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Vzala jsem si plátno, barvy, k tomu taky

nějaké štětce a pustila hudbu.

Obraz trval 14 hodin čistého času.

Dobrý den, Otto, je mi šestnáct let
a moc ráda kreslím.

Jeden z mých velkých snů v budoucnu
je mít práci jako ilustrátorka.

Nie som profesionálny ilustrátor, ale Vaša súťaž pre mňa bola fantastickou výzvoua donútila ma po niekoľkých rokoch zobrať opäť do rúk ceruzky.

Úplně náhodně jsem narazila na člověka, 

kterého zajímá, co kdo namaluje.

Ano, jste to Vy. 

Máte odvážný nápad, krása.

Použil jsem na obraz bílý primalex, 

plakátové barvy (něco jako tempery), 

ale kromě toho taky třeba mouku nebo sůl.

Je tu soutěž, a kreslířská!
Konečně důvod ořezat tužku 

a oprášit vodovky.

Díky za možnost podílet se na tomto 
vtipném projektu. Nápad je to
geniální a těším se na knihu.

Nejsem žádný malíř ani grafik. Byla to pro 
mě spíš výzva. Malovala jsem 

akrylovými barvami a vatovými tyčinkami 
do uší (štětec vypověděl službu).

Tato ilustrace obsahuje přes sto vrstev 
ve Photoshopu. Například jenom

na světelné efekty té kostky vpravo jsem využil 
šest různých štětců a textur.

Velmi mě Váš nápad zaujal, je vážně úžasný.
 Dozvěděla jsem se o něm od mamky

a hned jsem začala kreslit 
obrázek.

Většinou kreslím grafiku v Corelu, ale

s tweetem jsem dostala chuť vzít

do ruky zase fix a pastelky, odpočinout si

a myslet čistě jen na kreslení.

Mistrné tahy jsem nacvičila při kreslení
 Krtečka pro neteř. On a prasátko Peppa už 
mi jdou hodně dobře. Vymyslela jsem nový styl, art-děcko.
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1. ledna 2015 jsem na svůj Twitter 
začal psát každý den jedno moudro

Už ani nevím proč. Věděl jsem jen, že vždy plně využiju omezený prostor 140 zna-

ků na jeden tweet. A to tak, že napíšu jasný, srozumitelný, souvislý, a pokud možno 

i vypointovaný český text. Twitter mě vždy iritoval všemi těmi hashtagy, zkratkami, 

zkomoleninami, odkazy, citacemi citací… Vždyť to už ani není čeština. Možná i proto 

jsem vymyslel tento svůj malý jazykový protestsong. Čistou textovou kapku v kalném 

hashtagovém moři. Přece jen jsem textař. A taky trochu stará škola. Vážím si slov. 

O čem jsem tweety během celého roku psal? O tom, co mě živí: o copywritingu, 

o marketingu, o světě reklamy. Ale taky o daních, hrníčku z Tesca, bio rohlících, dešt-

ném pralese, D1, Gagarinovi, českém školství, frenetické felaci fundraisera Františka, 

umývání nádobí, Hitlerovi, přesčasech, kořalce nebo Bibli. Někdy jsem si jen hrál; 

s písmeny, slovy, kontextem, očekáváním, významem, smyslem... Mám rád metajazyk. 

Někdy na jaře 2015 mě napadlo, že bych svým tweetům pořídil obrázky. Maluji však 

pouze v sebeobraně (a navíc velmi špatně). Proto jsem vyhlásil velkou ilustrátorskou 

soutěž. Otevřenou pro všechny, kteří se baví kreslením. Chtěl jsem propojit svůj tex-

tový mikrosvět s vizuální fantazií druhých. Proč? Jen tak… pro tu čistou radost. A taky 

ze zvědavosti. Reakce byla skvělá, lidé nadšení a já byl v lednu 2016 zavalen různými 

ilustracemi svých tweetů. Bylo to boží. Pak celý projekt na delší dobu usnul. 

Probudil se až ve chvíli, kdy jsem se o něm zmínil před grafičkou a výtvarnou peda-

gožkou Janou Reichel. Její reakce byla skvělá, já nadšený a celé to konečně začalo 

dostávat tvar. Spolu jsme vybrali 104 ilustrací, které jsem doplnil několika čistě texto-

vými tweety bez obrázků. A Jana vytvořila pro celou knihu nutný grafický ordnung. 

Dal jsem jí absolutně volnou ruku. Mě také nikdo neomezoval při každodenním psaní 

mých 140 znaků. Stejně tak soutěžící ilustrátoři (nejmladšímu bylo 5 let) malovali 

hlavně podle svých svobodných vizí.

A v tom je možná celé to kouzlo. Chvíli prostě tvořit bez toho, abychom plnili jen 

něčí představy, zadání a cíle. Vytvářet jednoduše něco ze sebe, za sebe a podle sebe. 

Hrát si. Jen tak. Pro radost. Jasně, ne vždy to v životě jde… ale právě proto vznikají 

projekty, jako je tento. Jsou to kreativní oázy pro duši. Potřebujeme je. Já tedy určitě. 

Když vás orbis tweetus čímkoli inspiruje, budu usínat spokojeně. Když vás nakopne 

k jakémukoli vlastnímu projektu, dílu, básni, obrazu, filmu, knize, grafice, písni… tak 

samým štěstím možná ani neusnu. Milujte se a tvořte (se). Anebo cokoli jiného. To už 

záleží na vás. Díky.

Otto Bohuš
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Novoroční pusa & objetí – tradice po staletí. Jen pozor na velká předsevzetí.
Dopřejte jim Nanebevzetí – jinak strávíte rok v jejich zajetí. 

Jaroslava Tomšů

Šaty dělaj člověka. 
A slušivý kabátek

zase copy.
Oblečte svůj text 

do autority 
doktorského pláště – 

a hned prodáte víc
kapek do nosu. 

Ja
n

 T
h

o
ř
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Troufnete si tu napsat jednoduchou, vtipnou 

a srozumitelnou sentenci o rozsahu 140 liter – tak, 

aby ani jedno slovo neobsahovalo diakritiku? 

psát  psát  psát  psát 

číst  číst  psát  psát 

spát  číst  psát  srát 

psát  psát  číst  číst 

psát  číst  psát  spát 
...
Můj život v kostce.

Le
nk

a 
P

už
m

an
ov

á
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Inspirace (1, 7)

Kreativita (1, 2, 5, 6)

Motivace (4, 8)

Perspektivní (3)

Inovace (2, 5, 6, 8)

V závorce jsou uvedeny alergeny.

Le
nk

a 
Kr

at
oc

hv
ílo

vá

Z… a… u… j… m… e……… v… á… s……… t… e… n,……… 

k… d… o……… p… o… r… u… š… í………  s… t… e… r… e… 

o… t… y… p……… č… t… e… n… í……… t… e… x… t… u.
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®adím vám dobře: vylaďte si vždy 

©opywriting, když připravujete 

e-m@ilovou kampaň, protože to je 

€fektivní způsob, jak slíznout 

$metanu.

Být bohatý? Balím batoh, beru baletky, 
bookuju boeing! Bahamy, Bali, Baleáry, 

Barbados, Bermudy, Belize… 
Bude boží bydlet 

blízko 
bikin.
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Kdo píše, skládá hudbu. 

 Písmeno je notou, slovo dobou, věta taktem,

  syntax melodií, gramatika partiturou… 

   a román symfonií.

    Text musí hrát.

V
la

ď
ka

 K
o

čv
ar

o
vá
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Mám 42 zbraní: a, á, b, c, č, d, ď, e, é, ě, f, g, h, ch, i, í, j, 

k, l, m, n, ň, o, ó, p, q, r, ř, s, š, t, ť, u, ú, ů, v, w, x, y, ý, z, ž.

Barbora Pejšková

  Jak zkrátit výběrové řízení? 
Požádejte všechny, ať sami sebe prodají přes Twitter. 

Kdo se nejlépe vymáčkne 

do 140 znaků, 

ten je váš. 

  Kde se spolehlivě odnaučíte   
dobře psát? 
Na výšce. Eseje, referáty, normostrany... 

čím víc, tím líp. 

Život ale ukáže, že 

čím míň, tím víc.
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Při psaní vás drží zpátky jediná věc –

 vy sami. Nešlapte tolik na brzdu. 

Když píšete, tak to musí lámat skály!

Fantazie dává textu křídla.
Radka Bartošová

2
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Proč se stále tolik lidí pokouší prorazit jako spisovatelé? Protože k tomu zdarma a neomezeně mají vše, co potřebují.  Slova, slova, slova.

Anežka Bayerová

Ch
ar

lo
ta

 B
lu

ná
ro

vá
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Nápady se holt musí vysedět.

B
ýt

 „
kr
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í“

 je
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en
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ní
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eh
o
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Tomáš Pekárek

Nebudeš web nikdy tvořiti pro marnivou potěchu svou, 

ale pro užitek a potřeby oveček svých.

Zjevení sv. Copywritera, 25:17
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Japonština má pro rituální sebevraždu 

označení „seppuku“. V marketingu totéž 

spácháte, když řeknete:  

„Vynecháme nadpis, 

 
 

 
ten je tam zbytečný.“

Anna Absolonová

| O m e z e n í | 

přinášejí ty nejlepší texty. 
Sonet může mít jen 14 veršů. 

Haiku má určený počet slabik. 
Skvělé copy používá jen pár slov. 

Záměrně.

Roňa Bohušová
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Na poradách v Amazonu je prý vždy jedna 
prázdná židle – má připomínat zákazníka. 

Postavte před sebe prázdnou židli,
když píšete text na web.

P
et

ra
 V

o
št

in
ár

ov
á

Nejďábelštější
marketéři? 
Advokáti.

Prodají historku, 
jež se nestala, 

cílové skupině, 
která o to nestojí, 

se zárukou, 
kterou nejde uplatnit. 

Když zapíchnete do trávy ceduli UKLIĎTE PO SVÉM PSOVI, 
tak to nemusí mít takový účinek jako: 

HRAJÍ SI TU DĚTI. UKLIĎTE PO SVÉM PSOVI.

Jak lze žít?
Kam kde jít,
kým tam být, 
jak čaj pít, 
kdy rum lít, 
kam pak výt, 
čím údy mýt, 
kde mák sít, 
kam vše rýt, 
kdy žně mít, 
jak ego bít?
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Žili byli dva bratři. Ševci, stejně šikovní. 
Jeden i do značky investoval. 
Druhý jen ševcoval, o jméno se nestaral.

A zakrátko zkrachoval.

ranní meruňkovice

studená sprcha

bohatá snídaně 

polední šlofík

 odpolední sauna

večerní pivo

kvalitní spánek

7 tipů, jak se vábí múzy

Marie Nováčková
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„Podejte neprodleně na jedné stránce zprávu,
jak je královské válečné loďstvo připraveno
na podmínky moderní války.“ 

W. Churchill uměl psát!

Kdo píše o svém byznysu tak, že jeho texty nikdy 
nenaštvou jediného člověka, ten je jako mušle na 
břehu moře. Dělá parádu jen do další vlny. 

N
ik

o
la

 K
lu

ča
ro

vs
ká
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Říká vám, že to, co o vlastním byznysu víte vy, musí přece nějak tušit i jiní. 

Pokud tak začnete i psát, vítejte v pekle.

Mozek vás klame

Ja
n 

P
ej

še
k

Revoluční metoda měření úspěšnosti 
newsletterových kampaní: 
1. Vynechte následující kampaň. 
2. Stalo se něco? 
3. Pokud ne, je něco špatně.

Starý, ale dobrý test, jak poznat úroveň
srozumitelnosti vašeho textu: 
dejte ho přečíst jedenáctileté holce. 
Pokud mu nerozumí, přepište ho.

TEST

KROK

Kdo je silný, ten konkurenci přepere.
Kdo je bohatý, ten si koupí billboard na D1.
Kdo je chytrý, ten ostatním rozdává…
a získá vždy nejvíc.

TRIK
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Sedávej, panenko, v koutě, 
budeš-li hodná, najdou tě…

 Kdepak. 
Není povinností zákazníka, 

aby si vás hledal. 
Vaše práce je 

najít tyto zákazníky.

Martina Večerková

17. března

Opisujte styl, formu a náladu textů

pořád od jednoho vzoru –

 a budete „plagiátor“.

 Opisujte od stovky různých vzorů –

 a budete „originální“. 

Roňa Bohušová
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Co jsme jako děti 
chtěli nejvíc slyšet? 
Pohádky.

Co jako dospělí 
chceme nejvíc slyšet? 

Pohádky.
Příběhy. 

Fantazie. 
Story.

Nic se nezměnilo 

Jana Frejlichová

Text prozradí mentalitu. 

Krabičky českých léků končí výzvou 

NEPOUŽITÉ LÉČIVO 
VRAŤTE DO LÉKÁRNY 

Ty indonéské zase přáním

GET WELL SOON

Ja
ku

b
 J

ak
ub

ec
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Představivost je mocná čarodějka. 
Používejte silná slova, která vzbudí 
silné představy. 

R
ad

ka
 N

ov
ák

ov
á

sen
říše
tchyně
pohádka
zlo
turista 
krev
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Nebojte se písmene „E“ na začátku slov. 

Ex, eso, elán, exot, elita, extra, extáze, erotika, energie, eskapády… 

Elektrizující esprit emocí!

V
la

ď
ka

 K
o

čv
ar

ov
á
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4 Foto vydá za 1000 slov. 
A popisek k fotce za tisíc dalších.

Představte si foto dětského míče a k tomu text: 
„Pro vašeho budoucího Maradonu.“

Nikola Klučarovská

Byla jedna babka, měla čtyři jabka. 
Dědek jen dvě okna měl, 
babce Apple záviděl. 
Dej mi babko, nakousnuté jabko.
Jako ty, potřebuju tablety.
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– A potřebujeme mít na webu 

NOVINKY!
– Ne, nepotřebujete. Protože je 
nebudete plnit. A půl roku 
stará aktualita vás bude jen 
strašit ze sna.

Eliška Reznerová

Proč umět psát? Před dvaceti lety 
to bylo jedno – ztrapnili jste se leda 

v poštovním dopise. Dnes něco 
někam napíšete a hned to...

Tajemství skvělých textařů konečně odhaleno! 
Co je tou magickou formulí? Že když píší, 
vynechávají pasáže, které...

čtenáři přeskakují.

vidí celý svět.
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Pokaždé, když napíšeme 
špatný odstavec, 
zbytečnou větu 
nebo slovo navíc, 
vymře v deštném pralese 
jeden živočišný druh.Janka Sanetriková

Twittere náš, jenž jsi na počítačích, 
rozšiř se feed tvůj,
přijď URL tvé, buď appka tvá 
a neuveď nás mimo wifi,
ale zbav nás Facebooku.
Tweet

F
ili

p
 K

o
ch

an
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Martin Stehlík

Ekologicky se lze chovat i na internetu. 
Než spustíte do e-smetiště další blog,
ptejte se:

  Mám do toho chuť?
  Mám na to čas? 
  A inspiraci?
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Rudolf, Karl, Joseph, Julius, Heinrich,
Albert, Martin, Joachim, Roland, Hermann,
Wilhelm, Erich, Alfred, Franz, Eva & Adolf.

O
nd

ře
j K

o
ti

ns
ký

Čím mám krmit fanoušky na sociálních sítích?
No, určitě ne fotkami z obědů nebo vašeho dopoledního lattéčka. 
Ukažte jim spíš svou práci.

K
ri
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a 
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ie
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Fatální fi
remní fl

irt!
 Frenetic

ká fe
lace fu

nící fú
rie

 

fru
str

ovala fu
ndraise

ra Františ
ka – 

fascikl fa
ktur 

fra
kturoval F

rantův fa
lus. 

Fuck! 5
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Řada lidských motivátorů se dá zjednodušit na dvě věci.
Buď se lidé chtějí vyhnout bolesti nebo touží po tom, 
aby získali trochu radosti.

Vojta Bohuš
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Dva totožné hrníčky. K nerozeznání.

Pak se dozvíte, že jeden vyrobili v chráněné dílně.
Ten druhý je z Tesca.

Už mají jinou cenovku, že?

60

M
iro

sl
av

 Š
ul

c

1. Piš krátce.
2. Piš hrdě.
3. Piš k věci.
4. Piš furt.
5. Přečti to.

Dobří prodejci jsou jako chameleoni. Jejich 
prvním krokem k plnému měšci je trik, že se 
zabarví vždy tak, aby zrcadlili všechny vaše 

myšlenky.

6. Zkrať to.
7. Mlať to.
8. Ještě.
9. Fest.
10. Víc!

COPY DESATERO

Dobří prodejci jsou jako chameleoni. Jejich 
prvním krokem k plnému měšci je trik, že se 
zabarví vždy tak, aby zrcadlili všechny vaše 

myšlenky.



62 63

Mnoho psů – zajícova smrt. 
Dejte do jednoho odstavce víc než jednu myšlenku 
a pak sledujte rychlou smrt čtenářovy pozornosti.

G
ab

ri
el

 O
b

rz
ut
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PÝCHA manažera 

LAKOTA majitele

ZÁVISTkonkurenta 

HNĚVzákazníka

SMILSTVO copywritera

OBŽERSTVÍ grafika 

LENOSTprogramátora

7HŘÍCHŮ

64

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

Barbora Pejšková
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P
et
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Vědci z USA po desetiletém výzkumu nedávno definitivně potvrdili, jak dlouhý má být prodejní text: 

Text je náš / 

Dělá dobře mně i tobě /

Slovo máš /

Nedávej CTA tak pozdě /

Onlinevěk neskončil, spojení trvá / 

Jsme prodejní andělé /

No vida /

Právě tak dlouhý, aby prodal.

67
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R
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„Co nedaří se ti dobře popsati, 
to jednoduše obrázkem nerozpakuj se ukázati.“

Ze spisu J. A. Komenského Text hrou. 

ZÁSADA NÁZORNOSTI
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6
I. Vzbuzuje zvědavost? 

II. Zasahuje emoce?

III. Obsahuje příslib?

IV. Pokládá otázky?

V. Dává odpovědi? 

VI. Vyzývá k akci?

VII. Fakt?

TEST 
TEXTU

Ověřte si, že vytvořit srozumitelnou větu či souvětí, ve kterých 
nesmíte použít první písmeno z *becedy, není obtížnější, než 
si teď myslíte.

V
er

o
ni

ka
 B

ri
es

te
ns

ká
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Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, kteří píší prodejní texty, ovšem neví jak, 
protože na to není škola – asi aby ne každý vydělával.

Le
nk

a 
D

o
st

ál
ov

á

Veni, vidi, vici. Ready, steady, go.

Today, Tomorrow, Toyota. 

Play, Love, Grow. 

10 je magické číslo, 7 šťastné číslo, 3 marketingové číslo.  



je prd příběh.
UBYTUJEME VÁS V NAŠEM HOTELU,

UBYTUJEME VÁS V NAŠEM HOTELU,
KDE KAŽDÝ POKOJ NAVRHL JINÝ ARCHITEKT,

už je story jako hrom.
Lu

ci
e 

Z
m

ijo
vá

Pro samé stromy nevidíte les.
Neřešte v textu každé druhé slovo, 

dokud jste nevylezli na posed –
a nezmerčili z nadhledu ten hlavní 

PROBLÉM.

S
ilv

ia
 S

an
et

ri
ko

vá
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Horečnatá halucinace Huga Haase – hlava hypnotizuje Hrad, hercova hruď 
hoří, Hugo hlasitě hartusí: „Hergot, Hácha… hraješ Hitlerovu hymnu!“

Vlaďka Kočvarová

„Ostrý vrták nezkušené zubařky se pichlavě 
zabodával přímo do mého obnaženého nervu…“ 

(Je zajímavé, jak některá slova bolí víc než jiná.)
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nk

a 
S

an
et

ri
ko

vá



78 79

Máte speciální produkt, který zajímá jen hrstku lidí?
Pravé požehnání pro texty!
Nejhorší copy totiž mají vždy korporace:

ty mluví ke všem. 

Chcete na vašem webu vytvářet „motivaci pro návštěvníky“? 
Nonsens. Oni motivovaní už dávno jsou.
Vy teď jen musíte přijít na to,

čím přesně.

O čem sní v noci 
textaři? 

Že je zkouší profesor, 
jak správně napsat své parte.
Kam dát claim, kam pozůstalé, 
jak s poděkováním, co urna…M

ic
ha

el
a 

B
ru

so
vá



80 81

Zeptejte se textem: „Co vás dnes potkalo?“ 
a lidé začnou myslet na nejhorší. 

Zeptejte se: „Co nejlepšího vás dnes potkalo?“ –
a rozzáříte je.

Nela Múčková

Často ty nejlepší texty vymyslí sám 
majitel firmy nebo jeho zákazníci. 

Jen o tom nevědí. 
Proto je tu copywriter, 

aby měl oči stále otevřené.

E
liš

ka
 M

ar
ti

nc
ov

á
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7
„Jé, to bych vymyslel taky!“ 

Nejlepší práce se pozná podle toho,

že vypadá bezpracně.

Že z ní nejde cítit ten pot a slzy. 

 No pain, no game.

Sylvie Kavíková

K
ar

el
 M

in
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s 

N
ov

ot
ný

KDYŽ POTKÁTE 

ŽENU/MUŽE, 
KTEROU/KTERÉHO 

CHCETE... 

UKÁŽETE JÍ/MU 

HNED PENIS/VAGINU? 

ASI NE. TAK NA 

HOMEPAGE HNED 

NEUKAZUJTE 

POKLADNU. 
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Co musíte     udělat, 
abyste byli     tvůrčí?

Ľu
b

o
sl

av
 L

ip
ov

sk
ý

Často jen „nic“.
Nejlepší nápady

přichází při
umývání nádobí,

ve vaně,
na procházce,

u lelkování.

Kateřin
a M

esti
cká
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Co jsem včera v noci
s manželkou zjistil 
o sousedově… 

  

   Vidíte? Jak toužíte číst dál? 

   Vzbudit zvědavost je starý trik, 

   jak si udržet čtenáře.

Kateřina Trantinová

„Nedoretvítuješ-li tento třikrát retvítovaný tvít, zrekvíruje ti tvé tři svetry natvrdo sestra Tvitrana.“ 

Řekněte rychle 10x za sebou.

O
lg

a 
H

an
ko

vá
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Neptej se, co pro tebe 

může udělat zákazník,

ale co můžeš 

udělat ty pro něj. 

Bude to malý 

krok pro naše HDP,

ale velký 

pro tvůj byznys. Při vymýšlení názvu společnosti myslete na více jazyků.

Třeba takové „DANONE“. Je tam „ANO“ i „NE“.

Rusky „DA“, anglicky „NO“. Nebo NE?

P
et

ra
 C

ab
ad

aj
ov

á



90 91

Jan Kottman

Román Odysseus začal James Joyce

psát v roce 1914. Skončil v říjnu 1921.

Strávil na knize asi 20 000 hodin.

Hledal správné pořadí slov.
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„Jak často mám posílat newsletter?“

Z principu nesmyslná otázka.
Když máte co nabídnout, rozesílejte třeba obden. 

Když ne… neposílejte nic.

Za trochu konverze šel bych online kraj

Šel s kódem odkrytým a šel bossy 

Šel v lednu, v duši máj 

Šel vichřicí, však slyšel svoje Kossy

Miroslav Šulc
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Chcete umět dobře psát?

Eva Chocholáčková 8
Opravdu hodně dobře umět psát? 

Lu
ci

a 
Ko

pá
sk

ov
á
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Julie Ryabyts

Pak musíte napřed

číst, číst, číst, číst, číst, číst,

číst, číst, číst a hodně číst.
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Tak napřed musíte jako fanoušci psát, diskutovat, ptát se, 
chovat se tak. Jinak chcete jen zisk z komunity, kam nepatříte.

ANOUŠKY?
Chcete

Klára Čápová

Jo, souhlas. 

A klíčová slova jsou taková, 

která odemykají hlavy, 

srdce, peněženky 

a kreditní karty. 

13.srpna

 KLÍČOVÁ
SLOVA!

A hlavně tam dejte ta 

H
an

a 
B

er
m

an
no

vá
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Nejlepší lék na prokrastinaci

je myšlenka 

na svoji vlastní smrt. 

Připomínka toho, že tu nebudete, 

ve vás inspiruje to, 

co vše ještě uděláte.
Jiří Kolář

Uděláte PPC kampaň. 

Tim Ferriss vyzkoušel několik variant. 

Nejvíc se klikalo na The 4-Hour Workweek.

Jak získáte nejlepší název pro knihu?
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Když začnete psát

a najednou to začne hodně bolet… 

je to znamení, že něco děláte dobře. 

Spisovatele, 

básníky nebo 

textaře 

to bolí pořád.

Pe
tr

a 
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to
čk
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á

Kolouch, kohout s mouchou mnohou 

s hloupou chloubou houpou nohou.

Plovou dlouhou strouhou ouzkou 

chroupou oukrop s pouhou houskou.

Marie Snášelová Štorková
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Dobrému copywriterovi zaplatí za jeho práci 

jen jednou – zato pořádně. 

Dobrý spisovatel se prodává 

na krámě za pár stovek –

ale pořád.

Píšete nový web. 

Dumáte nad hlavní myšlenkou. 

Na co se v textu soustředit? 

Na to, co se nemění.

 Co lidé chtějí teď – stejně jako za pár let.Marcela Masopustová

Když koupíte svým malým dětem na Vánoce whiteboard,

tak se jednoho dne naučí psát a vy

na něm po ránu najdete vzkaz

„Seš superman, táto“.

A
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Čím větší / bohatší / velkorysejší dárek 

jim dáte při prvním setkání,
tím víc budou lidé pozitivněji vnímat vše, co je spojené s vaší značkou.

Š
ár

ka
 P

el
ik
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ov

á

Umět dospělým lidem vykládat pohádky, 

to je storytelling. 

Pak je tu copywriting. 

A když se spojí s dobrou pohádkou, 

tak máte storyselling.

9neuděláte žádnou revoluci – 

a nestvoříte ani žádný skvělý text. 

Na to musíte být hladoví tak akorát. 

Jako vlci u dveří. 

S plným
břichem
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Ajajajajaj.

Prezident

klauzule

LIBERALISMUS
exekuce

GLOBALIZACE

Schengen
nejoptimálnější

premisa

defraudant

Ajajajajaj.

Škola – základ průseru

Naučili nás, že text je věc FORMÁLNÍ, 

máte užívat VÝZNAMNÁ slova 

a čím větší ROZSAH,

tím víc moudrosti. Bullshit.

Veronika Kopečková
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A kdo vlastně říkal,

že psaní není konverzace?

Že se při psaní máte držet zpátky? 

Že máte ctít formu?

  Že psaní není hra?

M
ar

ce
la

 D
ro

bn
á

Pište, jak mluvíte!

B
ar

b
o

ra
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Jednejte s lidmi jak s trotly –

a dostanete práci jak od trotlů. 

Pište na web texty jak pro blbce –

a dostanete na ně reakce jak od blbců.

VEGE – TRHY – 

ČAJE – DĚTI – 

RAW – TAI CHI – 

EKO – KURZY –

JÓGA – BYLINKY –

DÍLNY – FARMÁŘI –

BIO – PSYCHO – 

SOCIO. 

Dnešní doba v kostce.

na „magic button“. 

Geniální recept. 

Jednoduché řešení. 

Když ho navíc máte,

tak se s ním rovnou 

takto pochlubte.

Lidé prostě chtějí věřit

Pavlína Klimešová
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Psaní je jako sraní.

Někdy na to sednete 

a vypadne to

jak hrášek z lusku.

Jindy to taháááte z paty.

A většinu z toho nakonec 

spláchne čas.

Agáta Kelmanová10
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Dejme si slavnostní slib

Kdo si příště napíše na svůj web, že jeho služba
„šetří zákazníkům čas a peníze“, 

ten si usekne vlastní ruku.

Markéta Tunková

Jsou slova příjemná (masáž) i nudná (stafáž). 

Velká (láska) i malá (taška). Střízlivá (dáma) 

i opilá (zrána). Božská (mana) i lidská (nána).

Miliony slov. 

A jsou zdarma… dokud nestisknete tlačítko „Publikovat“. 

Pak vám buď vydělají love, nebo vás budou stát balík.

Slova jsou všude. 
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Textařských triků, tipů, rad a zkratek je hodně.

Jedna z nich zabírá nejvíc. Bohužel ji lidé nechtějí moc slyšet:

Pište každý den.
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Napište reklamní text, že bude kreativní, 

Napište ho tak, že díky němu i prodáte, a můžete si zatleskat

a můžete si zatleskat. 

na Havaji.

Prodáváte šampon? 
Prodávejte vůni vlasů. 

Nabízíte zájezd? 
Nabízejte vůni dálek. 

Propagujete restauraci? 
Propagujte vůni kuchyně. 

Barbora Šlapáková
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Není nudných témat. 

Jen nudných lidí. 

Jakýkoli typ byznysu podáte tak,

že z toho bude napínavý biják, 

ne ordinérní cajdák. 

Musíte ale chtít.

Kat
eř

ina Š
iti

nová

kupujeme si vždy image.

Další argumenty jsou už jen 

potravou pro náš rozum.

cigára_telefon_džíny_

bio rohlík_auto_počítač

_panák v hospodě_ _ _

Lenka Libichová



124 125

Můžete se textem snažit, jak chcete,

ale ze všeho nejdřív se ujistěte, 

že ho vůbec někdo uvidí.

V prázdném kostele taky žádnou

duši nespasíte.

R
ad

ka
 Č

ás
la
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vá
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Když se může používat i za třicet let. 

Když vás donutí zvednout obočí. 

Jak poznáte skvělý nápad? 

A když toužíte, abyste na něj přišli vy sami.

Neproste na svém webu 

o malý finanční příspěvek, 

ale o malý příspěvek na pastelky (MŠ), 

nové struny (kapela) 

nebo profi štětce (malíř).

A
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a 
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ničí kreativitu. 

by se měl každý textař bát.

je nejhorší možné zadání od klienta. 

chybí kreativní omezení.

Svoboda
Svobody
Svoboda 
Svobodě 
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Proč za nadpisem nikdy nepište tečku?

Zaprvé: je to v pravidlech. 

Zadruhé: tečka vždy ukončuje větu… 

i čtenářovu pozornost.

A to nechcete.

Jaké ambice, takový text.

D
an

ie
l K

yn
cl
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Dobře ošetřený text, 

pečlivě podávaný po malých 

promyšlených odstavcích, 

neškodí při vhodné konzumaci 

v jakémkoli množství normostran.

Ja
n 

T
ho

ř

Neexistuje
žádná prokázaná souvislost

mezi univerzitním diplomem

a uměním psát.

V některých případech se tyto 

dvě entity zcela vylučují.
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Kopírujte, kopírujte, kopírujte. 
Dokud nebudete géniové reklamy, tak není žádná 

hanba kopírovat textové nápady géniů před vámi. 
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Bola nebola jedna Ebola,

a tá sa dočula, že vraj Etiópia,

kam nezablúdi ani mula,

má ideálnu krvnú skupinu nula.

Tak išla a všetko pobila.

Aneta Svobodová
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Napsali jste text.

Ale váháte. Nevíte. Přemýšlíte.

Chcete radu. Čekáte. Nejste si jistí. 

Zda je to dobré… 

Poznáte to lehce.

Dejte text ven.

M
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Výkladní skříň si klidně 

vyzdobte jako zátiší,

ale nezapomeňte na  

Jinak je to jen hezký obrázek, 

který vám do obchodu lidi neláká.

Zuzana Šindelářová

PROČ PSÁT, BLOGOVAT, TWEETOVAT, 
POSTOVAT, PŘEDNÁŠET, TOČIT VIDEA? 

PROTOŽE SI PAK 
NEMUSÍTE KUPOVAT PUBLIKUM, 
AŽ HO BUDETE JEDNOU POTŘEBOVAT.
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Jak úspěšně dokončit prodejní copy. 

Zkuste se každé čárky v celém textu

na něco podstatného zeptat. 

Zda by nechtěla být spíš tečkou.

Návod. 

K
at
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a 
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A kdo zlobil, tak mu i letos Mikunduláš poctivě nadělí

pomrdanče, jeblka, mrdalinky, onanasy, ředpičky, 
mrdkvice a kokoty sypané prcipánem.

7 sprostých 
anglických slov na meetingu

není fuck, shit, piss, cunt, ball, cock, tits,
ale need, must, can't, easy, asap, only, fast.

SELF
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B
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Jeden trik, 

jak za nulové

náklady zařídit 

šíření vaší zprávy. 

Připište na konec

textu větu: 

 „… a nikomu

o této důvěrné 

nabídce neříkejte.“

So
ňa
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á
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Protože lidé mají ke svým 

myšlenkám stejný vztah 

jako k dětem...

Pa
vl
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B
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... ty svoje mají

prostě nejraději. 

Te
reza

 V
lach

ová

E-mail je váš nejlepší obchodní zástupce.

NE
založí odbory. 

chce zvýšit plat. 

vyspí se s vaší sekretářkou.

ukradne vám databázi.

148
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STEJNĚ TAK PŘI PRODEJI TY DRUHÉ 

NEPŘESVĚDČUJTE, ŽE NĚCO POTŘEBUJÍ –

ALE ŽE TO CHTĚJÍ.

ZAMĚŇTE V ŽIVOTĚ SLOVO „MUSÍM“ 

ZA „CHCI“ – A BUDE LÍP.

Martin Stehlík
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Kam teď kliknout.

Na e-shopu lidé hledají 
Co to je.

Kdo za to ručí.

Jak jim to pomůže.

Kolik to stojí.

Kde to pak vrátit.
„Představujte si
u tvorby textu 
konkrétního 
člověka.“

Souhlas. 
Váš text bude navíc
extra srozumitelný, 

když si budete
 představovat 

svou tchyni.

Gabriela Tůmová
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Jste v textu LEV, nebo LASICE?

K
ristýna Sataryová

Ten první píše silně a jasně.

Marcela Drobná
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Druhý miluje slova jako „mohlo by“, „snad“,

„možná“, „pravděpodobně“, „třeba“, „doufáme“…

Lukáš Kožíšek

HOGO FOGO pán, na CIMPR CAMPR opilý, si 
LÁŽO PLÁŽO dal včera TECHTLE MECHTLE,
pak HALA BALA sbalil SAKY PAKY a odjel si 
MÍRNYX TÝRNYX pryč.

§
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Nejlepší reklama je zdarma

Sepište své know-how 

do e-booku  

a postarejte se, 

ať ho odkudkoli 

mohou „ukrást“.

Tak se o vás dozvědí všichni.

Lucie Mannová

N e t l a č t e  n a  p i l u  –  š p a t n ě  p a k  ř e ž e .

N e p ř e s v ě d č u j t e  č t e n á ř e  h n e d 

n a  z a č á t k u  t e x t u ,  ž e  s e  m á 

c í t i t  j i n a k . 

N a p ř e d  u k a ž t e ,

ž e  v í t e ,  j a k  s e  c í t í .

M
ar

tin
a 

Lu
šň

ák
ov

á
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Vojta Bohuš

Milý Ježíšku, 
dnes mi pod stromeček přines 

dva nové weby, tři sociály, 

kopu lajků, tisíce zakázek, 

žádné reklamace 

a bezedný e-mailing list.
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Dělám to, co CHCI? 

Nebo jen to, co BYCH MĚLA? 

A co když NECHCI? 

Co pro to MŮŽU udělat?

162 163Marianna Petrů

Dělám to, co CHCI? 

Nebo jen to, co BYCH MĚLA? 

A co když NECHCI? 

Co pro to MŮŽU udělat?
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Lidé nereagují na nebezpečí,
ale na nebezpečí,
které si umí živě představit.
Nevyděsí je ztráta dat, ale...

Nikol K
ubíčková

ztráta disku     s fotkami milenců.  Soňa Mládková
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Doris Tesárková Oplová 

Nejcennější cesta ven je dovnitř.

Když při hledání inspirace těkáte všude okolo,

zapátrejte pořádně sami v sobě. 

Pak to nejlepší půjde ven. 

Anna Izabella Lozsi
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Pokud v textu píšete slova jako
„přičemž“, „zejména“, „nakombinováním“,
„nynější“ či „k dispozici“, tak si bleskem
kupte v trafice

napíši 

tuto větu, 

která vás 

zaujme. 

Pak si 

hned 

přečtete 

další.

A u té třetí 

zapomenete,

že vám 

někdo 

něco 

Copywriting
je, když

...

prodává.
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vstanete, oblečete si 

Mango, zavoláte 

Orange, otevřete 

Apple, vymačkáte 

BlackBerry – a do čaje 

Honeywell.

5 minut:
Brandová snídaně za 

Eva Navrátilová
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Barbara Zemčík
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Děkuji

Tomáš Baránek

Petra Bartoňková

Pavel Brabec

Jana Ecksteinová

Martin Hofmeister

Adam Hrubý

Veronika Kopečková

Jan Kottman

Jiří Lejska

Roman Lelek

Karel Novotný

Jan Pospíšil

Jan Řezáč

Miloš Sekot

Marie Snášelová Štorková

Vít Šebor

Jaroslav Šedivý

Zuzana Tancibudková

Tuto knihu věnuji všem. 

A nejvíc své ženě Radce. Ona ví.
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Anna Absolonová

Radka Bartošová

Anežka Bayerová

Hana Bermannová

Charlota Blunárová

Vojta Bohuš

Roňa Bohušová

Veronika Briestenská

Agáta Brozová

Michaela Brusová

Pavla Buráňová

Petra Cabadajová

Klára Čápová

Radka Čáslavová

Lenka Dostálová

Marcela Drobná

Kateřina Drtinová

Nela Foberová

Jana Frejlichová

Olga Hanková

Eva Chocholáčková

Jakub Jakubec

Sylvie Kavíková

Miroslav Kefurt

Agáta Kelmanová

Pavlína Klimešová

Nikola Klučarovská

Vlaďka Kočvarová

Filip Kochan

Jiří Kolář

Lucia Kopásková

Veronika Kopečková

Ondřej Kotinský

Jan Kottman

Lukáš Kožíšek

Lenka Kratochvílová

Nikol Kubíčková

Daniel Kyncl

Lenka Libichová

Ľuboslav Lipovský

104 ilustrací v této knize namalovalo, nakreslilo, vyrylo, 

grafickým lisem protlačilo, vystínovalo, koláží upravilo 

či v počítači vytvořilo těchto 92 autorů

Anna Izabella Lozsi

Martina Lušňáková

Lucie Mannová

Eliška Martincová

Marcela Masopustová

Kateřina Mestická

Adam Mihalov

Soňa Mládková

Nela Múčková

Eva Navrátilová

Marie Nováčková

Radka Nováková

Karel Mindless Novotný

Gabriel Obrzut

Kristína Papierniková

Břetislav Passinger

Jan Pejšek

Barbora Pejšková

Tomáš Pekárek

Šárka Pelikánová

Petruccya

Marianna Petrů

Lenka Pužmanová

Eliška Reznerová

Julie Ryabyts

Janka Sanetriková

Silvia Sanetriková

Kristýna Sataryová

SELF

Marie Snášelová Štorková

Radka Snížková

Martin Stehlík

Aneta Svobodová

Zuzana Šindelářová

Kateřina Šitinová

Barbora Šlapáková

Miroslav Šulc

Doris Tesárková Oplová

Jan Thoř

Jaroslava Tomšů

Kateřina Trantinová

Markéta Tunková

Gabriela Tůmová

Soňa Valentíková

Martina Večerková

Tereza Vlachová

Petra Voštinárová

Anna Votočková

Petra Votočková

Barbara Zemčík

Lenka Zentková

Lucie Zmijová
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OTTO BOHUŠ (* 1978)

Kynik, cynik, taktik, gnostik, mystik, skeptik, ironik a stoik v jedné osobě.
Je náruživým sběratelem vlastních vášní; čistě z eklektických důvodů.
Má jednu ženu, dvě děti a plánuje s nimi třetí výlet do Jugoslávie.

Jako reklamní textař spojoval svou formu s klientskou látkou v agentuře Proof 
& Reason (2009–2014). Své těžce nabyté znalosti z praxe publikoval s lehkostí 
sobě vlastní v trilogii Pište jako copywriter (2013) – zdarma na webu 
ottobohus.cz

Dnes je již sám sobě krutým šéfem. Na volné noze a s čistou hlavou píše
strategické web texty pro různé firmy, vymýšlí slogany a tvoří svou novou
knihu Pište jako pornomagnát. Ta bude o tom, jak psát, aby to druzí chtěli číst.

JANA REICHEL (* 1984)

Energická výtvarnice, spontánní pedagožka, iniciátorka projektů, matka
šestiletého Šimona, grafická freelancerka z vlastní vůle a nenapravitelná
punkerka z vůle boží. Tvoří rukama, tělem i duší.

Pracovala pro pražskou Galerii Zdeňka Sklenáře či jako PR manažerka
nakladatelství Host. V posledních 10 letech vymyslela a vedla řadu výtvarných 
workshopů a ateliérů v Brně: pro Dům umění, Galerii Vaňkovka, ZŠ Letokruh, 
Nadaci Partnerství či Masarykovu univerzitu.

Vede výtvarné kurzy VENKU (leto-venku.cz) pod Špilberkem a uvnitř sedí na 
janareichel.com.



180

orbis tweetus
první twitter kniha na světě ilustrovaná fanoušky

© 2017

Texty a idea projektu: Otto Bohuš

Grafika, sazba, úprava ilustrací: Jana Reichel

Korektury: Tereza Bartošková

V roce 2017 vydalo nakladatelství OTTO KNIHUS

Vytiskla tiskárna Didot v Brně

Jakákoli část této knihy musí být volně a bez 

zábran používána pro další tvorbu, inspiraci, 

kreativitu, lidskou hravost, uměleckou dravost 

i obyčejnou radost. 

Vydání hrdé a první

ISBN 978-80-270-2634-0



Já ho dostal v listopadu 2014. Že budu po celý rok 2015 psát 
každý den jedno moudro na svůj Twitter. Pak jsem na jaře do-
stal další nápad: vyhlásit ilustrátorskou soutěž ke všem twee-

vznikla tato kniha ORBIS TWEETUS. A já si uvědomil, že mít 
divné nápady je normální. A ještě normálnější je ty nápady 
uskutečnit. Jen tak se od druhých dozvíte, jaký váš nápad 
vlastně je. Třeba jim nepřipadne vůbec divný, ale vlastně 
skvělý. A rádi se přidají. V této knize je nakonec 104 origi-
nálních ilustrací k mým tweetům, na které jsem při psaní měl 
vždy jen 140 znaků. Ale omezení mi nikdy nevadila. Je to ko-
neckonců moje práce, trefit se textem do černého. Důkazem 
je třeba i tento odstavec, který jsem schválně napsal tak, že

MÁ PŘESNĚ 140 SLOV.


