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NECHCETE PRÃ•CI?
PondÄ›lÃ-, 01 Å™Ã-jen 2007

U hotelu Bohemia, ve stÅ™edu mÄ›sta Ústí, otevÅ™ela jedna firma Agenturu práce. Obrovitá výloha polepena papírky s obou
stran a v&scaron;ude samý: pÅ™íjmeme, pÅ™íjmeme, i s trhacíma lísteÄ•kama. ÄŒumím jen tak pro informaci, jaké jsou nabíd
platy. Máme tady opravdu dost tvrdý nedostatek lidiÄ•ek na práci.
JenÅ¾e - to by zdej&scaron;í nezamÄ›stnaní museli mít chuÅ¥ do práce, a takoví tu holt prostÄ› nejsou...
Jeden známej
z Teplic si nedávno dovezl nÄ›jakou desítku dívek z Moldávie; ne pro sebe, fakt na práci; aby bylo jasno, takovej frajer to
tedy zase není. I kdyÅ¾ Å™íkal, Å¾e by se tam dalo opravdu cosi velice pÄ›kného exotického vybrat.
Doufám jen, Å¾e
nedopadne jako majitel fabriky na výrobu speciálních odÄ›vÅ¯ ve CvikovÄ› - nÄ›kdy tak pÅ™ed pÄ›ti lety. Ten tam taky v tÄ›ch
severských konÄ•inách s opravdu zoufalou nezamÄ›stnaností nemohl najít Å¾enský na práci. A Å¾e mÄ›l zakázek velice
lukrativních spoustu, pro nÄ›meckou po&scaron;tu uniformy, do Norska teplu&scaron;ky pro pracovníky na
plo&scaron;inách, cosi teplého na Island a podobnÄ›. Ten tam tÄ›m mladým Å¾enám, shodou náhod taky z Moldávie,
postavil nebo spí&scaron;e zrekonstruoval jeden barák jako penzion. No a za pár mÄ›sícÅ¯ nikde ani jedna noha, polovina
dÄ›v na E55 a zbytek nÄ›kde po praÅ¾ských nevÄ›stincích. ProstÄ› jako vysoce atraktivní typy vydÄ›lávaly Å™ádovÄ› &bdquo;
tolik, co u nÄ›j sezením a hákováním za &scaron;icím strojem. Tak jsem mu tu firmu poté likvidoval a mám na to
nezapomenutelnou vzpomínku.
V pÅ¯dních prostorách byly metráku stÅ™ihÅ¯ z tvrdého papíru. A tam jsem se pouÄ•il, Å¾e
stÅ™ih, myslím tím velikost, se netvoÅ™í tím, Å¾e men&scaron;í velikost prostÄ› zvÄ›t&scaron;ím a naopak. Je to docela maka
hlavou, coÅ¾ mÄ› nikdy nenapadlo. Zajímavé, na tohle zatím Å¾ádnej poÄ•ítaÄ• nestaÄ•í. Nebo prej staÄ•í, ale výsledek je doc
bídnej. Asi krejÄ•í je prostÄ› krejÄ•í, jen ten ti bÅ™icho a hrb vtipnÄ› schová. (KÅ™ivej charakter ov&scaron;em ne.) Abych
pokraÄ•oval, tak tu hromadu papírÅ¯ jsem prodal jakémusi nÄ›meckému zájemci za velice, ale opravdu velice
slu&scaron;nou Ä•ástku. Milej pán potom dost koukal, ale zase se docela ukázal. Zákazník mÄ›l du&scaron;evní
software za pár babek, nic vymej&scaron;let nemusí, stroje a Å¾enský prej seÅ¾ene... Å˜íkám si: stroje moÅ¾ná, ale se
Å¾enskejma? Ale ono tam v NÄ›mcích je dost pÅ™istÄ›hovalcÅ¯ a taky s nimi maj tÄ›Å¾ký problémy, bez nich to prostÄ› nejde
tam pÅ™istÄ›hovalci pracujou.
Tak táhnu tím na&scaron;ím milým a krásnÄ› rozmláceným mÄ›stem a na rohu v JircháÅ™ích
(úzká uliÄ•ka k nádraÅ¾í) Å¾ebrá pÅ™í&scaron;ernÄ› tlustá, bezzubá Å¾enská, &scaron;patnÄ› jí rozumÄ›t, ruce obÄ› nataÅ¾
a jeÄ•í, Å¾e má doma spoustu malé hladové dÄ›éci a potÅ™ebuje na jejich jidlo hodnÄ› hodnÄ› peÅˆááázy.
K tomu
v&scaron;emu jí tam sekundovaly dvÄ› dÄ›ti dost &scaron;kolního vÄ›ku; proÄ• nejsou v jedenáctou hodinu dopolední ve
&scaron;kole, ov&scaron;em nechápu. Å½e z tÄ›ch milých dÄ›tiÄ•ek takhle budou zase jenom nevzdÄ›lanci, to jejich rodiÄ•e
nezajímá. StejnÄ› je mají jen jako prostÅ™edek k obÅ¾ivÄ›, si myslím já, dlouholetý obÄ•an ústecký s opravdu, ale opravdu velk
zku&scaron;enostmi! Ale i zdej&scaron;í úÅ™ady tohle prominou bez problémÅ¯.
PÅ™esto si Å™íkám, Å¾e bych mÄ›l udÄ›
skutek a zaskoÄ•il jsem naproti do pekárniÄ•ky k Honzovi N. DÄ›lá opravdu výborné peÄ•ivo a KateÅ™inÄ› stra&scaron;nÄ› chu
oÅ™echové kotouÄ•e se sýrem. Tak jsem nakoupil, nechal jsem si dva kotouÄ•e zabalit do zvlá&scaron;tní ta&scaron;tiÄ•ky.
Vrátím se k té chudince ukÅ™iÄ•ené a dávám jí pytlík s chutným peÄ•ivem pro její hladové dÄ›ti. A co myslíte, Å¾e následovalo
ZaÄ•ala na mÄ› tak hlasitÄ› jeÄ•et a takové vÄ›ci, aÅ¾ se davy lidiÄ•ek zastavovaly - nemÅ¯Å¾u sem psát, co na mÄ› vyÅ™váv
protoÅ¾e by to v&scaron;echno Daniela musela prohvÄ›zdiÄ•kovat. To se nedá fakt napsat.
No a v závÄ›reÄ•né fázi toho
zlostného Å™evu pra&scaron;tila s tím pytlíkem o zem a roz&scaron;lapala ho, 24 korun z mé strany prostÄ› a sprostÄ›
vyhozenejch. Franta Bou&scaron;ka

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 23 September, 2019, 01:45

