
Vánoční svátky skončily a většina 
z nás se po dovolených vrací do pra-
covního procesu. Že se vám nechce? 
Tak začněme tedy zvolna. Úsměv na 
tváři nám může vykouzlit pár citátů a 
moudrých rčení o práci, vlastnostech 
a mezilidských vztazích. Mnohá jsou 
aktuální a vtipná po desetiletích či 
dokonce po staletích.

Africká přísloví:
Práce oslabuje muže a posiluje ženy.
Rána, kterou zasadil přítel, se neho-

jí.
Chytrý nepřítel je lepší než hloupý 

přítel.
Shoda není snadná, ale převaha 

bolí.
Arabské přísloví
Tajemství je tvým sluhou, držíš-li 

je; tvým pánem, sdělíš-li je.
Asijské přísloví
Zmije svléká kůži, ale zmijí srdce si 

nechává.
Židovské přísloví
Kozel je nebezpečný zepředu, kůň 

zezadu, hlupák ze všech stran.

A jdeme na citáty. Jako první nech-
me promluvit české klasiky.

Karel Čapek (český spisovatel a 
novinář, † 1938 )
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Citáty slavných o lidech a práci
„Mladá generace má pocit, že s ní při-

chází lepší svět. Stará garda má pocit, 
že s ní ten lepší svět odchází.“

„Kritizovat znamená obviňovat auto-
ra, že to nedělá tak, jak bych to dělal já, 
kdybych to uměl.“

„Ze dvou mínění vítězí vždy to hluč-
nější.“

Tomáš Baťa (český podnikatel 
zvaný „král obuvi“, †1932 )

„Každá rána, kterou jsme utrži-
li, vyrazí z nás nějaký klín, který nám 
překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti 
rozumni, abychom se z ní poučili.“

„Než něco řeknu, musím přemýšlet, co 
mi ten druhý odpoví.“

Otto František Babler (český 
spisovatel, básník, historik a polyglot, 
† 1984)

„Nejhorší způsob hlouposti je pev-
né přesvědčení, že jsem chytrý.“

Ivan Blatný (básník, esperantis-
ta, †1990)

„S poctivostí nejdál dojdeš, ale nepo-
ctivci jsou tam dřív.“

Myšlenky světových
osobností:

Joseph Addison (anglický poli-
tik, † 1719)

„Neexistuje nic skutečně cenného, čeho 
může být dosaženo bez práce a náma-
hy.“

„Nejlepší způsob lichocení je nechat 
druhého hovořit a být posluchačem.“

Francis Bacon (anglický filozof, 
vědec, † 1629)

„Mladí lidé se hodí spíš k tomu, aby 
vynalézali, než aby soudili.“

Giambattista Basile (neapol-
ský sběratel pohádek, † 1632)

„Jazyk nemá kosti, ale může zlámat 
vaz.“

Napoleon Bonaparte (fran-
couzský generál a císař †1821).

„Armáda beranů, kterou vede lev, je 
silnější, než armáda lvů, kterou vede 
beran.“

„Slaboši čekají na příležitost, silní ji 
vytvářejí.“

„Jsou zloději, které zákon netrestá, 
třebaže kradou člověku to nejcennější: 
čas.“

„Ženy mají dvě velké zbraně: líčení a 
pláč. Naštěstí nemohou použít obě sou-
časně.“

Arthur Bloch (americký autor 
knih Murphyho zákonů, *1948).

„Každý byrokratický systém připomíná 
žumpu - to největší svinstvo se vždycky 
dere nahoru.“

„Přítel, kterému jsi pomohl v nouzi, 
si na tebe vzpomene - až se zase octne v 
nouzi.“

 „Nikdy nic nevychází podle plánu.“
-lko-


