
Sex v podnikání – podnikání v sexu

František Křivák

Nakoupil jsem syfla. Mohu to dát do nákladů?

Šéfe, jestli mě neošukáte, rozkecám, že jste mě ošukal.

„Na sekretářku někdo vystřelil.“

„Stalo se jí něco?“

„Nic. Kulka ji pralítla mezi nohama. Jen řediteli to ustřelilo dva prsty.“

No vidíte, slečno, jen tři chyby. Teď budu diktovat druhé slovo.

„Prosím vás, neumíte těsnopis, neznáte jazyky, na stroji píšete bídně, jaké máte
předpoklady pro práci sekretářky?“

„Vyšetření od gynekologa.“

„Nerozumím.“

„Jsem neplodná.“

Šéfe, půjčte mi tisácovku! Až budete moci, tak vám to vrátím.“

Práce člověka živí.

Sex obšťastňuje.

Malí, velcí, staří, mladí,

odpoledne, večer, ba i k ránu,

muži, ženy - máme to rádi.

Bez kondomu ani ránu!

Démon sexu v pracovní době

Pomalu i skokem
český člověk sobě
rád si hodí bokem
i v pracovní době.

Ohledně divokého sexu a nevěry obzvláště platí: „Co je v domě , není pro mě. Co
je v okrese, to se donese. Co je v KS, Africe a v NATO? To už stojí za to. Zvláště
když ti stojí a máš čas na to. A co je v práci? V průseru se vrací.“

Za  totáče  musel  pracovník  „dodržovat“  pracovní  dobu.  Často  míval  oficiální
vedlejšák a načerno melouch. Byl tedy víc než polovinu bdělé doby mimo dům.
Chudáček jeden. A nyní na počátku (ne)rozvinutého kapitalismu? Každý se štve
za tím svým prvním milionem a má opět vedlejšáky. A tak se nedivme, že asi dvě
třetiny nevěr připadá u nás na pracoviště.
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Zde to počíná, zde se to i  koná.  Různě s různými, většinou veřejno-tajně. A
ženská někdy i počíná. A to už jsou Průhonice. Dnes tyto problémy neřeší strana
ani odbory a ušetřený čas se může použít  na cokoliv lidského. Sex a nevěra
pohříchu (i před) jsou též lidské.

Správný chlap ani žena nezkracují rodinu o čas, který ji mohou věnovat. I nevěry
odbudou  v  práci  a  přes  pracovní  dobu.  Jsou  pracoviště,  často  kanceláře  a
sekretariáty vedoucích, kde se pozná už na první pohled, že zde se může plnit
norma i v Erotově profesi, až se hory zelenají.

Jak se to odehrává? Muž a žena jsou těch osm hodin spolu. Pracují, ale  si  i
povídají. Pokud nejsou slepí, čerstvě zamilovaní anebo praštění prací, vidí a cítí,
co a jak a co by mohli. Působí gravitace těl a zákony atraktivity a touhy. Jeden
druhému se mohou vzájemně líbit. Začínají se, jak se říká, rozumět. Zajdou si
naproti či za roh do vinárny. Na kávu a na dvoudecku. To je pak jiný kafe!

Stolek pro dva, víno, cigareta. Ruka na ruce. Krásná slova. Pohledy. Je to hra.
Hra na pocity. Když ďábel sbírá hříšné duše, sex je jeho pomocník číslo jedna.
Věrnost je oblast, kde zhřeší snadno i poseroutkové.

Už nejbližší příležitost těch dvou otevírá lahvinku u rozestlaného gauče. Ó, bože,
neodpusť nám naše viny a uveď nás v pokušení!

Tvrdého  šéfa  (některé)  ženy  (někdy)  obměkčují  tak,  že  mu  dovolí,  aby  byl
„tvrdý“ s nimi tu píď pod pupkem. Je-li to záměrná taktika, je to „love match“,
zápas lásky za mantinely bez delegovaného rozhodčího.

I blbý sex je ještě sex a lepší než si ukopnout palec. I sex v kulisách pracovniště
může být O.K. I zde bávají citové komplikace a dramata anebo hra na ně. Ranou
do gonád muže i ženy je těhotenství. Slečna v jináči, to není bašta.

Šéfe, ty jsi bejk a zeman! A ten tvůj macek? Ten mne dostál, pardon dostal!“

A škatule, škatule, hejbejte se?! Tedy nový šéf. S ním přichází i harém nových
spolupracovnic. Společně zamíchají prací a erotikou v jedné díži a upečou bez
Héry  a  Vitany  nová  pravidla  a  pořádky.  I  kurva  šéf,  když  v  rámci  nové
„personální politiky“ delimituje, dává pracovnici dobré doporučení. Ona pak „na
novém s novým a postaru“ dělá totéž nebo podobné za větší penis, pardon peníz.

Většinou není  problém pro  ženu,  je-li  šik  a  šikovná, vyklepat  muže z  kalhot.
Zkušená dostane na správný gauč správného. To ona rozhoduje, zda on kdy a jak
může. Rozumná tak učiní ve správnou dobu. Slečna „opatrná“ si to zvažuje a
ochrání se tím, že prošvihne tu správnou dobu.

Těžko se dají určit obory či profese, kde „se to mydlí“ víc a kde méně. Sex je v
nás a mezi námi, v našem životě. Aby hladil, těšil, drhnul i dělal nezbedu. Když
ubíhá či se loudá pracovní doba, je tu sex na „divokou kartu“, aby se nám pro
samo mládí a hormony nezkrátily žíly. I když se to do důchodu nepočítá, lépe to
připadne a je na co vzpomínat.

Příběh šéf  a podřízená skrývá manipulaci mocí  a postavením, společenským i
kalhotovým.  Nabízí  ženě  v  jiné  rovině  danajský  dar  prastarého  mystéria:
podvoluji se a tím získávám, jsem na lopatkách, a vítězím.

Každý ať si změří, kdy a co a s kým mu stojí za to.

Ej, utuli, utuli, kdo mi ho vyhulí?
2



Sekretářka Máňa v tenúčké košuli.

Ó, bože, kde všude mi chystáš lásky lože!

Bez reptání přijímám.

Dávám si bacha a spermatem na sukni nebryndám.

Dvakrát měř!

Bez následků řež!

Touha je padání.

Uchopit meteor do dlaní...

A nespálit se.

Křivák praví, humor je zdravý

„Doktore, hapruje mě vercajk. Víte, co je to vercajk?“

„Je to, prosím, germanismus, kterým se především na Moravě ozačuje nářadí, na
příklad sekáč, dláto nebo kladivo. Vy ale nemyslíte vercajk z dílny, nýbrž ten v
kalhotách, viďte!“

„Kurňa, to je betelné! To sedi!“

To slovo „sedi“ cedil přes zuby, že znělo spíš jako „sidi“.

„Odkud jste z Brna?“

„Ona vám telefonovala stará, že přindu a že su z Brrrna? Podle zobáka to nemože
byt poznat, mluvim přeci dobře česky.“

„Mluvíte dobře česky, ale trochu ta intonace a to „betelné“. Co ten váš vercajk, co
to chce? Zakalit, prodloužit, přiostřit?“

„Šeckó!“

„Pokračujte!“

„Vy doktoři, vy se máte. Sedite si na prdeli v teple a pijete se sestřičkama kafé a
chichi a někdy i tam to, šak vite. A psychiatr? Poslóchá nebo pindá. Já su stavba.
Tedy stavim, podnikám. Stavba, to neni sranda. To chce chlapy a makat. Vite,
jak se páli cihla a kolik měři?“

„Trochu jo. Jako kluk jsem štorcoval cihly v cihelně v Nořicích. Dědeček tam byl
správcem. A ty míry? 6.5, 14, 29 cm.“

„V Mořicich? To je na Hané. Z tama mám staró.“

Roztomile upovídaný Brňák měl 7 let stavební firmu.

Má stavebku a 3 semestry stavební fakulty. „Vylili“ ho prý kvůli normalizaci. Říká
se mu inženýr nebo pan stavitel.
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Šveholil suverénně brněnským „hantecem“. Prokládal mluvení vulgarismy. Ti, co
nestavěli domy, mosty, silnice byli u něj „vétazi, debilkové, kreténi a uliváci“.

Opakovaně se vracel k tématu, kde a kdy co stavěl, jak mu to šlo od ruky. A jaký
byl Jura. Ještě ve čtyřiceti mohl „tvrdó normó bušit“ za noc i pětkrát. Ale od
doby, co podniká, nemá na nic čas. Chlapi ze stavby ale i manželka ho podezírají,
že to peče se svou ekonomkou. Zlatý oči. Vždyť už ani doma mic.

Při každé návštěvě mluvil moc. Neřekl nic. 

Vlastně ano: chlap, která nic nepostavil, není chlap.

Vysloveně „vangloval“ (brněnský germanismus = navážel se) i do mne. Také
sedím v ordinaci v teple na prdeli a jen ta psychiatrie...

„Člověče, doktore, stavěl jsem v Brně na Výstavišti Z-pavilon, to je největši
kruhová stavba v Evropě bez podpěr a slópů. Průměr 115 metrů. V ponděli
přivezly náklaďáky hranoly 8x8 centimetru s předvrtanýma dirama pro šróby.
Dvacet chlapu se do toho pustili a šróbovali hranol za hranolem. Absolutně
přesně to pasovalo. Montovali to podle šablony do kosočtvercu, špicó do středu
kopule. Ty kosočtverce nésó neslušné ale sférické.

V sobotu odpoledne bylo fertik.Pulkulovitá střecha, vlastně jeden obrovitý
mnohasetstěn. A stoji to dodnes. 

Mě také stával. Teď su invalida. V sexu. Nésu chlap.“

Opakovaně se vracíval v dotazech ke mně, systematicky oťukával, jestli jsem kdy
něco postavil. Pokud ne, mohu si tu svou psychiatrii a sexuologii strčit za
klobouk...

„Jako kluci jsme stavěli suché vrby, to je stát na hlavě. V roce 1947 jsme sami s
otcem, který byl stavař, stavěli na Hané náš rodný dům. V roce 1948 Stavba
mládeže v Javoříčku. Byla to Němci vypálená obec u Litovle. Dostal jsem za to
stříbrné vyznamenání. Zrezivělo. Rok poté Brčko-Banoviči, Mezinárodní stavba
trati mládeže v Jugoslávii. Vítal nás sám Pepa Tito. Byl jsem tam jen přes
prázdniny. Vrátil jsem se studovat. To jsem měl z pekla štěstí. Ti, co tam zůstali,
byli pak odvoláni a měli všichni velké opletačky a problémy. Kvůli Titovi. Zradil
Stalina a byl označen Informbyrem za  rudého psa. 

Teď tu a tam máknu něco na chalupě. Nestojí to za řeč proti vašim výkonům.“

„Njesem jediný. Radovan Karadžič, exprezident, vyní válečný zločinec, byl na té
stavbě v Jugoslávii 1949 táké. Je dokonce psychiatr, stejně starý jako já. Učil
mne tančit srbské kolo.“

Měl jsem pocit, že až teprve když si ověřil, že vým něco o cihlách a o stvění, že
jsem to měl v rukou, že až pak mne přijal jako svého kompetentně
kvalifikovaného odborníka pro své sexuální obtíže, tedy inpotenci, a otevřel se
bez zbytečného vytahování se.

Jezdil pak ke mně firemním mercedesem pravidelně. Ekonomka zůstávala ve
voze. Časem se méně „šponoval“, a zato víc litoval. Říkal, že je poctivý vůl,
žádné levoty, podfuky, platí daně, odvádí pojiostné. Kromě mercedesu na
leasing, tří dodávek a jednoho vrátku má kulový. 

Sedm let nebyl na dovolené ani v kině či tančit. Je to na palici. A na rozvod. 
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Bylo vidět, že na podnikání a na konkurenci nemá. Chyběly mu organizační
schopnosti, technika a peníze. Jen ramena a pocit, že je veliký, nestačí.

Viagra tehdy nebyla. Vedl jsem ho k tomu, aby s podnikáním seknul. Na stvbě
jako polír by si vydělal víc a v pohodě. Žádné nervy, kde sežene práci a peníze na
mzdy a na náklady. 

Pocit „velkého šéfa“, který jezdí s ekonomkou v mercedesu, to bylo pro něj
droga. A to podnikání? Jízda rychlíkem, ze kterého nemůže vyskočit.

Předloňskou zimu neměl lidi ani práci.

Musel toho nechat.

Na splacení dluhů prodal tři dodávky a chalupu po babičce.

Pracuje u soukromníka v Praze. Jezdí autobusem. 

Opět staví domy. Ve světě. Pro lidi.

I jemu se staví. V kalhotách.

Je strašně rád, že aspoň doma pro „staró“.

A hlavně, že stáhla žalobu o rozvod.
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