
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Člověče, tak ti nevím. V té naší firmě to jde tak nějak od desíti k pěti. Asi změním místo. Ale těžko říct, jestli to 
bude jinde lepší. Každopádně se tam dějí divné věci a lidi na sebe mluví divnými slovy, kterým často nerozumím 
ani za mák. Asi nějaká tajná řeč. Ostatně posuď sám, jestli je to normální… 
 
Šel jsem za šéfem, že bych jako rád povýšil na vedoucí místo. Řekl mi, že je to těžký, že jsem na ženský, bez 
vyznání, bílej, zdravej a politicky nevyhraněnej. Že s tímhle kádrovým posudkem budu každýmu podezřelej. 
Nakonec mi podal špendlík a povídá: „Na, vypíchni si aspoň oko a pak přijď, to by asi nějaká šance byla.“ Jen 
jsem čuměl.  
 
No a nakonec se prej na všech místech bude řešit obsazení, aby to bylo rovnoprávný. Takže ženský budou 
kopat krumpáčem a dělat ostrahu, chlapi zase budou vařit kafe a vyšívat. A do správní rady dosadí nějaký 
štětky, aby to bylo půl napůl a všichni byli spokojení.  
 
Taky tu máme takové zvláštní odbory nebo co to vlastně je. Vybírají od zaměstnanců část platu, půlku pak 
prochlastají a druhou rozdají potřebným. Rozuměj těm, kteří jim lezou do zadku. A ještě se musí zavázat, že ty 
peníze pak utratí v jejich spřátelených firmách.  
 
Jo taky když si koupíme něco u konkurence, musíme to hlásit našemu výrobnímu řediteli, aby věděl, za kolik 
kdo co prodává, a mohl si ně dohlédnout. Popřípadě jim jít po krku, kdyby mu kazili plány.   
 
A náš generální má šaška. Jiní ředitelé mají aspoň výstavní milenku coby asistentku, ale náš starej tohohle 
ťulpase. Ale je to od něho asi dost chytrý, to se musí nechat. Vždycky když starej něco zvorá a v náladě plácne 
nějakej nesmysl, pošle kašpara a ten řekne ale úplnou blbost. No a světe div se, většina se chytí a začne to 
řešit. Jako tu blbost. A na excesy starýho pána se zapomene.  
 
Taky prej budeme hlasovat. Jestli budou na záchodech modrý nebo béžový kachličky. Nebo jestli bude k svačině 
ve středu jablko nebo koláč. Minulý měsíc jsme to měli poprvé. Odhlasovali jsme si modrý kachličky a koláč. 
Kachličky jsou rudý jak trenýrky a k svačině byla uzenka …    
 
Náš výrobní ředitel si nechal postavit chalupu. Prej za peníze od těch odborářů, neboť jim nakukal, že je tak 
chudej, že ani na chalupu nemá, ale nutně ji potřebuje. Jezdí tam občas na víkend a za plotem pobíhá 
v teplákách.   
 
 
Dříve jsme měli na košilích cedulky, abychom věděli, kdo je kdo. Teď už se to nesmí. Zato na to máme 
referenta. Když za někým potřebujeme, řekneme si mu, co chceme, on nám řekne, kde ten dotyčný sedí a my 
tam zajdeme a vyřídíme, co potřebujeme. Na hlavách musíme mít masky, abychom se nepoznali. Je to jak na 
maškarním bále. Ale je to švanda.   
 
A pak tu máme tu loterii. To je Ti věc. Náš finanční ředitel je tak línej, že nedělá vůbec nic a místo toho úkoluje 
svoje zaměstnance, aby mu vedli evidenci. Když mu ohlásí nějakou transakci, mohou se přihlásit do losovačky o 
traktůrek nebo kilo tureckýho medu. Tím za něho udělají veškerou práci a on slízne smetanu a utrousí kousek 
toho tureckýho medu. Čistý bonzáctví, ostatně to tak nějak vychází z filozofie bývalé firmy našeho výrobního 
ředitele. 
 
No a tohle mě fakt dostalo. Máme se všichni chlapi dostavit do ordinace našeho závodního doktora. Tam ukázat 
pinďoura. Bude se prej měřit, jak ho kdo máme rovnýho. Bude-li křivej, budeme muset na operaci, kde nám ho 
narovnají. No to se fakt netěším …    
 
Náš generální pije jako ruskej mužík. Tuhle přišel na výroční schůzi sťatej jako poleno, kymácel se ze strany na 
stranu a málem poblil základní kámen naší firmy, co ho máme vystavenej ve slavnostní hale. Šašek ho 
omlouval, že byl nemocnej. No pěkná nemoc, jen co je pravda …  
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