce na boty?" 
"Ne, my boty nejíme!" 
 
Zkouší si děda v obchodě nové boty a když si je nazouvá, upšoukne si. 
"Omlouvám se, skutečně je mi to trapné." 
"To nic dědo, až vám řeknu, kolik stojí, tak se poděláte úplně." 
 
Divoch poprvé v obuvnictví: "Dobrá den, já chtít nový boty“. Vyzkoušel velikost 45, 46, 47, 48, 49, ale 
nic mu nebylo. Prodavačka: "Je mi líto, žádné větší boty už nemáme, ale můžete si vyzkoušet krabice." 
 
Muž se ptá svého známého: „Prosím tě, proč proboha nosíš boty o dvě čísla menší?“. Známý si jen 
vzdychne a odpoví: „Jsem nezaměstnaný, doma mám ošklivou ženu, syn se špatně učí, tchyně na mě celé 
dny jen řve. Jediná moje radost je, když si večer sundám ty boty!“ 
 
Většina bot je dělaná pro chůzi. Boty Chucka Norrise nejsou tak milosrdné. 
 
Přijde blondýnka do obchodu a chce si koupit pravé krokodýlí boty, jsou ale velmi drahé a tak se vydá 
večer k vodě a začne lovit krokodýly. Vylovila jednoho a povídá: "Tenhle nemá boty." A pustí ho zpátky 
do vody.  Poté vyloví (a pustí zpět) druhého, třetího, čtvrtého a povídá: "Ani tyhle nemají boty." Jde okolo 
pán a ptá se: "Proč lovíte ty krokodýly? A ona na to: "Odpoledne jsem byla v obchodu a chtěla jsem si 
koupit krokodýlí boty, ale měli je tam moc drahé, tak jsem se rozhodla ušetřit." 
 
Dva právníci se vydali na dovolenou do africké buše. Jednou si dali odpočinek pod velkým stromem. Byli 
probuzeni zařváním velkého lva, který si je se zjevným zájmem prohlížel. 
Bylo jasné, že k puškám v autě nemají šanci to stihnout. Jeden z nich se najednou začal zouvat. 
Druhý se ptá, proč a první odpovídá:  
"No, bez nich dokážu běhat rychleji." 
"Není to jedno? Ať budeš jak chceš rychlý, nikdy neutečeš lvovi." 
"Nemusím být rychlejší, než lev. Stačí být rychlejší, než ty." 
 
Malá stonožka přijde s maminkou do prodejny obuvi. A mrňous pláče: "Mami, prosím tě, nekupuj mi zase 
šněrovací." 
 
Nedráždi hada bosou nohou.  
 
Proč mají ženy menší chodidla, než muži? 
Je to jedna z věcí postupné evoluce, která umožňuje ženám stát blíž k dřezu či sporáku.  
 
"Já jsem se chtěl zeptat, odkud máte tak pěkný boty? 
"No tak to jsou autoboty, jsou to boty do auta... jsou velice pohodlné... ty jsem koupil včera u Bati..." 
"Autoboty? A kolik stály?" 
"Tak, byly poměrně levné... stály 190 korun..." 
"Autoboty? A maj eště?" 
"No včera měli plný obchod, takže snad seženete..." 
"A maj mý číslo?"  
"No to bych musel vědět, jaké máte číslo. Jaké máte číslo?" 
"No ADR 14 23" 



 
Táto, ty ses zul?!! To je smrad, že by jeden pad. (H.Růžičková ve filmu Slunce, seno…) 
 
Děti ve škole při vyučování. Vtom si Pepíček uprdne. Pan učitel říká "Co to bylo Pepíčku?" Pepíček 
odpoví "Prosím, mně vrzla bota". Za chvíli si Pepíček zase uprdne. Pan učitel říká "Co to bylo Pepíčku?" 
Pepíček odpoví "Prosím, mně vrzla bota". Pan učitel řekne "Tak vrzni ještě jednou". Pepíček odpoví 
"Prosím, nemůžu, já jsem bos". 


