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Anglické citáty a motta 

Anglický citát Citát v češtině Autor 
(Dance) The poetry of foot.  John Dryden 

99% of lawyers give the rest a bad name. 99% právníků dělá těm ostatním špatnou pověst.  

A 

A bank is a place where they lend you an umbrella in fair 
weather and ask for it back when it begins to rain. 

Banka je místo, kde vám za pěkného počasí půjčí deštník a 
vyžádají si jej zpět, sotva začne pršet. 

Robert Frost 

A birthday is the first day of a new trip around the sun. Narozeniny jsou prvním dnem nového výletu kolem slunce.   

A conclusion is the place where you got tired of thinking. Závěr je místo, kde se unavíme přemýšlením.  

A day without laughter is a day wasted. Den bez smíchu je promarněný den. Charlie Chaplin 

A friend is one who knows all about you and likes you anyway. Přítel je ten, kdo o tobě ví všechno, a přesto tě má rád. Christi Mary Warner 

A goal properly set is halfway reached. Přesně stanovený cíl už je napůl dosažen. Abraham Lincoln 

A good home must be made, not bought.  Joyce Maynard, 
"Domestic Affairs" 

A horse! A horse! My kingdom for a horse!  W Shakespeare,  
King Richard III 

A journey of a thousand miles must begin with a single step.  Cesta tisíce mil začíná jedním krokem.  Lao-tzu, Tao-te Ching 

A kiss can be a comma, a question mark or an exclamation 
point. That´s basic spelling that every woman ought to know. 

 Mistinguett 

A lady is never old.   

A lie can travel halfway around the world while the truth is 
putting on its shoes. 

Lež může oběhnout půlku světa, zatímco pravda si teprve 
obouvá boty. 

Mark Twain 

A lot of people are afraid to say what they want. That's why 
they don't get what they want. 

Hodně lidí se bojí vyslovit to, co chtějí. Proto nedostanou to, co 
chtějí. 

Madonna 

A man can be happy with any woman as long as he does not 
love her. 

 Oscar Wilde 

A man convinced against his will is of the same opinion still. Člověk přesvědčený proti své vůli, je stále stejného názoru. Samuel Taylor 
Coleridge 

A man with one watch knows what time it is; a man with two 
watches is never quite sure. 

Člověk s jedněmi hodinkami ví, kolik je hodin; člověk se dvěma 
hodinkami si nikdy není úplně jistý. 

Lee Segall 
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A man, any man, is worth more than a flag, any flag. Člověk, jakýkoli člověk, má větší cenu než vlajka, jakákoli 
vlajka. 

Eduardo Chillida 

A merry heart doeth good like a medicine.  Bible 

A proverb is a short sentence based on long experience. Přísloví je krátká věta založená na dlouhé zkušenosti. Miguel de Cervantes 

A purpose of human life, no matter who is controlling it, is to 
love whoever is around to be loved. 

Účelem lidského života, bez ohledu na to, kdo jej kontroluje, je 
milovat kohokoli, kdo je zrovna poblíž. 

Kurt Vonnegut 

A ship in the harbour is safe, but that is not what ships are 
built for. 

Loď v přístavu je v bezpečí, ale proto se lodě nestaví.  

A vacation is like love - anticipated with pleasure, experienced 
with discomfort and remembered with nostalgia. 

Dovolená je jako láska - očekávána s radostí, užívána v 
nepohodlí a vzpomínána s nostalgií. 

 

A vacation should be just long enough that your boss misses 
you, and not long enough for him to discover how well he can 
get along without you. 

Dovolená by měla být jen tak dlouhá, aby tě šéf postrádal, ale 
ještě si neuvědomil, jak snadno se bez tebe obejde. 

 

Absence, that common cure of love.  Miguel de Cervantes 

After rain comes sunshine.   

Ah, make the most of what we yet may spend. Before we too 
into the dust descend. Dust into dust, and under dust to lie. 
Sans wine, sans song, sans women, and sans end. 

Ach, užijme co nejvíce, dokud můžeme. Než se i my na prach 
změníme. Prach k prachu a pod prachem ležet. Bez vína, bez 
písní, bez žen a bez konce. 

Omar Khayyám 
1048-1131, 
Rubbaiyyat 

Alcohol is the cause of and solution to all life's problems. Alkohol je příčinou a řešením všech životních problémů. Homer Simpson 

All we have to decide is what to do with the time that is given 
to us. 

 Antoine De Saint-
Exupery 

Almost none of the important things in life are urgent, and 
almost none of the urgent things are truly important. 

Skoro žádná z důležitých věcí v životě není urgentní a skoro 
žádná z urgentních věcí není opravdu důležitá. 

Maria Robinson 

Although the last, not least.  William Shakespeare 

Always acknowledge a fault. This will throw those in authority 
off their guard and give you an opportunity to commit more. 

 Mark Twain 

Always do right. This will gratify some people and astonish the 
rest. 

 Mark Twain 

Always forgive your enemies; nothing annoys them so much.  Oscar Wilde 

Always listen to experts. The'll tell you what can't be done and 
why. Then do it. 

Vždy si vyslechni experty. Řeknou ti, co se nedá udělat a proč. 
Pak to udělej. 

Robert A. Heinlein 
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Always remember that you're unique, just like everyone else. Vždy pamatuj na to, že jsi jedinečný, právě tak, jako všichni 
ostatní. 

 

Always store beer in a dark place. Vždy skladuj pivo na tmavém místě.  

An ideal wife is any wife who has an ideal husband. Ideální žena je jakákoli žena, která má ideálního muže.  

An optimist is he who believes that things cannot get any 
worse. 

Optimista je ten, kdo věří, že věci se již nemohou zhoršit. Alessandro 
Morandotti 

And the trouble is, if you don't risk anything, you risk even 
more.  

Potíž je v tom, že pokud nic neriskujete, riskujete ještě víc.  Erica Jong 

And, in the end, it's not the years in your life that count. It's 
the life in your years. 

A na konci, nejsou to roky v tvém životě, co se počítá. Je to 
život v tvých rocích. 

Abraham Lincoln 

Any time you think the problem is out there, that very thought 
is the problem. 

Kdykoli si myslíš, že je tu problém, ta samotná myšlenka je ten 
problém. 

Stephen R. Covey 

Anyone who has never made a mistake has never tried 
anything new. 

Pokud někdo neudělal nikdy chybu, pak nikdy nezkusil něco 
nového.  

Albert Einstein 

Anyone who says sunshine brings happiness has never danced 
in the rain. 

Pokud někdo tvrdí, že jej slunce činí šťastným, tak ještě nikdy 
netančil v dešti. 

 

Art is making something out of nothing and selling it.  Frank Zappa 

As the family goes, so goes the nation and so goes the whole 
world in which we live. 

Jaká je rodina, takový je národ a takový je celý svět, ve kterém 
žijeme. 

Jan Pavel II 

B 

Be glad of life because it gives you the chance to love  and to 
work and to play and to look up at the stars. 

Buď vděčný životu, protože ti dává šanci milovat a pracovat a 
hrát si a dívat se na hvězdy. 

Henry Van Dyke 

Be happy wherever you are.   

Be sure your sin will find you out.  Bible 

Begin somewhere; you cannot build a reputation on what you 
intend to do. 

Hlavně nějak začni; prestiž si nevybuduješ na tom, co zamýšlíš 
dělat. 

Liz Smith 

Behind every beautiful thing there is some kind of pain. Za každou krásnou věcí je nějaký druh bolesti. Bob Dylan 

Being born is like being kidnapped. And then sold into slavery. Být narozen je jako být unesen. A pak prodán do otroctví.  

Better late than never.   

Better three hours too soon than a minute late.  W. Shakespeare 
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Better to remain silent and be thought a fool, then to speak 
out and remove all doubt. 

Lépe mlčet a být považován za hlupáka, než promluvit a 
odstranit veškeré pochybnosti. 

 

Borrow money from a pessimist - they don't expect it back. Peníze si půjčuj od pesimisty - nebude počítat s vrácením.  

C 

Climate is what we expect, weather is what we get. Klima je to, co očekáváme; počasí je to, co dostaneme.  

Clothes make the man. Naked people have little or no 
influence on society. 

 Mark Twain 

Control leads to compliance; autonomy leads to engagement. Nařizování vede k poddajnosti; autonomie vede k 
angažovanosti. 

Daniel H. Pink 

Courage is doing or saying what you think is right, not what 
others want you to do or say. 

Kuráž je dělat nebo říkat, co považuješ za správné,  nikoli to, co 
druzí chtějí, abys dělal nebo říkal. 

 

D 

Dance is the hidden language of the soul, of the body.  Martha Graham 

Death is more universal than life; everyone dies but not 
everyone lives. 

Smrt je univerzálnější než život: každý umře, avšak ne každý 
žije. 

 

Death is not the worst than can happen to men.  Platón 

Delay is preferable to error.  Thomas Jefferson 

Do not dwell in the past, do not dream of the future, 
concentrate the mind on the present moment. 

Nepobývej v minulosti, nesni o budoucnosti, soustřeď mysl na 
přítomný okamžik. 

Buddha 

Do something every day that you don´t want to do; this is the 
golden rule for acquiring the habit of doing your duty without 
pain. 

 Mark Twain 

Do well and have well.   

Don´t drink and drive.   

Don´t worry, be happy.   

Don’t stumble over something behind you. Nezakopni o něco, co už máš za sebou. Zdroj: Yoga at work 
in Malmö 

Don't eat yellow snow ! Nejez žlutý sníh!  

Don't ever become a pessimist... a pessimist is correct oftener 
than an optimist, but an optimist has more fun - and neither 
can stop the march of events. 

Nikdy se nestaň pesimistou... pesimista má pravdu častěji než 
optimista, ale optimista si užije více zábavy - a nikdo z nich běh 
událostí stejně nemůže změnit. 
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Don't go around saying the world owes you a living. The world 
owes you nothing. It was here first. 

Nevymlouvej se, že svět ti dluží živobytí a má se o tebe 
postarat. Svět ti nedluží nic. On tu byl první. 

Mark Twain 

Don't go backwards, you have already been there. Nejdi pozpátku, tam už jsi byl.  Ray Charles 

Don't handicap your children by making their lives easy.  Nepoškozuj svoje děti tím, že jim usnadňuješ život.  

Don't let yesterday use up too much of today. Nedovol včerejšku spotřebovat příliš mnoho z dneška.  Will Rogers 

Don't take life too seriously. You'll never get out alive. Neberte život příliš vážně. Živí se z něj nikdy nedostanete.  

Don't wait for a light to appear at the end of the tunnel, stride 
down there and light the bloody thing yourself. 

Nečekej, až se objeví světlo na konci tunelu, nakráčej tam a 
rozsviť tu pitomou věc sám.  

Sara Henderson 

Don't wish it were easier. Wish you were better. Nepřej si, aby to bylo snadnější. Přej si být lepší.  

Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today.  Sni, jako bys měl žít navždy. Žij, jako bys měl zemřít dnes.  James Dean 

Dreams are real as long as they last. What else is there to say 
about our life? 

Sny jsou skutečné, dokud trvají. Co jiného se dá říci o našem 
životě? 

 

Drunkenness is nothing but voluntary madness.  Seneca 

E 

Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, 
and wise. 

 Benjamin Franklin 

Economics is extremely useful as a form of employment for 
economists. 

Ekonomie je extrémně důležitá pro zaměstnání ekonomů. John Kenneth 
Galbraith 

Even a fall into an abyss will pall, if it lasts too long. I pád do propasti omrzí, trvá-li příliš dlouho. Michal Čagánek 

Ever wonder if illiterate people get the full effect of alphabet 
soup? 

Přemýšleli jste už někdy, zda si negramotní lidé naplno 
vychutnají polévku s písmenky? 

 

Every beginning is difficult.   

Every man dies. Not every man truly lives. Každý člověk zemře. Ne každý člověk opravdu žije. Mel Gibson 

Every man gotta right to decide his own destiny. Každý člověk má právo rozhodnout o svém vlastním osudu. Bob Marley 

Every man is the architect of his own fortune.  Appius Claudius 
Caecus 

Every new beginning comes from some other beginning's end. Každý nový začátek pochází z konce nějakého jiného začátku. Seneca 

Every passing moment is another opportunity to turn 
everything around. 

Každý probíhající okamžik je další příležitost úplně všechno 
změnit.  

 

Everyone has talent. What is rare is the courage to follow the 
talent to the dark place where it leads. 

 Erica Jong 
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Everyone needs some to love.   

Everything has its beauty but not everyone sees it. Všechno má svou krásu, avšak ne každý ji vidí. Confucius 

Everything changes when you change. Všechno se změní, když se změníš ty. Jim Rohn 

Everything in excess ! To enjoy the flavour of life, take big 
bites. Moderation is for monks. 

Všeho si ber přespříliš ! Abys prožil chuť života, ukusuj velká 
sousta. Umírněnost je pro mnichy. 

Robert A. Heinlein 

Everything you can imagine is real.  Pablo Picasso 

Everything's in the mind. That's where it all starts. Knowing 
what you want is the first step toward getting it. 

Všechno je v mysli. Tady to všechno začíná. Vědět, co chceš, je 
první krok k jeho dosažení. 

Mae West 

F 

First think, then speak.   

Fish and guests stink on three days. Ryba i host třetí den smrdí. Benjamin Franklin 

For every minute you are angry, you lose sixty seconds of 
happiness. 

Za každou minutu hněvu ztrácíš 60 vteřin štěstí.  

For knowledge, too, is itself power.  Francis Bacon 

For men are not equal: thus speaks justice.  Friedrich Nietzsche 

Fortune favours the brave. Odvážnému štěstí přeje. Terence 

Foster and nurture all the positive aspects of yourself. Podporuj a rozvíjej všechny své kladné stránky. John-Roger 

Free advice is seldom cheap. Rada zdarma je málokdy levná.  

From far away our galaxy may have the importance of a 
neutrino. 

Z velké dálky může mít naše galaxie důležitost neutrina. Hans Taeger  

G 

Genius is one per cent inspiration, ninety-nine per cent 
perspiration. 

 Thomas A. Edison 

Give us this day our daily bread.  Bible 

God defend me from my friends; from my enemies I can 
defend myself. 

Bože, ochraň mne před mými přáteli; před svými nepřáteli se 
mohu chránit sám.  

 

God is dead.  Friedrich Nietzsche 

God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and 
God in him. 

 Bible 

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.  Bible 
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God is with those who persevere.  Korán 

Gravitation is not responsible for people falling in love. Za přitažlivost mezi lidmi gravitace nemůže. Albert Einstein 

Great minds are like parachutes: they only work if they are 
open. 

Velké mysli jsou jako padáky: fungují pouze, jsou-li otevřené.  

Great people talk about ideas, average people talk about 
things, and small people talk about wine. 

  

H 

Happiness isn't something you experience; it's something you 
remember. 

Štěstí není něco, co zažíváte; je to něco, co si pamatujete.  

Happy memories make warm companions.   

Have no fear of perfection - you'll never reach it. Neměj strach z dokonalosti - nikdy jí nedosáhneš. Salvador Dali 

He deserves Paradise who makes his companions laugh. Zasluhuje si Ráj ten, kdo přiměje své druhy ke smíchu. Korán 

He who falls in love with himself will have no rivals.  Ten, kdo se zamiluje sám do sebe, nebude mít soky v lásce. Benjamin Franklin 

He who helps in need is a friend indeed.   

Health is an episode between two illnesses. Zdraví je epizoda mezi dvěma nemocemi. Dr. Ted Kaptchuk 

Health is not valued till sickness comes. Zdraví není doceněno, pokud nepřijde nemoc.  

Health is the first wealth. Zdraví je první bohatství.   

Hey Dad, remember our car? - Of course I do... wait, what do 
you mean remember? 

Tati, pamatuješ si na naše auto? Samozřejmě že pamatuji... 
počkat, co myslíš tím 'pamatuješ'?  

Calvin and Hobbes 

Hide not your talents. They for use were made. What's a 
sundial in the shade? 

Své schopnosti neukrývej. K užívání byly určeny. K čemu jsou 
sluneční hodiny ve stínu? 

Ben Franklin 

Homeland is where is good to live. Domov je tam, kde se cítíme dobře. PATRIA EST 
UBICUNQUE BENE 

Hope is a risk that must be run.  Georges Bernanos 

Hope is a waking dream.  Aristoteles 

How can I be so thirsty in the morning, when I drank so much 
last night? 

Jak můžu mít ráno takovou žízeň, když jsem toho včera večer 
tolik vypil?  

 

How wonderful it is that nobody need wait a single moment to 
improve the world.  

Jak je to báječné, že nikdo nemusí čekat ani chvilku, aby zlepšil 
svět. 

Anne Frank 

Humor is also a way of saying something serious.  T. S. Eliot 
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CH 

Change is never easy. You fight to hold on. You fight to let go. Změna není nikdy snadná. Bojuješ, aby se věci nezměnily. 
Bojuješ, aby se změnily. 

Báječná léta - The 
Wonder Years 

Change is the only Constant. Změna je jedinou Konstantou. I Ching 

Chaos and Order are not enemies, only opposites. Chaos a Řád nejsou nepřátelé, pouze protiklady. Richard Garriot 

Children begin by loving their parents; as they grow older they 
judge them; sometimes they forgive them. 

 Oscar Wilde, The 
Picture of Dorian 
Gray 

I 
I am not bound to please thee with my answers.  William Shakespeare 

I am optimistic for the future of pessimism. Ohledně budoucnosti pesimismu jsem optimistou. Jean Rostand 

I am so clever that sometimes I don't understand a single word 
of what I am saying. 

Jsem tak chytrý, že někdy nerozumím ani slovu z toho, co 
říkám. 

Oscar Wilde 

I can resist everything except temptation. Dokáži odolat čemukoli, kromě pokušení. Oscar Wilde 

I do not feel obliged to believe that the same god who has 
endowed us with sense, reason and intellect has intended us 
to forgo their use. 

Necítím se povinen věřit, že stejný Bůh, který nás obdařil 
citem, rozumem a intelektem, po nás chce, abychom se zřekli 
jejich používání. 

Galileo Galilei 

I have a grand memory for forgetting. Mám vynikající paměť na zapomínání. Robert Louis 
Stevenson 

I intend to live forever; so far, so good. Zamýšlím žít navěky; zatím dobrý.  

I like pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat 
us as equals. 

 Winston Churchill 

I like work: it fascinates me. I can sit and look at it for hours.  Miluji práci: fascinuje mne. Vydržím sedět a dívat se na ni celé 
hodiny. 

Jerome K. Jerome 

I understand a fury in your words, But not the words.  W. Shakespeare 

I used to think I was indecisive but now I'm not so sure. Myslíval jsem si, že jsem nerozhodný, ale teď už si tím nejsem 
tak jistý.  

 

I wrote your name in the sky, but the wind blew it away. I 
wrote your name in the sand, but the waves washed it away. I 
wrote your name in my heart and forever it will stay.  

 tootynka 
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Ideas are a dime a dozen. People who put them into action are 
priceless. 

Nápadů je tucet za desetník. Zato lidé, kteří je uskuteční, jsou k 
nezaplacení. 

 

Identify your problems, but give your power and energy to 
solutions. 

Identifikuj své problémy, ale svou sílu a energii věnuj řešení. Anthony Robbins 

If it ain't broke, don't fix it. Není-li to rozbité, nespravuj to.  

If it can't be expressed in figures, it is not science; it is opinion. Nemůže-li to být vyjádřeno v číslech, není to věda; je to názor.   

If it is to be, it is up to me. Má-li to být, je to na mně.   

If the universe has any purpose more important than topping a 
woman you love and making a baby with her hearty help, I've 
never heard of it. 

Pokud je ve vesmíru důležitější cíl, než získat ženu, kterou 
miluješ, a udělat s její srdečnou pomocí dítě, nikdy jsem o něm 
neslyšel. 

Robert A. Heinlein 

If women are expected to do the same work as men, we must 
teach them the same things. 

 Platón 

If you are going through hell.... keep going... Pokud procházíš peklem... nezastavuj se... Winston Churchill  

If you do what you've always done, you'll get what you've 
always gotten. 

Pokud děláš, co jsi vždy dělal, dostaneš, co jsi vždy dostal. Anthony Robbins 

If you don't design your own life plan, chances are that you will 
fall into someone else's plan. 

Pokud si nevytvoříš svůj vlastní plán pro život, je dost 
pravděpodobné, že skončíš v plánu někoho jiného. 

 

If you don't like yourself, you can't like other people. Nemáš-li rád sebe, nemůžeš mít rád ani ostatní lidi.  

If you don't make mistakes, you're not working on  hard 
enough problems. And that's a big mistake. 

Pokud neděláš chyby, nepracuješ na dostatečně těžkých 
problémech. A to je velká chyba. 

F. Wikzek 

If you give the impression that you need something, you will 
get nothing. To make money you have to appear to be rich. 

Vzbuzuješ-li dojem, že něco potřebuješ, nedostaneš nic. Abys 
získal peníze, musíš vypadat, že jsi bohatý. 

Alexandre Dumas 

If you obey all of the rules, you miss all of the fun. Dodržujete-li všechna pravidla, přicházíte o všechnu legraci.  Katherine Hepburn 

If you want the rainbow, you gotta put up with the rain. Pokud chcete duhu, musíte se smířit s deštěm.  

If your happiness depends on what somebody else does, I 
guess you do have a problem. 

Jestliže tvoje štěstí závisí na tom, co dělá někdo druhý, pak 
máš, myslím, problém.  

Richard Bach 

If your parents never had children, chances are you won't 
either. 

Pokud Vaši rodiče nikdy neměli děti, je pravděpodobné, že ani 
vy je nebudete mít. 

Dick Cavett 

Imagination is more important than knowledge.  Albert Einstein 

Imagination is the only one weapon in the war against reality. Představivost je jediná zbraň ve válce proti realitě.  

In 100 years, all new people. Za 100 let tady budou samí noví lidé. Stacey Boltz 
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In a mad world only the mad are sane. V šíleném světě jsou příčetní pouze šílenci. Akira Kurosawa 

In love, one and one are one.  Jean-Paul Sartre 

In time we hate that which we often fear.  William Shakespeare 

Ingredient for a happy marriage: In a family argument, if it 
turns out you are right - apologize at once !  

Zásada pro šťastné manželství: pokud se při rodinné hádce 
ukáže, že máš pravdu - ihned se omluv! 

 

Injustice in the end produces independence. Nespravedlnost nakonec vede k nezávislosti. Voltaire 

Innocent as a dove you will harm no one, but wise as a serpent 
no one will harm you. 

Jsi-li nevinný jako holubice, nikomu neublížíš,  ale jsi-li moudrý 
jako had, nikdo neublíží tobě. 

 

Invent anything, you will not change the truth. Vymysli cokoliv, pravdu nezměníš. Michal Čagánek 

Is man merely a mistake of God´s? Or God merely a mistake of 
man´s? 

 Friedrich Nietzsche 

It is better being an optimist and being wrong, than being a 
pessimist and being right. 

Je lepší být optimista a mýlit se, než být pesimista a mít 
pravdu. 

 

It is better to be envied than pitied.  Herodotus 

It is better to be rich and healthy than poor and sick. Velké mysli jsou jako padáky: fungují pouze, jsou-li otevřené.  

It is better to wear out than to rust out. Je lepší se opotřebovat než zrezivět. R. Cumberland 

It is error alone which needs the support of government. Truth 
can stand by itself. 

Jen chyba potřebuje podporu vlády. Pravda se obhájí sama. Thomas Jefferson 

It is impossible for a man to be cheated by anyone but himself. Člověka je možné oklamat pouze jím samým. Ralph Waldo 
Emerson 

It is no sin to attempt and fail. The only sin is not to make the 
attempt. 

Hříchem není pokusit se a neuspět. Jediným hříchem je 
nepokusit se. 

Suellen Fried 

It is not enough to have a good mind. The main thing is to use 
it well. 

 René Descartes 

It is not what you say, or wish, or hope, or intend, it is only 
what you do that counts. 

Nezáleží na tom, co říkáš, nebo co si přeješ, nebo v co doufáš, 
nebo co zamýšlíš. Záleží pouze na tom, co děláš. 

Brian Tracy 

It is only with the heart that one can see rightly; what is 
essential is invisible to the eye. 

Správně vidíme jen srdcem; co je opravdu důležité, je očím 
neviditelné. 

Antoine De Saint-
Exupery 

It is quantity of time at home and quality of time at work that 
counts. 

To, co se počítá, je kvantita času doma a kvalita času v práci.  
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It may be better to be a live jackal than a dead lion, but it is 
better still to be a live lion. And usually easier. 

Možná je lepší být živý šakal než mrtvý lev, ale ještě lepší je být 
živý lev. A obvykle snadnější. 

Robert A. Heinlein 

It´s never late to study.   

It's kind of fun to do the impossible. Je docela zábavné dělat nemožné. Walt Disney 

It's not the size of dog in the fight, it's the size of the fight in 
the dog. 

Nejde o velikost psa v boji, ale o velikost boje v psovi. Mark Twain 

It's not your circumstances that shape you, it's how you react 
to your circumstances. 

Nejsou to okolnosti, co tě utváří, ale to, jak na tyto okolnosti 
reaguješ.  

Anne Ortlund 

It's only after we've lost everything that we're free to do 
anything. 

Teprve poté, co jsme ztratili vše, máme svobodu dělat cokoli.  

It's the economy, stupid. To je ekonomika, hlupáku.  Bill Clinton 

I've been in love with the same woman for forty-one years. If 
my wife finds out, she'll kill me. 

Už 41 let miluji stejnou ženu. Jestli na to manželka přijde, tak 
mě zabije.  

Henry Youngman 

J 

Justice without force is powerless; force without justice is 
tyrannical. 

 Blasise Pascal 

K 

Kissing your hand may make you feel very very good but a 
diamond and sapphire bracelet lasts forever. 

 Anita Loos 

L 

Language is the dress of thought.  Samuel Johnson 

Laughter is the music of life. Smích je hudbou života.  Sir William Osler 

Lawyers are the only persons in whom the ignorance of the law 
is not punished. 

Právníci jsou jediní lidé na světě, kteří nejsou trestáni za 
neznalost zákona. 

Jeremy Bentham 

Learn everything you can, anytime you can, from anyone you 
can - there will allways come a time when you will be grateful 
you did. 

Nauč se všechno, co můžeš, kdykoli můžeš, od kohokoli můžeš 
- vždycky přijde čas, kdy budeš vděčný, žes to udělal. 

Sarah Caldwell 

Learn to pause ... or nothing worthwhile will catch up to you. Nauč se zastavit ... jinak tě nic hodnotného nedožene. Doug King 

Life = first half is ruined by our parents, the other half is ruined 
by our children. 

Život = první polovinu nám znepříjemňují rodiče, tu druhou 
půlku zase děti. 
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Life is a sexually transmitted disease. Život je pohlavně přenosná nemoc. Helen Keller 

Life is a tragedy for those who feel, but a comedy to those who 
think.  

Život je tragédie pro ty, kdo cítí, ale komedie pro ty, kdo myslí.  Horace Walpole 

Life is either a daring adventure, or nothing. Život je buď odvážné dobrodružství, nebo nic.  

Life is full of misery, loneliness and suffering - and it's all over 
much too soon. 

Život je plný neštěstí, osamělosti a utrpení - a všechno to příliš 
brzy skončí. 

Woody Allen 

Life is full of nice surprises.   

Life is good, without it we'd all be dead. Život je dobrý, bez něho bychom byli všichni mrtví.  

Life is like a hot bath - it is nice. But the longer you stay, the 
more wrinkles you get. 

Život je jako horká koupel - je to příjemné. Ale čím déle 
zůstanete, tím více vrásek budete mít. 

 

Life is nothing but a game, that most of us will lose. Život není nic jiného než hra, kterou většina z nás prohraje.  

Life is uncertain. Eat dessert first. Život je nejistý. Sněz nejdříve moučník. Ernestine Ulmer 

Life passes us by while we're planning for it. Život nás míjí, zatímco si na něj děláme plány. James Redfield 

Life's not fair. How else would you turn a profit? Život není fér. Jak bys jinak dosáhl zisku?  

Limitations live only in our minds. But if we use our 
imaginations, our possibilities become limitless. 

Hranice žijí pouze v našich myslích. Pokud ale použijeme 
představivost, naše možnosti budou bez hranic. 

Jamie Paolinetti 

Live as you will have wished to have lived when you are dying. Žij tak, jak si budeš přát, abys žil, až budeš umírat. Christian Furchtegott 
Gellert 

Love and cough cannot be hid.  George Herbert 

Love is the courage to love. Láska je odvaha milovat. Michal Čagánek 

Love looks not with the eyes, but with the mind.  W. Shakespeare 

M 

Make your life an exclamation, not an explanation. Učiň svůj život výkřikem, ne vysvětlením.   

Man is born to live, not to prepare for life.  Člověk je zrozen, aby žil, ne, aby se připravoval na život. Boris Pasternak 

Many people dream of success. To me, success can only be 
achieved through repeated failure and introspection. 

Mnoho lidí sní o úspěchu. Podle mne může být úspěchu 
dosaženo jen přes opakované neúspěchy a poučení se z nich. 

Soichiro Honda 

Marriage often unites for life two people who scarcely know 
each other. 

  

Mistakes happen - that's life. Repeat the same mistakes - that's 
stupidity. 

Chyby se stávají - to je život. Opakovat stejné chyby - to je 
hloupost. 

 

Money is a terrible master but an excellent servant. Peníze jsou strašný pán, ale vynikající sluha.  
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Money is the sincerest of all flattery. Women love to be 
flattered. So do men. 

Peníze jsou nejupřímnější ze všech lichotek. Ženy milují, když 
se jim lichotí. Muži taky. 

 

Money won't make me happy but will help to choose my 
misery. 

Peníze mne neučiní šťastným, ale pomohou vybrat si svou 
mizérii.  

 

My home is not a place, it is people.  Lois McMaster 
Bujold, "Barrayar" 

My wife and I were happy for twenty years. Then we met. Moje žena a já jsme byli šťastní dvacet let. Pak jsme se potkali.  Rodney Dangerfield 

N 

Never be ashamed of expressing your desire. There may be 
someone  near who can help fulfil it. 

Nestyď se vyslovit své přání. Možná poblíž stojí někdo, kdo ti 
může pomoci je splnit. 

Michal Čagánek 

Never complain and never explain.  B. Disraeli 

Never underestimate the power of human stupidity. Nikdy nepodceňuj sílu lidské hlouposti.  

Never, never, never, never give up. Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej. Winston Churchill 

No good deed ever goes unpunished. Žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán.  

No man needs a vacation so much as the person who has just 
had one. 

Nikdo nepotřebuje dovolenou víc, než ten, kdo se z ní právě 
vrátil.  

Elbert Hubbard 

No matter which direction you start, its always against the 
wind coming back. 

Kterýmkoli směrem se vydáš, vítr je vždy v protisměru.  

No person was ever honored for what he received. Honor has 
been the reward for what he gave. 

Nikdo ještě nebyl ctěn za to, co dostal. Pocta byla vždy 
odměnou za to, co dal. 

Calvin Coolidge 

Nobody can be perfect. Embrace your imperfections, they 
make you who you are. 

Nikdo nemůže být dokonalý. Obejmi své nedokonalosti, dělají 
tě tím, kým jsi. 

 

Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can 
start today and make a new ending. 

Nikdo se nemůže vrátit a vytvořit nový začátek, ale každý může 
začít dnes a vytvořit nový konec. 

 

Not even the shortest moment can be lived again. If you don't 
use it, you will probably waste the whole life. 

Ani sebekratší okamžik nelze prožít znovu. Nevyužiješ-li ho, 
promarníš nejspíš celý život. 

 

Not everything that can be counted counts, and not everything 
that counts can be counted. 

Ne vše, co se dá spočítat, se počítá; ne vše, co se počítá, se dá 
spočítat. 

Albert Einstein 

Nothing is more intolerable than to have admit to yourself 
your own errors.” 

 Ludwig van 
Beethoven 

Nothing is permanent, except change. Jediné, co nepodléhá změně, je změna sama. Heraclitus 
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Nothing lasts for ever. Nic netrvá věčně.  

Nothing lasts, yet nothing ever goes away. Nic netrvá věčně, přesto nikdy nic zcela nemizí.  

Nothing so needs reforming as other people's habits. Nic nepotřebuje zlepšit více, než zvyky jiných lidí. Mark Twain 

O 

Obstacles don't have to stop you. If you run into a wall, don't 
turn around and give up. Figure out how to climb it, go through 
it, or work around it.  

Překážky tě nemusí zastavit. Vrazíš-li do zdi, neotáčej se a 
nevzdávej. Najdi způsob, jak ji přelézt, projít nebo obejít. 

Michael Jordan 

Oh, love is real enough; you will find it someday, but it has one 
archenemy -- and that is life. 

Ach, láska je hodně skutečná; to zjistíš jednoho dne sám. Má 
však úhlavního nepřítele - a tím je život. 

Jean Anouilh Ardele 

One day in retrospect the years of struggle will strike you as 
the most beautiful. 

Jednoho dne při pohledu zpět s úžasem zjistíte, že ty těžké 
roky byly vlastně těmi nejkrásnějšími. 

Sigmund Freud 

One of the keys to happiness is a bad memory. Jeden z klíčů ke štěstí je špatná paměť. Rita Mae Brown 

Only when we are no longer afraid do we begin to live. Teprve když se přestaneme bát, začínáme žít. Dorothy Thompson 

Opportunities are usually disguised by hard work, so most 
people don't recognize them. 

Příležitosti jsou obvykle maskovány tvrdou prací, takže je 
většina lidí nepozná. 

Ann Landers 

Or what's worse, what if only that fat guy in the third row 
exists? 

What if nothing exists and we're all in somebody's dream?  Woody Allen 

Our attitude towards life determines life's attitude towards us. Náš postoj k životu rozhoduje o postoji života k nám.  

Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't 
help them, at least don't hurt them. 

Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim 
nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. 

Dalai Lama 

P 

Paradise does not lie beyond the sea of self-denial but in the 
ocean of joy. 

Ráj neleží v moři odříkání, ale v oceánu radosti. Michal Čagánek 

Patience is the companion of wisdom. Trpělivost je společnicí moudrosti. St. Augustine 

Pay attention to your enemies, for they are the first to discover 
your mistakes. 

 Antisthenes 

Personality can open doors, but only character can keep them 
open.  

Osobnost může dveře otevřít, ale pouze charakter je může 
otevřené udržet. 

 

Plant a tree, build a house and give the world a son. Zasaď strom, postav dům a dej světu syna.  

Pride goes before a fall. Pýcha předchází pád.  
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R 

Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one. Realita je pouhá iluze, ale hodně vytrvalá. Albert Einstein  

Remember that every good friend was once a stranger. Pamatuj, že každý dobrý přítel byl někdy cizinec.  

Remember that happiness is a way of travel - not a 
destination. 

Pamatuj, že štěstí je způsob cesty - nikoli cíl.  

Remember that time is money.  Benjamin Franklin 

Repetition is the mother of wisdom. Opakování je matka moudrosti.  

S 

Security is when everything is settled. When nothing can 
happen to you. Security is the denial of life. 

Bezpečí je, když je vše usazené. Když se ti nic nemůže stát. 
Bezpečí je popřením života. 

Germaine Greer 

Sex is golf for poor people.  C. Odec 

Shoot for the moon. Even if you miss it you will land among the 
stars. 

Miřte na měsíc. I když jej minete, skončíte mezi hvězdami. Les Brown 

Since a politician never believes what he says, he is quite 
surprised to be taken at his word. 

Protože politik nikdy nevěří tomu, co říká, je značně 
překvapen, vezme-li jej někdo za slovo. 

Charles De Gaulle 

Slow and steady wins the race. Závod vyhraje klidný a neochvějný.  Aesop 

So much of what we call management consists of making it 
difficult for people to work. 

Mnoho z toho, co nazýváme managementem, spočívá ve 
znesnadňování práce ostatním.  

Peter Drucker 

Something is rotten in the state of Denmark.  W. Shakespeare, 
Hamlet 

Sometimes by losing we gain. And sometimes by gaining we 
lose. 

Někdy ztrátou získáváme. A někdy získáváním ztrácíme. Tao-te-ťing 

Sometimes the good you do don't do you any good. Někdy to dobré, co děláš, ti nepřinese vůbec nic dobrého.  

Sometimes we hurt the ones we love. Občas zraňujeme ty, které milujeme.  

Speaking without thinking is shooting without talking aim.   

Speech is a mirror of the soul: as a man speaks, so is he.  Publiliu Syrus 

Speech may be silver but silence is gold. Mluviti stříbro, mlčeti zlato.  

Strike the iro while it is hot. Kuj železo, dokud je žhavé  

Stupidity is also a gift of God, but one mustn't misuse it.  Hloupost je taky dar od Boha, ale nesmí se zneužívat. Jan Pavel II 

Subtle is the Lord, but malicious he is not! Bůh je rafinovaný, ale není zlomyslný! Albert Einstein 
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Success is getting what you want; Happiness is being happy 
with what you have. 

Úspěch je dostat to, co chceš; Štěstí je být spokojený s tím, co 
máš. 

 

T 

Tell me what you eat, and I will tell you what you are.  Neil Armstrong 

Tell the world what you intend to do, but first show it! Neříkej světu, co chceš udělat. Udělej to! Napoleon Hill 

That which does not kill me, makes me stronger. Co mne nezabije, to mne posílí. Friedrich Nietzsche 

That´s one small step for a man, but one giant leap for 
mankind. 

 Neil Armstrong 

The best job is no job but it doesn't pay well. Nejlepší práce je žádná práce, ale příliš dobře se neplatí.  

The best way to predict your future is to create it. Nejlepší způsob, jak předpovědět svou budoucnost, je vytvořit 
ji. 

 

The bigger the smile, the sharper the knife. Čím větší úsměv, tím ostřejší nůž.  

The desire for perfection always makes every pleasure appear 
incomplete, for there is no joy or pleasure so great in this life 
that it can quench the thirst in our soul. 

Kvůli touze po dokonalosti se každé potěšení jeví 
nekompletním, neboť v tomto životě není tak velké radosti 
nebo potěšení, aby mohlo uhasit žízeň v naší duši. 

Dante Alighieri 

The devil never sleeps. Ďábel nikdy nespí.  

The distance is nothing; it is only the first step that is difficult. Vzdálenost neznamená nic; to co je těžké, je pouze první krok. Mme. Du Deffand 

The Eskimo has fifty-two names for snow because it is 
important to them; there ought to be as many for love. 

Eskymáci mají padesát dva výrazů pro sníh, protože je to pro 
ně důležité. Stejně tolik jmen by mělo být pro lásku. 

Margaret Atwood 

The eye is the window to the soul. Oko je oknem do duše. Leonardo da Vinci 

The fact that no one understands you doesn't make you an 
artist. 

To, že ti nikdo nerozumí, z tebe ještě nedělá umělce.  

The future belongs to people who see possibilities before they 
become obvious. 

Budoucnost patří lidem, kteří vidí možnosti dříve, než se 
stanou zřejmými. 

Ted Levitt 

The future belongs to those who believe in their dreams. Budoucnost patří těm, kdo věří ve své sny. Eleanor Roosevelt 

The future isn't what it used to be. Budoucnost už není, co bývala.  Paul Valery 

The future starts today, not tomorrow. Budoucnost začíná dnes, ne zítra.  

The goal of life is living in agreement with nature. Cílem života je žít v souladu s přírodou. Zeno 

The greatest mistake you can ever make in life is to be 
continually fearing that you will make one. 

Největší chyba, které se můžeš v životě dopustit, je se 
ustavičně bát, že nějakou uděláš. 

Ellen Hubbard 

http://www.anglictina-bez-biflovani.cz/


Anglické citáty, motta   
 

 

 

www.anglictina-bez-biflovani.cz 17 

The greatest thing in this world is not so much where we are, 
but in what direction we are moving. 

Nejdůležitější věcí na tomto světě není ani tak kde jsme, ale 
kterým směrem se pohybujeme.  

Oliver Wendell 
Holmes 

The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved 
in return. 

Největší věc, jakou se kdy naučíš, je prostě milovat a být na 
oplátku milován. 

MOULIN ROUGE 

The human brain starts working the moment you are born and 
never stops until you stand up to speak in public. 

 George Jessel 

The impossible is often the untried. Nemožné je často jen nevyzkoušené.  Jim Goodwin 

The longer you wait for the future, the shorter it will be. Čím déle čekáte na budoucnost, tím kratší bude.  

The love of money is the root of all evil.  Bible 

The man who doesn't read good books has no advantage over 
the man who can't read them. 

Člověk, který nečte dobré knihy, nemá žádnou výhodu nad 
člověkem, který je číst nemůže. 

Mark Twain  

The man who knows no foreign language knows nothing of his 
mother tongue. 

Člověk, který neumí žádný cizí jazyk, neví nic ani o svém 
vlastním. 

Johann Goethe 

The most important opinion you have is the opinion you have 
of yourself. 

Nejdůležitější názor, jaký máš, je názor na sebe samého.  Zig Ziglar 

The most important thing in communication is to hear what 
isn't being said. 

Nejdůležitější věc v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno 
nahlas. 

Peter F. Drucker 

The oldest, shortest words - 'yes' and 'no' - are those that 
require the most thought. 

Nejstarší a nejkratší slova - "ano" a "ne" jsou ta, která výžadují 
nejvíce přemýšlení. 

Pythagoras 

The only way to have a friend is to be one.  Jediný způsob, jak mít přítele, je sám jím být.  Ralph Waldo 
Emerson 

The only way to keep your health is to eat what you don't 
want, drink what you don't like, and do what you'd rather not. 

Jediný způsob, jak si udržet zdraví, je jíst, co nechceš, pít, co ti 
nechutná a dělat, co bys raději nedělal. 

Mark Twain 

The price of anything is the amount of life you exchange for it. Cena čehokoli je množství života, které za to vyměníte. Henry David Thoreau 

The secret of success is to be ready when your opportunity 
comes. 

Tajemství úspěchu je být připraven, když přijde tvá příležitost. Benjamin Disraeli 

The smallest good deed is better than the grandest intention. Nejmenší dobrý skutek je lepší, než ten nejvznešenější záměr.   

The tree is known by his fruit.  Bible 

The water you touch in a river is the last of that which has 
passed and the first of which is coming. Thus it is with time 
present. Life, if spent well, is long. 

Voda, které se dotkneš v řece, je poslední, která protekla a 
první, která přitéká. Takto je to i s časem. Život, je-li strávený 
dobře, je dlouhý. 

Leonardo da Vinci 
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The wisest and noblest teacher is nature itself. Nejmoudřejší a nejúžasnější učitel je příroda sama. Leonardo da Vinci 

The world is a dangerous place to live; not because of the 
people who are evil, but because of the people who don't do 
anything about it. 

Svět je nebezpečné místo k životu; ne kvůli lidem, co jsou zlí, 
ale kvůli lidem, kteří s tím nic nedělají. 

Albert Einstein 

There are many things that we would throw away if we were 
not afraid that others might pick them up. 

 Oscar Wilde, The 
Picture of Dorian 
Gray 

There is no security in this life. There is only opportunity. V tomhle životě není žádná jistota. Existuje pouze příležitost.  

There is no substitute for victory. Za vítězství neexistuje náhražka.  

There is nothing either good or bad, but thinking makes it so.  W. Shakespeare, 
Hamlet 

There is one pain I always feel which you will never know 
because it is caused by the absence of you. 

Je tu bolest, kterou stále cítím a ty to nikdy nebudeš vědět, 
protože je způsobena tvou nepřítomností. 

 

There must be more to life than having everything. Život musí být o něčem víc, než mít všechno.  

There will come a point, during the pursuit of your goals, when 
you must spread your wings and fly. 

Jednou přijde čas, na cestě za tvými cíli, kdy budeš muset 
roztáhnout křídla a letět. 

 

There's nothing like a cold beer on a hot Christmas morning. Nic se nevyrovná studenému pivu v horkém vánočním ránu. Homer Simpson 

This is the tomorrow you worried about yesterday. And now 
you know why. 

Tohle je ten zítřek, kterého ses včera bál. A teď už víš proč.  

Those who do not love life do not deserve it. Ti, kteří nemilují život, si jej nezaslouží. Giovanni Giacomo 
Casanova de Seingalt 

Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and 
the truth. 

Tři věci nemohou být schovány dlouho: Slunce, Měsíc, a 
Pravda. 

Buddha 

To avoid criticism do nothing, say nothing, be nothing. Aby ses vyhnul kritice, nic nedělej, nic neříkej, ničím nebuď.  

To break down walls is equally important as to build them. Bořit zdi je stejně důležité jako je stavět. Michal Čagánek 

To find a friend one must close one eye - to keep him, two. Abys našel přítele, musíš přivřít jedno oko, aby sis ho udržel - 
obě. 

Norman Douglas 

To find meanings you have to look at things from different 
directions. 

Abyste nalezli smysl, musíte se na věc podívat z odlišného úhlu 
pohledu. 

Bev Doolitle 

To love and be loved is to feel the sun from both sides. Milovat a být milován je jako cítit slunce z obou stran.  
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To play without passion is inexcusable!”  Ludwig van 
Beethoven 

To prove his love for her, he climbed the highest mountains, 
swam the longest rivers and dived the deepest seas. She got a 
divorce: He was never home. 

Aby jí dokázal svou lásku, šplhal na nejvyšší hory, plaval po 
nejdelších řekách a potápěl se v těch nejhlubších mořích. 
Dosáhla rozvodu: Nikdy nebyl doma. 

 

Today you have 100% of your time left. Dnes máš 100 % času, který ti ještě zbývá.   

Tomorrow's life is too late. Live today. Žít zítra je příliš pozdě. Žij dnes. Marcus Valerius 
Martialis 

Too bad the only people who know how to run the country are 
busy driving cabs and cutting hair. 

Smůla, že jediní lidé, kteří vědí, jak správně řídit zemi, jsou 
příliš vytíženi řízením taxi a stříháním vlasů. 

George Burns 

Too many cooks spoil the broth.   

Too many people are living in a prison that they have 
themselves manufactured. 

Příliš mnoho lidí žije ve vězení, které si sami vytvořili. Dr. Michael Beckwith 

U 

Unforgettable days in one's life amount to five or six at most - 
the others are just there to make up the numbers. 

Nezapomenutelných dní v životě člověka je pět, nanejvýš šest - 
ty ostatní jsou tu pouze kvůli číslům. 

Ennio Flaiano 

Until we can manage time, we can manage nothing else. Dokud nedokážeme zvládnout čas, nemůžeme zvládnout ani 
nic jiného. 

Peter F. Drucker 

Use soft words and hard arguments.   

V 

Very little is needed to make a happy life. Velice málo je potřeba ke šťastnému životu. Marcus Aurelius 

Violence and arms can never resolve the problems of men. Násilí a zbraně nikdy nemohou vyřešit problémy lidí.  Jan Pavel II 

W 

War is delightful to those who have had no experience of it. Válka je přitažlivá pro ty, kdo ji nikdy nezažili. Erasmus von 
Rotterdam 
Desiderius 

We are always getting ready to live but never living. Stále se chystáme žít, ale nikdy nežijeme. Ralph Waldo 
Emerson 

We are never alone. We are all aspects of one great being. No 
matter how far apart we are, the air links us. 

Nikdy nejsme sami. Všichni jsme projevy jednoho velkého bytí. 
Bez ohledu na to, jak daleko jsme od sebe, vzduch nás spojuje. 

Yoko Ono 

http://www.anglictina-bez-biflovani.cz/


Anglické citáty, motta   
 

 

 

www.anglictina-bez-biflovani.cz 20 

We can do anything we want to as long as we stick to it long 
enough. 

Můžeme udělat cokoli chceme, pokud se toho budeme 
dostatečně dlouho držet. 

Helen Keller 

We cannot direct the wind. But we can adjust the sails. Nemůžeme řídit vítr. Ale můžeme přizpůsobit plachty.  

We cannot discover new oceans until we have the courage to 
lose sight of the shore. 

Nemůžeme objevit nové oceány, dokud nebudeme mít odvahu 
ztratit břeh z očí. 

Muriel Chen 

We get old too soon and wise too late. Zestárneme příliš brzy a zmoudříme příliš pozdě.  

We know what we are, but not what we may be.  William Shakespeare 

We were so poor my daddy unplugged the clocks when we 
went to bed.  

Byli jsme tak chudí, že otec vypínal hodiny, když jsme šli do 
postele.  

Chris Rock 

Weapons are an important factor in war, but not the decisive 
one; it is man and not materials that counts. 

Zbraně jsou ve válce důležitý faktor, ale ne ten rozhodující; 
jsou to lidé a ne materiál, co se počítá. 

Mao Tse-tung 

Well, you know, I was a human being before I became a 
businessman.  

No, víte, býval jsem kdysi člověk, než jsem se stal 
byznysmenem. 

George Soros 

What does not kill me, makes me stronger. Co mě nezabile, to mě posílí. Friedrich Nietzsche 

What is friend? A single soul dwelling in two bodies.  Aristoteles 

What is the meaning of life? To be happy and useful. Jaký je smysl života? Být šťastný a být užitečný. Dalai Lama 

What the mind of man can conceive and believe, it can also 
achieve. 

To, co si lidská mysl dokáže představit a uvěřit tomu, toho 
může také dosáhnout. 

Napoleon Hill 

What we call 'progress' is the exchange of one nuisance for 
another nuisance. 

To, co nazýváme 'pokrokem' je výměna jedné nepříjemnosti za 
jinou nepříjemnost. 

Havelock Ellis 

What you leave behind is not what is engraved in stone 
documents, but what is woven into the lives of others. 

Co zanecháš za sebou není to, co je vytesáno do kamenných 
monumentů, ale to, co je vetkáno do životů druhých.  

 

What you think is the summit is only a step up. To, co považuješ za vrchol, je pouze další krok. Lucius Annaeus 
Seneca 

Whatever we expect with confidence becomes our self-
fulfilling prophecy. 

Vše, co s důvěrou očekáváme, stane se naším sebenaplňujícím 
proroctvím. 

Brian Tracy 

Whatever you are, be a good one.  Cokoli děláš, buď v tom dobrý.  Abraham Lincoln 

When all the world is telling you 'no', tell yourself 'yes' ten 
times louder. 

Když ti celý svět říká "ne", řekni sám sobě "ano" 10 x hlasitěji.  

When I look at the stars at night one always winks back at me. Když se v noci podívám na hvězdy, jedna na mě vždycky 
zamrká. 
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When I read about the evils of drinking, I gave up reading.   

When I was a kid I used to pray every night for a new bicycle. 
Then I realized that the Lord doesn't work that way so I stole 
one and asked Him to forgive me. 

Když jsem byl malý, modlíval jsem se každý večer za nové kolo. 
Pak jsem pochopil, že Pán takto nepracuje, tak jsem jedno kolo 
ukrad' a požádal Boha o odpuštění. 

 

When I was born I was so surprised I couldn't talk for a year 
and a half. 

Když jsem se narodil, byl jsem tak překvapen, že jsem rok a půl 
nemohl mluvit. 

Gracie Allen 

When so many are lonely as seem to be lonely, it would be 
inexcusably selfish to be lonely alone. 

Když je tolik lidí osamělých, bylo by neomluvitelně sobecké, 
být osamělý sám. 

Tennessee Williams 

When the need arises - and it does - you must be able to shoot 
your own dog. Don't farm it out - that doesn't make it nicer, it 
makes it worse. 

Když je to nutné - a stává se to - musíš být schopen zastřelit 
vlastního psa. Nenechávej to na někoho jiného - věci to 
neulehčí, jenom se vše zhorší. 

Robert A. Heinlein 

When you travel, remember that a foreign country is not 
designed to make you comfortable. It is designed to make its 
own people comfortable. 

Když cestuješ, pamatuj, že cizí země není zkonstruována pro 
tvé pohodlí. Je zkonstruována pro pohodlí svých vlastních lidí. 

 

Whenever people agree with me I always feel I must be wrong. Kdykoli se mnou lidé souhlasí, mám vždy pocit, že se musím 
mýlit. 

Oscar Wilde 

Where there´s no love, all faults are seen   

Whether you think you can or whether you think you can't, 
you are right! 

Když si myslíš, že to dokážeš, nebo když si myslíš, že to 
nedokážeš, máš pravdu! 

Henry Ford  

While there's life there's hope. Dokud je život, je i naděje. Cicero 

While there's life, there's hope.   

While we are postponing, life speeds by. Zatímco okládáme věci na později, život utíká. Seneca 

While we live, but also after we die, we must use all our 
strength. This unshakable faith is the essence of success. 

Dokud žijeme, ale i po smrti, musíme používat veškerou svou 
sílu. Tato neochvějná víra je základem úspěchu. 

Koichi Tohei 

Without pains no gains.   

Work is accomplished by those employees who have not yet 
reached their level of incompetence. 

Práce je realizována těmi zaměstnanci, kteří ještě nedosáhli 
své úrovně neschopnosti. 

Laurence J. Peter 

Y 

Yield to temptation; it may not pass your way again. Podlehni pokušení; možná se ti víckrát do cesty nepostaví.   

You are never given a dream without also being given the 
power to make it true. 

Nikdy ti není dán sen, aniž by ti zároveň nebyla dána moc jej 
uskutečnit. 

Richard Bach 
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You are what you think about all day long. Jsi to, o čem celý den přemýšlíš. Dr. Robert Schuller 

You can complain because roses have thorns, or you can 
rejoice because thorns have roses. 

Můžete si stěžovat, že růže mají trny, nebo se můžete radovat, 
že trny mají růže. 

 

You can do anything but you can't do everything. Můžeš dělat cokoli, ale nemůžeš dělat všechno.  

You can get more with a kind word and a gun than you can 
with a kind word alone. 

Dosáhneš více vlídným slovem a zbraní, než pouze vlídným 
slovem. 

Al Capone 

You can't always control the circumstances in your life, but you 
can control your attitude towards those circumstances. 

Nemůžeš vždy kontrolovat okolnosti ve svém životě, ale můžeš 
kontrolovat svůj postoj vůči těmto okolnostem. 

 

You can't make someone else's choices. You shouldn't let 
someone else make yours. 

Nemůžeš rozhodnut za někoho jiného. Neměl bys dovolit, aby 
někdo jiný rozhodl za tebe. 

Colin Powell 

You don't have to be great to get started but you have to get 
started to be great. 

Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli 
skvělí. 

Les Brown 

You have to love your children unselfishly. That is hard. But it 
is the only way. 

Musíš milovat svoje děti nesobecky. To je na tom to těžké. Ale 
jinak to nejde. 

Barbara Bush 

You know what charm is: a way of getting the answer yes 
without having asked any clear question. 

 Albert Camus 

You know you are getting old when the candles cost more than 
the cake. 

Poznáš, že začínáš stárnout, když svíčky stojí víc, než dort.  Bob Hope 

You live and learn. Or you don't live long.  Žij a uč se. Nebo nebudeš žít dlouho.  

You were born an original. Don't die a copy. Narodil ses jako originál. Nezemři jako kopie. John Mason 

You were chosen as the best possible person to live your life. Byl jsi zvolen jako nejvhodnější osoba k prožití tvého života.  

You will never find time for anything. If you want time, you 
must make it. 

Nikdy na nic nenajdeš čas. Pokud chceš čas, musíš si ho udělat.  

Young people regret what they did. Old people regret what 
they did not. 

Mladí lidé litují toho, co udělali. Staří litují toho, co neudělali.   

Your life is what your thoughts make it. Tvůj život je to, co z něj dělají tvé myšlenky. Marcus Aurelius 

Your whole idea about yourself is borrowed - borrowed from 
those who have no idea of who they are themselves. 

Celá vaše představa o vás samotných je vypůjčená - vypůjčená 
od těch, co sami nemají tušení, kdo jsou. 

Osho 

 

http://www.anglictina-bez-biflovani.cz/


Anglické citáty, motta   
 

 

 

Metoda Imitum vás naučí anglicky rozumět, mluvit a hlavně myslet. 

www.imitum.com 
Otestování znalostí angličtiny s možností získat certifikát. 

www.english-test-online.com 
23 

 

Na webu Angličtina bez biflování najdete i další užitečné informace a zajímavosti o angličtině. 

 

Na stránce věnované anglickým idiomům http://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-idiomy) najdete, co je to idiom 

a jaké idiomy jsou v angličtině využívány nejčastěji? 

 

Chcete svým anglickým přátelům poděkovat, poblahopřát k narozeninám, výročí nebo ke svatbě? Hledáte inspiraci na 

blahopřání k jakékoli situaci v životě? Hledáte vánoční přání anglicky nebo přání k narozeninám v angličtině? To a mnoho 

dalšího najdete na stránce: http://www.anglictina-bez-biflovani.cz/prani-anglicky.   

 

Připravujeme i další tematické stránky věnované angličtině a všemu, co s ní souvisí … 
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