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František Uher

N i k d y n e n í p o z d ě ř í c i: N i k d y !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odvěký problém lidstva: Kvantita převažuje nad kvalitou!
Doba je taková nijaká. Asi jako naše příjmy.
Sláva vlasti pominula. Mluví za nás samá nula!
Česká politika připomíná kosení pokosené louky.

Republika je koráb na rozbouřeném moři. Kapitán nerozumí kompasu,

kormidelník

zašantročil kormidlo a námořníky hodili přes palubu.
Co je platné třímat kormidlo, když schází loď!
Kdykoli připomíná vládní garnitura ledovec, národ připomíná Titanik.
Činnost vlády má hodně společného s komickou operou. Scéna je plná šašků a děj
nikdo nechápe.
O práci mluvil tak přesvědčivě, až uvěřili, že někdy nějakou dělal.
Ruka trhu podtrhla mnoha lidem nohy.
Motto doby: Učit se, učit se, učit se - jak napálit ostatní!
Politici velkých stran jsou splachovací. Politici malých stran není na nočníčcích
vidět.
Volební lístky opozičních stran kupoval za pivo. Charakter si koupit nemohl.
Spící politik – neškodný politik?
Nábožensky založený politik nepotřebuje ochranku, vystačí s andělem strážným.
Osobní strážce je přidělován lidem, které je nutno hlídat, aby něco neprovedli.
Často se setkáváme s tvrzením, že nás okrádají v náš prospěch.
Nevíme, kdo nás odposlouchává. Víme však, že nepřetržitě!
I menšiny mají svá práva, ale nesmějí se jich dožadovat!
Nemáme nic proti lidem, kteří s námi nesouhlasí, nemohou to však dávat najevo!
Chytrého člověka poznáme podle toho, že dokázal celý život tajit, jaký je hlupák!
Přiznal pravdu: Lhal!
Na všechno má placený personál. Raději nepřemýšlí, jak přišel k dětem.
Kopie tajné zprávy přesně odpovídala originálu, byla však o tři stránky kratší.
Věděl kdy, s kým a proti komu, ale neřekli mu proč.
Mnozí jsou uvedeni v různých seznamech. Nebezpečnější jsou ti, kteří se seznamy
manipulují.
V důsledku sjednocení stanovisek lamentují všichni.
Pokud jde o zákony, není již spolehnutí ani na ty přírodní.
Pro zvýšení příjmů budou ve všech ulicích instalovány mýtné brány pro chodce.
Po zavedení mýtného pro chodce bude řešena otázka pouličních známek pro pěší.
Policista zastavivší řidiče se musí podrobit dechové zkoušce na alkohol a drogy.
Jít s dobou neznamená nutně jít s kdejakým hulvátem.
Pro vtipnou kaši se již nechodí. Není nikoho, kdo by ji navařil.
Holedbají se, že pevně třímají otěže, ale nemají zapřáhnuto.
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Každá generace doplácí na chyby otců.
Veřejné mínění je soubor negativních postojů, které působí kladně.
Česká politika: Velbloudi chcípli, karavana jde dál!
Politikům nejde o občany, ale o jejich hlasy. Tak už pořádně zařvěme!
Nastává doba ledová: Mezi lidmi!
Tolik pevných lodí bylo postaveno, ale na nás vždycky vyjde děravá.
Při současných mezilidských vztazích je místo strážce majáku na pustém ostrově
neobyčejně lákavé.
Ke správným změnám dochází v nesprávné době.
Koho chleba jíš, toho lež měj za pravdu.
Systém je soustava opatření, která se jednotlivě neosvědčila.
Současný stav je modelovým trvalým improvizoriem.
Kdykoli nás cizina chválí, děláme něco špatně.
Dobří politici by měli odcházet do důchodu ve stejném věku jako normální lidé,
špatní mnohem dříve.
Kdo zaplatí daň z přijatého úplatku, může si ho beztrestně ponechat.
Má nový dům, nové auto, novou manželku, ale je to stále ten samý starý blbec.
Nerad platí. A vyplácí se mu to!
Chtěl stavět velké lodě. Nevyšlo to, vyrábí necky.
Nedůvěřujme lidem, kteří se nedají koupit! Neznají cenu peněz!
Některé podniky zavádějí vlastní kalendáře, v nichž má únor jednatřicet dní;
náhradou jsou vynechány čtyři neděle.
Nevěřme lidem, kteří tvrdí, že máme pravdu! Mohou se mýlit!
Nejraději do všeho mluví lidé, kteří ničemu nerozumějí.
Ve volbách budou na kandidátkách jen názvy stran. Poslanci budou losováni
z voličů.
Známky jsou příliš cenné na to, aby je hyzdily tváře neoblíbených politiků.
Uzavřeli koaliční smlouvu. Každý jinou.
Nové koště dobře mete… Do vlastní kapsy!
Církev projevila ochotu ke kompromisu, za jistých okolností je ochotna připustit, že
ďábel má rohy.
Prahnou po majetku, protože majetek dává moc a moc přináší peníze.
Svatí měli štěstí, nic na ně neprasklo.
Za světlonoše se vydávají ti, kteří přinášejí temnou budoucnost.

I kříž vrhá temný stín.
Nejvíce přičinlivých žáků má vždycky Jidáš.
Vydělávat peníze není žádná legrace, ale příliš se nezasmějeme ani tehdy, když o

ně

přijdeme.
Noví lidé obvykle razí staré myšlenky.
Přesvědčují mě, že s nimi budu šťastný. Jsem šťastný, že s nimi nemám nic společného.
Příklady táhnou. Nebo svádějí.
Předpověď počasí je špatná jako státní rozpočet na příští rok.
Školské reformy působí dojmem, že ministerstvo školství okupovali šimpanzové.
Kdykoli stát šetří na nesprávném místě, stojí to později velké peníze.
Děti je nutno chránit před zlem. Státníky jim neukazujeme ani v televizi.
Svobodu slova si mnozí vykládají jako právo vydávat nesmysly za pravdu.
Někdo považuje za přepych dovolenou v Las Vegas, někdo housku s máslem.
S poctivostí dojdeš nejdál – o žebrácké holi!
Doba je v jádru dobrá, až na to, že se většině lidí vede špatně.
Nikdo není tak hloupý, jak se dělá. Někteří jsou ještě hloupější.
Pohádkám politiků nevěří, ale vypravuje je vnukům, mohou se utlouct smíchem.
Když něco vyřizují mezi čtyřma očima, potřebují dva pistolníky.
Předstírají, že všem měří stejně, ale na každého mají jiný metr.
Hřích mluvit! Raději ani nemyslet!
Ujišťoval, že má rád všechny lidi, ale spal pouze se svou asistentkou.
Pokrok je pokrok, na pouťových střelnicích nahradí vzduchovky samopaly.
Přemysl odešel za lepším, jen voli zůstali.
Pole cti a slávy zarůstají plevelem.
Kde chřadne jistota, tam klíčí odpor.
Revoluce končí různě, ale obyčejní lidé na ně vždycky doplácejí.
K záchrannému lanu nás nepustí ti, kteří nás dostali do propasti.
Postavte se vedle řečníka, bude to vypadat, že mu napovídáte.
Na fotografiích se ukazuje vedle celebrit. Roznáší pití.
Střílet po lidech je trestuhodné, mohli by se polekat!
Všichni máme sklon stát se žábou na prameni. Jenom najít ten správný!
Listovní tajemství nás nutí vrátit cizí dopis, který jsme si přečetli.
V rámci zlepšení služeb budou dopisy doručovány jen těm, kteří si pro ně přijdou na
poštu.

Poprvé promluvil na veřejnosti. Odvolával se na svá dřívější prohlášení.
Strážný stojí bez hnutí, vzpřímený jako borovice. A těch šišek pod ním!
Aby se ušetřilo na nočních příplatcích, začnou noční hlídači konat službu ve dne.
Neradi se vzdáváme toho, co jsme nikdy neměli.
Svědci se najdou vždycky. Zejména toho, co se nikdy nestalo.
Krále i chuďase trápí, když přijdou o korunu.
Únosci dostali od otce výkupné s podmínkou, že si jeho dceru ponechají.
Nic mu není cizí. Ani cizí věci.
Odmlčel se. Po pachateli se pátrá.
Popis pohřešovaného: Má kulatý obličej ve tvaru nepravidelného trojúhelníku.
Krást se nemá, ale najděte hlupáka, který vám půjčí!
Nejde o to nekrást, ale nadat se chytit!
Začal s paděláním stokorun.Z tisícikorun odstraňoval poslední nuly.
Inflace připraví člověka i o nejlépe ukryté peníze.
V Čechách je každá svíčka vydávána za světlo na konci tunelu.
Čím vyšší katedrála, tím delší stín.
V pravěku se národy stěhovaly hromadně, nyní je upřednostňován individuální
přístup.
Nemluv, nevíš, kdo naslouchá!
Když jsou sjezdovky přeplněné, přijde vhod menší lavina.
Nemusíme mít všechno. Stačí mít co chceme.
Je to náramně šikovný člověk, na to že nic neumí.
Nikým nečekán, přišel jako na zavolanou.
Snaží se být nenápadný. Než by přešel most, raději ho podplave.
Někdo má všeho dost, protože většinou nic nemá.
Práce je solí života. Bez ní si neosolíme ani skývu chleba.
Má tisíc chutí. Žádnou do práce.
Mnoho lidí za nás mluví, ale nikdo za nás nechce pracovat.
Většina lidí souhlasí. Každý s něčím jiným.
Lidi třídíme podle charakteru. Vojáky podle hodnosti.
Lid vždycky slouží jako záminka. Jednoho dne však doslouží.
Nepřátel se nelekáme, mnohem víc nás děsí někteří přátelé.
V nouzi se chtěl opřít o přítele, ale raději se měl opřít o plot.
Bude-li každý z nás z křemene, bude národ z kvádru. Ale kdo ho vytáhne z bahna?

Svoboda ztrácí na půvabu, když člověku kručí v žaludku.
Bratře Žižko, probuď se! Čechy tě potřebují!
Pravdu je možno překřičet, nikoli umlčet!
Je

mnoho
Žádný

z p ů s o b ů,
není

jak

dosáhnout

d o k o n a l o s t i.

dokonalý.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Když člověk nemůže – musí!
Když člověk může, zkouší všechno, aby nemusel.
Dělám, co chci. Nic jiného neumím.
Protože jsem líný mluvit, začal jsem psát.
Nechci ani pomyslet na myšlenky, které se mi honí hlavou!
Časy se mění rychleji než lidé.
Víme, kdy a kde jsme se narodili, známe i denní dobu, ale nevzpomínáme si, jaké bylo
počasí.
Všechny hodiny ukazují správný čas, ale některé v nesprávnou dobu.
Čas určujeme podle slunce. Když je zataženo, vystačíme s časovým znamením.
Kdo propil mobil, nezdá dne ani hodiny.
Čas jsou peníze. Většinou nám žádný nezbývá.
Čas všechno nenapraví, někoho je třeba napravit.
Tři úhlavní nepřátelé lidstva: Požáry, povodně, člověk!
Životní prostředí se zhoršuje. Vzduch je čistý, voda je čistá, ale ti lidé kolem…
Z ochránců přírody se často stávají ekoteroristé.
Když po něm během návratu k přírodě vystřelil majitel lesa, prostřílel si cestu
zpátky do civilizace.
Délce života je věnována větší pozornost než jeho kvalitě.
Nudný stereotyp - slavit narozeniny každý rok ve stejný den!
Dříve se šetřilo na stará kolena, nyní na umělá.
Lipový čaj má znamenité léčivé účinky. Zejména v rumu.
Na všechno kašlal, ale nikdo mu nedal kapky.
V nemocnici jsou nejobtížnější nemocní pacienti.
Pitný režim dodržují především alkoholici.
Chodit na procházky je vzhledem k rostoucí pouliční kriminalitě zdraví škodlivé.
Když zloděj nepochodí, aspoň si posedí.

Co jsme v mládí hravě spolkli, to si ve stáří musíme nadrobit.
Ve zralém věku poučujeme mladé, ale maturitu bychom už nesložili.
Mladí se pokoušejí něčeho dosáhnout, staří uvažují, zda to stálo za námahu.
Má rád sladká jídla, kus uzeného si uřízne jako zákusek.
Na přehlídkách automobilových veteránů vypadají staré vozy použitelněji než

jejich

majitelé.
Neoslovujte starší dámy „mladá paní“, mohou to být slečny!
Starší ženy mají mnoho společného se starými obrazy. Také jim vyhovuje tlumené
nasvícení.
Odešel na nezasloužený odpočinek.
Bruslaři jsou povrchní lidé. Niky nejdou do hloubky.
Celý život toužil dožít se ve zdraví důchodu. Což o to, zdravý je, ale ta paměť! Je
v důchodu? Není v důchodu?
Sníh je odvěký nepřítel, ale ani jako přítel nevydrží dlouho.
Lidstvo stále věnuje přílišnou pozornost těm, kteří žádnou nezasluhují.
Mládí je samo o sobě protestní song.
Mladí se občas sjedou fetem, staří na abiturientských sjezdech.
Když se dítko poprvé posadí, rodina jásá. Když jde poprvé sedět, nastává v rodině
pozdvižení.
Učí se hrát na housle, a jde mu to. Zatím bez smyčce.
Říkali o synovi, že roste jako z vody, ale on dával přednost vodce.
Stále víc lidí chová psa. Vyjde levněji než dítě.
Narodil se v sedmém měsíci. Asi byl červenec.
Lidstvo je nepoučitelné, stále si vybírá špatné učitele.
Učebnice dějepisu by měly začínat sdělením: Upozorňujeme, že většina událostí

měla

odlišný průběh!
Nedostatkem všech legend je jejich nepřetržitý vývoj.
Nejběžnějším prvkem výchovy je špatný osobní příklad.
Základní jednotkou délkových měr je metr. Nikdo se nemůže hádat, že ho jeden
kratší a druhý delší.
Poustevník z Kunětické hory otevřel první soukromou poustevnickou vysokou
školu, vyučovacími předměty jsou botanika a dietní stravování.
Cti ženu. Zejména cizí.
Mladá dívka se ozve pouze tehdy, když jí sáhnete na mobil.

má

Hájila zájmy firmy tělem i duší. Tělem častěji.
Litoval, že není kanibal. Byla k nakousnutí.
Pije jenom kávu. Čaje má plné zuby. Jmenuje se Čajová.
Polárníci jsou na tom dobře, vyhovuje jim globální oteplování.
Sněhuláci jsou skromní, nestojí o místo na slunci.
Vzdělání je stále dražší záležitost, přinášející stále menší užitek.
Vztah k aktivní činnosti je u mnoha lidí zcela pasivní.
Vyhrožují zavedením školného, ale mnohé školy by měly studentům platit odškodné.
Génius obvykle příliš nezbohatne, rozhodují o něm chudí duchem.
Čas věnovaný krásným zbytečnostem není promarněný
Výroky slavných mohou být neobyčejné, obvykle však velkou slávu nezasluhují.
Literární dílo chytne, nebo s ním autor pohoří.
Dočetl se, že v Čechách žije víc básníků než čtenářů poezie. Přidal se k většině.
Nejnovější sbírku básní napsal morseovkou.
Napsal to nahlas!
Nejedna sbírka básní je tenká jako šeková knížka. Rozdíl vězí v hodnotě.
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Mnohé knihy dočítáme se sebezapřením, zdají se nám stejné jako ty naše.
Někdo si bere do postele knihu, někdo pistoli, další uléhá s knihou o pistolích.
Přáním aforisty je, aby se jeho aforismus dočkal dramatizace a byl uveden Národním
divadlem.
Rozdíl mezi elektronickým záznamem a knihou se rovná rozdílu mezi vzkazem a
osobním setkáním.
V životě jsme všichni herci. Ti neúspěšní končí u divadla.
Celý život toužila po roli Julie, ale vždy na ní vybyla nějaká vichřice na Koločavě.
Mezi hercem a dřevěnou loutkou je občas jediný rozdíl: Herce nelze po

představení

pověsit do skříně!
Ve všech hrách hraje sluhu, otvírajícího dveře. Když ve hře taková role není,
dveře.
Jágr ovládá hokejku jako Šporcl housle, ale málo platné, bez smyčce to není ono.
Při šachové partii se hokejista pokusil podplatit soupeřova střelce.
Hod kladivem bude doplněn hodem kleštěmi.
Pro zvýšení atraktivnosti bude na mistrovství světa v parašutismu zakázáno
používání padáků.
Soupeř odhalil jeho slabiny. Stáhl mu trenýrky!

hraje

Bůh prý stvořil svět za šest dní. V neděli ho aspoň trochu vylepšil fotbalem.
Jako plavec má dobrý styl. Jako člověk to plácá od zdi ke zdi.
Když neuspěla jako baletka, krasobruslařka a modelka, začala zápasit
v supertěžké váze.
Na manželovi mohla dříví štípat. Proto za ním přišla se sekerou.
Dala mu co proto. Nevěděl proč.
Dobré nápady přicházejí nečekaně. Většinou se ukáže, že jsou špatné.
Kdo považuje chůzi za aktivní odpočinek, měl by zkusit roznášet pivo v zahradní
restauraci!
Kryté bazény se stavějí, abychom si měli kde zaplavat, když je v létě venku hic.
Přijít s kratším zpožděním o týden dříve je lepší, než přijít s kratším předstihem o týden
později.
Z příbuzných mám nejraději strýce Benjamina, zemřel koncem války.
Ze všech nástrojů nejraději hrajeme na ženské tělo, třebaže vyluzuje relativně
chudou škálu zvuků.
Žena je spolehlivější než počítač, i když nejde elektrika, jde to!
Naše manželky mají vždycky pravdu. Můžeme o tom pochybovat, ale nesmíme to dávat
najevo.
Rozlít si u někoho ocet je užitečné - když nám nabídnou tlačenku.
Čínu měl k obědu. Uvažuje o Japonsku.
Dobré zboží se chválí samo, ostatní potřebuje reklamu.
Koupil manželce rotoped, aby měla pohyb a neseděla stále doma.
Zase je samodruhá. Zase neví s kým. Zase ukecá druha.
Dala jinému, dostala od manžela.
Žena dává psovi přednost před manželem, kdykoli ho může vodit po ulici

s košíkem

na hubě.
Založili občanské sdružení proti rasové diskriminaci psů.
Připomíná nedobytnou tvrz, ale vede si obsáhlý seznam dobyvatelů.
Přísahal, že s ní nic neměl. Kromě tří dětí.
Ženy jsou na tom dobře, když jim nejede auto, jede jim aspoň pusa.
Na plese mu chtěla dát košem, ale neprojevil zájem.
Každá žena má důvěrnou přítelkyni. Ideální situace nastává, když je zároveň
důvěrnou přítelkyní jejího manžela.
Ač manželé, večer se muchlali v parku. Každý s někým jiným.

Přišel o všechno, jen o jeho ženu nestál ani exekutor.
Rozhodl se omezit kouření. Začal s tím u dětí.
Neslibuj ženě věrnost až do skonání světa, žádná tak dlouho nevydrží!
Poslední hřebík do manželčiny rakve zatloukl sám, jistota je jistota.
Celý život byla trochu střelená. Přišli na to až při obdukci.
Hluboký výstřih přítomné hluboce dojal. Neměl co odhalovat.
Nahá žena má vždycky větší váhu než oblečená.
Svlékat ženu očima není trestné, ale zase si tolik neužiješ.
Moje žena je radioaktivní. Stále má puštěné rádio.
Svobodný ženatému neporadí, ale může ho zastoupit.
Ideální ženské míry 90-60-90 mohou vyjadřovat výšku, délku a šířku bedny,
kterou vyplavil oceán.
Seznamky pracují vědeckými metodami, vybírají vhodné partnery losem.
Mnohoženství zakázali. Spousta mužů si nedokáže poradit ani s jednou ženou.
Největším úspěchem feministek je nošení kalhot. Zatím se marně pokoušejí přimět
muže, aby nosili podprsenky.
Dospěl ke skandálnímu odhalení: Vůbec se nezměnil!
Vstává s kohoutem, spát chodí se slepicemi. Je plný čmelíků!
Udělal si uzel na kapesníku, aby nezapomněl, k čemu se kapesník používá.
Má znamenitou vizuální paměť, pozná se v každém zrcadle.
Neviděl východisko, proto zamířil ke dveřím.
Pokud pečení holubi létají, tak zásadně do cizí huby!
Vítejte hosty po staročesku – chlebem a solí. Žádný se dlouho nezdrží!
Nemá všechno, komu nic nechybí.
Skupina je v těší počet návštěvníků hradu. S průvodkyní aspoň dva.
Kdo se opije do němoty, huláká na celé kolo.
Zastavit vlak je poměrně snadné. Nejvhodnější prostředkem je auto.
Z ulic zmizí úzké tramvajové refýže, pakliže zakoupíme autobusy. Ročně jeden
dva kusy.
I nesprávné věci je nutno dělat správným způsobem.
Mnoho padlých zůstalo na břehu Dunaje po krátké pitce s Turky.
Tah lososů z českých řek bude pro nízký stav vody zajištěn letecky.
Klekání zvonili, aby se lidé zvedli a šli si lehnout.
Přiložte si svoje polínko pod plynový kotel!

či

Má o kolečko víc. Stálo u cesty, tak si ho vzal.
Přátelé se k nám hlásí, když nic nepotřebujeme.
Hovořili stejnou řečí. Každý o něčem jiném.
Na smrti mě nejvíce děsí, že nebudu vědět, kdo vyhrál Wimbledon.
Ze smrti neznám bázeň. Každému odkážu jednu báseň.
Popřej dobrou noc odcházejícímu dni!

