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KAPROVA 13, PRAHA 1 – âERVEN 1991

„Tys snad upad… Spadnuls z vi‰nû!“ vyblafnul jsem zapruzenû na Jirku

Flegla, kter˘ sedûl se mnou u stolu. Jirka pfiestal kmitat rukama, kte-

r˘mi vÏdy doplÀoval barvitû dadaistické obrazy svého vyprávûní. Mûl

jsem Jirku upfiímnû rád, nejen jako kolegu v práci, ale i jako osobního

kámo‰e z celé fiady junáck˘ch mejdanÛ a hojn˘ch náv‰tûv putyk

v okolí.

Do rozlehlé kanceláfie, kterou jsem podûdil po svém pfiedchÛdci

pfied ãtyfimi lety a která byla tak obrovská, Ïe by nebyl problém zde oto-

ãit bojové vozidlo pûchoty OT 64, vstoupila má sekretáfika Eli‰ka. Její

pfiíchod do místnosti vÏdy potû‰il. Eli‰ka byla malá a kulaÈouãká.

Pokud pfiicházela do mé kanceláfie, vsunovalo se vlastnû tûsnû pfii zemi

dlouho jen její obrovské poprsí. AÏ po této ouvertufie se v polstrova-

n˘ch dvefiích, kdesi v prostoru pod klikou, objevila její usmûvavá, obr˘-

lená tváfi. RovnûÏ sekretáfiku Eli‰ku jsem pfied ãtyfimi lety zdûdil po

svém pfiedchÛdci, kter˘ z funkce vedoucího zásobování v KovosluÏbû

ode‰el do dÛchodu. Sekretáfika to byla v˘konná a opravdu spolehlivá.

Eli‰ce bylo v roce 1991 stejnû let jako Jirkovi Fleglovi – pfiibliÏnû kolem

tfiiceti:

„Kucíí, dáte si kafe?“ zamÀoukala. 

Po jejím odchodu bylo nûkolik dlouh˘ch vtefiin nervózní ticho.

Úplnû nesmyslnû jsem Jirkovi zopakoval, Ïe spadl z vi‰nû: „Pochop,

proboha, Ïe tû nemÛÏu pustit v momentû, kdy za tebe nemám Ïádnou

náhradu,“ snaÏil jsem se o su‰e logickou argumentaci, aniÏ bych valnû
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kem – „to je dokonaná vendeta nûjak˘ho star˘ho a hodnû zakysl˘ho

kofiena…“

Gru‰oniak, naz˘van˘ v‰eobecnû Pi‰ta, ale trval na okamÏitém pro-

pu‰tûní. Donutil mû podepsat prohlá‰ení o tom, Ïe jsem byl se spisem

obeznámen.

Já jsem naopak vyuÏil své pravomoci a Jirka Flegl v KovosluÏbû pfied

pûti lety zÛstal. KdyÏ jsem o rok pozdûji sám o stupínek pov˘‰il,

postoupil Jirka Flegl na moje pÛvodní místo ‰éfa jedné ze zásobovacích

skupin.

Jirka nebyl sice právû dÛsledn˘ v byrokratick˘ch ãinnostech, ‰lo by

i fiíci, Ïe v papírech se právû moc nevyÏíval, to v‰e ale nahrazoval

ohromn˘m espritem, rychl˘m jednáním, pfiedstavivostí a tahem na

bránu. Jirka byl Ïenat˘, jeho manÏelka Michaela byla pûknû vokatá ‰Èa-

bajzna, narození jejich dcerky Vandy jsme boufilivû slavili nûkolik dnÛ.

To v‰ak Jirkovi nijak nebránilo v tom, aby nesklízel i fiadu dal‰ích

úspûchÛ v okolních oddûleních a celé budovû ústfiedí praÏské Kovo-

sluÏby.

Ve chvíli, kdy se objevila kdekoliv nová ‰armantní suknû, bylo pfie-

dem úplnû jisté, Ïe právû zde bude Jirka oxidovat ve zv˘‰ené mífie. Rád

se nahlas chechtal a v‰ude ‰ífiil dobrou náladu. V prÛbûhu roku 1990 se

Jirka Flegl pfiihlásil na v˘zvu Národního v˘boru Praha (NVP) a po veãe-

rech absolvoval vyfiazovací ‰kolení licitátorÛ malé privatizace. NVP

postupnû z nûkolika set pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ selektoval asi tfiicet

muÏÛ s dfievûn˘mi licitaãními kladívky, ktefií potom odklepali v‰echny

draÏby.

Jirka Flegl byl jedním z nich.

DraÏby malé privatizace se konaly jen v sobotu a v nedûli. Byl jsem

se na nûkolika podívat a musím popravdû fiíci, Ïe Jirka Flegl byl v roli

licitátora brilantnû excelentní. Celou dobu licitace dokázal souvisle

Ïvanit, kvákat a provokovat úãastníky. Narvané sály na jeho neuvûfii-

telné hemzy reagovaly boufilivû a v‰eobecnû kladnû.

ÎivnostníkÛm a podnikatelÛm tak Jirka v období malé privatizace

osobnû pfiiklepl desítky hospod, vináren, obchodÛ a mal˘ch provozo-

ven. DraÏeb bylo tolik, Ïe si je ne‰lo v‰echny zapamatovat, ale vím s jis-

totou, Ïe Jirka pfiesnû vûdûl, které hospody a vinárny odklepával. Nepa-

matoval si vlastníky. JestliÏe jsme v‰ak do takové knajpy pfii‰li, vlastník

si „toho svého licitátora“, kter˘ mu nedávno pfiiklepl podnik,

PAMATOVAL VÎDY.

poslouchal Jirkovi dÛvody k okamÏitému ukonãení pracovního pomû-

ru.

Jirka se ale nedal.

Blábolil pofiád nezadrÏitelnû dál. Pfiestal jsem se bohorovnû pohu-

povat v obrovském koÏeném kfiesle a kyãlemi ‰oustnul v˘raznû vpfied.

Kfieslo zajelo k mému kanceláfiskému stolu. Jirka má hodnû zvlá‰tní

zpÛsob fieãi, v˘razivo prokládá ãast˘m jéje, nojó, hehe ãi haha. Právû

mi zdlouhavû líãil, Ïe mezi licitátory malé privatizace, která byla

v plném bûhu, dostal nabídku… 

KdyÏ jsem Jirku Flegla v roce 1986 pfiijímal do zásobovací skupiny,

nûjak˘m nedopatfiením do‰lo k tomu, Ïe jeho personální dokumentace

od pfiedchozího zamûstnavatele pfii‰la aÏ se zpoÏdûním. Minimálnû

o dva t˘dny pozdûji.

Telefonicky mû o tom informoval kádrov˘ pracovník ·tefan Gru‰o-

niak, kter˘ poÏadoval, abych si kádrov˘ spis pfii‰el proãíst ihned do jeho

kanceláfie. KdyÏ jsem tam dorazil, ovanul mû decentní odeur lihov˘ch

v˘parÛ, kter˘mi byla místnost kádrového pracovníka prosycena do té

míry, Ïe jsem se zde vût‰inou obával koufiit, aby nedo‰lo k v˘buchu. 

Gru‰oniak, kter˘ byl archetypálním prototypem sÀatkového pod-

vodníka (malinkat˘ muÏík s knírkem) mi ve dvefiích v˘znamnû stiskl

ruku: „Soudruhu vedoucí, musí‰ toho soudruha Flegla okamÏitû pro-

pustit, a to IHNED! Propustit ihned! Je‰tû ve zku‰ební lhÛtû! AÏ si pro-

studuje‰ jeho podklady…“ 

Znechucenû jsem otevfiel pfiipravené pre‰pánové desky, rutinovanû

odloÏil stranou dotazníky a pfiijímací doklady, které jsem jiÏ znal,

a pustil se do studia jediného nového dokumentu: posudku o pracovní

ãinnosti.

Nevûfiil jsem sv˘m oãím.

V roce 1986 se podobné lejstro silnû podobalo rozsudku smrti

a zavánûlo neobyãejnû ztuchle krevní mstou.

Neomluvené absence.

Opilství v pracovní dobû.

Záporn˘ vztah k práci.

V duchu jsem musel zavzpomínat na své vlastní období po dvacítce,

na konci let ‰edesát˘ch. Zvedl jsem hlavu a podíval jsem se Gru‰onia-

kovi pfiímo do oãí: „Já ho propou‰tût nebudu. Je to mladej kluk a U NÁS

pracuje fakt dobfie. Tohle lejstro,“ – zamával jsem pracovním posud-
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Jirka dále pokraãoval, Ïe v partû licitátorÛ malé privatizace, kde se

z vyfiazovacích kurzÛ NVP navzájem dobfie znají, je jeden, kter˘ právû

udûlal konkurz do IB na pozici fieditele novû plánované poboãky na Gor-

kého námûstí – a shání budoucí zamûstnance. Jirkovi Fleglovi nabídl

pozici vedoucího provozu, pokud ov‰em dokáÏe nastoupit na zácvik

okamÏitû. Za tfii mûsíce by rádi poboãku Gorkého námûstí otevírali. 

Koneãnû jsem to celé pochopil: „To se na mû nezlob. Je to fakt moc

pûkn˘. Bral bych to pravdûpodobnû taky. Bankovnictví je perspektivní

sektor, kter˘ tady v âeskoslovensku zaÏije parádní a skuteãnej boom.

Ale já teì sedím na Ïidli KovosluÏby a nemám za tebe náhradu. Jestli

chce‰, napi‰ si klidnû v˘povûì, v tom ti nemohu nijak bránit. Pfiedem

ti ale fiíkám, Ïe budu reagovat exaktnû podle Zákoníku práce. Dostane‰

v˘povûdní lhÛtu, která skonãí posledního srpna. Prvního záfií 1991 jse‰

volnej.“ 

„To je mi úplnû k hovnu,“ konstatoval Jirka Flegl su‰e.

Zoufale se zvedl a prokva‰enû ode‰el. 

Vzápûtí se tûsnû nad prahem objevilo poprsí a po malé chvilce za

ním i samotná Eli‰ka: „Vy jste se porafali?“ 

„Ne, ne, v‰echno je úplnû v pofiádku,“ pronesl jsem krajnû nepfie-

svûdãivû a zabofiil ‰kécu do Hospodáfisk˘ch novin. 

Jen o den pozdûji mû Eli‰ka informovala, Ïe mám v sekretariátu

náv‰tûvu. Byla to souãást na‰í dohody, nikdy nevpou‰tûla neohlá‰ené

nebo cizí osoby aÏ do místnosti.

Musel jsem tedy zvednout svoji kejtu a jít se tam podívat sám.

V sekretariátu stál muÏ zjevnû luxusnû a spoleãensky odûn˘. Tázavû

jsem k nûmu pfiistoupil. Podali jsme si ruce.

¤ekl mi duniv˘m barytonem: „Jsem Jifií Kranz.“

Nebyl jsem zrovna navykl˘ dívat se lidem do oãí zespoda, ale v tomto

pfiípadû jsem k tomu byl pfiinucen. Mûfiil minimálnû o hlavu víc neÏ já,

byl mlad˘, odhadoval bych lehce pfies tfiicet let.

Mlãel.

Pozval jsem ho dál.

Posadili jsme se v mé oãividnû nabobské kanceláfii, kde si mÛj

náv‰tûvník prohlíÏel pfiedev‰ím pÛlkulat˘ ark˘fi smûrem do Maislovy

ulice a originály obrazÛ visící na zdech. Zatímco Eli‰ka servírovala

obligátní kávu, bylo aÏ tfieskuté ticho. Neznám˘ pan Jifií Kranz se tvá-

fiil velice dramaticky.

Byly to pfiekrásné veãírky.

Na to na v‰echno jsem vzpomínal, kdyÏ mi Jirka Flegl v ãervnu 1991

zdÛvodÀoval nutnost svého okamÏitého odchodu z KovosluÏby. 

Ostatnû poslouchal jsem ho jen na pÛl ucha. 

„No jéé, hm a von mi to nabíd…“

„Co ti nabídnul?“

„Jéje – to místo v bance pfieci!“ Jirka zamával rukama aÏ nûkam ke

stropu, pfiímo se aÏ nadná‰el vzteky, byl celej brunátnej a musel si

o mnû myslet, Ïe jsem absolutnû nechápavej trotl. 

„V jak˘ bance? Co to mele‰?“ 

„No jé (Ha!) v investiãní. V Investiãní bance!“

Zasmál jsem se tomu s chutí: „Copak ty tomu rozumí‰? Dûlal jsi to

snad nûkdy? Ty chce‰ opravdu fu‰ovat do financování v‰ech moÏnejch

investiãních akcí jako je Plynovod Orenburg nebo pfiemraÏenej Dnû-

propetrovsk? Ty se hodlá‰ navézt do MagnitogorskÛ, nebo jak se vlast-

nû v‰echny ty ne‰Èastn˘ investiãní prdele jmenujou?“

„Ha! Hehe! Kdybys mi alespoÀ trochu poslouchal, ty starej vole, no

jéje, tak bych ti to v‰echno pûknû vysvûtlil! Ty ale (Ha!) myslí‰ na bÛhví

jakou pipinu a vÛbec mi neposlouchá‰!“

Vûdûl jsem, Ïe Investiãní banka (IB) byla od roku 1948 do 1989

neãinná. Od 1. 1. 1990 zahájila opût ãinnost, díky dlouhodobû plánova-

nému rozdûlení Státní banky ãeskoslovenské (SBâS). SBâS mûla po 

1. 1. 1990 vykonávat pouze funkci emisní (cedulové) banky, Komerãní

banka (KB) pfievzala podnikovou sféru a Investiãní banka (IB) mûla

zaji‰Èovat rozsáhlé investiãní akce, ostatnû jak mÛÏe kaÏd˘ neznal˘

ignorant z názvÛ tûch tfií bank snadno pochopit. 

Jirka Flegl mû ale vyvedl z omylu.

Do plánovaného rozdûlení SBâS na tfii banky (SBâS, KB, IB) zasáhl

Listopad 1989, v‰e se zmûnilo a KB i IB shodnû zaÏádaly SBâS o licen-

ci univerzálních bank, kterou také dostaly. IB tedy nebude v budoucnu

vykonávat to, co jí dali do vínku socialistiãtí plánovaãi, ale chce vstou-

pit na trh s rozsáhlou nabídkou bankovních produktÛ. Má ale oproti

konkurenci nev˘hodu v tom, Ïe nemá vlastní poboãkovou síÈ, protoÏe

tu pfievzala po SBâS Komerãní banka. IB se tedy rozhodla si poboãko-

vou síÈ postupnû vybudovat sama. V roce 1991 mûla IB v âeskosloven-

sku jen nûkolik poboãek, v Praze dokonce pouhé dvû (na námûstí

Republiky a v Prokopovû ulici).
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Poboãku ve ·tûtkovû ulici otevfieme aÏ koncem roku 1991. 

Spoleãn˘m vypjat˘m úsilím jsme cel˘ prostor kanceláfie vehement-

nû proãadili. KdyÏ Jirkové Kranz a Flegl ode‰li, stalo se vyvûtrání

naprostou Ïivotní nutností ku zlep‰ení pouhopouhé viditelnosti

v místnosti. Otevfiel jsem okna, trochu se mi z toho v‰eho pfiece jen

protáãela lebza: 

Já Jirka jsem jemnoãichem jímal jehliãí, jasmín, jeãmen, jalovec,

jádfiince jablíãek jabloní, jafiiny, jilmy jako jafima jaktûÏiv jevovû. Jen

jakostní jemn˘ jogurt Jogobella jelítky jater jitfien jiÏ jedenapÛlkráte

jevil jambem jinotajné jouly. Jukl jsem je‰tû, jak Josefov jdoucími je‰-

tûry, jezevãíky, jaguáry, JeÏí‰ky, Jakobíny, Jáno‰íky, Johankami, Jesu-

sy, Janky, Jolankami, Jake‰i, Juliusy, jeleny, jalovicemi, jeÏky, jehÀát-

ky, jeÏibabami, jeÏidûdky jasnûn je. Jémináãku jémine. Jaksepatfií jam-

boree. Jen jirkalózní jepiãí jaz˘ãek jurodivého jezevce jako jasnozfiiv˘

jezdec jutové jurské jestfiábí jachty juchal jádrovû jiskfiiv˘, jásající

jive… 

„Jirko! Ty mû nesly‰í‰?“

Odstoupil jsem od zívajícího okna, ze kterého jsem se vyklánûl do

Maislovy ulice, abych lépe vidûl na v‰echny ty jesetery jdoucí Josefo-

vem.

Otoãil jsem se kolem vertikální osy a spatfiil jsem Ondfieje Pûcháãka. 

Ondrá‰e sekretáfika Eli‰ka nikdy nezastavovala ani neohla‰ovala.

Dobfie vûdûla, Ïe Ondfiej Pecháãek je u mû vÏdy vítán. Chodíval ke mnû

jen tu a tam – na kus fieãi. Na‰e pfiátelství vznikalo postupnû na neko-

neãnû vlekl˘ch poradách nejvy‰‰ích fiídících pracovníkÛ. Ondrá‰ mûl

v KovosluÏbû na starosti zavádûní v˘poãetních systémÛ. Koncem osm-

desát˘ch let to nebylo nic jednoduchého. Pfiesvûdãování star˘ch pfied-

potopních fiídících pásovcÛ vyÏadovalo znaãnou trpûlivost a takticko-

-strategické manévrování. Ani Ondfiej, ani já jsme nebyli ve stranû 

MladoãechÛ ani StaroãechÛ, dokonce ani ve Vlajce ne, natoÏ pak

v Kuratoriu. Obãas se stávalo, Ïe si místní Parteigenossen nûco ze sféry

hospodáfiského fiízení podniku domluvili na svojí stranické schÛzi.

V‰ichni soudruzi se tím potom fiídili.

Neãlenové tohoto v˘bûrového spoleãenství rovnoprávnûj‰ích nemû-

li logicky ani tu‰ení o jejich rozhodnutích. Nikdo se ani nenamáhal

nám cokoliv oznamovat. To pfiirozenû vedlo k tomu, Ïe jsme cítili veli-

kou potfiebu v˘mûny obecn˘ch informací. S Ondfiejem jsme byli vyla-

Tváfiil se pfiímo závaÏnû.

V duchu jsem oãekával, Ïe pÛjde o nûjakou nepfiíjemnost, reklamaci

nebo snad stíÏnost. Tûch ostatnû byla dlouhá fiada, KovosluÏba dodávala

tou dobou celostátnû a dosud monopolnû více neÏ 34 000 druhÛ náhrad-

ních dílÛ. Byl jsem soustfiedûn a pfiipraven, otipoval jsem si pana Kranze

pfiedem na chybûjící „tfiícestn˘ ventil do plynového kotle“. ZvaÏoval jsem

v duchu dokonce, zda mu ho dám ze své skfiínû hned a rovnou, nebo zda

mám vÛbec chuÈ o tom jen ze‰iroka a obsáhle poÏvanit.

Hluboce jsem se m˘lil.

KdyÏ Eli‰ka dokonãila servírovací ‰a‰kafiice a pfiedvedla na‰im udi-

ven˘m zrakÛm postupné zmizení své pfiízemní olbfiímí zadnice, zavfie-

la dvefie.

„Dostavil jsem se za vámi kvÛli panu Fleglovi.“ Baryton sklouzl

z kilohertzÛ dolÛ k hertzÛm. Metamorfoval tak v nepfieslechnutelnû

syt˘ bas.

„NemÛÏu ho pustit dohodou ze dne na den, vûfite mi, nejde to.

Detailnû jsem to Jirkovi uÏ vysvûtlil, nepropustím dobrovolnû schop-

nou pracovní sílu, pochopte to, prosím vás,“ returnoval jsem stejnû

váÏnû. 

„A co…,“ dramaticky se zamyslel, „kdybych nyní uãinil tutéÏ nabíd-

ku i vám?“ vytasil se Kranz s esem pfiedem pfiipraven˘m v rukávu.

Pfiekvapenû jsem na nûj zíral. 

Usmíval se ‰iroce a zvesela pokraãoval: „Budeme otevírat DVA ban-

kovní provozy, ten první na Gorkého námûstí koncem léta 1991, dal‰í

na ·tûtkovû ulici pfiímo proti Hotelu Forum. Tam byste mohl dûlat

vedoucího vy!“

Ve zlomku vtefiiny jsem jeho velice razantní plán odk˘val.

Pfiizvali jsme telefonicky do kanceláfie Jirku Flegla. Spoleãnû jsme 

s Jirkou Kranzem (to uÏ jsme si potykali) domluvili ãasovou posloup-

nost celé akce.

Jirka Flegl odejde z KovosluÏby okamÏitû dohodou. Nastoupí do IB.

Potom odcestuje na poboãku IB Ostrava, kde se zacviãí ve v‰ech ban-

kovních ãinnostech. Já podám fiádnou v˘povûì bez udání dÛvodu, moje

v˘povûdní lhÛta vypr‰í posledního srpna. Prvního záfií nastoupím na

poboãku IB Ostrava a vystfiídám tam Jirku Flegla, kter˘ bude od záfií

v Praze pfiipravovat otevfiení poboãky na Gorkáãi. 
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V momentû, kdy zaãal Jirka podrobnû líãit pfiepestré a roztodivné

události sv˘ch posledních dnÛ, zaslechl jsem neomylnû zvuk pneuma-

tického kladiva. Sbíjeãka bu‰ila s tak prudkou kadencí, Ïe se moje ruka,

ve vzdálenosti pouh˘ch 350 kilometrÛ od zdroje té práskaãky, lehce

rozvibrovala v souhlasném modu. 

„Hele, ty jsi u zubafie?“ pfieru‰il jsem vodopád Jirkov˘ch chacha, jéje

a haha.

„Néé, jéje, tady probíhá za plného bankovního provozu, cha cha,

rekonstrukce budovy! Barák je tady plnej (Ha!) zedníkÛ!“

Ze zmateãn˘ch Jirkov˘ch slov jsem ale pochopil jednoznaãnû, Ïe je

s prací v bance spokojen, Ïe ho Ostraváci pfiijali mezi sebe velice hezky

a Ïe to v IB Ostrava na‰eho Jifiíka opravdu BAVÍ. S fieditelem Kranzem

bylo pfiedem domluveno, Ïe v prÛbûhu ostravské stáÏe budeme na pátky,

soboty a nedûle oba jezdit domÛ, ke sv˘m rodinám do Prahy. Navrhl jsem

proto Jirkovi, Ïe bychom mohli zajít o weekendu nûkam do knajpy na

Ïejdlíãek, aby mû mohl o dûní v IB Ostrava poinformovat globálnûji.

To Jirka Flegl uvítal.

K mému úÏasu ale do‰lo k tomuto na‰emu setkání aÏ o ·EST

NEDùL pozdûji. Úplnû konkrétnû poslední srpnov˘ weekend 1991, tedy

pfiesnû den pfied m˘m odjezdem na zácvik do IB Ostrava…

Nemohl jsem pravou pfiíãinu dlouho pochopit.

S Jirkou jsme si telefonovali minimálnû dvakrát t˘dnû, ale spí‰e ãas-

tûji. Na poãátku t˘dne byl Jirka vÏdy ochoten se se mnou v sobotu sejít.

Ale v pátek náhle (a pro mû neoãekávanû) vÏdy své plány zmûnil s tím,

Ïe na weekend zÛstává v Ostravû. Znal jsem Jirku dobfie. Jakékoliv stu-

dijní nebo pracovní dÛvody ‰lo vcelku bezpeãnû vylouãit.

Musí za tím b˘t jedinû nûjaká pûkná Pipu‰ka, usoudil jsem logicky. 

Nem˘lil jsem se.

V prÛbûhu ãervence a srpna 1991 jsem nav‰tívil nûkolikrát Jirku Kran-

ze v jeho provizorní kanceláfii na Gorkého námûstí. Ústfiedí celé Inves-

tiãní banky sídlilo tenkrát je‰tû na Václavském námûstí, v rohové bu-

dovû naproti obchodnímu domu DrÛÛÏba (ano, tenkrát to je‰tû byla 

DrÛÛÏba). Samotné Gorkého námûstí, které se aÏ mnohem pozdûji

stane námûstím SenováÏn˘m, bylo plné Ïlut˘ch zelináfisk˘ch bud. Celé

pfiízemí budoucí hlavní budovy Investiãní banky bylo plné zataÏen˘ch

‰pinav˘ch rolet. Na chodbách a schodi‰tích byl neuvûfiiteln˘ zmatek,

dûni na podobnû sarkastickou vlnu. Na poradách vedení jsme si také

navzájem argumentaãnû pomáhali.

âasem jsme spoleãnû s Ondfiejem pfiipravovali fiadu písemn˘ch pod-

kladÛ k dal‰ím jednáním. Byli jsme oba stejnû skálopevnû pfiesvûdãeni

o smyslu dálkového pfienosu dat po síti. V období zlomu (v roce 1989)

a tûsnû po nûm se zdálo, Ïe celostátní obchod s potfiebn˘mi náhradní-

mi díly by mohl i do budoucna b˘t vysoce ziskovou záleÏitostí.

Na jafie roku 1991 jsme v na‰ich debatách byli uÏ o kousíãek dál.

Docházeli jsme pomalouãku k pfiesvûdãení, Ïe vynucené monopoly se

musejí rozpadnout aÏ na prvoãinitele. V pfiípadû KovosluÏby byl tako-

v˘m prvoãinitelem jedinû „montér s bra‰nou“. NeÏ sami opraváfii

pochopí, Ïe je pro nû opravdu v˘hodné, aby jim nûkdo centrálnû dodá-

val náhradní díly, tak mÛÏe uplynout tolik vody, Ïe snûhobílé límeãky

oufiadÛ budou jiÏ dávno p‰ukati do provonûné a kypré ornice.

Seznámil jsem Ondrá‰e se sv˘mi plány na budoucí kariéru ve sféfie

svûtového finanãnictví. Nafikl mû z toho, Ïe opou‰tím velice dÛleÏitou

pozici v KovosluÏbû. Ocenil ale mojí odvahu odejít z kvalitního a velmi

dobfie honorovaného místa. Oba jsme tenkrát mûli dvû malé dûti. Oba

jsme si byli vûdomi toho, Ïe stál˘ a pravideln˘ pfiísun penûz pro na‰e

rodiny bude nutn˘ je‰tû nejménû deset let.

Takticky vyzrále a zku‰enû jsem svoje rozhodnutí oznámil manÏelce. 

Telefonicky.

Struãnû.

Tímto strategick˘m poãinem jsem jí umoÏnil klidové uspofiádání

pfielomové informace v její mozkovnû a pfiede‰el pfiípadné emotivní

diskusi po italském zpÛsobu. KdyÏ jsem o dvû hodiny pozdûji pfiijel

z práce domÛ, byla moje manÏelka v pomûrnû dobrém rozmaru, kter˘

(k mému úÏasu) je‰tû zv˘raznila osobitou citací z ãeského klasika: „Co

ná‰ táta ãiní – dobfie ãiní!“

O nûkolik dní pozdûji uÏ jsem samou zvûdavostí nevydrÏel a zatelefo-

noval do Investiãní banky Ostrava. Velmi a velice dlouho mû pfiepojo-

vali z telefonu na telefon, aÏ jsem nabyl zhola a veskrze neoprávnûné-

ho dojmu, jak klatû obrovit˘ úfiad IB Ostrava vlastnû je. KdyÏ jsem uÏ

uÏ chtûl vyãerpanû odhodit sluchátko Bellova pfiístroje do vidlice,

ozval se koneãnû hlas Jirky Flegla: „Jéje (Ha!) to jsi ty (Cha, cha!),

Jirko?“
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‰ími prokuroindosmenty, smûneãn˘mi avaly a zaplevelil ji dokonale

celou smeãkou ‰ekovatelÛ a ‰ekovníkÛ.

Pozitivním dÛsledkem z ãetby tohoto tereziánského Zákona smû-

neãného a ‰ekového bylo (v mém pfiípadû) poznání, Ïe nic zamotanûj-

‰ího jiÏ vyplodit ani nelze. KaÏdá dal‰í norma mi proto pfiipadala ãte-

náfisky prÛzraãná a relativnû srozumitelná. V roce 1997 pracovní pfied-

pisy IPB dosahovaly jiÏ úctyhodné délky 4,8 metru (ãtyfii plné police ve

skfiíni o ‰ífice 1,2 m). To bych ale pfieskoãil celou fiádku let. 

Nyní jsme stále je‰tû v srpnu 1991 a já se intenzivním studiem tûch-

to blábolÛ pfiipravuji teoreticky k odjezdu na bankovní zácvik do IB

Ostrava. S pfiekvapením jsem zjistil, Ïe pfiedané zákony, vyhlá‰ky a pro-

vádûcí pfiedpisy pokr˘vají jen velmi malou ãást bankovních sluÏeb

a produktÛ, které jsme se pfiipravovali provádût. Nûkteré oblasti byly

naopak popisovány na fiadû stránek s absurdnû detailními podrobnost-

mi, aãkoliv by pojednávaná problematika ‰la vyjádfiit jedinou vûtou,

a to je‰tû vûtou holou.

Bankovní úfiedník zde byl degradován na nesvéprávného idiota, kte-

rému je nutné doporuãovat i zpÛsob drÏení propisovací tuÏky v úhlu

rovn˘ch 45 stupÀÛ nad vyplÀovan˘m tiskopisem. Nûkteré pfiedpisy si

navzájem pfiímo odporovaly. To, co jeden nafiizoval, druh˘ v˘slovnû

zakazoval.

Bude to je‰tû ROZTOMILÉ DOBRODRUÎSTVÍ, neÏ se nám opravdu

podafií vytlaãit kárku na kopec, myslel jsem si v duchu, aniÏ bych

sebeménû zapochyboval, Ïe se nám to opravdu v budoucnosti podafií.

To jsem samozfiejmû je‰tû vÛbec nemûl potuchy, s jak obrovsk˘mi ãást-

kami penûz budeme na nov˘ch poboãkách reálnû operovat.

Jirku Flegla jsem nespatfiil za celou dobu jeho stáÏe v Investiãní

bance Ostrava. âasto jsme si v‰ak telefonovali. Poslední nedûli v mûsí-

ci srpnu 1991 jsem se proto pomûrnû tû‰il nejen na Jirku samotného,

ale i na jeho kvûtnatû rozvláãné hemzy. 

Sraz jsme mûli v restauraci poblíÏ Jirkova tehdej‰ího bydli‰tû na

JiÏním mûstû. Byla extrémnû sluneãná nedûle.

Okna knajpy byla dokofián.

Na duchu i na tûle totálnû vyfiízen˘ ãí‰ník ze stolÛ otrávenû sundá-

val Ïidle. Byl jsem zatím jedin˘m hostem. Opût, jako jiÏ po tolikáté,

jsem vûdecky hloubal nad tím, jak je vÛbec moÏné, Ïe prázdné putyky

po ránu tak stra‰livû páchnou? Jakákoliv hospoda narvaná k prasknutí

a klokotající boufilivû Ïivotem mi pfiitom nesmrdí ani trochu.

kromû desítek dal‰ích institucí zde sídlilo i JeÏkovo privatizaãní minis-

terstvo. Budova praskala ve ‰vech proudem nejrÛznûj‰ích náv‰tûvníkÛ,

orientace po jednotliv˘ch podlaÏích a kanceláfiích byla rovna nule.

Navzdory tomu, Ïe jsem byl Jirkou Kranzem pfiedem detailnû instruo-

ván, nalezení jeho pfiechodné nory byl poãin hodn˘ zku‰enûj‰ího bûÏce

orientaãních závodÛ, neÏ jsem byl já.

Jirka Kranz mûl sice v kanceláfii psací stÛl a JEDNU Ïidli, ale to byl

také jedin˘ nábytek v místnosti, jejíÏ velikost odpovídala spí‰e úschov-

nû koãárkÛ, bicyklÛ a lyÏí pro malou rodinku. Cel˘ podlaÏní prostor byl

zaplnûn vysok˘mi stohy poti‰tûn˘ch papírÛ, o kter˘ch jsem se jiÏ vzá-

pûtí s nepfiedstíranou hrÛzou dozvûdûl, Ïe jsou to bankovní pfiedpisy.

Ostatnû jeden z papírov˘ch sloupÛ byl jiÏ oznaãen m˘m jménem,

s hrdû znûjícím titulem „vedoucí provozu ·tûtkova“. Stoh papírÛ jsem

si postupnû odvláãel rÛão a v potu tváfie domÛ, kde jsem se jal lejstra

postupnû tfiíditi. Byl to voln˘ mix zákonÛ, vyhlá‰ek, pokynÛ SBâS

a provádûcích pfiedpisÛ IB. Pfii m˘ch náv‰tûvách byl Jirka Kranz vÏdy

nesmírnû srdeãn˘ a otevfienû pfiátelsk˘. Oãividnû v‰ak tehdy fie‰il stov-

ky komplikovan˘ch vûcí najednou, takÏe jsem mûl dojem, Ïe jsem na

ministerstvu války v dobû napadení zemû loupeÏiv˘mi hordami AvarÛ. 

Letní období pfied odjezdem na zácvik do IB Ostrava jsem chtûl vyu-

Ïít ke zvládnutí bankovních pfiedpisÛ, které jsem nejdfiíve pfieskládal

podle jejich právní síly (zákony, vyhlá‰ky, provádûcí pfiedpisy). Ihned

jsem pfiitom zjistil, Ïe fiada lejster je jiÏ neplatn˘ch, novelizovan˘ch

nebo redundantních. Tím se mi podafiilo zmen‰it stoh nejménû o polo-

vinu, na jiÏ pfiijateln˘ch 80 cm. 

Setfiídûní norem chronologicky podle dat jejich vzniku, které jsem

provedl vzápûtí, bylo pravdûpodobnou pfiíãinou toho, Ïe orgasmicky

vrcholné extraveledílo celého finanãního sektoru jsem ãetl hned jako

první ze v‰ech lejster.

Mám na mysli nezapomenuteln˘ záÏitek, kterého se doÏije kaÏd˘

ãtenáfi pfii studiu Zákona smûneãného a ‰ekového z roku 1952. Ano,

vidíte opravdu dobfie, z roku 1952. Zákonodárce (v roce 1952) nevafiil

z vody a musel zfietelnû pouÏít pfiedlohu nesrovnatelnû star‰í. Opisoval

pravdûpodobnû z nûjakého zarolovaného papyrusu z doby tak nûjak

kolem Justiniánova kodexu.

Básník-normotvÛrce dosáhl tímto postupem tak vytfiíbené dokona-

losti ve svém literárnû expresivním v˘razu, Ïe se stal prakticky úplnû

nesrozumiteln˘m. Zákonodárce proloÏil svoji normu hutnû nejrÛznûj-
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Vzhledem k rekonstrukci ale toto ubytování ne‰lo pouÏít, takÏe

Jirka Flegl bydlel v ostravském hotelu Palace. Znal jsem ten hotel

z mnoha sluÏebních cest do Ostravy je‰tû v dresu KovosluÏby.

„V hotelu Palace má‰ zaji‰tûn˘ protekãní, PROTEKâNÍ ubytování

(Cheche!),“ rozjíÏdûl se pomalouãku Jirka Flegl, „sám jsem to osobnû

zafiizoval, pfiihla‰ se jenom sv˘m jménem na recepci hotelu a uvidí‰.

Jéje! Fakt protekãní!“ Za‰ermoval pravou rukou pfied m˘m udiven˘m

ciferníkem tak rychle, aÏ jsem se polekal, Ïe jde o stûraã skel, kter˘ se

klatû pomátl.

Potom mi Jirka do bloku namaloval pÛdorysn˘ plánek IB Ostrava

a snaÏil se o popis jednotliv˘ch pracovi‰È banky.

V pÛlce vûty se v‰ak zarazil, sáhl do kapsy a vytáhl zmuchlanou obál-

ku: „To dej Haniãce!“ 

Vrazil mi seÏvejkanej muchlanec papíru do ruky.

„To jsou prachy?“ zeptal jsem se vûcnû. Zaãalo mi svítat ohlednû

jeho fiídk˘ch weekendov˘ch pfiíjezdÛ do Prahy v prÛbûhu letních zácvi-

kov˘ch t˘dnÛ. Zdrobnûlinu HANIâKA by Jirka nikdy nepouÏil, kdyby se

jednalo o tuctovû nezajímavou babu.

„Haniãku pozná‰ (Ha!) okamÏitû. Je to ta vÛbec nejkrásnûj‰í kÛstka

z celé ostravské poboãky! Pracuje na (Jéje!) kase,“ doplnil vyãerpávají-

cí informaci. UÏ jsem vûdûl, která bije...

Dozvûdûl jsem se je‰tû, Ïe prÛbûh posledního veãírku v Ostravû byl

tak boufiliv˘, Ïe Jirkovi nezbyly peníze ani na benzin potfiebn˘ k cestû

do Prahy.

Haniãka ho tedy úvûrovala.

Znova jsme se vrátili k pÛdorysnému plánku poboãky. Jirka detailnû

probíral jednotlivá pracovi‰tû a charakterizoval typovû ostravské

zamûstnance. Bylo jasné, Ïe moji stáÏ je nutné rozloÏit do fiady ãástí,

jejichÏ délku urãím sám podle toho, jak tu kterou problematiku zvlád-

nu. Jirka Flegl zaãínal na úãtárnû, potom pfie‰el na typování, korunové

úãty a tuzemsk˘ platební styk, pokraãoval zahraniãním platebním sty-

kem, cizomûnov˘mi úãty a stáÏ konãil na pokladnách. Toto pofiadí mi

ale v˘slovnû nedoporuãil. Argumentoval tím, Ïe zaãínat úãtárnou, kde

se v‰echna data sbíhají, je v˘hodné nejménû ze v‰eho.

Navrhoval, abych zaãínal na korunov˘ch úãtech, pfie‰el na platební

styk vãetnû vkládání dat do systému (typování). Pokraãovat bych mûl

na devizov˘ch úãtech a pokladnách a aÏ nakonec se vûnovat úãtárnû.

V podstatû jsem se v Ostravû jeho radou fiídil, alespoÀ ze zaãátku.

Tento zjevn˘ paradox jsem se pokou‰el pfiehlu‰it pomocí zapálené

cigarety znaãky Mars, av‰ak bez znatelného a valného úãinu. âí‰ník si

mé pfiítomnosti vÛbec nev‰ímal. Po del‰ím ãase jsem se tedy zvedl sám.

Objednal jsem si kávu. Postfiehl jsem pfiitom, Ïe nevyspal˘ servír je

evidentnû v posledním taÏení. To bylo je‰tû umocnûno velkoplo‰n˘m

rozcmrndáním mého kafíãka, které pfiede mû zdecimovan˘ a zhulen˘

kelner poloÏil rukou znaãnû roztfiesenou a evidentnû i dlouhodobû

neumytou.

SvÛj názor na ãistotu a bystrost ãí‰níka jsem v‰ak radikálnû pozmû-

nil v momentû, kdy se v mém zorném poli objevil Jirka Flegl.

Jirka vypadal nesrovnatelnû hÛfi neÏ ten septicky vybaven˘, plesniv˘

a tfieskutû pfiedopovan˘ kafecmrndaã.

Byl zfietelnû pohublej a za odstín jeho oãí by se nestydûl ani angor-

skej králík s pfiívlastkem. Oznaãit barvu Jirkovy kÛÏe za popelavou by

bylo hlubokou uráÏkou kaÏdého slu‰ného popela.

Ani jen náznak charakteristického komíhání konãetinami. VÛbec

Ïádné jéje, hehe, nojó, ha a cheche. O chacha ani nehovofiím.

Jirka byl úplnû shut down. Struãnû vysvûtlil, Ïe v pátek odpoledne

uspofiádal „malou“ rozlúãku u pfiíleÏitosti ukonãení svojí stáÏe v Inves-

tiãní bance v Ostravû. Mal˘ ostravsk˘ veãírek se ukázal b˘t ve svém prÛ-

bûhu obrovsky velikou party. Ta skonãila aÏ v sobotu v noci.

AÏ poté Jifií nasedl do svého automobilu znaãky ·koda Favorit a ode-

jel napfiíã celou republikou do Prahy.

Jak to dokázal, dodnes nechápu. V jeho stavu, kter˘ jsem diagnosti-

koval o pár hodin pozdûji, bych mu do ruky nevloÏil ani autíãko na

setrvaãník.

Bez ohledu na tyto kormutlivé vnûj‰í okolnosti (JirkÛv povadl˘ stav

a nízkou úroveÀ obsluhy zvolna se zaplÀující knajpy) dokázal Jirka

pomûrnû pfiesnû formulovat, co mû vlastnû oãekává v Investiãní bance

v Ostravû: „VÛbec se niãeho neboj, se v‰ema jsem o tobû mluvil, moc

se na tebe (chacha!) tû‰ej!“

Po prvních dvou pivech Jirka okamÏitû a zázraãnû získal zpût svoji

obvyklou barvu kvasícího a mocnû jiÏ pfiezrálého melounu.

Rozhovofiil se jiÏ obvykl˘m zpÛsobem.

Zajímal jsem se o nocleh, protoÏe jsem vûdûl od Jirky Kranze, 

Ïe s ubytováním nastaly v Ostravû nûjaké obtíÏe. PÛvodnû jsme mûli

ob˘vat takzvan˘ bankovní inspekãní pokoj, to znamená, Ïe jsme 

mûli bydlet pfiímo v budovû Investiãní banky.
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Dozvûdûl jsem se je‰tû, Ïe Investiãní banka Ostrava má kolem pade-

sáti zamûstnancÛ. Na takzvaném bankovním provozu, kter˘ bude

v následující fiadû t˘dnÛ pfiedmûtem mého zájmu, v‰ak pracuje pouze

JEDEN jedin˘ muÏ! Jmenuje se Pavel Pohoda. Jasnej sympaÈák kolem

25 let vûku. Ostatní Ïeny a dívky jsou vût‰inou kolem dvaceti aÏ tfiice-

ti let, v‰echny rozhodnû mnohem mlad‰í neÏ já.

(Ano, ov‰em! AÏ dodne‰ka jsou stále v‰echny ty ‰Èabajzny mlad‰í neÏ

já. Není to opravdu zvlá‰tní? VÏdyÈ musely mezitím zestárnout o jede-

náct let!)

Pouze dvû Ïeny byly star‰í neÏ já. Vedoucí provozu Jarmila Patraso-

vá, které v‰ichni fiíkají Patraska. Druhá star‰í zamûstnankynû se jme-

nuje paní Zelienová, a té se nefiekne jinak neÏ Zelí.

Markantnû zfietelné bylo, Ïe Jirka Flegl popisuje v‰echny ostravské

zamûstnance s emoãním zaujetím a láskou.

On ty lidi opravdu miluje…

Pomyslel jsem si.

Putyka se kolem obûda poãala utû‰enû zaplÀovati. I ten ‰pindíra vrch-

ní se rozkmitával do ãtyfikového standardu.

Zaplatil jsem.

Vy‰li jsme pfied knajpu a zamífiili k zastávce autobusÛ. KdyÏ se na obzo-

ru objevila rozhrkotaná kocábka smrdícího ãadila Ikarusu s harmoni-

kou, pfiidal Jirka Flegl je‰tû svoje poslední ostravské ponauãení:

„Zelí se co nejvíc vyhejbej! Zelí úplnû v‰echno doná‰í Patrasce!“
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Meìour ani zdaleka nebyl nov˘. KdyÏ v‰ak stovky koní pod kapotou

ryãnû zafivaly radostí a my doslova vylétli z parkovi‰tû – pfiipoutal jsem

se. Nohy jsem natáhl a pevnû je zapfiel o podlahu. Hlavu jsem zatáhl

mezi ramena. Byl jsem tak permanentnû pfiipraven na nejhor‰í. Bylo to

ale zbyteãné opatfiení. Jirka fiídil v˘bornû. S perfidní radostí v‰ak poru-

‰oval v‰echny myslitelné pfiedpisy a radostnû pfii tom vykfiikoval: „Jíro,

dávej bacha, bude BALKÁNSKEJ TRIK!“

Poté v plné rychlosti otoãil stroj o 180 stupÀÛ pfies plnou ãáru, aby

se vyhnul hrozící zácpû. Zácpû dopravní, no ov‰em, jaké taky jiné ?

Tímto zpÛsobem jsme se za nûkolik nervydrásajících a napínav˘ch

minutek probojovali aÏ k pumpû v PrÛhonicích, kde Jirka Meìoura

zastavil.

Tankovali jsme neobyãejnû dlouho. Nabyl jsem dojmu, Ïe ten Med-

vûd má ÏízeÀ vût‰í neÏ mûstsk˘ autobus. Ostatnû potvrdilo se to na

trase, neboÈ jsme tankovali je‰tû jednou (Praha – Ostrava necel˘ch 

400 km). Na pfiilehlém parkovi‰ti v PrÛhonicích ukojil Jirka laãn˘

agregát je‰tû tfiemi litry (!) motorového oleje. Cel˘ ritus se beze zmûny 

opakoval i pfii druhém tankování. Sv˘m Mercedesem byl Jirka Kranz

doslova unesen a pfiímo fascinován. Stále mi vysvûtloval v‰echny funk-

ce stroje a pfiedvádûl je i názornû. ¤azení bylo automatické, v roce 1991

to byla je‰tû u nás novinka. ·altrpáka ve tvaru T mûla jen ãtyfii polohy:

vpfied, vzad, stop a veliké F. Právû to veliké ãervené F Jirka Kranz vyu-

Ïíval mnohaãetnû a rád. Pojem forsáÏ (forsage – poloha ãervené F)

jsem do té doby chápal pouze jako leteck˘ terminus technicus. Krát-

kodobé dosaÏení maximálního v˘konu letadla, napfiíklad v momentu

startu a tûsnû pfied ním. Jirka forsíroval Mercedes dÛkladnû a co to jen

‰lo. Pfii forsáÏi vÛz vÏdy radostnû vyskoãil vpfied a v nádrÏi se souãasnû

udûlal obrovit˘ vír.

Jirka Kranz mû oslovoval od samotného zaãátku „Jíro“. Já jeho taky,

takÏe jsme se „jírovali“ navzájem.

Celou cestu jsme si vyprávûli o tom, jak bude vypadat v budoucnu

obsluha klientÛ na na‰í budoucí poboãce Investiãní banky. V‰e bude

orientováno pro klienta. Klient bude u nás PÁNEM. My budeme

s úsmûvem a pokorou plnit kaÏdé klientovo pfiání. Rádi. Ochotnû. 

Vstfiícnû. Mile.

Opravdu jsme si ÀuÀali v naprosté a úplné názorové shodû. Byli

jsme skálopevnû pfiesvûdãeni, Ïe spoleãn˘ zámûr dokáÏeme realizovat.

Nechtûli jsme mít na bankovních halách zakabonûné jeÏibaby a vysíle-

NÁDRAÎNÍ 10, OSTRAVA – ZÁ¤Í 1991

Prázdninami hrubû zvlãilí ‰koláci pospíchali první záfiijov˘ pondûlek v roce

1991 za sv˘m dal‰ím vzdûláním a pouãením. Nebyli jediní. Na cestu do

Ostravy jsem se vybavil osobními vûcmi v ta‰ce a bankovními pfiedpisy

v kufru. V domluveném ãase jsem se hlásil u Jirky Kranze v jeho kancelá-

fii na Gorkého námûstí. V celé budovû vládl citeln˘ frmol. Jirka mû odvedl

do provizorní kanceláfie Jany Podhorové. Tam jsem odevzdal svÛj zápo-

ãtov˘ list. Poté jsem podepsal obrovské mnoÏství dokumentÛ, které byly jiÏ

pfiipraveny v siln˘ch deskách oznaãen˘ch m˘m ctihodn˘m jménem. Na

závûr mi Jana s rutinou práskla beranidlo do obãanského prÛkazu.

Pfieãetl jsem si tam v rubrice zamûstnavatel:

Investiãní banka, státní penûÏní ústav.

A má‰ to, uÏ jsi se zanofiil aÏ po u‰i, pomyslel jsem si v duchu. Po

chvíli jsme jiÏ s Jirkou Kranzem spûchali na parkovi‰tû pfied bankou.

Stále jsem si pohazoval ta‰tiãkou v levé ruce, sm˘kaje soubûÏnû kuf-

rem pln˘m bankovních zákonÛ, vyhlá‰ek a pfiedpisÛ v ruce pravé.

Po pfiíchodu na parkovi‰tû jsem koneãnû pochopil, proã Jirka Kranz

dÛslednû trval na tom, Ïe do Ostravy mû odveze autem on sám.

„Pfiedstavím tû tam a ihned zase pojedu zpátky do Prahy,“ fiíkal.

Jirka Flegl jel do Ostravy poprvé také autem s Jirkou Kranzem.

Pochopil jsem to.

Na parkovi‰ti stál obrovsk˘ Mercedes. Mûfiil nejménû ‰est metrÛ

a k postavû Jirky Kranze sv˘mi rozmûry a oãividnû luxusním provede-

ním vhodnû pasoval. 
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Po této kratiãké mezihfie a introdukãní pfiedstavovaãce vedoucí

ostravského provozu zase ode‰la.

Od Jirky Flegla jsem velice dobfie vûdûl, Ïe uvítací ceremoniál

v místnosti Oty Kureãky je mojí první i poslední náv‰tûvou ostravské

fieditelny. Následující t˘dny budu trávit pouze na provoze.

Diskuse dále vedená v˘hradnû mezi Jirkou Kranzem a Otou Kureã-

kou se pfiedev‰ím t˘kala poboãkov˘ch porad s generálním fieditelem

Investiãní banky profesorem Puãkem a fiediteli z ústfiedí Investiãní

banky. Tehdy mûla IB velmi malé a pomûrnû ‰tíhlé ústfiedí a jen osm

poboãek. V‰ichni fieditelé se tedy scházeli s generálním na periodic-

k˘ch poradách kaÏd˘ mûsíc, aniÏ by k tomu byl nutn˘ pronájem nûja-

k˘ch olbfiím˘ch sálÛ, nebo dokonce hal. Z diskuse mezi Kureãkou

a Kranzem, které jsem se zúãastnil pouze v roli pfienosného cestovní-

ho reservoiru na kvalitní skotskou whisky, jsem tehdy bezpeãnû

pochopil, Ïe Kranzova – dosud pouze jen budoucí – poboãka IB Gor-

kého námûstí, dále IB Hradec Králové a IB Ostrava pravdûpodobnû

tvofií jakési vysoce vzdorné, snad aÏ tajemnû spiklenecké centrum,

nebo lépe fieãeno „odbojné lobby“ fungující uvnitfi tehdej‰í Investiãní

banky.

To se ãasem beze zbytku potvrdilo.

KdyÏ jsme vloÏili je‰tû nûkolik skotsk˘ch, zvedl se náhle Jirka Kranz

k odchodu. OkamÏitû jsem povstal také.

Pfiesnû v tomto momentû nás Kureãka oslovil: „ToÏ co, synci, kavu

si nedate?“ Postavil tím úplnû na hlavu obyãeje a zvyklosti v‰ech kan-

celáfisk˘ch my‰ek svûta. (Spojte se, my‰ky!) Bílé límeãky v‰ude a vÏdy

kávou jednání otevírají a zahajují. Nûco lep‰ího pfiichází na fiadu pouze

v˘jimeãnû a obvykle aÏ mnohem pozdûji. První den mûsíce záfií slavné-

ho roku 1991 to probíhalo v IB Ostrava pfiesnû opaãnû.

Jirka Kranz mû zavezl na parkovi‰tû hotelu Palace, kde jsem si vyndal

z mercedesoidního kufru bankovní pfiedpisy a ta‰tiãku. Tam jsme se

také rozlouãili a Jirka vyrazil dûsivou rychlostí smûrem ku Praze.

V prÛbûhu nûkolika vtefiin se jeho obfií Meìour promûnil v pouh˘ bod

na horizontu.

ZÛstal jsem sám.

Uchopil jsem kufr pln˘ bankovních pfiedpisÛ, a kdyÏ se mi po nûko-

lika nesprávn˘ch pokusech koneãnû podafiilo nalézt rafinovanû utajen˘

vchod z parkingu do hotelu, zamífiil jsem k recepci.

né Jagu‰ky, klesající pod jafimem bfiemen osobních i pracovních. Oba

jsme preferovali osoby mladé, usmûvavé, schopné a pracovité.

Kdyby mû nûkdo dfiív pfiesvûdãoval o tom, Ïe je moÏné urazit trasu

Praha-Olomouc-Lipník-Ostrava za pouhé tfii hodiny jízdy autem,

vysmál bych se mu. 

Jirka Kranz to ale dokázal lehounce. Brzy po poledni jsme vjíÏdûli

na parkovi‰tû IB Ostrava, které se nachází u zadní strany objektu na

NádraÏní ulici. Celá budova Investiãní banky byla tehdy pod le‰ením

a zezadu vypadala opravdu velice uboze. 

Plesnivû, zchátrale, chci fiíci – pfií‰ernû.

„Nechej, Jíro, v‰echno v autû, jdeme rovnou k fiediteli!“ zahlaholil

Jirka Kranz, kdyÏ byl koneãnû ‰est metrÛ dlouhé monstrum uspokoji-

vû zaparkoval v úhlopfiíãném smûru pfies malinkaté parkovi‰tû.

Probûhl jsem budovou aÏ do druhého patra, pfii marné snaze zachy-

tit se dlouh˘ch bystr˘ch kroãejÛ svého fieditele. Ani v sekretariátu jsme

nasazené tempo nikterak nezvolnili (to mû pfiekvapilo) a rovnou vletû-

li do kanceláfie fieditele Investiãní banky Ostrava Oty Kureãky.

Rámem dvefií, kter˘ mi je‰tû ãásteãnû clonila záda Jirky Kranze, jsem

zahlédl obrovit˘ kanceláfisk˘ stÛl ve tvaru krajnû nevyvedeného bume-

rangu. Nábytek zde byl v provedení mahagon. Zpoza tohoto interiérovû

architektonického ejakulátu zvesela vstával fieditel Kureãka.

Ovanul mû znám˘ odeur místnosti, navlas totoÏn˘ s tím, ãemu jsme

fiíkávali v praÏské KovosluÏbû „Gru‰oniakÛv parfém“.

Jirka Kranz mû pfiedstavil, a je‰tû neÏ jsme vÛbec staãili kamkoliv

usednout, kopli jsme do sebe první skotskou, kterou pohotov˘ Kureã-

ka okamÏitû servíroval.

Ostatnû po vypití byly sklenky se stejnou rychlostí znovu naplnû-

ny. Je‰tû pfied tfietí skotskou pfie‰el Ota ke dvefiím svého sekretariátu:

„Jarku Patrasovu, prosim, zavolajte, aÈ tu pfiidû!“ Velel napoleonsky

dÛraznû a po ostravsku kratce.

Ota Kureãka byl ve srovnání s nepfiehlédnutelnû eiffelózní figurou

Jirky Kranze malinkaté postavy. Dalo by se fiíci, Ïe byl tenkrát lehoun-

ce pfii tûle, coÏ v‰ak zakr˘val jeho evidentnû kvalitní oblek. Mûl ãerné,

pichlavé a zfietelnû i chytré oãi.

Ve chvíli, kdy jsme proplachovali a dezinfikovali svoje trubky ãtvr-

tou skotskou, dostavila se do fieditelny Patraska osobnû. Udûlala na mû

velmi dobr˘ dojem. Dohodli jsme se spolu, Ïe na bankovní provoz se

dostavím aÏ druh˘ den ráno.
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Z hotelu do Investiãní banky to bylo pût minut pû‰ky. Pfiesnû ve

smluveném ãase jsem stál pfied kanceláfií vedoucí provozu Jarmily 

Patrasové. Kanceláfi byla uzamãena. Patraska nikde. Chodba pfied

kanceláfií byla plná plechov˘ch ‰atních skfiínûk. Na malém stolku

stál vyslouÏil˘ elektrick˘ vafiiã, kter˘ musel pamatovat snad je‰tû

heroického ostravského barda Petra Bezruãe. Pfie‰lapoval jsem v tûs-

ném prostoru chodbiãky a inhaloval v rozpacích citelnou vÛni

z blízk˘ch záchodkÛ. Trãel jsem tam jako hodnû zatvrdl˘ a nepo-

tfiebn˘ ypsilon.

V chodbiãce byl ãil˘ provoz, vafiilo se kafíãko, zamûstnanci pfiichá-

zeli, procházeli, pfiipravovali si svoje osobité Ïivotabudiãe a zase odchá-

zeli. Nedokázal jsem je zatím vÛbec identifikovat, protoÏe cel˘ osob-

nostní popis Jirky Flegla byl zaloÏen pouze na tom, kde kdo sedí a co

kdo dûlá.

V mojí prekerní situaci, na tom konkrétním místû a v tuto chvíli, mi

to v‰e bylo platné jako mrtvému hubertus.

Asi po hodinû mého trapného pfiekáÏení zamûstnancÛm vletûla do

chodby Patraska, ne nepodobna blonìaté dûlové kouli: „Je, ahoj, Juro,

ty UÎ jsi tu?“

Pozvala mû do své kanceláfie, kde jasnû vládl pomûrnû ãinorod˘ kvas

a nepofiádek. Nijak jsme se zde nezdrÏeli, Patraska pouze práskla buc-

latou kabelkou kamsi do prostoru svého pfieplnûného kanceláfiského

stolu. Ihned potom mû vyzvala, abych ji následoval.

Tím do‰lo k tfieskutému zahájení rituálu – posvátného obfiadu, kter˘

dÛvûrnû známe ze v‰ech mysliteln˘ch kanceláfií. Obfiad tento naz˘vá-

me vûdecky VODùNÍ MEDVùDA. ·éf (medvûdáfi), v na‰em pfiípadû Pat-

raska, vodí nového zamûstnance (mûdvûda), v na‰em pfiípadû mojí

maliãkost, po v‰ech oddûleních. Efektem a jedin˘m v˘sledkem z vodû-

ní vykuleného medvûda je, Ïe v‰ichni zamûstnanci si zapamatují nové-

ho ãlena teamu, zatímco ten novej a udivenej Èululum-Èulpas (medvûd)

si pohfiíchu nezapamatuje ani jedno jediné jméno ãi tváfi. 

NeÏ v‰ak vÛbec dovolíme Patrasce, aby s tím rozpaãit˘m jelimanem

v patách provedla bytostnû umûlecké vodûní medvûda, musíme se 

spoleãnû obeznámit s velmi hrubou topologií tehdej‰ích prostor IB.

Souãasná bankovní hala v Ostravû se totiÏ zcela zásadnû li‰í od provi-

zorního uspofiádání provozu, tak jak jsme jej poznali s Jirkou Fleglem

v létû roku 1991.

V duchu jsem naslouchal vãerej‰ímu hlasu Jirky Flegla: „Protekãní,

úplnû protekãní (Ha!) pokoj má‰ zaji‰tûnej v hotelu Palace. Staãí jen

zajít (Jéje!) na recepci a fiíct svoje jméno… Uvidí‰ (Che, che!), protek-

ãní…“

Ten den jiÏ podruhé jsem vyndal ãerstvû obu‰en˘ obãansk˘ prÛkaz,

pfiedal ho na recepci a pfiedstavil se cel˘m jménem.

Fungovalo to.

Dostal jsem klíã a dovláãel jsem kufr k v˘tahu. Pokoj mi opravdu

vyrazil dech. Nebyl to typick˘ single room, jak˘ bych oãekával. Po otev-

fiení dvefií jsem spatfiil chodbiãku se ‰atní stûnou a obrovsk˘m zrcad-

lem. Dvefie vpravo vedly do koupelny, jejíÏ dominantou byla obrovská

vana, pfiipomínající sv˘mi rozmûry spí‰e v˘bûh pro zabfiezlého hrocha.

Pfiímo proti vstupním dvefiím byly dvefie do pokojíku, kde byl psací

stÛl, kfiesílka, dvû postele a nûkolik skfiíní. To je appartement! fiíkal

jsem si v duchu. Na psacím stole jsem si rozloÏil pfiedpisy ke studiu

a zubní kartáãek s pastou jsem vrznul do sklenky v koupelnû.

Tím jsem byl hotov s vybalováním.

Co teì? Nebylo je‰tû ani pût. Banka zavírala ve ãtyfii, to jsem vûdûl

od Jirky Flegla. Skálopevné praÏské pfiedsevzetí, Ïe budu cel˘ den 

pracovat v bance a veãery beze zbytku zasvûtím detailnímu studiu

pfiedpisÛ, zjevnû sublimovalo a vytrácelo se po britském zpÛsobu,

podobno rozpustilé páfie mizející nad imaginárním hrncem mé ãistû

teoretické usilovné pracovitosti.

PociÈoval jsem intenzivnû sto tisíc chutí.

Na studium pfiedpisÛ ani jednu. 

Vyrazil jsem z hotelu. 

Jirka Flegl provedl jiÏ pfiede mnou testaãní prÛzkum v‰ech ostrav-

sk˘ch restaurací a hospod. O v˘sledku sv˘ch vûdeck˘ch bádání mû

pochopitelnû informoval velice podrobnû a pfiesnû. 

Pojedl jsem proto jen jakousi hovûzí huÏvu v blízkém bufetu. Na

stojáka. Obrovitá bílá kola nad˘chan˘ch knedlíkÛ zde nejen pouze

vypadala, ale Ïel i chutnala, jako by byla zhotovena z pûnového polys-

tyrenu. Samotná huÏva – porce masa – byla protkána sadou buÏírek tak

hustû, Ïe jsem po nûkolika cviãn˘ch záfiezech tu nechutnou aortu pfie-

místil na okraj talífie. Po tomto kultivovaném kulináfisko-labuÏnickém

záÏitku z ostravské gastronomie jsem je‰tû stihl nav‰tívit dvû filmová

pfiedstavení.

Pfied pÛlnocí jsem se odebral k zaslouÏenému odpoãinku.
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do haly. Se zku‰eností opravdového medvûdáfie mû dopravila za skle-

nûné lítaãky likvidatury.

Byla to místnost mnohem vût‰í neÏ ‰kolní tfiída. Zde medvûdáfika

opût zopakovala svá slova o fiediteli z Prahy.

Poznal jsem ihned rozesmátého Pavla Pohodu, nebylo to nic tûÏké-

ho, byl to jedin˘ kluk v místnosti. Nepochybnû jsem uvidûl i Zelí, která

se usmívala a lehce se uklánûla. Nebylo pfiitom zjevné a úplnû patrné,

zda se tak klaní pfied medvûdáfikou, nebo dokonce pfied hanbou zarud-

l˘m medvûdem. 

Za jakousi nafiasenou obrovitou plentou byla úãtárna a typování. Asi

osm kanceláfisk˘ch stolÛ stálo sraÏeno ke stfiedu místnosti a kolem nich

nûkolik desítek Ïidlí rÛzného stáfií, provenience a zachovalosti. V‰ude

byly stohy v˘pisÛ z úãtÛ, svaãiny, lahve s pitím a nejrÛznûj‰í odûvní

svr‰ky. Cel˘ obdélník tak ãinil dojem obrovského leti‰tû, tendujícího

v‰ak spí‰e k neuklizenému bordelóznímu skladi‰ti. Zde zamûstnanci

Investiãní banky Ostrava konali rÛzné práce zázemního charakteru.

Ve chvíli, kdy Patraska vstoupila se mnou v patách za závûs, nûkolik

pracovníkÛ se zvedlo ze Ïidlí a velice zbrkle prchalo z místnosti ke

sv˘m pracovním stolÛm. 

Medvûdáfika mû pfiedstavila v‰em zb˘vajícím, tedy tûm, co utéci

nestaãili.

Potom mi struãnû popfiála hezk˘ pobyt v Ostravû. Ujistila mû, Ïe je

mi kdykoliv k dispozici pro pfiípadné konzultace odborn˘ch otázek, pou-

kázala na fiadu klíãov˘ch úkolÛ, které musí sama a bezodkladnû vyfie‰it,

naãeÏ ode‰la a ponechala mû tak úplnû a zcela budoucímu osudu.

Prostor klientÛ likvidatury za prosklen˘mi lítaãkami byl pomûrnû

malinkat˘. Ve‰lo se do nûj maximálnû pût klientÛ najednou. Od

zamûstnancÛ banky je oddûlovala jakási provizorní pfiepáÏka, u které

byly kanceláfiské stoly korunov˘ch likvidátorÛ. Devizoví likvidátofii

mûli stoly mnohem dále od toho provizorního ‰altru, z pohledu klien-

tÛ v levé polovinû rozlehlé místnosti.

Chvilinku jsem ztrápenû postával u velikého propojeného stolu

v úãtárnû za plentou. Ze v‰ech mysliteln˘ch úhlÛ jsem pfii tom vnitfi-

ním radarem cítil pobavené pohledy zamûstnancÛ IB Ostrava. Odhod-

lanû jsem tedy odloÏil sako na jednu z voln˘ch Ïidlí, z ta‰ky vyndal pfii-

praven˘ poznámkov˘ blok a propisku, odhrnul závûs a vykroãil ke

korunové likvidatufie.

Do Investiãní banky se vstupovalo hlavním vchodem z podloubí na

NádraÏní ulici, kde byla zastávka tramvaje, a tudíÏ i neobyãejnû ru‰no.

Za obrovsk˘mi tepan˘mi dvefimi stoupalo ‰iroké schodi‰tû do prázdné

ãtvercové haly. Vpravo stála vrátnice, kde sídlila ochranka, za vrátnicí

se táhla prÛchozí chodba se záchodky a kanceláfií vedoucí provozu. Za

touto místností se je‰tû nacházela kanceláfi ekonomky provozu. 

Pfiímo proti hlavnímu vchodu byly uzamykatelné sklenûné dvefie

k pokladnám. Stejn˘ druh lítaãek, na levé stranû od hlavního vchodu,

se otvíral k likvidaturám a úãtárnû. Otevfiení a uzavfiení provozu pro

klientelu provádûli ãlenové ochranné sluÏby pouh˘m uzamãením skle-

nûn˘ch lítaãek vedoucích ke kasám a likvidatufie. Otevírací doba toho-

to provizoria pro klientelu byla po celou dobu mého zácviku v roce

1991 neuvûfiitelnû krátká: Od 8.00 do 11.00 a odpoledne od 13.00 do

15.00. V‰ichni zamûstnanci ostravské poboãky tehdy pracovali v jedné

smûnû, od pÛl osmé do ãtyfi odpoledne.

Patraska se vydala k pokladnám. Já jako slu‰nû vychovan˘ medvûd

v jejích patách. Po pfiíchodu na kasy ‰éfka zatleskala jako ve ‰kole

a pokraãovala ve stejném duchu: „Dûcka, vedu vam pfiedstavit pana

fieditela Odvarku z Prahy!“

Bylo mi trapnû: „Nejsem Ïádnej fieditel,“ zabublal jsem zkormouce-

nû a podával jsem ruku postupnû v‰em zamûstnancÛm.

Ti se porÛznu uculovali.

Copak jim to ten magor Flegl o mnû asi tak mohl nakecat?

Haniãku ne‰lo pfiehlídnout.

Haniãku ne‰lo opominout, tak byla krásná. RovnûÏ jsem z Jirkova

popisu bezpeãnû poznal malinkatou Zdenu. O Zdenû jsem vûdûl, Ïe

strãí kvûtnatou bohatostí pouÏívaného v˘raziva do kapsy i hostinského

Palivce.

KdyÏ mi Haniãka podávala ruku, fiekl jsem: „Ahoj, Hanko.“

„Ahoj, Juro,“ usmála se na mû.

Sáhl jsem do saka a vyndal pomaãkanou obálku Jirky Flegla.

Podûkovala a bez dal‰ího komentáfie ji zmuchlanou vrazila do

kabelky. 

Patraska nám rozvinutí del‰í konverzace jednodu‰e nedovolila. 

Strkala uÏ svého medvûda brtníka, huÀáãe mechem obrostlého, zpût
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k pobavení ostatních, kdyÏ jsem detailnû a opakovanû popisoval, jak

Jirka fyzicky a psychicky vypadal tu nedûli po návratu z boufilivého

dvoudenního ukonãení zácviku v Ostravû. 

V‰ichni ostatní totiÏ (na rozdíl ode mne) se Jirkova posledního mati-

né v Ostravû zúãastnili osobnû. Mûli tedy o jeho stavu po absolvovaném

soaré lep‰í povûdomí neÏ já, kter˘ jsem u toho jedin˘ reálnû nebyl.

Kolem jedenácté hodiny se na korunovou likvidaturu pfiihnala Hanka

z pokladen a pÛvabnû se pfiedklonila pfies ‰altr: „Juro, pojì nám pomo-

ci s kufry, Pavel Pohoda to tahá kaÏd˘ den…“

Nevûdûl jsem vÛbec, co se dûje, ale zvedl jsem se a následoval ji na

pokladny.

Na odkládacích stolech pokladen jsem uvidûl dva otevfiené kufry, do

kter˘ch pokladní právû ukládaly bankovky ve svazcích a buntech

(deset svazkÛ). Potom provádûly kontrolu dle vystavené v˘ãetky. KdyÏ

bylo v‰e ovûfieno a pfiipraveno, oba kufry jsme spoleãnû uzavfieli a byli

jsme pfiipraveni na cestu. Nevûdûl jsem ov‰em vÛbec, kterak si mám

jako nosiã-bagáÏník poãínat. Dozvûdûl jsem se, Ïe do sousední

Komerãní banky pÛjdu s kufry jenom já a jedna z pokladních. Jako

bezpeãnostní zaji‰tûní ‰el s námi je‰tû stráÏn˘. Zajímal jsem se pfiiro-

zenû o to, co bude ten ãernej ‰erif provádût v pfiípadû nûjak˘ch pro-

blémÛ.

Ten den mûl na pokladnách sluÏbu Jirka Deutsch, svalnat˘ sympa-

Èák evidentnû sportovního stfiihu; ãerná uniforma mu skvûle sekla. Na

opasku mûl zavû‰en revolver, za kter˘ by se nemohl stydût ani Sarka-

farka loupeÏník.

Jirka Deutsch mû lakonicky instruoval: „Juro, di s tûma kuframa

uplnû normalnû. Du dva metry za tebou. Keby se cosi stalo, ubranim

tû!“ Poslední dvû slova fiekl s tak prazvlá‰tním a magick˘m dÛrazem, Ïe

jsem uchopil oba kufry a vyrazili jsme na cestu.

Kufry byly opravdu velmi tûÏké. Nebyly nijak zaji‰tûny proti otevfie-

ní a vzpomínám si, Ïe jsem se nejvíce ze v‰eho obával toho, aby se kufry

nerozvalily a jejich obsah nevyhfiezl na chodník pln˘ lidí. 

Cesta mi pfiipadala nekoneãná.

Neotáãel jsem se, ale pfiímo fyzicky jsem za sv˘mi zády cítil pfiítom-

nost Jirky Deutsche. Uvnitfi pfieplnûné haly Komerãní banky zamífiila

pokladní k jednomu z okének, kde jsme vystáli frontu jako kdokoliv

jin˘. Potom jsme otevfieli pfiinesené kufry, pfiiãemÏ jsme zjistili, Ïe fiada

To, Ïe mám stáÏ urãitû zahájit na korunov˘ch úãtech, jsem domlu-

vil s Jirkou Fleglem v nedûli. Dokonce mi Jirka doporuãil i to, abych

zaãal u Evy Beránkové. Eva je sice mlad‰í neÏ já, ov‰em urãitû zase

nepatfií ke skupinû rozjíven˘ch dvacítek, kter˘ch byla v Ostravû pfieva-

Ïující vût‰ina.

Mûl jsem ale smÛlu.

Pfiesnû v momentû, kdy jsem pln˘ odhodlání rozhrnul závûs oddûlu-

jící úãtárnu od korunové likvidatury, dostavil se na ‰altr jak˘si velice

rozezlen˘ klient. Zatímco jsem se pfiibliÏoval zezadu ke stolu Evy

Beránkové, Eva vstala, pfiistoupila k pfiepáÏce a zdlouhavû cosi tomu

vzteklounovi vysvûtlovala.

Já jsem mezi tím stál jako opravdov˘ Àouma u jejího kanceláfiského

stolu. Bylo patrné, Ïe Evina debata s tím rozkyselen˘m blábolilem bude

velice dlouhá.

KdyÏ jsem tak neãinnû stál nûkolik minut, zÏelelo se Zelí mé osa-

mûlosti a pozvala mû ke svému kanceláfiskému stolu.

Její pfiátelské gesto se prostû NEDALO odmítnout.

Horeãnatû jsem pfiem˘‰lel: „…paní Zelie…“

„Ne, ne, Juro, moÏeme si klidnû tykat, ja jsem Marie,“ vstoupila mi

Zelí do hovoru.

Usedl jsem vedle Zelí, které jsem jiÏ vzápûtí licomûrnû fiíkal Maru‰.

Jedním dechem musím ale dodat, Ïe Maru‰ Zelí byla skvûlá. Jirka

Flegl ji prostû buì vÛbec pfiímo nepoznal, nebo ji tak stra‰nû ‰patnû

hodnotil jenom z velmi rychle jedoucího rychlíku. 

Maru‰ pracovala v bankovnictví desítky let, dokázala velice poutavû

problematiku popisovat, vãetnû varování pfied pfiípadn˘mi hrozícími

nebezpeãími a najeÏen˘mi ‰pílci moÏn˘ch problémÛ. MÛj poznámko-

v˘ blok se rychle plnil prvními poznámkami. Nikdy jsem nezalitoval, Ïe

právû moje Maru‰ se mû tehdy v záfií 1991 ujala a stala se tak mojí první

prÛvodkyní ve svûtû celosvûtového bankovnictví.

Asi po hodinû jsem pocítil intenzivní chuÈ na cigáro.

Sebûhl jsem tedy na dvoreãek, kde v tûch dobách b˘vala laviãka

a stojanov˘ popelník. Scházela se zde pomûrnû ustálená spoleãnost

nikotinov˘ch smraìochÛ, jejímÏ jsem se stal pomûrnû záhy v˘znaãn˘m

pfiedstavitelem (nyní jsem jiÏ pouh˘m ãlenem korespondentem).

V prÛbûhu prvních dnÛ jsem pfiedev‰ím musel promûnlivé skupince

spoluhuliãÛ a kufiid˘maãÛ odpovídat na stále se opakující dotazy na

Juru (Flegla). Pestrobarevnû a velmi dadaisticky jsem tedy pfiispûl
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a finanãní operace nûkoho úplnû jiného! Bezpeãnû se tomu dalo zabrá-

nit pouze druhou kontrolou, pfied v˘dejem, kdyÏ uÏ klient ãekal na

svoje doklady u pfiepáÏky.

Maru‰ Zelí se o mÛj profesní rÛst starala pfiímo vzornû. Lehounce

pfiitom zvládala i nápor klientÛ, které obsluhovala s úsmûvem a vidi-

telnou pohodou. Byl jsem si jist, Ïe jsem ve správn˘ch rukách. 

Telefon, kter˘ zazvonil v prÛbûhu polední pfiestávky, jsem ani nepo-

stfiehl. Maru‰ mi podávala sluchátko. Na druhé stranû byl Jirka Flegl,

kter˘ v Praze pukal napûtím, jak se mi dafií v IB Ostrava.

Bylo jasné, Ïe mu nemohu sdûlit prav˘ stav vûcí, totiÏ Ïe jsem

momentálnû v osobní péãi právû té osoby, pfied kterou mû jako jedinou

varoval. Kdybych mu je‰tû tak tfieba fiekl, Ïe uÏ si s Maru‰ i tykáme… 

V‰echno ale uÏ vûdûl. Telefonoval totiÏ v prÛbûhu dopoledne s Han-

kou, která mu podala kompletní informaci o tom, jak jsem se v Ostra-

vû uvedl.

Plkal jsem vesele o tom, jak jsem celé dopoledne zakládal v˘pisy,

Jirka fival na druhé stranû potû‰ením, neboÈ to mûl uÏ DÁVNO za

sebou: „Jéje, chacha, hehe! A (Ha!) jak se ti líbí ·aryna?“

Vyslovil to zvlá‰tní jméno s podivn˘m akcentem na poslední dvû sla-

biky. Znûlo to tedy spí‰e ·ar˘˘˘nááá. Melodie toho jména v Jirkovû oso-

bitém pfiednesu stoupala. Znal jsem jiÏ v‰echny zamûstnance IB kfiest-

ními jmény – a nikdo tohoto jména se na poboãce urãitû nevyskytoval.

AÏ pozdûji jsem zjistil, Ïe ·árka (·aryna) byla tou dobou na dvout˘-

denní dovolené v ¤ecku. 

„A uÏ jsi zvládnul (jéje) základní ostravsk˘ (chacha) slovíãka?“

„Jak˘ ostravsk˘ slovíãka? UÏ tfieba vím,“ – chlubil jsem se py‰nû –

„Ïe kdyÏ chci v Ostravû sodovku, musím si objednat sifon. Jinak dosta-

nu pfieslazenou limonádu!“

„Ha! ¤ekni mi (Jéje!), co je to po ostravsku ‰pricka?“

„·pricka?“ ujistil jsem se. SoubûÏnû jsem postfiehl, jak Maru‰ Zelí

lehounce zvedá oboãí.

„Nóó…, ‰pricka, to je… To je….“ Hledal jsem adekvátní termín. „To

je kondom?“ vsadil jsem rychle na zvukomalebnost toho expresivního

v˘razu.

Oboãí Zelí prudce vyskoãilo aÏ úplnû ven z jejího úãesu.

„Ale hovno,“ chechtal se v Praze s upfiímnou radostí Jirka Flegl,

zatímco já jsem v Ostravû mûnil barvy. „·pricka je pfiece (cha cha!),

pásek na svazcích bankovek nepfieÏila mÛj chlapácky muÏn˘ transport

a zpfietrhala se, takÏe v˘sledn˘ mix pfiipomínal spí‰e mísu se salátem. 

Pokladní mû ujistila, Ïe to je úplnû normální. Spoleãnû jsme tedy

obsah otevfien˘ch kufrÛ pfieskládali na bankovní pfiepáÏku Komerãní

banky. To v‰e za asistence stovek uÏasl˘ch pohledÛ klientely KB.

Pokladní z Komerãní banky se s pokladní IB velice dobfie znala, celou

nekoneãnou dobu této podivuhodné vefiejné v˘stavky platidel spolu obû

zvesela konverzovaly.

Já jsem mezitím uzavfiel prázdné kufry a vrátil se s nimi k Jirkovi

Deutschovi, kter˘ otrávenû postával opodál.  

„Klaplo to!“ oznamovala po chvilince pomûrnû rozradostnûnû a udi-

venû pokladní Investiãní banky a strkala nám pod nos detailní v˘ãetku

penûÏního odvodu, která byla jiÏ orazítkována a podepsána Komerãní

bankou.

Jukl jsem zvûdavû na v˘ãetku, abych se z ní dozvûdûl, Ïe jsem se

právû vefiejnû ‰pacíroval po pfieplnûn˘ch chodnících mûsta Ostravy

s patnácti miliony a sedmi sty ãtyfiiceti tisíci korunami.

Provoz IB Ostrava byl od 11 do 13 hodin pro klientelu uzavfien.

V této dobû chodili úfiedníci na obûd a ‰turmovali intenzivnû s prací,

kterou nestíhali, pokud mûli na pfiepáÏce hodnû klientÛ. Pfiedev‰ím

donekoneãna zakládali v˘pisy a vyplÀovali písemné podklady pro zadá-

ní úãetních a neúãetních dat do systému. Tehdy je‰tû celá IB pouÏíva-

la systém ABO (Automatizované Bankovní Operace) vyvinut˘ pro SBâS

a provozovan˘ celostátnû Komerãní bankou. Tento systém, pocházejí-

cí je‰tû z hluboce dûrno‰títkové doby, byl postupnû vylep‰ován a kulti-

vován. KaÏdá poboãka ale dostávala dennû obrovské stohy v˘pisÛ, které

bylo nutné setfiídit a zaloÏit na správná místa. Byla to práce mravenãí,

nikdy nekonãící, stále hrozící nûjak˘m problémem pramenícím z toho,

Ïe v˘pis z úãtu byl jedin˘m dokladem o tom, Ïe se operace v systému

ABO provedla. Zejména u neúãetních údajÛ (napfiíklad jména klientÛ,

adresy atd.) nebylo nikdy pfiedem jisté, co systémem ABO je‰tû projde.

To se zjistilo právû aÏ pomocí v˘pisÛ. Bylo tedy nutné kaÏdou ope-

raci pfiekontrolovat, a pokud se neprovedla, zadat ji opakovanû. Ban-

kovní zaãáteãníci mojí raÏby pochopitelnû zaãínali vÏdy zakládáním

dokladÛ a kontrolami s tím spojen˘mi.

Zakládal jsem v˘pisy, jako by ‰lo o Ïivot. Zejména u v˘pisÛ pro

potfiebu klientÛ byla moÏnost omylu obrovská, staãilo pouze dát doklad

do nesprávn˘ch desek a o pár dnÛ pozdûji dostal klient stav na úãtu
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kolika klíãi se dvefie otevíraly, ale vím jistû, Ïe kaÏd˘ klíã byl minimálnû

dvacet centimetrÛ dlouh˘, nesmírnû tûÏk˘ a tak krásnû umûlecky vyve-

den˘, Ïe by se za nûj nestydûl ani kastelán hradu maltézsk˘ch rytífiÛ.

Vûdûl jsem, Ïe vût‰ím poãtem klíãÛ je naplnûna bankovní zásada mini-

málnû ãtyfi oãí, to znamená, Ïe Ïádná z pokladních, které mûly tehdy

v drÏení klíã od trezorov˘ch dvefií, nemohla bez pfiítomnosti dal‰ích

kolegyÀ s jejich klíãi vstoupit do trezoru. Vzhledem k velice obtíÏné dal‰í

manipulaci s litinov˘mi dvefimi to byla i tak diskutabilní pfiedstava.

To jsem ov‰em je‰tû nevûdûl, Ïe pokladní v Ostravû, v rozporu se

v‰emi mysliteln˘mi bankovními pfiedpisy, uchovávají v‰echny trezoro-

vé klíãe na jednom místû a nenosí si kaÏdá ten svÛj s sebou domÛ.

Pfiedstava, Ïe by tyto kfiehké dûvenky nûco tak obrovitého a tûÏkého

nosily neustále s sebou (ku pfiíkladu v kabelce), ov‰em také není bez

jádrové poetiky.

KdyÏ se spoleãn˘m úsilím podafiilo trezorové dvefie odemknout

a pomocí kormidelního kola i odblokovat, poznal jsem na vlastní oãi, Ïe

otevfiení dvefií vyÏaduje neuvûfiitelnou sílu. Na‰tûstí jsme tam byli tfii

chlapi, takÏe se nám to po chvilince funivé námahy podafiilo. Tlou‰Èka

litinov˘ch dvefií dosahovala famózních ãtyfiiceti centimetrÛ. Dvefie byly

zámûrnû zabudovány do stûny tak, Ïe tendovaly k neustálému sebezaví-

rání. Na to byly ale pokladní jiÏ pfiipraveny a do prostoru mezi robustní

panty trezorov˘ch dvefií a stûnu vrazily jak˘si smû‰n˘, silnû jiÏ oÏv˘ka-

n˘ klacík, kter˘ pfiedtím stál opfien pohotovû opodál. Prostor za dvefimi

mû neobyãejnû zklamal. Nefungovala tam elektfiina. Byla tam tma jako

v ranci. Trezorová místnost mûla velikost tak pûtkrát pût metrÛ a byla

úplnû prázdná. Naskládali jsme v‰echny kazety na zem, po znaãn˘ch

peripetiích uvolnili i za‰prajcovan˘ topor z vefiejí a zahájili jsme zpûtn˘

proces uzamykání trezoru. Z vnûj‰í strany byly dvefie pûknû vyzdobeny

fiadou nûmeck˘ch, silnû za‰vabachovatûl˘ch nápisÛ. Dozvûdûl jsem se

z nich, Ïe v historick˘ch dobách patfiila budova nûmecké Union Bank.

Následujících pár dní probíhalo v podstatû stejnû. Ráno po pfiíchodu

vytaÏení kazet z trezoru na kasy, práce na korunové likvidatufie, kolem

jedenácté cesta s kufry do sousední KB. Kolem pÛl ãtvrté uzavfiení

kazet do trezoru.

Hotel.

Jídlo.

Kino.

pfiece podprsenka! Je‰tû se musí‰ hodnû uãit!“ reprodukovalo telefonní

sluchátko JirkÛv popud k zintenzivnûní mého bankovního studia

v Ostravû. 

Byl jsem rád, Ïe se Jirka Flegl ozval, dozvûdûl jsem se, Ïe v Praze

probíhá nábor budoucích zamûstnancÛ pro bankovní provoz na 

Gorkého námûstí, ale uÏ i pro mÛj provoz v ·tûtkovû ulici. S fieditelem

Kranzem jsem ale mûl dohodu, Ïe si podfiízené budu vybírat sám; byl

jsem tedy zatím (zcela neoprávnûnû) klidn˘…

KdyÏ po tfietí hodinû odpoledne ode‰li z haly Investiãní banky

poslední klienti, vûnovali jsme se s Maru‰ a Evou Beránkovou

agendû M karet pro zadání neúãetních údajÛ v systému ABO. Celá

oblast ABO patfiila v desítkách pfiedpisÛ je‰tû z dob SBâS k nejpodrob-

nûji popsan˘m. Ostatnû pfiivezl jsem si jich do Ostravy s sebou cel˘

kufr. S jemnou hrÛzou jsem si zaãal uvûdomovat, Ïe fiada vûcí jedno-

znaãnû popsaná v pfiedpisech je v reálu vykonávána úplnû jinak. Pfiede-

v‰ím u M karet a u pfiíkazÛ k úhradû (úãetní data) to bylo markantní.

Pokud se odpovûdn˘ pracovník striktnû drÏel pfiedpisÛ pfii vyplÀování

podkladÛ, potom doklad nikdy nepro‰el denním zpracováním. Bylo

nutné jej tedy opravit, lépe fieãeno UPRAVIT urãit˘m zpÛsobem právû

tak, aby závûrkou pro‰el. Proto byla mnohem dÛleÏitûj‰í praktická 

znalost funkcí systému neÏ znalost teoretická, to jest pouze vyãtená

z podrobn˘ch pfiedpisÛ.

„Hele, Juro! Jdeme nosit ‰vestiãky a hru‰tiãky!“ pfieru‰il moje tklivû

temné úvahy rozesmát˘ Pavel Pohoda. Nev‰iml jsem si nikterak, Ïe by

v budovû bylo jakékoliv zelináfiství, ale rád jsem toho Ïertéfie následo-

val. KdyÏ jsme pfii‰li na pokladny, bylo jiÏ zfietelnû uklizeno a v‰echny

(tehdy je‰tû jehliãkové) tiskárny jeãely sv˘m nenapodobiteln˘m zpÛso-

bem staccato denní uzávûrky pokladen.

Penízky! To byly ty „hru‰tiãky a ‰vestiãky“ dle dobovû místní roman-

tické poetiky Pavla Pohody. Na pokladnách uÏ byl také Jirka Deutsch.

Spoleãnû s Pavlem a Jirkou jsme se chopili tûÏk˘ch plechov˘ch kazet,

kam pokladní ukládaly hotovost, jeÏ mûly pod sv˘m uzamãením. KaÏdá

kazeta mûla rozmûry pfiibliÏnû stejné jako registratura pro lejstra A4

naleÏato. 

V‰echny kazety jsme pfienesli o dvû patra níÏe, kde jsem poprvé spat-

fiil obrovité litinové dvefie ostravského trezoru.

Dvefie to byly monumentální. Vévodilo jim mamutí kormidelní kolo,

které by na‰lo uplatnûní i ve velkofilmu Titanic. Nepamatuji se pfiesnû,
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mû to vysílené stavební dûlnictvo posilovalo k dal‰ím nároãn˘m úko-

lÛm v okolních restauracích. V pondûlí a pátek nepracovali ti stateãní

úderníci vÛbec. Od ãtvrtka do pondûlí pravdûpodobnû ti chrabfií malad-

ci kdesi v Beskydech na sv˘ch chatách pouze nadávali na pomûry.

Pfiesto v nejménû oãekávan˘ch momentech pro‰lehávaly ostravskou

IB kulomety sbíjecích kladiv, dunûly pády cihlov˘ch pfiíãek a oz˘valy se

zvuky, které lze jinak sl˘chat pouze na vydafien˘ch, kvalitních a umû-

leck˘ch techno diskotékách. Prostor b˘val prosycen lehk˘m vápenn˘m

prachem, kter˘ pronikal opravdu, ale opravdu úplnû, ale úplnû v‰ude.

Pfii jednáních s klienty nebylo obãas sly‰et vlastního slova. Jednou se

dokonce vyloupl pecen omítky velikosti sloního ucha. S tûÏk˘m

a naprosto neãekan˘m tfieskem dopadl mamutí placák ze stropu na

stfied likvidatury.

Ze stropu, kde po nûm zbyla jen hrubû rozcapená ìuzna, nûkdo oãi-

vidnû zrychlenû vytahoval nazpût hrot své rozpumprdlíkované sbíjeã-

ky. Celá hala ztichla, fiada lidí byla v naprostém ‰oku.

Nikomu se nic nestalo.

Do úplného ticha podotkl Pavel Pohoda su‰e, nesmírnû vûcnû

a klidnû: „Budeme od organizace Revoluãního odborového hnutí In-

vestiãní banky poÏadovat pfiilbice a parazoly!“

Na pfiepáÏku korunové likvidatury se dostavil jak˘si cizinec a ptal se na

urãité podrobnosti. Zahájil jsem s ním del‰í konverzaci v angliãtinû.

V hale bylo poloprázdno, takÏe mÛj v˘kon neunikl tfieskuté pozornosti

ostatních zamûstnancÛ IB. KdyÏ cizinec ode‰el, vrhla se ke mnû nad‰e-

nû Pavla Freiová: „Ty umi‰ anglicky, Juro! To je skvûle!“ Nepokrytû

a opravdu jásala. Vysvûtlila mi, Ïe doposud byla v celém provozu jedi-

nou anglicky komunikující osobou, takÏe byla nucena neustále nûko-

mu nûco pfiekládat na úkor vlastní práce. Mûla radost, Ïe ji ãásteãnû

zbavím bfiemene angliãtináfiky. Nadmul jsem se pfievelice a „zobak mi

‰el samou pychou vzhuru“.

Jirka Flegl se mezitím v Praze intenzivnû snaÏil nalézt pfiijateln˘ dÛvod

ke sluÏební cestû do Ostravy. Po nûkolika dnech mû telefonicky infor-

moval, Ïe se mu to koneãnû podafiilo. Poboãka IB v ·umperku instalo-

vala zbrusu nov˘ trezor od dodavatelské firmy Sistec. Toto zafiízení

bychom si mûli spoleãnû prohlédnout. Jirka se jiÏ nezmiÀoval o tom,

zda tomuto prÛhlednému zdÛvodnûní sluÏební cesty ná‰ nadfiízen˘

Za tûch nûkolik dní jsem zhlédl celou tehdej‰í filmovou produkci

a nav‰tívil postupnû v‰echny ostravské biografy. Za cel˘ Ïivot jsem

opravdu nebyl tolikrát v kinû. 

V pátek ve 14.07 jsem jiÏ sedûl v rychlíku Ostravan a docela jsem se

tû‰il do Prahy. Po sedmé veãer jsem dorazil domÛ, kde jsem byl boufi-

livû pfiivítán celou rodinou, jako bych se právû navrátil z dobytí sever-

ní toãny. 

Dokonce byla doma pfiipravena opulentní veãefie, kterou v‰ak moje

racionálnû praktická manÏelka ponûkud devalvovala pfiedloÏením

PÍSEMNÉHO SEZNAMU, co v‰e je potfieba opravit, co doma nefungu-

je, komu mám telefonovat… 

V nedûli veãer jsem naplnil auto celou svojí tehdej‰í garderobiérou

a pfiibalil jsem rozliãnou ãetbu a kytaru, neboÈ jsem uÏ vûdûl, Ïe skla-

dovací prostory mám v Ostravû jako mahárádÏa. Je‰tû pfied pÛlnocí

jsem vjíÏdûl do parkingu hotelu Palace, kde jsem mûl zamluveno dlou-

hodobé stání.

JiÏ po nûkolika dnech na korunové likvidatufie jsem poÏádal svoje ‰ko-

litelky Evu a Maru‰, zda bych si mohl vyzkou‰et obsluhu jejich ban-

kovní klientely. Dnes si myslím, Ïe to bylo pomûrnû pfiidrzlé pfiání: pra-

coval jsem samozfiejmû s jejich bûÏn˘mi úãty a nepochybnû i na jejich

osobní odpovûdnost. Eva i Maru‰ souhlasily. Zpovzdáli potom sledova-

ly moje Ïvanivé diskuse s klienty. 

Renomé, kterému se v na‰í republice oprávnûnû tû‰í v‰ichni PraÏá-

ci, nemusím pravdûpodobnû pfiíli‰ objasÀovat. Ostravská klientela

Investiãní banky reagovala na mÛj ‰irok˘ praÏsk˘ Ïargon roduvûrného

Bfievnováka vût‰inou s viditeln˘m údivem. Opravdu jsem se snaÏil b˘t

maximálnû vstfiícn˘ a ochotn˘. V rámci hesla V‰e pro klienta jsem na

pfiepáÏce ochotnû sliboval nemoÏné ihned a opravdové zázraky do

tfiech dnÛ. Moje osobitá aktivita a vstfiícnost uvádûla obû odpovûdné

likvidátorky, které mû mûly v péãi, do sloÏit˘ch situací.

Zvládaly to v‰ak obû s bravurou, espritem, pfiehledem a úsmûvem.

Stavební rekonstrukce poboãky Investiãní banky v Ostravû probíhala

v létû 1991 zejména v horních patrech budovy. Samotnou pfiestavbu

v‰ak na‰tûstí provádûla jakási místní firma, jejíÏ zamûstnanci pracova-

li pouze mezi devátou a jedenáctou dopoledne. V ostatním ãase se zfiej-
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kdy jsme byli v polovinû této zatáãky, prohlásil Pavel Pohoda su‰e: „Jé,

hele… MamulÛv V¯ST¤IK!“ 

Celá expediãní osádka mého vozu reagovala freneticky. V pfiíkopu

kdesi poblíÏ toho ploského bimbase jsme neskonãili pouze shodou tûch

nej‰Èastnûj‰ích okolností.

Na poboãce IB v ·umperku jsme byli uvítáni zpÛsobem, kter˘ si

v niãem nezadal s pfiijetím vládní delegace na nejvy‰‰í úrovni. Poboãka

páchla novotou. Aãkoliv bylo zjevnû otevfieno, nebyl zde ani jedin˘ kli-

ent. V‰ichni zamûstnanci ukázkovû pracovali na sv˘ch místech pfiesnû

tím stylem, jak to moudfie pfiedvídají rozsáhlé bankovní pfiedpisy.

Vedoucí provozu, kterého Pavel Pohoda okamÏitû pfiejmenoval na

‰umperského Patrase, stál pfied námi v perfektním a aÏ mírnû pfiepja-

tém stoji spatném. Ruce mûl zlehka polopokrãeny kdesi mezi bfiichem

a hrudním ko‰íkem. Jemnû, zato v‰ak stále jimi mnul. Dokonce se

v prÛbûhu v˘kladu zleh˘nka uklánûl horní polovinou tûla, zpÛsobem

odkoukan˘m zfiejmû z maÀáskového divadla.

KdyÏ jsme se koneãnû dostali k novému trezoru od firmy Sistec,

poÏádal nás ‰umpersk˘ Patras, abychom se otoãili. V‰ichni ãtyfii jsme

jako na povel provedli ãelem vzad. Naslouchali jsme cvakání kódova-

cích zámkÛ a tajuplnému chrastûní Patrasov˘ch klíãÛ a vymûÀovali

jsme si pfii tom v˘znamné pohledy. Nakonec jsme zhlédli otevfienou

trezorovou skfiíÀ se dvûma prázdn˘mi fochy...

Cestou zpût jsme se dozvûdûli, Ïe t˘Ï den pofiádá na námûstí TGM v Ostra-

vû mítink Miroslav Sládek, pfiedseda slavné strany republikánské. V‰ichni

ãtyfii jsme okamÏitû zatouÏili toho zábavného politického ta‰káfie spatfiit

poprvé osobnû – jak s oblibou fiíkávají na‰i sovût‰tí pfiátelé: ALIVE.

Odpoledne, kdyÏ jsme se vrátili ze ·umperka na poboãku, jsme se

nijak s na‰ím podveãerním plánem netajili. V˘sledkem bylo radostné

poznání, Ïe nejen my ãtyfii (úãastníci jalové expedice do ·umperka)

jdeme na Sládka.

·la se tam totiÏ podívat témûfi celá ostravská poboãka.

Na námûstí TGM byla hlava na hlavû. OkamÏité zji‰tûní, Ïe vût‰ina

okolostojících pfii‰la pouze ze zvûdavosti, tedy ze stejné pfiíãiny jako my

sami, nás valem uklidnilo.

KdyÏ slovutn˘ Mistr verbální eskamotáÏe vystoupil na podium zho-

tovené ze sajtny nákladního automobilu, ozval se pouze vlaÏn˘ potlesk,

Jirka Kranz uvûfiil. Faktem zÛstává, Ïe pfiíkaz ke sluÏební cestû Jirkovi

podepsal.

KdyÏ se informace o Jirkovû pfiíjezdu rozletûla po celé IB Ostrava, pro-

jevila Haniãka pfiání jet na tu ãumendu s námi a témûfi vzápûtí se o nov˘

trezor v ·umperku zaãal silnû interesovat i Pavel Pohoda. Hance a Pav-

lovi ov‰em musela pfiíkaz ke sluÏební cestû podepsat jejich nadfiízená.

Domluvili jsme se, Ïe v rámci vy‰‰í taktiky a strategie pÛjdu Patrasku

poÏádat o souhlas s jejich sluÏební cestou do ·umperka právû já.

Uvûdomil jsem si, Ïe jsem vedoucí ostravského provozu nevidûl za

celou dobu dosavadního zácviku. Srdnatû jsem zaklepal na dvefie její

kanceláfie a vstoupil. Objasnil jsem jí v del‰ím rozvláãném a kvûtna-

tém monologu, Ïe do Ostravy pfiijede Jirka Flegl, Ïe pojedeme spoleã-

nû do ·umperka, Ïe by bylo pro Investiãní banku Ostrava uÏiteãné,

aby si novou, velmi moderní technologii prohlédli téÏ Pavel s Han-

kou…

Sledovala mû pozornû.

Ve druhé polovinû mého expozé se jiÏ nezakrytû a nahlas chechtala.

Neuvûfiila z m˘ch procítûnû pfiednesen˘ch tlachÛ vÛbec niãemu.

Souhlas ke sluÏební cestû Hanky a Pavla do ·umperka ale dala.

Podûkoval jsem.

Dnes vím, Ïe Patraska byla nejen zku‰ená, ale i ‰ikovná a velice

rozumná ‰éfová.

Na cestu do ·umperka jsme se vydali v‰ichni ãtyfii ihned po pfiíjezdu

Jirkova ranního rychlíku z Prahy. KdyÏ jsme se vymotali z Ostravy

a zamífiili na Opavu, aplikoval momentálnû ordinující d˘dÏej George

Flegletion prÛfiez nejlep‰ími hity Eltona Johna takovou neuvûfiitelnou

silou, Ïe jsem za volantem auta pocítil, jak mû dunící basy doslova

masírují povrch celého tûla. Navzdory tomu kvetla v autû skvûlá kon-

verzace. Ta dosáhla absolutního vrcholu jiÏ pfii prÛjezdu obcí Hrabynû.

Na konci druhé svûtové války probíhaly v okolí tohoto místa tûÏké

boje, na jejichÏ památku vystavûl pfiedchozí reÏim za pomoci tisícÛ

kubíkÛ Ïelezobetonu tûÏko uvûfiiteln˘ památník. Monument se py‰nû

topofií na vrcholu stoupání. Ve velice ostrém úhlu nad okolním teré-

nem trãí troufale a bohaprázdnû k nebi jak˘si hranat˘, ‰ed˘ a temnû

mlãenliv˘ hranol. 

Smûrem od Ostravy se toto veledílo objeví aÏ v Hrabyni velmi pfie-

kvapivû nalevo, tûsnû po prÛjezdu ostrou zatáãkou vpravo. Ve chvíli,
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snad deseti tahounÛ, ktefií tvofiili stfied uskupení. Kolem deseti, moÏná

i patnácti se nás ale scházelo kaÏd˘ veãer.

Nepfiedbíhejme v‰ak.

Hajdy zpátky na tu pivní zahrádku, kde se právû jiÏ valem hrubû pfii-

pozdívá.

„Vstáváme, vstáváme, zvedáme se (jéje), jde se (Ha! Ha!) k Mlsouno-

vi!“ vyfivával nesmírnû energicky Jirka Flegl a obcházel spojené stoly.

Zaskoãil jsem do hotelu, pfievlékl jsem se a umyl. To byla jedna z v˘hod

strategické pozice hotelu Palace.

Do skvûlého restaurantu U Mlsouna naproti v˘stavi‰ti âerná louka

jsem pfiesto dorazil spoleãnû s ostatními. Právû zde spojovali stoly, aby-

chom mohli usednout k jídlu. 

Zvenku vypadal tento slovutn˘ podnik jako malinkatá prkenná

bouda vhodná tak maximálnû na uloÏení krumpáãÛ a lopat. Uvnitfi v‰ak

byl vybaven pûknû – a hlavní v˘hodou bylo, Ïe soukrom˘ majitel mûl

vedeny své úãty v na‰í bance, takÏe znal osobnû v‰echny ãleny na‰eho

kulturnû vlastivûdného spoleãenství. Nikdy proto neopomnûl k nám

pfiisednout a rovnûÏ obezfietnû dohlíÏel, abychom byli v‰estrannû spo-

kojeni. Chodívali jsme tam velice rádi.

Po jídle nám v‰ak Jirka Flegl nedopfiál klidného posezení: „Vstává-

me, vstáváme (Cha,cha!), jde se na disko‰ku!“

V roce 1991 byla je‰tû noãní Ostrava plná havífiÛ roztáãejících zve-

sela pomûrnû velice slu‰né peníze. HavífiÛm jsme s Jirkou Fleglem

zcela chybnû fiíkali „horníci“. V˘raz „havífi“ byl pro nás stejnû nezvykl˘

jako ten ná‰ „horník“ pro v‰echny Ostraváky. Byli jsme na to oba upo-

zorÀováni tak ãasto, Ïe jsme dokonce pfievzali „havífie“ do svého slov-

níku a „horníky“ prakticky pfiestali pouÏívat. Prosím v‰imnûte si, Ïe

i tento odstavec zaãíná slovy: „Ostrava byla plná havífiÛ…“

Kromû tehdy je‰tû zámoÏn˘ch havífiÛ byly ostravské noãní podniky

okupovány i Poláky a Jugoslávci. Proto se zdá aÏ nepochopitelné, Ïe za

tu dlouhou dobu nedo‰lo k Ïádnému vût‰ímu incidentu, jehoÏ bychom

byli pfiím˘mi aktéry (s jedinou v˘jimkou). Nechovali jsme se totiÏ nik-

terak pla‰e, zakfiiknutû nebo zdrÏenlivû.

Pfiesnû naopak.

Jirka Flegl s oblibou obcházel stolky samostatnû sedících dvojic,

které si snad vybíral zejména podle velikosti postavy a svalové hmoty

pfiítomného chlapáka. âím vût‰í a svalnatûj‰í byl, tím lépe. No, pocho-

pitelnû. K takovému stolku pak vÏdy bez jakéhokoliv ptaní rovnou

nikoli nepodobn˘ zvukomalebné souloÏi dvou kostlivcÛ na plechové

stfie‰e.

RovnûÏ mnoÏství peprn˘ch poznámek z anonymního davu nás brzy

pfiesvûdãilo, Ïe se stavem na‰eho národa a jeho vnímáním „siré reality

dne‰ka“ to zdaleka není tak ‰patné, jak se obecnû soudí.

Miroslav Sládek z nadhledu svojí ohrádky nad davem ukazoval 

ãern˘m ‰erifÛm, kdo je autorem nesouhlasn˘ch v˘kfiikÛ a poznámek.

Tito bifiici pak odvlékali nespokojence z námûstí TGM pryã. 

Samotn˘ projev toho blábolila nás nudil, brzo jsme se proto pfiesu-

nuli do blízké zahradní restaurace. Odpoledne díky zlatavému moku

s roztomilou bílou ãepiãkou pfie‰lo pomûrnû chvatnû ve vlah˘ pod-

veãer.

Právû tento první veãer promûnil mojí ostravskou stáÏ od základu.

Následoval jsem tak mimodûk prÛkopnické kroãeje Jirky Flegla, kter˘

rovnûÏ strávil v Ostravû prvé dva t˘dny tím, Ïe po veãerech objíÏdûl

osamocenû ostravské biografy. V Jirkovû pfiípadû zmûnu zpÛsobila

jakási oslava narozenin pfiímo na poboãce. Pokud vezmeme v potaz

poãet zamûstnancÛ poboãky, byl logick˘ statistick˘ pfiedpoklad konání

takové oslavy minimálnû jednou za t˘den. Ostatnû zúãastnil jsem se

pozdûji nûkolika oslav narozenin a svátkÛ, vût‰inou i kumulovan˘ch,

a mám pomûrnû podrobnou pfiedstavu o jejich hektickém prÛbûhu.

Zmûna denního pracovního rytmu, iniciovaná m˘m prvním zasvû-

covacím veãerem, kter˘ zaãal tak krásnû v zahradní restauraci pod

zhusta jiÏ vadnoucími ka‰tany, spoãívala pfiedev‰ím v tom, Ïe kaÏdé

ráno bylo jemnû pfiestfieno tûÏkou kocovinou s jejími v‰eobecnû zná-

m˘mi vnûj‰ími projevy.

UÏ po obûdû, a zvlá‰tû pak ke konci pracovní doby b˘vala kocovina

substituována znaãnû jiÏ sílící Ïízní, jejíÏ vrchol jsem pociÈoval právû

pfiesnû v momentû odchodu z práce. Ostatnû nebyl jsem sám, kdo pro-

Ïíval obdobnû akcelerované a sílící pocity a touhy. JiÏ od obûda jsme

proto konzultovali, kam se z práce pÛjde, kde se sejdeme a kam Ïe to

vyrazíme. Právem jsme se jeden druhého tázali, kterak my s tou Ïízní

naloÏíme? Jak ji zase tûÏce zdeptáme! My ji úplnû vyplavíme! Proã to

nefiíci, my tu ÏízeÀ pfiímo brutálnû pokofiíme…

Nemohu samozfiejmû tvrdit, Ïe by kaÏd˘ den byla úãast v‰ech pra-

covníkÛ poboãky úplnû stoprocentní. Naopak. Zfietelnû se v‰ak vyklu-

balo jakési tvrdé jádro, kolem kterého ostatní decentnû krouÏili.

Z mnoÏiny padesáti moÏn˘ch tak byla vydestilována podmnoÏina pûti,

54 55

sazba  24.9.2002  11:14  Stránka 54



vnitfiek vozu i stav ujet˘ch kilometrÛ. Benzin v nádrÏi. V‰e bylo v úpl-

ném pofiádku.

Pouze pod zadním okénkem leÏel de‰tník.

Hnusnej de‰tník.

¤ezavû svûtle fialovej a zjevnû mnohem vût‰í, neÏ se na jak˘koliv

dobfie vychovan˘ de‰tník slu‰í. Paraple mûfiilo kolem metru a pÛl. Jako

doplnûk mého krásnû svûtle modrého vozu ·koda 120 L pÛsobilo para-

ple obzvlá‰tû kakofonicky a disonantnû.

Dnes uÏ vím, Ïe jsem mûl ten odporn˘ pfiedmût odstranit z vozu

okamÏitû. Ihned! Na místû! As soon as possible.

BohuÏel jsem tak neuãinil.

Naopak jsem ru‰iv˘ de‰tník nesmyslnû narval do prázdného kufru,

na ‰torc, a to je‰tû s nejvy‰‰ími obtíÏemi. Zklidnil jsem tak alespoÀ

mírnû svÛj poboufien˘ estetick˘ krasocit. 

Spokojenû jsem se pfiemístil k Mlsounovi.

Bylo teplo, takÏe jsme si stoly a Ïidle vynesli pfied prkennou boudu

do trávy a slastnû jsme si tam uÏívali pohasínajícího babího léta.

Pfii druhé sklenici naru‰il na‰i idylku Pavel Pohoda, kter˘ se pfiihnal

k Mlsounovi brunátn˘ jako vûtry z v˘chodu. Zahltil na‰e slechy barvitû

expresivní reportáÏí svého domácího manÏelského rozkolu a rozvratu.

Chtûl b˘t pÛvodnû veãer doma s manÏelkou. Ta mu v‰ak rozh˘bala

játra nûkolika peprn˘mi poznámkami. Pavel reagoval na pravdûpodob-

nû velmi oprávnûn˘ vodopád jejích v˘ãitek vysoce zrychlen˘m pfiesu-

nem za námi k Mlsounovi. 

Sedûli jsme spoleãnû s Jirkou Deutschem, Martinem Kratinohou 

a Petrem Kuncem. Petr a Martin – budoucí fieditelé poboãek Karviná 

a Krnov – byli právû v Ostravû na ‰kolení. V tomto muÏném kolegiu jsme

Pavlovi udûlili nûkolik hrabûcích, to je v praxi naprosto nevyuÏiteln˘ch

rad a ponauãení. Provedli jsme to úplnû gratis, neboÈ není pro opravdové

pfiátele a kamarády nic krásnûj‰ího, neÏ se v putyce radit a diskutovat

o tom, jak lze lehce vyfie‰it osobní problémy nûkoho úplnû jiného. 

Pozdûji pfii‰la Hanka, která si velice moudfie vzala cel˘ den dovole-

né. OkamÏitû se mû ptala po de‰tníku. Slíbil jsem jí, Ïe ho pfiinesu.

BohuÏel jsem na to také okamÏitû zapomnûl. Tak ta fialová hrÛza je

Hanky!

Haniãka byla tak v˘stavnû krásná Ïenská, Ïe kdyby mûla na sobû

jutov˘ pytel a na hlavû drn zelené lebedy, tak by jí to URâITù

SLU·ELO. I to stra‰livé jedovatû fialové paraple, velikosti expediãního

usedl. „Jááá jsem (jéje) Jirka (Chacha!)...,“ zaãínal vÏdy rozmáchle

a pfiehnanû Ïoviálnû, „u na‰eho stolu jsme se právû vsadili, Ïe tû pfiive-

du k nám pfiedstavit…,“ tykal té úplnû zkoprnûlé dívce, zatímco její

brunátn˘ Rambo svíral pod stolem obrovské pûsti.

Zdá se to k nevífie, ale po nûkolika minutách uÏ ji líbal (na tykání)

a táhl ji za sebou vítûzoslavnû k na‰emu stolu: „Kucííí! To je Alenka…

(Zuzanka, Monika, Bûtu‰ka)!“

MÛÏete si klidnû nevûfiit, ale vût‰inou to konãívalo tak, Ïe celá 

diskotéka trsala SPOLEâNù, v‰ichni se uÏ znali a Jirka je‰tû stihl 

pfiemlouvat silnû se p˘fiící a zdráhající barmanku, aby opustila svoje

pracovní místo a ‰la také na parket za námi.

V prÛbûhu noci nás postupnû ub˘valo.

Chtûl jsem také odejít, abych alespoÀ na chvíli podfiímal pfied dal‰ím

pracovním dnem na korunové likvidatufie. ·el jsem se rozlouãit s Jir-

kou Fleglem, vûdûl jsem, Ïe odjíÏdí zpût do Prahy vlakem, nûkdy ráno.

„Jéje, hele, pÛjã (chacha) mi klíãe od auÈáku, teì je uÏ v noci veliká

kosatice (He he!) a já nemám Ïádn˘ ubytování…“

Dal jsem mu ty klíãky a poÏádal ho, aby je nechal pfied sv˘m odjez-

dem na recepci v hotelu Palace. 

Pfií‰tí den mi nebylo v bance právû valnû. Pouh˘ pohled na vybrané

spolupracovníky mû v‰ak ponûkud zbavoval potíÏí. Pavel Pohoda mûl

zdravou lesní barvu a obklopil se pûti lahvemi minerálky, ze kter˘ch

(nevím proã) ucucával na pfieskáãku. Pavla Freiová dokonce odmítala

chodit se mnou koufiit dolÛ na dvorek s tím, Ïe musí na chvililenku

kufibu úplnû vysadit. Jirka Deutch stál u kas, jako by se ani moc nechu-

melilo.

Haniãka pro zmûnu nepfii‰la do práce vÛbec. 

Pfii spoleãném obûdû v‰ichni bûdovali a úpûli tak, Ïe intenzivnû pfii-

pomínali chór jurodiv˘ch loupeÏníkÛ z filmového Mrazíka (Jó, vÛbec

nic!).

Potom se dokonce uspokojili s pouhou polévkou.

JiÏ odpoledne jsme se domluvili, Ïe se veãer zlehounka dáme opût

do cajku v dfievûné barabiznû U Mlsouna… 

Zaskoãil jsem je‰tû cestou do Palace, kde mi recepãní spoleãnû s klí-

ãem od pokoje odevzdala klíãe od auta.

Moje autíãko!

Vyrazil jsem okamÏitû na hotelové parkovi‰tû. Auto stálo pfiesnû

tam, kde jsem je po návratu ze ·umperka zaparkoval. Prohlédl jsem
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UÏ po nûkolika krocích na ulici jsem vnitfiními radary detekoval udi-

vené pohledy kolemjdoucích.

Bleskurychl˘m hmatem jsem se nesmyslnû ujistil, Ïe mám poklopec

zapnut˘.

KdyÏ mû ve dvefiích Investiãní banky spatfiil Pavel Pohoda, zafival

s chutí a nelíãenou radostí: „Juro, ty s t˘m parazolem v ruce vypadá‰

jako buzerant Kiki od Remarquea…“ 

Nekomentoval jsem to. Hrdû a nesmírnû stateãnû jsem pokraãoval

aÏ ke kasám, kde jsem Haniãce poloÏil pfiedmût doliãn˘ na stÛl. Usmá-

la se a byla ráda. Já byl rád nesrovnatelnû víc.

V ostravské Investiãní bance pracovaly v roce 1991 tfii operátorky; zab˘-

valy se tak zvan˘m typováním, to je vkládáním úãetních a neúãetních

dat do systému ABO. Tato práce souvisela pfiedev‰ím s ãinností koru-

nové likvidatury. To byl také dÛvod, proã jsem pracovi‰tû operátorek

zafiadil na druhé místo ve sledu své stáÏe.   

Ráno jsme vytfiídili ve‰keré doklady. Zvlá‰È M karty, zvlá‰È interní

pfievody a pfiíkazy k úhradû. Poté se doklady rozdûlily podle dat splat-

nosti. Po vytfiídûní si doklady podûlily operátorky mezi sebe. Jedna

z nich, jiÏ pouze s platebními pfiíkazy a interními pfievody, odcházela

potom typovat pfiímo na pracovi‰tû Komerãní banky. ·el jsem tedy do

KB spoleãnû s ní. 

To, co jsem spatfiil pfii vstupu do prvního patra Komerãní banky na

NádraÏní ulici v Ostravû, mnû vyrazilo dech. D˘chla na mû dûrno‰tít-

ková doba poãátku let sedmdesát˘ch. Tehdej‰í typovna KB byla hala

velikosti tfií ‰kolních tûlocviãen, plná kanceláfisk˘ch stolÛ v fiadách

vedle sebe. Nevidûl jsem jediného muÏe. Pouze stovky Ïen. KaÏdá mûla

obrovsk˘ stoh papírov˘ch dokladÛ pfied monochromatickou zelenou

obrazovku. Zamûstnankynû bu‰ily do klávesnic s tak obrovitou kaden-

cí, Ïe se to podobalo bubnové kulometné palbû.

V‰echny Ïeny neustále nahlas mluvily, aniÏ (no ov‰em!) jedna dru-

hou poslouchala. Operátorka z na‰í banky usedla na první volné místo,

vybalila z igelitky pfiipravené doklady IB, zadala pfiihla‰ovací vstupní

kódy a nasadila obrovsky zniãující kulometné tempo, které si v niãem

nezadalo s kadencí okolních virblÛ. Vzápûtí se pfiipojila i k okolním hla-

sitû proná‰en˘m samomluvám. Klec plná zpûvného ptactva...

Vrátil jsem se do IB, kde mezitím zbylé dvû operátorky vkládaly dal‰í

doklady pomocí dávkového systému, kterému se odbornû fiíkalo PC

padáku pro tanky typu Panther, muselo pÛsobit v jejích rukou ladnû,

esteticky a vlastnû úplnû patfiiãnû.

Hloubal jsem nad tûmito podivn˘mi paradoxy estetiãna a pfiitom

zpovzdáli pozoroval opálenou mladou dívku, která se k nám pfiibliÏo-

vala. V první chvíli jsem si myslel, Ïe si nese vpfiedu na hrudníku batoh.

Proboha, to jsou alespoÀ ‰estky, diagnostikoval jsem s údivem. To

uÏ v‰ak dívku vítali mí spolusedící.

Byla to ·árka, která se právû vrátila z dovolené, obcházela hospody

a koneãnû nás na‰la.

„âau, ·ar˘˘náá,“ zakokrhal jsem nahlas a melodicky zpÛsobem tak

charakteristick˘m pro Jirku Flegla a jako bonus jsem pfiívaÏkem dopl-

nil i nûkolik jeho rychl˘ch jéje, haha a cheche.

„Ahoj, Juro,“ odpovûdûla s naprost˘m klidem, neboÈ o mé pfiítom-

nosti byla dávno informována. ·aryna byla rozhodnû nejmlad‰ím 

ãlenem na‰í skupiny. V roce 1991 maturovala a Investiãní banka byla

jejím prvním zamûstnavatelem. 

V pátek odpoledne jsem se rozlouãil s korunovou likvidaturou. Podû-

koval jsem Evû i Maru‰ za péãi, kterou mému zácviku vûnovaly. Vyjád-

fiil jsem souãasnû i vetchou nadûji, Ïe v‰echny zmatky, které jsem jim

tam svojí pfiiãinlivostí nadûlal, snad ãasem dají opût do pofiádku.

O pÛl dne pozdûji jsem jiÏ vychutnával veãefii v Praze. 

O weekendu bylo nutné nav‰tívit obû babiãky. Tajená manipulace

s cizím de‰tníkem v kufru kladla neobyãejnû vysoké nároky na ãasová-

ní ve‰ker˘ch krokÛ pfii pfiíjezdech a odjezdech. Cítil jsem se pfii tom

neuvûfiitelnû provinile, asi jako potutelnû kamuflující ‰pion Vasil v dru-

hofiadém sovûtském krimifilmu. To v‰e jenom proto, Ïe jsem nechtûl

manÏelce objasÀovat pfiítomnost onoho bizarnû zabarveného pfiedmû-

tu v autû. Usoudil jsem, Ïe je to exaktnû ten pfiípad, kdy i ta nejãistûj‰í

pravda zazní velmi nevûrohodnû.

KdyÏ jsem v nedûli odjíÏdûl z Prahy do Ostravy, povaÏoval jsem

urychlené navrácení stra‰idelného paraplete do rukou jeho pravoplat-

né majitelky za velice dÛleÏité. 

Udiven˘ pohled recepãní hotelu Palace, vyslan˘ nejdfiíve na obrovsk˘

fialov˘ de‰tník a aÏ potom do m˘ch oãí, mû utvrdil v tom, Ïe navráce-

ní té hrÛzy v barvû lila je cílem prioritním. 

Ráno jsem si uvázal kravatu, popadl diplomatku a de‰tník, kter˘

jsem v noci pro jistotu opfiel o vstupní dvefie. 
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V pátek veãer Jirka skuteãnû pfiivezl moji v˘platu, vãetnû pln˘ch

mocí, které jsem mu retrospektivnû podepsal. V˘‰e ãástky mi ponûkud

vyrazila dech, oãekával jsem podstatnû ménû.

„To ãumí‰ na drát, co?“ chechtal se Jirka, kdyÏ jsem nevûfiícnû krou-

til hlavou. „Jsou tam odmûny, ha ha, oba jsme dostali velik˘ odmûny!“

Velikost na‰ich odmûn ov‰em nemohla vynahradit reálné náklady

spojené s na‰ím pobytem v Ostravû. 

Sobotní a nedûlní Bierfest se v Ostravû mimofiádnû vydafiil. Bylo

krásné poãasí doznívajícího babího léta. Zamûstnanci Investiãní banky

Ostrava vût‰inou pfiicházeli s rodinn˘mi pfiíslu‰níky. Mohli jsme tak

s Jirkou Fleglem ocenit nepfiehlednou smeãku mal˘ch nadûjn˘ch dûti-

ãek, jejichÏ jména jsme zapomínali je‰tû dfiív, neÏ jsme si je vÛbec sta-

ãili zapamatovat. Pohled na partnery na‰ich bankovních kolegÛ a kole-

gyÀ nás pouze ujistil v odváÏnû vyslovené pracovní hypotéze, Ïe na‰i

kolegové z banky mají sv˘m zpÛsobem osobit˘ nárok na vlastní noãní

Ïivot. Nárok minimálnû takov˘, jako máme my sami.

V pondûlí ráno bylo citelné chladno. Zaãátek fiíjna o sobû dával razantnû

vûdût. Tû‰il jsem se opût na klienty, po dobû strávené typováním a v úãtár-

nû jsem svÛj nástup na pokladny chápal jako veliké vysvobození. 

Pokladní místnost mûla ãtyfii pracovi‰tû. První dvû kasy byly koru-

nové, pfiijímaly a vyplácely pouze tuzemskou mûnu. Dal‰í dvû poklad-

ny byly universální, tedy smí‰ené. Pracovalo se na nich s ve‰ker˘mi

mûnami, které byly na kurzovém lístku. Po celou dobu mého zácviku

v Ostravû byly na dvou universálních pokladnách pouze malá Zdena

a Hanka. Byl jsem jiÏ dlouho pfiedem domluven s Hankou, Ïe ji budu

zdrÏovat a pfiekáÏet na její pokladnû. Praktickému zácviku nového

pokladníka se v bance vûdecky fiíká „jízda na dvousedadlovém bobu“.

Do úzkého prostoru pokladního pracovi‰tû se totiÏ dva lidé nevejdou

jin˘m zpÛsobem, neÏ Ïe sedí tûsnû za sebou. Nazíráno z boku, z pat-

fiiãné vzdálenosti a vhodného úhlu vypadají ti dva jako bobisté pílící

právû ledov˘m korytem.

Topení bylo díky probíhající rekonstrukci budovy Investiãní banky od-

pojeno. Ná‰ pocit nesnesitelného chladu byl je‰tû znaãnû umocnûn pfied-

chozím vyãerpávajícím weekendem stráven˘m na Pivních slavnostech.

Malá Zdena, která zásadnû a pfiímo na pfiepáÏce koufiila, je‰tû ke

v‰emu otevfiela obû okna. Tûmi intenzivnû pronikal do místnosti

sychrav˘ smog ostravského pondûlního rána.

sbûr. To jsem si sám vyzkou‰el. VloÏil jsem po zpÛsobu velmi nesmû-

lého pubertálního datla-eléva nûkolik platebních pfiíkazÛ a M karet.

Moc jsem toho nena‰tûbetal. O kulometné palbû nemohla b˘t v mém

pfiípadû vÛbec fieã. Po skonãení celé dávky se provádûly kontroly vloÏe-

n˘ch údajÛ oproti tiskovému v˘stupu. AÏ po ukonãené kontrole se

dávky nahrávaly na disketu. Ta se potom zanesla pfiehrát do Komerãní

banky.

Mezi údaji vloÏen˘mi pfiímo v Komerãní bance a pfiedan˘mi na dis-

ketû nebyl Ïádn˘ rozdíl; obojí systém ABO zpracovával aÏ v noci. O den

pozdûji byly pfiedány z KB stohy ti‰tûn˘ch v˘pisÛ z úãtu jako doklady

o proveden˘ch operacích.  

Dal‰í den jsem se tedy zamûfiil na práci úãetních v IB. Ihned jsem

zjistil, Ïe daleko v˘stiÏnûj‰í a trefnûj‰í oznaãení pro tehdej‰í práci úãtá-

ren na poboãce IB by snad bylo kontrolní, zakládací, evidenãní a archi-

vaãní pracovi‰tû. Vlastního úãtování zde bylo opravdu minimum. Pfie-

dev‰ím se stále kontroloval soulad vnitfiních úãtÛ banky proti úãtÛm

klientsk˘m. Struãnû a zjednodu‰enû fieãeno ‰lo o stálé hledání vytou-

Ïené nuly. V pfiípadû jakéhokoliv jiného v˘sledku mezi stranami úãtÛ

se do naprostého úmoru hledala chyba v dokladech toho dne, pfiípadnû

se provádûlo opravné úãtování.

Práce operátorek a úãetních mû nebavila. Byl jsem si v‰ak vûdom

toho, Ïe má klíãov˘ v˘znam pro správn˘ chod a funkci celé poboãky.

Zámûrnû jsem si tedy naplánoval pobyt na úãtárnû IB Ostrava na stfied

svého zácviku. V‰e jsem si peãlivû poznamenával do jiÏ nûkolikátého

poznámkového bloku a hutnû kopíroval rÛzné provádûcí pfiedpisy

k jednotliv˘m ãinnostem.

Pivní slavnosti 1991 konané na v˘stavi‰ti âerná louka nemohly unik-

nout na‰í tfieskuté pozornosti. PlakátÛ byla plná Ostrava. Poboãkové

tamtamy brzo probubnovaly informaci o termínu konání ostravského

Bierfestu aÏ do Prahy.

„Zadej mi rezervaci v Palace. Chacha! Pfiijedu v pátek v noci!“ hlásil

se telefonicky Jirka Flegl.

„Neblbni, já uÏ jsem finanãnû suchej a jen na mûlãinû lapu po

dechu!“ returnoval jsem okamÏitû míãek na jeho polovinu kurtu.

„Pfiivezu ti (jéje) vejplatu!“ Uzavfiel Jirka nejtíÏivûj‰í bod.

Telefonoval jsem rodinû do Prahy, Ïe na weekend zÛstávám v Ostra-

vû. Pfiijali to s neãekan˘m pochopením.
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Hanka souhlasila.

Vymûnili jsme si v bobu pozice: já obsluhoval klienty a Hanka na

moje popletené pracovní ãiny dávala pozor jako prav˘ rys ostrovid.

Bylo to opravdu potfieba.

Moje tehdej‰í snaha kaÏdému a vÏdy vyhovût, kombinovaná do znaã-

né míry i s chutí si pfiátelsky poÏvanit, nepatfií právû k nejlep‰í v˘zbroji

pokladníka v bance. Tam je rozhodující kvalitou pfiesnost a schopnost

soustfiedit se právû jen na provádûnou penûÏní operaci.

Poãet klientÛ ãekajících na pokladních pfiepáÏkách byl velice pro-

mûnliv˘. Od velikého náporu, kter˘ jsme nezvládali ani pfii v‰ech 

ãtyfiech otevfien˘ch pfiepáÏkách, aÏ po jalová období bez jediného 

klienta.

Ve volnûj‰ích momentech jsme adjustovali pfiijatou hotovost do

svazkÛ, pfiípadnû do cel˘ch buntÛ. Obzvlá‰tû velikou radost, podobnou

aÏ euforii, pÛsobí pokladníkÛm v bankách majitelé heren, pfiípadnû

mincovních automatÛ. Pfiíjem jejich trÏeb v podobû ta‰ek o váze desí-

tek kilogramÛ je práce opravdu fyzicky nároãná, a to i za pfiedpokladu

pouÏití tfiídiãek a poãítaãek mincí. 

Ve volnûj‰ích chvílích jsme s Hankou chodívali koufiit na dvorek,

zatímco Zdenka klidnû koufiila pfiímo na pokladnû. Byla totiÏ tak malá,

Ïe se dokázala celá stoãit pod pfiepáÏku; tam mûla také popelníãek pln˘

star˘ch vajglÛ. Nikdy pfiedtím, ale ani nikdy pozdûji jsem uÏ v bance

nûco jen vzdálenû podobného nevidûl. Byl to kaskadérsk˘ v˘kon hodn˘

‰piãkové umûlkynû.

Z kufiby a jalového plkání na dvorku nás s Hankou vyru‰il Zdenin

vzkaz, abychom pfii‰li nahoru, protoÏe pfiijel autobus pln˘ ·védÛ.

Pokladní místnost byla narvaná k prasknutí tfiicetilet˘mi blonìáky,

ktefií byli jemnû a zábavnû podrou‰eni, a Jirka Deutsch je právû zdvofii-

le rovnal do jakési pomyslné fronty. Zdenka uÏ mûnila ‰védské koruny

za na‰i mûnu jak zbûsilá, já jsem se pod ostr˘m dohledem brzdafiky

bobu pfiidal hned vzápûtí.

Právû v momentû nejvût‰ího pracovního vypûtí a hluku v okolí pfii-

stoupil k na‰í pokladnû jak˘si âech s jednoduch˘m dotazem: „Jakou

ãástku dostanu v korunách za dvû stû ‰v˘carsk˘ch frankÛ?“ 

Pfieeditoval jsem v poãítaãi rychle ze ‰védsk˘ch korun na CHF, zadal

ãástku 200 a z monitoru jsem mu pfieãetl v˘sledek.

Klient se otázal, kolik dostane za dvû stû marek. Opakoval jsem cel˘

úkon v DEM a oznámil jsem mu v˘sledek v korunách. On ale chtûl je‰tû

„Tu je zima jako v fiiti,“ prohlásila malá Zdena po otevfiení druhého

okna. Souãasnû na mû velice v˘znamnû pohlédla.

Nereagoval jsem. Nepochopil jsem vÛbec, co má na mysli. Malá

Zdena patfiila k nejexotiãtûj‰ím postavám poboãky. Souãasnû v‰ak

k nejlep‰ím zamûstnancÛm. Obãas celé okolí udivovala nezvykle krea-

tivními odûvními modely. Pravidelnû pfiitom balancovala kdesi mezi

obleãením typu „OdváÏná ‰kolaãka“ a „Pipi dlouhá punãocha“. Nikdy se

nezúãastÀovala Ïádn˘ch na‰ich sedánek konan˘ch mimo banku. Ne-

pfiemlouvali jsme ji, i kdyÏ by urãitû byla hlasitou ozdobou kaÏdé party.

Na oslavách narozenin a svátkÛ v bance se vÏdy vytrácela pfiesnû na

konci pracovní doby s vysvûtlením, Ïe právû spûchá pfiipravovat „man-

Ïelovu veãefiu“.

„Juro, zima, ZIMA, jak v fiiti,“ znovu opakovala Zdena uÏ pfiímo ke

mnû.

Vysvobodila mû Hanka, která doplnila, Ïe b˘vá dobr˘m zvykem, aby

nováãek, elév cviãen˘ na kasách, dodal „kolek ve skle“.

Koneãnû jsem pochopil a s ta‰kou v ruce se vydal do blízké samo-

obsluhy. Nedbal jsem na doporuãení koupit malou placatku Pradûda.

Nahradil jsem tento pfieslazen˘ trojchlapov˘ zbofiplot iniciativnû pro

mû mnohem pfiijatelnûj‰í Becherovkou, kterou jsem ale donesl pro

zmûnu ve velikém litrovém balení. Pfii mém návratu jiÏ mûly v‰echny

pokladní pohotovû pfiipraveny porcelánové hrníãky, ve kter˘ch se vyjí-

mala karlovarská specialita jako nevinn˘ ãajíãek.

Je‰tû pfied polednem byla láhev prázdná a první pracovní den na

pokladnách nám v‰em pomûrnû zvesela uplynul.

Po nûkolika dnech stráven˘ch s Hankou v dvojsedadlovém bobu

v pozici zadního brzdafie, jsem ji poÏádal, zda by nebylo moÏné si

vyzkou‰et rovnûÏ pfiední pozici fiidiãe. To jiÏ bylo pro Hanku pomûrnû

veliké riziko, moÏnost mojí chyby pramenící z neznalosti byla obrovská.

Finanãní objemy jedné pokladny dosahovaly fiádu milionÛ, a pokud si

vzpomínám, bylo v roce 1991 na kurzovním lístku 27 mûn. Navíc smû-

nárna pro na‰e obãany byla omezena horním limitem, kter˘ se tehdy

mal˘m razítkem vyznaãoval do cestovních pasÛ. KaÏdé pokladní praco-

vi‰tû bylo vybaveno kartotékou platidel v‰ech pfiijíman˘ch mûn. Karto-

téka obsahovala vyobrazení bankovek a mincí a verbální popis jejich

ochrann˘ch prvkÛ. Zku‰ení pracovníci pokladen samozfiejmû jiÏ znali

ochranné prvky z hlavy. Bylo tedy pouze na Hance, zda mû nechá pra-

covat s hotovostí, za kterou byla bezv˘hradnû odpovûdná.
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Ïe by nûkdy udûlala sebemen‰í chybu. O svém verdiktu nikdy nepo-

chybovala. 

Opût jsem si uvûdomoval, jak obrovskou roli hraje zku‰enost a praxe

pokladníka. Ani ta nejlep‰í technika prostû nikdy nenahradí jeho praxí

vycviãené ruce a oãi.

Opravdov˘m vyvrcholením kaÏdodenní práce na kase je nepochybnû

denní uzávûrka. V roce 1991 bylo nutné pfii uzávûrce vytisknout kolem

osmi metrÛ papíru na jehliãkové tiskárnû. To v‰e po ruãním zadání

stavu hotovosti v‰ech mûn. Pokud v˘sledek souhlasil, plombovaly se

pfiíjmové a v˘dejové doklady k sestavû. Pokud ne, hledalo se. Samotné

tisky sestav na v‰ech pokladnách pochopitelnû provázela zv˘‰ená

pozornost, protoÏe sestavu ne‰lo v pÛlce pfieru‰it. Pokud na pfiíklad

do‰el v podavaãi papír, bylo nutné v‰e tisknout znova. Tisk trval pfie-

dlouh˘ch pût, nûkdy i deset minut. To v‰e po uzavfiení poboãky, kdy

mûli v‰ichni ostatní zájem uloÏit rychle hotovosti do trezoru a odejít

z práce domÛ. V Ostravû b˘valy potíÏe vyvolávány pfiedev‰ím pouÏíva-

nou technikou tisku sestav. Pokladní spolupracovaly, hotovosti pfiepo-

ãítávaly v prÛbûhu smûny prÛbûÏnû a závûrky dûlaly nejdfiíve ty poklad-

ny, které mûly pfies den nejvíce operací. Pfied koncem pracovní doby

byla uÏ vût‰inou otevfiena jen jedna pokladna, která svoji uzávûrku

rychle zvládala.

V dobû, kdy jsem pracoval na pokladnách, jsem v‰ak zfietelnû cítil

urãité napûtí, zda v˘sledek závûrky klapne, ãi zda bude nutné nûco

dohledávat.

Obãas se stávaly i pomûrnû banální chyby – nezadan˘ v˘dejov˘

doklad, chyba v souãtech hotovostí a podobnû. KaÏd˘ pokladník mûl

soulad svûfiené hotovosti s úãetnictvím pod pfiímou osobní odpovûd-

ností, pfiípadné rozdíly musel uhradit. Pokud bylo v‰e v pofiádku, byla

provádûná denní uzávûrka kasy pro kaÏdého pokladníka malinkatou

tfie‰niãkou na dortu jeho celodenní práce. Zní to moÏná aÏ smû‰nû, ale

já jsem si takfika pokaÏdé velmi spokojenû oddechl, kdyÏ byla na‰e

bobafiská denní uzávûrka hotova.  

Oslavy narozenin a svátkÛ, kter˘ch bylo poÏehnanû, probíhaly po pra-

covní dobû v prostoru úãtárny. JiÏ v prÛbûhu dne se zde chystaly nej-

rÛznûj‰í pamlsky a poÏivatiny. Po odchodu posledních klientÛ a uzam-

ãení banky se zamûstnanci postupnû scházeli a usedali na Ïidle roz-

místûné kolem fiady kanceláfisk˘ch stolÛ spojen˘ch do velikého obdél-

znát totéÏ v americk˘ch dolarech. Nic zlého netu‰e jsem pfie‰el na

dolary, zadal ãástku a odpovûdûl.

„Dobfie,“ prohlásil jiÏ pomûrnû uspokojenû klient a do okénka mi

podal dvû pfiipravené bankovky.

Vzal jsem je levou rukou a souãasnû jsem potvrdil v poãítaãi zada-

nou smûnárenskou operaci. Z tiskárny zaãal jeãivû vyjíÏdût bankovní

odpoãet o provedeném úkonu. Já zatím peãlivû zkoumal pravost pfie-

vzat˘ch bankovek.

„Hned to zastav, Juro!“ sykla zezadu do mého boltce brzdafika.

„Stornuj dolarovou operaci a tûch dvû stû italsk˘ch lir mu zase vraÈ!“

AÏ v tomto momentû jsem postfiehl, Ïe mám v levé ruce dvû stoli-

rovky. Pochopil jsem. Klidnû bych vyplatil kolem ‰esti tisíc korun pfies-

nû podle odpoãtu zadaného jiÏ v USD. Hodnota tehdej‰ích dvou set ital-

sk˘ch lir byla kolem tfiiceti korun…

Vrátil jsem klientovi jeho italské bankovky. Ten podûkoval a se sebe-

jist˘m úsmûvem odcházel od pfiepáÏky smûrem k v˘chodu.  

„Moment!“ vybuchl jsem pfiidu‰enû. Jirka Deutsch tázavû vzhlédl

a byl pfiipraven toho skoro úspû‰ného lotra zadrÏet.

„Nech ho jít! Nic mu nedokáÏe‰. ¤ekne, Ïe nebyl spokojen s kurzem

a v˘mûnu lir si prostû jenom rozmyslel,“ radila potichu Hanka sedící

tûsnû za mnou.

Zavrtûl jsem na Jirku Deutsche hlavou a ten nechal mého prvního

a hned také málem úspû‰ného podvodníka odejít.

Pokraãoval jsem ve v˘mûnách ‰védsk˘ch korun a vûdûl jsem, Ïe

jsem udûlal hrubou chybu. Bylo mnû z toho smutno.

Hanka se Zdenkou mû (správnû) nechaly je‰tû pár hodin pûknû 

produsit ve vlastní ‰Èávû. AÏ mnohem pozdûji jsem se dozvûdûl celou

pravdu.

OBù dívky zaregistrovali pfiítomnost jim známého Lotranda u mojí

pfiepáÏky. Dokonce se o tom dorozumûly pohledem. Ten jejich ostrav-

sk˘ Lotras totiÏ obcházel pravidelnû v‰echny banky a vyhledával pro

uplatnûní svojí nacviãené finty soubûh dvou okolností: Nezku‰eného

pokladníka na pfiepáÏce (Já) a souãasnû velik˘ pracovní frmol (nalití

·védové). Dobfie vûdûl, Ïe neriskuje vÛbec nic.

Nesrovnatelnû nebezpeãnûj‰í byl v˘skyt padûlkÛ. V Ostravû roku

1991 vévodily zejména americké dolary nominální hodnoty 50

a 100. Malá Zdena na nû mûla snad nûkde zabudovan˘ radar.

S naprostou jistotou rozli‰ovala pravé od padûlan˘ch. Nepamatuji,
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Pfiem˘‰lel jsem o lidské nátufie, a také o tom, jak povrchní zdání

mÛÏe b˘t nûkdy velmi klamavé. Pfiestûhoval jsem svoje umolousané

bloky k Pavle Freiové. V dobû mého zácviku v IB Ostrava fiídily ãinnost

celého provozu neformálnû Eva Beránková a právû Pavla Freiová. Pat-

raska b˘vala pfieváÏnû na rÛzn˘ch poradách, ‰koleních nebo jednáních

s velk˘mi klienty. 

Usoudil jsem, Ïe ·aryna je pfiíli‰ mladé chechtadlo, a k Jitce se mi

moc nechtûlo, pfiestoÏe se mi velice líbila: ‰tíhlá, krátké blond vlasy

a veliké zelené oãi. Nebyla sice tak oãividnû a zjevnû prvoplánovû krás-

ná jako tfiebas Hanka, ale bylo v ní cosi melancholicky unylého. V dobû

mého krátkého úãinkování u Pavlova pracovního stolu probûhla navíc

kratiãká epizoda, kdy vÛãi ní Patraska tvrdû zasáhla. Jitka asi nezaúãto-

vala vãas pfiíchozí zahraniãní platbu jakéhosi v˘znamného ostravského

bosse. Z kanceláfie vedoucí provozu se Jitka vrátila uslzená a celé dopo-

ledne nám pfiímo ukázkovû pfiedvádûla slzy veliké jako hrachy (doslova

prosím) a doprovázela je mocn˘mi v˘buchy hysterického ‰tkaní.

Za této situace jsem se pfiestûhoval ke stolu Pavly Freiové. Ta se vûno-

vala mojí bankovní edukaci vzorovû. VÏdy vysvûtlila uzavfien˘ celek

urãit˘ch ãinností a pak mû nechávala samostatnû úkony vykonávat.

MÛj nejvût‰í trapas na ostravské bankovní hale zaãal pomûrnû

nevinnû.

Na pfiepáÏku se dostavil mlad˘ muÏ, urãitû pod tfiicet let vûku. Jean-

sy a triãko. Hovofiil pouze anglicky. Mûl pfiímo kulometnou kadenci

a pfiízvuk jednoznaãnû pravého native speakra. Pfiedstavil se jako pan

Ivory. 

Mister Ivory byl fieditelem ostravského kasina.

Znala ho celá poboãka IB – jen já nemûl ani nejmen‰í tu‰ení, o koho

jde. Mr. Ivory mûl v IB Ostrava nûkolik úãtÛ a bez tmavého veãerního

obleku vypadal jako mal˘ klouãek.

„What can I do for you, SIR?“ otázal jsem se jej s lehce obfiadnou

úklonou.

Na jeho tváfii mÛj poãin vyvolal úsmûv velmi podobn˘ zakysanému

sardonickému úsmû‰ku. Staccatovû mi vysvûtlil, Ïe velice nutnû potfie-

buje peníze.

„To my v‰ichni…,“ pokusil jsem se proteplit atmosféru rozhovoru,

leã oãividnû bez nejmen‰ího úspûchu.

Mister Ivory potfieboval vûdût, kdy Ïe obdrÏí svoje anglické libry

u nás v Ostravû, pokud budou bezhotovostnû odeslány z Lond˘na.

níku. Povídalo se a zpívalo. Tvrdé jádro pak tradiãnû vyráÏelo je‰tû na

koncovku do okolních saloonÛ.

Vedoucí provozu Jarmila Patrasová oznámila s velik˘m pfiedstihem

konání veãírku na oslavu svojí padesátky. Termín této chystané mon-

strózní pitky se ãasovû shodoval s ukonãením mého zácviku v Ostra-

vû.

V té dobû jsem jiÏ pracoval na devizové likvidatufie, kterou jsem si

zámûrnû vybral jako nejkrásnûj‰í místo k ukonãení svojí bankovní

stáÏe. Vedla mû k tomu fiada dÛvodÛ pracovních, ale i lidsk˘ch.

Team tehdej‰í ostravské devizové likvidatury sestával z pouh˘ch ãtyfi

pracovníkÛ, leã co jméno, toÈ vûru unikátní perla.

Nepfiehlédnuteln˘ Pavel Pohoda se sv˘mi u‰tûpaãn˘mi poznámka-

mi, vûãnû rozchechtaná ·aryna, Pavla Freiová a stále zasnûná Jitka.

V‰ichni ãtyfii byli pomûrnû pravideln˘mi úãastníky spoleãn˘ch noãních

taÏení Ostravou; v dobû mého pfiesunu na jejich pracovi‰tû jsme se jiÏ

celkem dobfie znali. 

Usoudil jsem logicky, Ïe nejvíce se nauãím od Pavla Pohody, a roz-

bil jsem proto tábofii‰tû sv˘ch u‰mudlan˘ch poznámkov˘ch blokÛ

u jeho kanceláfiského stolu.

Byla to hrubá chyba.

Pavel neprojevil nejmen‰í zájem cokoliv vysvûtlovat, pfiedvádût nebo

ukazovat. Dûlal si naopak v klidu jen svoji práci. Pokud pfii‰el jak˘koliv

klient, vytáhl Pavel not˘sek a pouze ho OBJEDNAL na dal‰í t˘den. Jed-

noho klienta na 9.00, dal‰ího na 10.00, posledního na 13.00. Vûdûl jsem

bezpeãnû, Ïe k tomu nemá Ïádn˘ kloudn˘ dÛvod.

„Hele, Pavle, proã ty voklobáky objednává‰ aÏ za tejden? Proã nevy-

fiídí‰ jejich pfiání hned a rovnou teì?“

„Nestarej se, Juro!“ odpálkoval drsnû mÛj dotaz. „Jednak jich za

t˘den pfiijde uÏ sotva polovina…,“ chtûl vysvûtlovat svoji defenzivní

strategii Pavel, ale skoãil jsem mu do fieãi.

„No, no, právû!“

Nechápal jsem, Ïe Pavel klienty zámûrnû odráÏí, namísto aby jim

dûlal pomy‰lení a tím je i razantnû získával právû pro na‰i Investiãní

banku. Nemohl jsem se s tím vÛbec smífiit. Argumentoval jsem, jako by

‰lo o Ïivot.

Pavel mû poslal, s klidem a úsmûvem na rtech, do fiiti.

Do fiiti jsem ne‰el. 

·el jsem si na dvorek zakoufiit.
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Sv˘m jádrov˘m sdûlením uzavfiel epizodku mého prvního setkání

s populárním ostravsk˘m trablemakerem.

Mr. Ivory v dal‰ích dnech na poboãku pravidelnû docházel. Stálo mû

znaãné úsilí jeho zahraniãní platbu ohlídat. KdyÏ jeho penízky dorazi-

ly na ústfiedí banky v Praze, podafiilo se je zázrakem pfieúãtovat do

Ostravy je‰tû t˘Ï den. Mister Ivory tím reálnû dosáhl svého. Libry obdr-

Ïel ve skuteãnû rekordním ãase.

Tou dobou jiÏ mÛj pobyt v Ostravû dozrával k závûru. Vût‰inu ãasu

jsem nyní trávil souhrnn˘mi denními uzávûrkami. Ty vyÏadovaly pfie-

dev‰ím zku‰enosti a nemalou pracovní souhru celého teamu.

Svoji padesátku se Patraska nakonec rozhodla neslavit v bance, ale pro-

najala k tomuto bohulibému úãelu nejvût‰í salónek v hotelu Palace.

Pozvala nejen zamûstnance svého provozu, ale rovnûÏ ãelné funkcio-

náfie IB Ostrava. Svoje pozvání adresovala i do Prahy JirkÛm Kranzovi

a Fleglovi.

¤editel Kranz svoji neúãast zdvofiile omluvil, ale souãasnû podepsal

Jirkovi Fleglovi cestovní pfiíkaz na jízdu do Ostravy autem. Termín

oslavy se pfiesnû kryl s m˘m posledním pracovním dnem na stáÏi

v ostravské IB. 

Domluvil jsem se proto s Jirkou, Ïe pojedeme druh˘ den po oslavû

zpátky z Ostravy do Prahy spoleãnû. Já jeho vozu vyuÏiji k transferu

ãetn˘ch krámÛ, které jsem v prÛbûhu pfiedcházejících sedmi t˘dnÛ

dokázal pfiemístit z Prahy do svého apartmánu v ostravském hotelu

Palace.

Jirka Flegl pfiijel na poboãku v páteãním dopoledni. Spoleãnû jsme

v Patrasãinû kanceláfii absolvovali krátké posezení, které bylo formál-

ním dÛvodem uveden˘m na cesÈáku k Jirkovû sluÏební cestû do Ostra-

vy. Projednávané téma (práce a povinnosti vedoucího provozu v IB)

jsme spoleãnû lehounce sfoukli asi za pût minut pfiíjemného rozho-

voru.

V‰ichni tfii jsme vûdûli, Ïe vedoucí provozu odpovídá úplnû za v‰ech-

no. Rozhodovací pravomoci nemá ale prakticky Ïádné, neboÈ jejich

nositelem je pfiedev‰ím fieditel poboãky. Oba jsme s Jirkou pfiislíbili, Ïe

na oslavu padesátky v hotelu Palace se veãer dostavíme urãitû vãas.

Obe‰li jsme spoleãnû v‰echna pracovi‰tû, v‰ude jsem se rozlouãil

a podûkoval za svÛj zácvik.

Potom jsme za‰li do hotelu, kde se Jirka ubytoval.

Obratem jsem se vytasil se seznamem tak zvan˘ch korespondent-

sk˘ch bank, to jest takov˘ch, se kter˘mi mûla IB navázány pfiímé vzta-

hy. Doporuãil jsem odbornû Mr. Ivorymu odeslat peníze právû jen

z nûkteré z nich. Tehdy bylo tûchto korespondentsk˘ch bank asi kolem

sto dvaceti.

Mister Ivory do seznamu krátce jukl a zabodl bez úsmûvu ukazovák

do názvu jedné z nich. Prohlásil, Ïe právû v této bance má své úãty.

Peníze tudíÏ budou odeslány pfiímo z korespondentské banky.

Provedl jsem hlasit˘ propoãet v angliãtinû. Sãítal jsem dny, kdy

obdrÏí praÏská centrála IB platbu lond˘nské banky, dny, neÏ pfieúãtuje

ãástku na vnitfiní úãet poboãky Ostrava, plus jeden den na na‰e úãto-

vání z vnitfiního úãtu na klientsk˘ úãet Mr. Ivoryho. To v‰e jsem je‰tû

bohatû prokládal slÛvkem „Sir“.

O mé mluvû prohlásila anglická lektorka asi o dva roky pozdûji, Ïe

sice hovofiím anglicky relativnû dobfie, ale Ïe bohuÏel ãasto pouÏívám

vûtná spojení hodící se pfiibliÏnû do doby Williama Shakespeara.

Rozhovor s Mr. Ivorym jsem uzavfiel bravurním tvrzením, Ïe obdrÏí

svoji ãástku za osm dní. Byl bych se uÏ uÏ uÏ s tím vobejdou i rozlou-

ãil, ale Pavla Freiová, která jediná mojí anglickou konverzaci sledova-

la, zvolala ãesky: „Nefiíkej mu to, Juro, s takovou urãitostí… Nûjak to

je‰tû zrelativizuj a zamlÏ!“

Usmál jsem se tedy pfiátelsky na Mr. Ivoryho a cel˘ postup je‰tû jed-

nou anglicky zopakoval, tentokrát v‰ak obohacen˘ a hutnû proloÏen˘

ãetn˘mi „May be" a „Should be“. Celou vûtu jsem uzavfiel nepfiehléd-

nutelnû velik˘m: „PROBABLY“.

Následovala ‰okézní jaderná exploze.

Mister Ivory dynamicky vyskoãil alespoÀ tfii yardy vysoko a fival na

mû jako tûÏce ranûn˘ bizon. Jména, která mi ten zpûnûn˘ tur dal, nelze

publikovat v britském originálu, leã ani v sebeumírnûnûj‰ím ãeském

pfiekladu. Naprosto zfietelnû nadával je‰tû i na ulici, kam doslova vylétl

podoben rudé dûlové kouli. Srozumitelnû zde hanobil, rozebíral a ver-

bálnû po‰kozoval nejen Investiãní banku, ale i na‰e ãeskoslovenské

bankovnictví jako celek.

Na hale bylo po sólové produkci Mr. Ivoryho hrobové ticho, naru‰ova-

né jen vzdalujícím se echem jeho bfiitk˘ch anglick˘ch kleteb a nadávek.

„ToÏ to bysme mûli, Juro. Jsu opravdu rad, Ïes KONEâNù mohl

uplatnit svuj tolik znamy a vstfiicny pfiistup ku klientu bankovniho

ustavu…,“ pronesl sarkasticky su‰e do tfieskutého ticha Pavel Pohoda.
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píseÀ popisovala nejen aktuální situaci v IB Ostrava, ale i fiadu na‰ich

opravdu „hrdinsk˘ch“ poãinÛ pfii obsluze klientely, pln˘mi jmény opû-

vovala a citovala vût‰inu zamûstnancÛ. Konãila podûkováním a pfiáním

v‰eho dobrého nejen samotné oslavenkyni, ale i v‰em kámo‰Ûm

z poboãky. PíseÀ byla pfieru‰ována ãetn˘mi v˘kfiiky a poznámkami

z auditoria, takÏe její umûleck˘ pfiednes se protáhl mnohem více, neÏ

oba protagonisté a spoluatofii pÛvodnû pfiedpokládali.

Po ukonãení gratulace jsme volnû pfie‰li ke zpûvu dal‰ích písní za

doprovodu kytary, takÏe veãírek nabral opravdu velmi silné grády.

Na Ïidli po mé pravici sedûl ekonomick˘ námûstek Investiãní banky

Ostrava Jindra Slowak. Peãlivû se staral o rychlé doplÀování mé stále

prázdnotou zívající sklenice a ve‰keré dûní komentoval bfiitk˘mi

poznámkami.

Jindra Slowak je muÏ asi o deset let star‰í neÏ já, se siln˘mi br˘le-

mi, hutnû jiÏ ‰edivûjící. Kromû péãe o moji osobní konzumaci rozhod-

nû Jindra Slowak nijak ne‰etfiil ani sám sebe. To mûlo za následek, Ïe

asi po tfiech hodinách zpûvu se v bezprostfiední blízkosti na mém pra-

voboku ozval tup˘, temn˘ a zlovûstn˘ úder.

Jindra Slowak se svalil pod stÛl. Zjevnû si tím ale vÛbec nijak neu-

blíÏil. Bylo patrné, Ïe ukryt pod stolem pomûrnû spokojenû podfiimuje.

Repertoár zpívan˘ch písní postupnû smûfioval od songÛ, které by ‰lo

zpívat i na pion˘rsk˘ch táborech, k tûm, které jsou ozdobou vinn˘ch

sklípkÛ v ãasn˘ch ranních hodinách.

Jirka Flegl se rozhodl, Ïe kulturní obzory zamûstnancÛ IB Ostrava

je‰tû roz‰ífií o dal‰í zbrusu novou pecku.

Tu se rozhodl pfiítomn˘ kolektiv na místû nauãit.

TaktéÏ osobnû dirigoval.

Kofienová poezie písnû s názvem Kakala Aniãka na vûtviãce spoãívá

v jednoduchém stfiídání zpûvu pfiítomn˘ch Ïen, paní a dívek se zpûvem

chóru podrou‰en˘ch a jurodiv˘ch muÏÛ. Zdrobnûlou sloku dámského

zpûvu je potfieba pfii nácviku mnohokrát opakovat, zatímco chmurn˘

maskulinní sbor nenacviãuje song vÛbec. V˘razivo muÏi zpívají jádro-

vû naplno, nezdrobnûle, s chutí a espritem.

VÏdy a v‰ude.

Bez jakéhokoliv nácviku.

Závûr veãírku se odehrával v hotelové taneãní vinárnû, kde byl pro

nás rezervován velik˘ stÛl. V prÛbûhu transferu ze salónku do vinárny

ke mnû pfiistoupila Pavla Freiová a s váÏn˘m v˘razem na adresu pfied-

Neuplynula ani chabá pÛlhodinka a uÏ jsme s Jirkou Fleglem sedûli

v hospodû U Mlsouna. Dospûli jsme v prÛbûhu obûda a následujícího

zrychlenû upl˘vajícího odpoledne k názoru, Ïe odflinknout padesáté

narozeniny Jarky Patrasové pouhou strohou gratulací by bylo neod-

pustitelnou chybou. Na základû této avantgardní my‰lenky jsme se jali

sepisovati oslavnou gratulaãní píseÀ. Jak mizelo a odplouvalo páteãní

odpoledne, pfiipadala nám na‰e básnická tvorba stále vtipnûj‰í, veselej-

‰í a lep‰í. V˘sledn˘ hymnus – oslavná gratulaãní píseÀ – mûla mini-

málnû ‰estnáct slok a dot˘kala se bytostnû celé poboãky Investiãní

banky v Ostravû.

KdyÏ jsme byli umûlecké dílo koneãnû dotvofiili a zakonãili vzletn˘m

vin‰em, cviãnû jsme je‰tû vyzkou‰eli jeho reprodukci.

Byli jsme opravdu spokojeni. Ostatnû byl nejvy‰‰í ãas, neboÈ se jiÏ

k Mlsounovi zaãali zvolna trousit vybraní exponenti ostravské poboãky.

Ve chvíli, kdy se pfiiblíÏil poãátek oslavy padesátin a kdy jsme se zveda-

li a zamífiili k hotelu Palace, nás bylo uÏ minimálnû dvacet.

Navzdory tomu, Ïe jsme s Jirkou strávili v hotelu Palace ãtyfii mûsí-

ce, Jirka ãervenec a srpen, já záfií a fiíjen, neorientovali jsme se v pfií-

zemních prostorách hotelu právû lehce. Na‰e dvacetiãlená skupina pfii

hledání salónku nûkolikráte pro‰la pfies obrovskou kuchyni, jednou

pfies prádelnu a dvakrát hotelovou kotelnou. Na náladû nám to vûru

neubralo, ale bylo to vysoce pravdûpodobnou pfiíãinou na‰eho pozdní-

ho pfiíchodu na slavnostní soaré.

Pfii vstupu na‰í roztomile rozpumprdlíkované grupy byla nálada

v salónku kdesi poblíÏ bodu mrazu, podobna tak spí‰e jakési tryznû.

¤editel poboãky Oto Kureãka právû stoje hovofiil.

Zdobnû rozebíral bohaté zásluhy Jarmily Patrasové zpÛsobem v‰eo-

becnû typick˘m pro nekrology. Pfiíchod na‰í rychlé roty jeho smuteãní

projev pfieru‰il do té míry závaÏnû, Ïe jiÏ zÛstal na‰tûstí nedokonãen.

V‰ichni jsme Patrasce gratulovali a pfiedávali jí dárky nejrozliãnûj‰ího

kultovního v˘znamu, rÛzného umûleckého dosahu, ale i esteticko-kva-

litativního obsahu. Na‰e úderná skupina se volnû rozmístila po celém

sále. Usedali jsme tam, kde bylo právû volné místo. To se pozdûji uká-

zalo jako v˘hodné, neboÈ se nám podafiilo celoplo‰nû penetrovat námi

dobyté uzemí do té míry, Ïe na‰í skvûlou náladu pfievzal okamÏitû cel˘

dfiíve tak trudnomysln˘ salónek.

Jirka Flegl vyuÏil momentu rozsazování pfiítomn˘ch a zahájil pro-

dukci, kterou jsme si nacviãili v prÛbûhu odpoledne. Na‰e gratulaãní
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V relativnû krátkém ãase jsem Jirku vymístil z jeho hotelového

pokoje, kde bylo je‰tû nutné zaretu‰ovat alespoÀ ãásteãnû stopy po

veãírku.

KdyÏ jsem vyjíÏdûl Jirkov˘m autem z Ostravy, doufal jsem potutel-

nû, Ïe celou cestu prospí. 

Nebylo tomu tak.

NádrÏ vozu plakala latentní Ïízní, takÏe jsem k uspokojení tûchto

provozních potfieb zastavil u pumpy tûsnû po v˘jezdu z Ostravy. KdyÏ

si tankovací pistole cvakavû zakrkala na znamení plné nádrÏe, otevfiely

se pfiední dvefie automobilu a z nich se vypotácel spánkem do ruda

zmuchlan˘ Jirka.

„Zajdu to (Jéje!) zaplatit. Na cesÈáku to (Chacha!) budu stejnû úãto-

vat já!“

NaãeÏ se odpotácel velmi vrávoravû do prodejny. Vrátil se s igelitkou

zvonící neomylnû tolik mil˘m cinkotem pln˘ch lahváãÛ a pomûrnû

sviÏnû nastoupil. KdyÏ jsme vyjíÏdûli na silnici, mûl jiÏ v ruce otevírá-

ãek a provádûl defloraci prvního oroseného dvanáctistupÀového Rade-

gastu.

Nasucho jsem si polkl.

Cesta nám ale rychle ubûhla. Vzpomínali jsme s láskou na Ostravu.

Provedli jsme odeãet nákladÛ, které kaÏd˘ z nás vynaloÏil v prÛbûhu

svého zácviku v IB Ostrava. Dospûli jsme k pozoruhodnému v˘sledku:

oba jsme v rozdílném ãase utratili pfiibliÏnû stejnû obrovskou ãástku.

Pro oba z nás byla ostravská bankovní stáÏ pozoruhodn˘m obdobím.

V˘dechem a opûtn˘m nádechem.

ProÏili jsme zde totální odpoutání od rodin a fiadu t˘dnÛ jsme byli

bez pfiímé odpovûdnosti za odvedené pracovní v˘sledky. Mûli jsme úpl-

nou svobodu v nakládání s voln˘m ãasem. Setkali jsme se s fiadou

skvûl˘ch a mil˘ch lidí, ktefií nás neobyãejnû pfiátelsky pfiijali mezi

sebe.

Je‰tû pfied pfiíjezdem na okraj Prahy jsme se s Jirkou domluvili, Ïe

pojedeme nejdfiíve ke mnû, abychom vyloÏili vûci z auta. Z rozhlasové-

ho vysílání jsme se v prÛbûhu jízdy dozvûdûli, Ïe televize vysílá pfiím˘

pfienos z praÏského derby Slavia – Sparta.

Po pfiíjezdu jsme tedy zasedli do kfiesel pfied televizní obrazovku ve

spoleãnosti m˘ch tehdy jedenáctilet˘ch synÛ Jakuba a Joná‰e.

Jirka Flegl staãil hutnû kvákat do TV pfienosu pouze do desáté minu-

ty; potom v pÛlce vûty usnul.

nesené písnû Kakala Aniãka na vûtviãce konstatovala: „Nûco tak hrubé-

ho, sprostého, vulgárního a souãasnû i neuvûfiitelnû oplzlého jsem je‰tû

za cel˘ Ïivot nikdy nesly‰ela!“

Musím se popravdû pfiiznat, Ïe aÏ do dne‰ního dne nemám ani ponû-

tí, zda to byl tûÏk˘ odsudek té krásné poetické písnû, nebo – úplnû

a zcela naopak – její upfiímná pochvala a ocenûní.

Souhlasím ale (po ãesku) s obûma variantami.

V noãní vinárnû do‰lo pozdûji k jedinému incidentu, kter˘ jsem

registroval v období celé bankovní stáÏe. Vracel jsem se z moãadla pfies

jak˘si foyer. Stála tam skupina asi ãtyfi tûÏk˘ch bouchaãÛ. Pokusil jsem

se mezi nimi projít, a vtom jsem z boku obdrÏel tvrd˘ úder pûstí do

hlavy. 

Rychle jsem se otoãil, abych se mohl tûm parchantÛm bránit. Kde

se vzal, tu se vzal objevil se v pfiedsálí Jirka Deutsch. Jednal nesmírnû

rychle a zasáhl doslova jako Deux ex machina. Pomocí celé fiady úpo-

lov˘ch chvatÛ nás zruãnû rozdûlil, a jako by se ani nechumelilo, mû

klidnû odvedl zpût k na‰emu stolu.

Mnohem pozdûji zhaslo náhle ve vinárnû stropní osvûtlení. Na par-

ketu se v kuÏelu bodového svûtla za zvukÛ podmanivû sladké hudby sví-

jela vysvleãená dívenka, kterou zblízka a velice kriticky sledovaly pfie-

dev‰ím v‰echny pfiítomné Ïeny.

Na závûr se spoleãnost pfiemístila do hotelového pokoje Jirky Flegla,

odkud jsem ale ãasem po anglicku vysublimoval.

Udûlal jsem dobfie.

Pfied polednem dal‰ího dne jsem odtrhl jazyk od suchého horního

patra a probral se z mdlobnû mrákotného spánku.

Nebylo mû právû ejchuchu, nebylo mû dokonce ani tralala.

Po chvilce jsem jiÏ zdvofiile klepal, pozdûji pfiímo bu‰il na dvefie 

Jirkova pokoje. Koneãnû jsem v otevírajících se vefiejích spatfiil jeho

zmuchlanû nevábnou a silnû zachlupacenou postavu, odûnou toliko do

nepfiíli‰ ãist˘ch sleepÛ. 

OkamÏitû mnû bylo jasné, Ïe domÛ do Prahy se hned tak neodjede.

„Dej mi klíãe od auta. NaloÏím si svoje vûci. Za pÛl hodiny odjíÏdí-

me!“ prohlásil jsem velice autoritativnû.

Dal mi klíãky.

Zaplnil jsem jeho vÛz bankovními pfiedpisy a dal‰ími krámy, které

jsem pfiedtím fiadu t˘dnÛ pfiemísÈoval z Prahy do Ostravy. Za‰el jsem na

obûd, dal jsem si dvojitou kávu a v‰e zapil litrem kofoly.
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KdyÏ derby skonãilo, probudil jsem ho a odvezl domÛ. Po návratu

k rodinû mû mlad‰í syn Joná‰ vzal stranou a nezvykle tajnÛstkáfisky mi

za‰eptal do ucha obrovské tajemství: „Tatínku, ten pan Flééégl byl teda

pûknû voÏralej, viì?“
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GORKÉHO NÁMùSTÍ 32, PRAHA 1 – 1991

Jifií Kranz, fieditel dosud neexistující poboãky IB na Gorkého námûstí,

opustil navÏdy hlavní budovu Investiãní banky, plnou stále se ha‰tefii-

vû stûhujících úfiedníkÛ, a pfiemístil se moudfie na Prahu 4 do ·tûtko-

vy ulice. To v‰e probûhlo uÏ v dobû, kdy jsem byl v Ostravû. O dûní

v Praze jsem byl pomûrnû dobfie informován Jirkou Fleglem. ·tûtkova

ulice se nachází v oblasti tûsnû za nuselsk˘m mostem. Tomuto terito-

riu Prahy se poeticky fiíká „U Dlouhého, ·irokého a Bystrozrakého.“

Dlouh˘m je zde mocn˘ penis hotelu Forum, rozplácle ‰irok˘m je Pakul

(Palác kultury) – nynûj‰í Kongresové centrum – a bystrozraká je na‰e

ãacká Policie, sídlící po pravé stranû ztopofienû falického hotelu.

Investiãní banka zakoupila na ·tûtkovû ulici budovu pÛvodnû posta-

venou pro neexistující ministerstvo stavebnictví. Budova je kamenn˘m

svûdectvím o moudré pravdivosti zákonÛ profesora Parkinsona, kter˘

tvrdí, Ïe organizace, která se pustí do rozsáhlé v˘stavby nového sídla,

povût‰inou sama zanikne dfiíve, neÏ je stavba její budovy dokonãena.

Pfiíkladem je nejen ministerstvo stavebnictví, ale tfieba i ministerstvo

elektrotechniky se svojí neménû vypeãenou budovou na ·pejchafie

(nyní ·koda).

Investiãní banka ·tûtkova je architektonick˘ skvost pfiipomína-

jící bizarní pyramidu sloÏenou z esteticky bohaprázdnû vysunut˘ch

a zasunut˘ch kvádrÛ. Nachází se na stejné stranû magistrály jako

velebetonáfisk˘ Pakul, obû barabizny oddûluje pouze kruhov˘ „dej-

mupfiednostvjízdû“. Vûdûl jsem, Ïe v pfiízemí budovy bude umístûna
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Ukázala mi prázdnou fieditelnu, místnost s obrovit˘m stolem do

téãka, kde se v budoucnosti budou konat nekoneãné porady vedení

poboãky a fiada dal‰ích dÛleÏit˘ch jednání. Zaujalo mû rovnûÏ mon-

stróznû obrovské rozkládací ãalounûné kanape zabírající v fieditelnû

celou ‰ífiku jedné ze stûn.

Vûrka se mi velice líbila, byla stále rozesmátá, ‰ífiila ve svém okolí

stabilnû dobrou náladu. Nebyl jsem pochopitelnû jedin˘, koho Vûrka

Kocourová sv˘m zjevem a stál˘m úsmûvem zaujala.

JiÏ v nejbliÏ‰ích dnech jsem mohl v sekretariátû zaznamenat zv˘‰e-

n˘ v˘skyt Jirky Flegla, kterého jsem sly‰el kvákat jeho procviãené otfie-

pané nesmysly doplÀované ãast˘m chacha a jéje. To v‰e pfies dvoje

dvefie a celou ‰ífii chodby.

Tomu v‰ak Jirka Kranz okamÏitû uãinil pfiítrÏ. Zavolal si zku‰eného

prvního milovníka k sobû do místnosti.

Struãnû a jednoznaãnû na nûj zavrãel: „Vûrku nechej na pokoji!“

Casanova rychle pochopil, Ïe vût‰í bere. ¤editel Kranz byl opravdu

mnohem vût‰í neÏ on. 

Vstoupil jsem poprvé do své místnosti a zahlédl haldu pfiedpisÛ a kores-

pondence, kterou pro mû Vûrka v mezidobí kopírovala: nûkolik metrÛ

lejster. 

Rozhodl jsem se, Ïe nebudu ãekat na svého dvorního medvûdáfie,

a vyrazil jsem na obhlídku okolních kanceláfií jako medvûd solitérní,

huÀáã a brtník mechem obrostl˘: Byl jsem s tím ostatnû ihned hotov.

Na celé nekoneãnû dlouhé chodbû bylo reálnû obsazeno pouze pût

dal‰ích kanceláfií. Na‰el jsem zde personalistku poboãky Janu Podho-

rovou, se kterou jsem se jiÏ osobnû znal z prvého záfií, kdy mû pfiijímala

do pracovního pomûru v Investiãní bance.

V dal‰í kanceláfii jsem se pfiedstavil Petru Sojkovi, kter˘ mûl na na‰í

poboãce na starosti úvûry.

Míla Drahoslav, sedící v sousední kanceláfii, byl ekonomem poboãky.

V dal‰í místnosti sídlila Mílova podfiízená: RÛÏena Landová. Ta mû

zkropila, posléze úplnû zavodnila a málem aÏ i utopila v hustém gejzí-

ru slovních vodopádÛ, ze kter˘ch jsem bezpeãnû pochopil jen to, Ïe

právû ona zastává tu nejdÛleÏitûj‰í a vÛbec, hlavnû a pfiedev‰ím také tu

nejtûÏ‰í poboãkovou funkci: hospodáfiku poboãky.

Vyslechl jsem tedy trpûlivû, jak budeme vystavovat objednávky,

likvidovat do‰lé faktury, kterak budeme úãtovat nákupy na paragon

nová bankovní hala, kterou budu mít na starosti. První den jsem rov-

nûÏ pfiedem vûdûl, Ïe mám jiÏ nûkolik t˘dnÛ ve tfietím patfie vlastní

kanceláfi. 

KdyÏ jsem tedy ponejprv v Ïivotû zjihle spatfiil pyramidální tvar

budovy, nebylo mnû z toho právû valnû. Necítil jsem Ïádné juchajda.

Vstoupil jsem do prostorné haly, kterou se tehdy procházelo smû-

rem k páternosteru v zadní ãásti pfiízemí. V obrovské mramorové hale

stál nepfiehlédnuteln˘ piedestal, na kterém byla pÛvodnû bronzová

busta V. I. Lenina. Za Iljiãem byla na zdi hesla inspirující ke splnûní

jak˘chsi nesmírnû star˘ch, nicménû stále je‰tû prioritních a dÛleÏit˘ch

úkolÛ. Vlevo smûrem z haly byl vchod do tehdej‰í závodní jídelny.

Usoudil jsem neomylnû, Ïe k obûdu budou kapustové karbanátky,

jejich tûÏk˘ odeur plnil halu v mixu s vÛni dobfie odleÏel˘ch brambor,

vafien˘ch ve stoleté koÏnatûj‰í slupce. Chtûl jsem halou projít k v˘ta-

hÛm, ale z dfievûné budky, která byla zjevnû amatérsky stluãena z ne-

ohoblovan˘ch prken, po mnû vystartoval Ïluãovit˘ Hlustvisihák ve

znaãnû jiÏ ojeté uniformû závodní stráÏe. Jal se mû okamÏitû perlust-

rovati. KdyÏ jsem mu podrobnû vysvûtlil, kdo jsem a co jsem, co zde

budu dûlat, nechal se koneãnû oblomit. Váhavû – zjevnû jen velice

nerad – mû pustil na moje pracovi‰tû.

Vyjel jsem tfiaslav˘m páternosterem do tfietího patra. 

Chodba byla nekoneãnû dlouhá a plná prázdn˘ch kanceláfií. Nemo-

hl jsem se zm˘lit. Vûdûl jsem, Ïe Jirka Kranz má poslední kanceláfi

nalevo. Dvefie proti nûmu, poslední místnost napravo, byly moje. Pova-

Ïoval jsem to za úplnû správné, neboÈ levicové sm˘‰lení nebylo nikdy

m˘m ‰álkem ãaje. Na dvefiích kanceláfie visela cedulka.

S nemal˘m sebeuspokojením jsem si pfieãetl své jméno.

Vzal jsem za kliku.

Bylo zamãeno.

Nebyl jsem asi zrovna uvnitfi.

Udûlal jsem tedy ãelem vzad a zaklepal na Kranzovy fieditelské dvefie.

V ústrety mi vy‰la v˘stavní ‰Èabajzna v nepfiehlédnutelnû nabobtnalém

tûsném svetfiíãku. Vûdûla, kdo jsem. Hned jsme si také potykali.

Sekretáfika fieditele Kranze Vûrka Kocourová representovala vlastní

pfiíjmení opravdu dokonale: byla to nádherná blond koãiãka. Devate-

náct let. Modré oãi. Kolem malinkatého nosíku mûla fiadu ro‰Èáck˘ch

pih, které jí dodávaly kukuã nezvedeného ‰estiletého zrzounka, co má

vûãnû rozmlácená kolena.
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Profesor Puãek byl v roce 1991 populární postavou. Mal˘ velk˘ muÏ,

vÏdy s mot˘lkem a doutníãkem.

Kolem osmé poãal prÛbûh porady silnû naru‰ovat mÛj prázdn˘ Ïalu-

dek. Od rána jsem nic nejedl. Nûkolikrát se místností hlasitû rozlehlo

moje nedobrovolné kvílivé bubláto, vyluzované kdesi pod ko‰ilí pobláz-

nûn˘m bachorem, ãepcem, moÏná i samotnou knihou.

KdyÏ se zvuk zopakoval potfietí, reagoval Jirka Kranz s úsmûvem:

„Vûrko, zajdi koupit dvacet chlebíãkÛ!“

V‰ichni ostatní byli na noãní sezení zku‰enû pfiedzásobeni, takÏe

ãerstvé chlebíãky jsme likvidovali jen já, Jirka Kranz a Jirka Flegl.

Pomocí lehce naslinûného prstu jsme je‰tû s Jirkou Fleglem z papíru

bagrovali poslední zbytky rozlomen˘ch vajíãek a na závûr se stfietli

v ostfie nelítostnû vedeném souboji o velmi malou okurãiãku.

Do toho dále hovofiil Jifií Kranz o generálním fiediteli: „Dûdek bazí-

ruje na perfektní práci bankovních provozÛ. Gorkého námûstí otevírá-

me uÏ za dva dny. Musí to b˘t perfektní! Úplnû perfektní! Dávejte si

bacha na krosovan˘ ‰eky!“

Obrátil se ke mnû: „Ty bude‰, Jíro, pfii otevfiení cel˘ den na Gorkáãi!“

„No jasnû,“ hlesl jsem pfiekvapenû.

V roce 1991 se tehdej‰í Gorkého námûstí podobalo dne‰nímu námûstí

SenováÏnému jen pramálo. Pfiízemí hlavní budovy IB bylo plné zaprá-

‰en˘ch v˘kladÛ se zataÏen˘mi roletami. SloÏitá rekonstrukce budovy

plánovaná na léta 1992–1993 pfiedpokládala zásadní pfiebudování pod-

zemních podlaÏí a v˘stavbu veliké bankovní haly v pfiízemí. Bankovní

provoz byl tedy v listopadu 1991 zahajován v provizorních podmínkách.

V den slavnostního otevfiení jsem pfii‰el do Jirkovy kanceláfie, kde jiÏ

vládl ãinorod˘ nepofiádek, kter˘ je pro nûj vÏdy a v‰ude tak charakte-

ristick˘. Spoleãnû jsme obe‰li provoz a na pokladnách jsme znova

v‰echny pfiítomné varovali: „Bacha na krosovan˘ ‰eky!“

Na pfiepáÏkách likvidatury byli jiÏ pfiipraveni Martin Stáreãek a Petr

·a‰ek. Oba mûli na sobû tak vzornû bûloskvoucí ko‰ile, aÏ jsme z toho

usoudili, Ïe ty ko‰ile nebyly vyprány bûÏn˘m pracím prostfiedkem,

anóbrÏ Lanzou, Tixem, Omem (doplÀte pfiípadnû vhodné a nehodící se

‰krtnûte). Dívky jim u‰ily v˘razné ãerné klotové rukávy staÏené gumiã-

kou. Oba likvidátofii si je‰tû iniciativnû vetfieli do vlasÛ siln˘ nános bri-

lantiny, takÏe vypadali jako nadûjní mladí bankovní úfiedníci z wester-

nov˘ch dob.

a fiadu dal‰ích obecn˘ch ponauãení, z nichÏ jsem vût‰inu pomûrnû

slu‰nû ovládal, neboÈ jsem v pfiedchozích dvaceti letech pracoval

v zásobování obrovského podniku.

Abych se zbavil nánosÛ vodní tfií‰tû a neutopil se jako mal˘ zelen˘

kandrdas úplnû trapnû a hned první den, zaãal jsem její nezadrÏitelnou

verbální kulometnou palbu jemnû rozru‰ovati drobn˘mi vsuvkami,

cílen˘mi do momentÛ jejích kratiãk˘ch nádechÛ. VyuÏíval jsem pfii

tom stále více a více jejího kfiestního jména. ¤íkal jsem: „Ano, RÛÏen-

ko, no jistû, RÛÏenko, jasnû, RÛÏenko, ov‰emÏe ano, RÛÏenko, no to je

úplnû samozfiejm˘ – RÛÏenko.“

Reagovala tím, Ïe mû zaãala hbitû oslovovat „Jifiínku“.

Její nezadrÏitelné slovní vodopády byly pravdûpodobnou pfiíãinou,

Ïe se od samého poãátku kaÏd˘ snaÏil mít v‰e v pofiádku, a tudíÏ nepfii-

cházet s „tetou RÛÏou“ do vût‰ích konfliktÛ.

V poslední obsazené kanceláfii studovala právû peãlivû pracovní pfied-

pisy IB Svatoslava Lazliaková. Svatka hovofiila stále pouze o Spofiitelnû,

kde byla pfiedcházejících tfiicet let zamûstnána. Vyslechl jsem fiadu

jejích vût uvozen˘ch krátkou ouverturou: „To U NÁS ve Spofice…“

Právû tato vûta ji symptomaticky oznaãkovala v pozdûj‰í funkci

vnitfiní kontrolorky. Svatka kontrolovala postupy a dokumenty velice

peãlivû. Dokázala i zobecÀovat problémy a pomáhala nám pfii jejich

odstraÀování.

Vrátil jsem se do kanceláfie a zaãal svûdomitû tfiídit a proãítat do‰lou

korespondenci. Pfiekvapil mû zjevn˘ rozpor mezi tvrzením Jirky Fleg-

la, Ïe v‰ichni zamûstnanci poboãky jsou extrémnû mladí a vût‰inou

v prvním zamûstnání po absolutoriu vysoké nebo stfiední ‰koly. Moji

kolegové na tfietím podlaÏí byli s v˘jimkou Vûrky Kocourové a Jany

Podhorové daleko star‰í neÏ já – tipoval jsem minimálnû tak o deset

let.

„¤íìa svolal poradu na 17.00,“ mihla se ve dvefiích Vûrka a totéÏ zopa-

kovala je‰tû pûtkrát v okolních kanceláfiích.

V pût odpoledne jsem tedy usedl v fieditelnû vedle Jirky Flegla. Pfií-

tomni jsme byli v‰ichni – kromû fieditele Kranze. 

Jirka Kranz se do místnosti vfiítil jako pudivítr úderem sedmé

a zahájil jednání nekoneãnû dlouhou informací z poslední porady

u generálního fieditele IB Puãka. 
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Vzpomínám si, Ïe Jirka Flegl u na‰eho stolu navrhoval, Ïe by bylo

vhodné, aby se do Prahy na novû otevfien˘ provoz pfiijela podívat komi-

se zku‰en˘ch bankovních odborníkÛ z Ostravy… Tomu se pochopitel-

nû Jirka Kranz s chutí zachechtal. Po chviliãce ale v‰e odsouhlasil

s podmínkou, Ïe tato „komise“ sepí‰e písemnou zprávu o zji‰tûn˘ch

závadách.

Domluvili jsme se, Ïe na provoz bude nutné pfiijmout novû také spe-

cialistu v˘poãetní techniky. 

Kul jsem tedy ihned svoje Ïelízko v ohni a telefonoval do KovosluÏ-

by Ondrovi Pûcháãkovi. Nabízel jsem jménem IB pomûrnû lukrativní

nástupní podmínky, ale Ondrá‰e jsem napoprvé neprekabátil:

„Jirko, fakt díky. Nejde to. Potfiebuju teì stabilní pfiíjem. Mám dvû

mal˘ dûti. KovosluÏba je zatím pro mû jistota…“

Zakrátko pfiivedla Jana Podhorová do mojí kanceláfie nového adepta

na pozici poboãkového specialisty v˘poãetní techniky. Jmenoval se

Zdenûk Ritz. Krátce jsem s ním pohovofiil a na místû jsem rozhodl

o jeho pfiijetí do IB. Zdenûk nastoupil okamÏitû a svojí vûci opravdu

velmi dobfie rozumûl. V roce 1991 jsem nemûl nejmen‰í zku‰enosti

s branÏí „specialistÛ v˘poãetní techniky,“ kde se bûÏnû pohybuje celá

fiada exotÛ, velmi prazvlá‰tních osob a rozliãn˘ch osobnostních

typÛ. 

Nazíráno z dne‰ního pohledu roku 2002 bych nemohl b˘t tak

nemile pfiekvapen a dotãen, jak jsem pozdûji pfii osobních jednáních

se ZdeÀkem Ritzem byl. Zdenûk se stále nûãemu tajemnû uculoval.

âinil tak bez zjevného dÛvodu. VÏdycky kdyÏ jsem s ním jednal, 

mûl jsem pocit, Ïe se nûãemu pro mû naprosto nepochopitelnému vy-

smívá. 

Na mÛj dotaz Zdenûk vÏdy odpovídal dal‰ím dotazem, to v‰e

s nezbytn˘m culením:

„No a co myslí‰?“

„Co by se mûlo udûlat?“

„Tak nûco vymysli?“

„Proã nezkusí‰ tohle?“

Asi se dobfie bavil. Já jsem se ale nepobavil ani trochu. Vût‰inou jsem

b˘val ve stresu, pospíchal jsem s nûjak˘m dokumentem a Zdenûk Ritz

mû pobavenû vzdûlával a vedl k tomu, abych na kaÏdou závadu pfii‰el

vÏdy úplnû sám a rovnûÏ ji pfií‰tû dokázal i sám odstranit. 

RovnûÏ na likvidatufie jsme varovali pfied krosovan˘mi ‰eky.

V úãtárnû vrcholila pfiíprava chlebíãkÛ a obloÏen˘ch mís. Nûco

malého jsme jim tam tedy bystfie ‰típli a navrátili se do Jirkovy kan-

celáfie.

„Co jsou to ty krosovan˘ ‰eky?“

„Ále, cha, cha, to je historka. Jéje! Generální fieditel pfii otevfiení jed-

noho provozu pfiedloÏil na pokladnû krosovanej ‰ek..."

„KfiíÏovej? Jen k zaúãtování?“

„Jo. Cha, cha! Jéje. Ta pokladní samozfiejmû dûdka okamÏitû pozna-

la. Poznala taky, Ïe ‰ek je úhlopfiíãnû pfie‰krtnutej. Vûdûla pfiesnû, vo co

kráãí. Ale protoÏe ‰lo (no jéje!) právû o generálního fieditele IB, tak mu

tûch pár stovek jaksi protekãnû v hotovosti vyplatila! Je‰tû ho pfiitom

podlézavû oslovovala pane G¤ prosím, pane G¤ dûkuji!“

„No to je blbost…,“ vstoupil jsem Jirkovi do jeho kofienovû odbor-

ného v˘kladu, „tu ãástku mûla bezhotovostnû zaúãtovat likvidatura na

jeho bûÏnej úãet.“

„No, no právû. Dûdek jí ale nic nefiekl. Strãil si svoje penízky do

kapsy. Podûkoval a ode‰el. Potom to cel˘ (cha, ha!) dal pûknû seÏrat

v‰em fieditelÛm poboãek. No jéje! Vefiejnû je v‰echny zpucoval na pora-

dû fieditelÛ. Ha! On z toho dûdek jeden (jéje!) odvodil, jak je práce v‰ech

provozÛ dûsnû (Cha cha!) nekvalitní…“

Smûnárna na Gorkého námûstí mûla otevfieno kaÏd˘ den od 8 do 18 ho-

din. Pracovalo se ve smûnách, vãetnû sobot a nedûlí. V pracovní dobû

bylo je‰tû otevfieno malé pracovi‰tû na prodej depozitních produktÛ.

Likvidatura v‰ak pracovala pouze v jedné smûnû od 8.00 do 14.00 a byla

v prvních mûsících urãena pouze pro zamûstnance IB. V den slavnost-

ního otevfiení postupnû pfii‰lo asi padesát lidí, ktefií byli vzorovû obs-

louÏeni a hned i decentnû poho‰tûni v úãtárnû za pfiítomnosti Jirky

Kranze.

Na odpoledne byla pfiipravena malá oslava ve vinárnû na Praze 2. Zde

jsme se vlastnû poprvé uvidûli celá poboãka pohromadû. Bylo nás

kolem tfiiceti a drtiv˘m zpÛsobem pfievaÏovali velmi mladí zamûstnan-

ci provozu. 

Soaré zahájil Jirka Kranz. Pfiednesl vzletnû kratiãk˘ projev, pln˘

optimistick˘ch v˘hledÛ. „Gorkáã jsme uÏ úspû‰nû otevfieli, v lednu

otevfieme i ·tûtkárnu!“ Kvas boufilivû pokraãoval a hodiny jen letûly,

jako od fietûzu urvány.
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Na nejbliÏ‰í poradû poboãky pfieãetl Jifií Kranz pfiedem vybrané pasá-

Ïe z elaborátu, kter˘ Hanka s Pavlem pozdûji sepsali o bankovním pro-

vozu IB na Gorkého námûstí.

âasto jsme veselostí slzícího fieditele Kranze pfieru‰ovali v˘buchy

smíchu, neboÈ záznam z odborné dohlídky obsahoval jenom samou

chválu. Skuteãného stavu vûcí jsme si ale byli v‰ichni vûdomi.

Dokázali jsme tehdy b˘t sami k sobû velmi tvrdí a neúprosní. Pokud

Hanka s Pavlem vÛbec nûco kritizovali, vÏdy to nesmírnû obratnû

zaobalili do konej‰iv˘ch a pfiátelsky mil˘ch vûtiãek, jako: doporu-

ãuje se, bylo by vhodné, pro dal‰í vylep‰ení je nezbytné, a tak

podobnû.

Po této veselé rozcviãce se fieditel obrátil na Mílu Drahoslava, kter˘

mûl na na‰í poboãce na starosti ekonomiku. Vyzvídal na nûm, kdy má

narozeniny jeho manÏelka Marie Drahoslavová. KdyÏ se ujistil, Ïe jde

o narozeniny pfiesnû v pofiadí ãtyfiicáté páté, úseãnû zavelel: „Já, Jíra

Flegl a Jíra Odvárka jdeme na ústfiedí banky gratulovat!“

Marie Drahoslavová byla vedoucí pracovnicí na ústfiedí v rohové

budovû uprostfied Václavského námûstí.

Vybaveni ohromn˘m pugétem rÛÏí jsme vpadli do oslavy, která uÏ

byla v plném proudu. Popfiáli jsme a rozsadili se po místnosti; odpo-

ledne jiÏ zvolna ztrácelo na síle a místnost se s blíÏícím koncem pra-

covní doby valem vyprazdÀovala. Zaujal jsem post jakéhosi pozorova-

tele dûní, paní fieditelka Marie Drahoslavová, kterou jsem toho dne

spatfiil poprvé v Ïivotû, mû sv˘m vzhledem a pfiíjemn˘m vystupováním

velice pfiekvapila.

Podle ãetn˘ch historek, které nemûly daleko k legendám, ba báje-

sloví, jsem si fieditelku pokladní a smûnárenské sluÏby ústfiedí Inves-

tiãní banky pfiedstavoval úplnû jinak. V Ostravû stejnû jako v Praze se

o této energické Ïenû vyprávûly dûsivé pfiíbûhy, v‰ichni pokladníci se

tfiásli hrÛzou pfii pouhém vyslovení jejího jména.

Pfiedstavoval jsem si tedy draãici a fúrii – a uzfiel jsem pfiíjemnou

a ‰armantní Ïenu stfiedního vûku s inteligentním a velmi ostr˘m

pohledem. V místnosti mû zaujal je‰tû jeden zamûstnanec ústfiedí IB:

Miroslav MaÀáãek, kterému nikdo nefiekl jinak neÏ Míra MaÀána.

Je‰tû jsem netu‰il, Ïe MaÀána se v budoucnu stane fieditelem poboã-

kového odboru IB, tedy úseku bankovní centrály, kter˘ bude navrhovat

jmenování a odvolávání fieditelÛ poboãek, sledovat poboãkové ukazate-

le atd.

Pil mi krev vûru pfievelice.

Ovládal jsem se.

Rád bych toho usmûvavého pedagoga protlaãil zavfien˘mi dvefimi –

a bylo to na mnû asi trochu znát. âím víc jsem pukal vnitfiním pfietla-

kem, tím upfiímnûji a veseleji se na mû Zdenûk Ritz uculoval.

Obãas i samou radostí vyprskl…

Jirka Flegl z povûfiení fieditele Kranze dohodl telefonicky s Jarkou Pat-

rasovou, Ïe na kontrolu funkãnosti provozu IB Gorkého námûstí pfiije-

de do Prahy Haniãka a Pavel Pohoda. Ostravská komise bankovních

odborníkÛ v‰ak ku provedení speciální dohlídky nepfiijela v pfiedem 

avizovaném duu, ale v triu.

K Haniãce a Pavlovi se je‰tû velmi iniciativnû pfiidala ·aryna (·ar˘˘˘-

nááá), která si dokonce k tomuto bohulibému úãelu vzala den dovolené.

U slavnostního pfiivítání komise na nádraÏí jsem nebyl. Nemohu

tedy slouÏit. Asi se to ponûkud lehounce protáhlo, protoÏe kdyÏ ostrav-

ská komise bankovních expertÛ v ãele s Jirkou Fleglem koneãnû dora-

zila na práh Jirkova bytu, kokrhali jiÏ kdesi v dálce pohlavnû mocnû

neuspokojení kohouti. 

Michaela, Jirkova krásná manÏelka, po spatfiení skvûle rozpumprdlí-

kované ãtvefiice a rekognoskaci nepfiehlédnutelnû olbfiímího ·arynina

poprsí (to samo zabralo polovinu dvefií a bránilo tak velice efektivnû ve

v˘hledu na zbylé ãleny dohlídkového teamu) zavfiela drsnû a ráznû

dvefie od bytu.

Komise bankovních odborníkÛ vãetnû samotného manÏela Jirky se

tak ocitla bez stfiechy nad hlavou.

Právû aÏ v tomto momentû jsem vstoupil do dûje i já, neboÈ Jirka

bleskovû telefonoval, Ïe hledají nûjaké ubytování. Po spoleãnû vyvinu-

tém úsilí se nám podafiilo zajistit v Praze ubytování u na‰eho kamará-

da, ãímÏ byl problém zdánlivû vyfie‰en.

Druh˘ den se Hanka s Pavlem vûnovali dohlídce bankovního provo-

zu na Gorkého námûstí. Následujících weekendov˘ch dnÛ jsem se také

osobnû zúãastnil, ale zcela pochopiteln˘ a plnû oprávnûn˘ ãin Jirkovy

manÏelky Michaely vrhl jak˘si zvlá‰tní stín na zbylé dny na‰ich ostrav-

sk˘ch pfiátel v Praze.

Mimochodem, kladu si otázku, kolik manÏelek by jednalo jakkolivûk

jinak neÏ Jirkova krásná Michaela. Hned si také odpovídám, Ïe asi

Ïádná. 
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kovû ulici byly její náv‰tûvy na kaÏdodenním pofiádku. Mladí zamûst-

nanci obou provozÛ ji okamÏitû pfiejmenovali velmi trefnou pfiezdív-

kou: Méry v klobouku.

Nosila extravagantní klobouky, bez pfiehánûní a nadsázky mondén-

ní „boufiliváky“. Vzpomínám si na dva z nich: jedovatû brãálovû zelen˘

se ‰irokánskou zvlnûnou stfií‰kou a poÏárnicko-hasiãsky ãerven˘

s krempou aÏ na ramena. Tyto klobouky nosila boÏská Méry s niãím

nefal‰ovanou ladností, elegancí a osobitou graciézností. Své práci se

vûnovala energicky ráznû a naprosto beze zbytku. Pokladní a smûná-

rensk˘ úsek byl jako jedin˘ v Investiãní bance jiÏ v roce 1991 detailnû

metodicky a pfiedpisovû popsán. Méry v klobouku neváhala pfiezku‰o-

vat a ‰kolit v‰echny pokladníky; tûch v roce 1991 je‰tû nebylo tolik, aby

je silnû akãní Méry v klobouku lehce neznala v‰echny jménem a pfií-

jmením.

Neváhala v‰ak ‰kolit a testovat ani ostatní pracovníky vãetnû pra-

covníkÛ z fiídící sféry. Jenom málokdo si troufl se s ní pou‰tût do vût-

‰ích diskusí. Dokázala razantnû hájit a prosazovat práva a zájmy v‰ech

pokladníkÛ. Dle mého názoru má Méry v klobouku úplnû rozhodující

podíl na tom, Ïe Investiãní banka ve sv˘ch zaãátcích zaznamenala tak

obrovsk˘ a prudk˘ progres.

V druhé polovinû roku 1991 nastupovala do IB fiada nov˘ch zamûst-

nancÛ. Banka se silnû zajímala rovnûÏ o klíãové nemovitosti v samot-

ném centru Prahy. Jednou z takto vytipovan˘ch budov byl i Dûtsk˘

dÛm v ulici Na Pfiíkopû. Jifií Kranz byl tím objektem nad‰en. Nahlas

hovofiil o tom, Ïe se Dûtsk˘ dÛm stane sídlem na‰í nové poboãky,

a pfiedpokládám, Ïe mûl jiÏ pfiedem rozmy‰leno, kde bude mít svoji

kanceláfi.

Dûtsk˘ dÛm byl draÏen v rámci privatizace, formou vefiejné draÏby.

Jifií Kranz byl povûfien ho pro IB v této aukci získat.

DraÏba Dûtského domu probûhla velice rychle. JiÏ ve druhém kole

pfii‰el tak vysok˘ pfiíhoz, Ïe podstatnû pfiekonal horní limit, kter˘ mûl

Jirka Kranz vedením banky povolen. Jirka se zvedl a dopálenû aukci

opustil. Investiãní banka Dûtsk˘ dÛm nezískala.

O nûkolik dní pozdûji se pfiipravovala draÏba obchodního domu

Perla. Rekonstrukce tohoto architektonicky pfiekrásného objektu

v centru mûsta trvala bezmála ãtyfiicet let. Jako jeden celek byla draÏe-

na Perla a její dva plné velkosklady v Hloubûtínû.

Míra MaÀána se hned naponejprv ukázal jako unikátní a typick˘

„The Last Man“, to jest ãlovûk, kter˘ vÏdy a za v‰ech okolností odchází

z veãírkÛ a mejdanÛ jako poslední.

Debatovalo se velice upfiímnû a naprosto otevfienû. ¤editelka Draho-

slavová se pochopitelnû zajímala o novû otevfien˘ provoz Jirky Flegla

na Gorkého námûstí a o pfiípravy k otevfiení provozu ve ·tûtkovû ulici.

„No to nemyslíte váÏnû?“ upfiímnû se zhrozila, kdyÏ Jirka Kranz

vysvûtloval, Ïe na na‰ich provozech budeme pracovat s nov˘mi, mla-

d˘mi lidmi, v drtivé vût‰inû s ãerstv˘mi absolventy stfiedních a vyso-

k˘ch ‰kol.

„Chceme (no jéje!) to dûlat úplnû novû a (Haha!) pro klienta,“ dopl-

nil Jirka Flegl.

„KaÏdej ten tak zvanû zku‰enej zamûstnanec si s sebou nese i zápor-

né návyky a zlozvyky z pfiedchozích pracovních pozic,“ pfiidal jsem

rychle svojí tro‰ku do mlejna.

„Varuju vás! Nikdy to bez pracovníkÛ s mnohaletou bankovní praxí

nedokáÏete!“ kontrovala ráznû protistrana.

„Dopadnete velice ‰patnû!“ pokraãovala Ing. Drahoslavová, „zavfiou

vás v‰echny tfii do kriminálu!“

Dobfie vûdûla, Ïe fieditel poboãky Jifií Kranz je v penûÏním sektoru

zamûstnán pouze pÛl roku a já s Jirkou Fleglem ani to ne.

„Varuji vás! Pfiem˘‰lejte o tom a obklopte se hlavnû star‰ími

zamûstnanci s bankovní praxí!“ apelovala na nás se v‰ím dÛrazem.

Míra MaÀána se usmíval a na první pohled vypadal, Ïe blaÏenû

pochrupuje. Pozdûji se ukázalo, Ïe právû takto vypadal skoro na v‰ech

veãírcích. Úsmûvn˘ spánek byl jeho základní mimikry. Byl v‰ak vÏdy

plnû on-line a pfiipraven vstoupit do debaty. Mnohokrát rovnûÏ osvûd-

ãil neuvûfiitelnou schopnost pfiesnû reprodukovat noãní debatu, která

se odehrála tfiebas nûkdy pfied mûsícem.

„S mlad˘mi lidmi bez bankovní praxe nikdy nedokáÏete úspû‰nû roz-

jet nové poboãky. Mám o vás opravdovou starost,“ pokraãovala fieditelka

pokladní a smûnárenské sluÏby. „Budu vás sledovat a va‰im provozÛm

vûnuji zv˘‰enou kontrolní péãi!“ opakovala stále dokola. „Varuji vás!“

Rozlouãili jsme se pfiátelsky.

¤editelka Drahoslavová svoje slovo dodrÏela.

Na Gorkého námûstí se k radosti Jirky Flegla (chacha – no jéje!)

vyskytovala velmi ãasto. RovnûÏ pozdûji po otevfiení provozu na ·tût-
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S blíÏícím se koncem roku 1991 jsme s Jirkou Fleglem uvaÏovali o spo-

leãné vánoãní besídce. Pfiímo na Gorkého námûstí vyhlédl Jirka vinár-

niãku v podlouhlém sklepení s lomen˘m stropem. Za‰li jsme sklepní

místnost spoleãnû okouknout a pfiepoãítali jsme Ïidle u podlouhlého

obrovského stolu, stojícího na stfiedu taverny.

„No jéje, pûtadvacet kouskÛ – to je pro nás (ha!) akorát.“

„Koho na tu na‰í pion˘rskou Jolku pozveme?“

„Asi v‰echny – ne? Chacha! Pozveme, no jéje, celou poboãku!“

Vypracovali jsme pozvánky a doruãili je v‰em zamûstnancÛm. Chtû-

li jsme, aby kaÏd˘ pfiinesl pouze jeden anonymní dárek, jehoÏ souãástí

mûl b˘t návod na pouÏití dárku, básniãka nebo nûjaká zdravice. O jed-

notlivé dárky budiÏ potom losováno a návod jme se pfiedãítat ‰Èastnû

obdarovan˘ jedinec.

Na konci roku 1991 nás bylo na poboãce uÏ kolem ãtyfiiceti. Vychá-

zeli jsme v‰ak z toho, Ïe poslední pátek pfied ·tûdr˘m dnem má drtivá

vût‰ina Ïen tolik práce doma, Ïe dvacet pût Ïidlí nám bohatû postaãí.

Chyba lávky.

Pfii‰li opravdu úplnû v‰ichni.

Zpûv vánoãních koled se ve sklípku ãarokrásnû rozléhal a od samého

zaãátku jsme sedûli v prapodivném propletenci na sobû, vedle sebe, za

sebou, pod sebou a u sebe, takÏe jsme z toho v‰ichni byli úplnû bez sebe.

Aãkoliv jsme rozdûlování dárkÛ, kter˘ch byla pod vánoãním stro-

meãkem neuvûfiitelná hromada, zahájili vãas, losovací akt se stejnû

protáhl aÏ do brzk˘ch ranních hodin.

Veãírek nabral neuvûfiitelné grády, kdyÏ teta RÛÏa díky poÈouchlému

losu obdrÏela nástûnn˘ barevn˘ plakát velikosti nejménû A nula, zobra-

zující názornû desítky rÛzn˘ch pozic pfii pohlavním aktu.

Stále s plakátem obcházela místnost a upozorÀovala zvlá‰tû vybrané

oborové experty a odborníky na nové brilantnû vypeãené moÏnosti:

„No jen se na to dobfie podívej, Jifiínku, jen se podívej! Tadyhle ona

dûlá stojku, zatímco on visí na létající hrazdû…,“ strkala mi tu instruk-

táÏnû inspirativní tiskovinu aÏ tûsnû k oãím. ¤editel Kranz se dostavil

spoleãnû s Mírou MaÀánou a mezi sebou doslova pfiinesli znaãnû jiÏ pod-

rou‰eného fieditele personálního úseku ústfiedí IB Ing. Fera Chudiaka.

To byl ozaistn˘ âechoslovák, hovofiil prakticky pouze slovensky,

obãas ale do fieãi vsunul nûjaké to skvostnû zkomolené ãeské slovo.

Domníval se pfii tom, Ïe k nám promlouvá ãistou ãe‰tinou. I samotn˘

major Terazky by u nûj mohl brát douãovací linguistické lekce.

IB opût povûfiila nákupem nemovitosti Jifiího Kranze. Aukce probí-

hala podle stejného scénáfie jako u Dûtského domu. Cena okamÏitû pfie-

kroãila limit pfiedem odsouhlasen˘ vedením IB.

Tentokrát Jirka draÏbu neopustil. Zvedal své draÏební ãíslo trpûlivû tak

dlouho, aÏ totálnû odrovnal v‰echny dal‰í potenciální zájemce. Koneãná

vydraÏená cena byla ov‰em asi o 200 milionÛ korun vy‰‰í neÏ limit sta-

noven˘ Investiãní bankou. Hned na místû pfiedjednal fieditel na‰í poboã-

ky odprodej pro banku nepotfiebn˘ch velkoskladÛ a zásob v Hloubûtínû.

Tím se reálnû dostal pod pÛvodní limit finanãních prostfiedkÛ.

Po skonãení aukce Jifií Kranz nevrátil zapÛjãené draÏební ãíslo.

Ve své kanceláfii to obrovské papírové numero pfiitloukl dvaceticen-

timetrov˘m hfiebíkem krovákem na stûnu.

VÏdy kdyÏ se pozdûji kdokoliv z nás vytáãel a vymlouval pfied nûja-

k˘m sloÏitûj‰ím úkolem, tak pouze pfiiloÏil svÛj obrovit˘ ukazováãek

k draÏebnímu ãíslu visícímu na zdi. 

My jsme potom vût‰inou sklapli.

Akvizice obchodního domu Perla byla oslavována pfievelice. Opût se

pfiipravovaly plány na pfiestûhování celé na‰í poboãky.

Oslavám a pfiedãasnému veselí uãinilo ráznou pfiítrÏ vedení banky.

Na‰í poboãce vyãlenilo v Perle podzemní prostory, pfiízemí a první

podlaÏí. 

Do zbyl˘ch obrovsk˘ch prostor byla dislokována pracovi‰tû dvou

nov˘ch odborÛ ústfiedí IB.

Mûli jsme po ÏíÏalkách.

Obzvlá‰È tûÏce toto rozhodnutí ústfiedí nesl Jirka Kranz, kter˘ s veli-

k˘m osobním rizikem pro na‰í banku Perlu v dramatické aukci získal.

Velice smutn˘ byl také konec jeho ‰estimetrového representativní-

ho Mercedesu. Jirka Kranz v plné rychlosti prásknul Mûìoura Medvû-

doviãe do vozidla jedoucího pfied ním. KdyÏ byl popatfiil, sám praktic-

ky nezranûn, ‰kody zpÛsobené na unikátním stroji, odprodal zmuchla-

nou ruinu pracovníkÛm pfiivolané odtahové sluÏby.

DÛstojn˘m krokem se ihned poté odebral do nejbliÏ‰ího autobazaru

a do banky se vrátil uÏ v zánovním VW Golf. Malinkatého Golfíãka je‰tû

mnohem pozdûji nahradil ãerveÀouãk˘ prcek Ford Fiesta, dodan˘

Investiãní bankou v‰em fieditelÛm coby manaÏerské vozidlo.

V Golfu i Fiestû se v‰ak Jirka Kranz vyjímal se svojí monstróznû

vysokou postavou prapodivnû: jako by dospûl˘ muÏ usedl do dûtského

‰lapacího autíãka…
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MF Dnes, 8. 11. 1991

MF Dnes, 18. 11. 1991

Po pÛlnoci byl servírován gulá‰ek v obrovitém kastrolu o prÛmûru

minimálnû 80 centimetrÛ. Pojednali jsme to skvûlé obãerstvení jako

„spoleãensk˘ eintopf“. Na závûr jsme chlebov˘mi stfiídkami vypíglovali

tu nádobu obra Goliá‰e aÏ zcela doãista do ãista.

Mezitím si Svatka Spofika vylosovala jako vánoãní dárek „sovûtsk˘

papiÀák“. Návod, kter˘ pfiedem nahlas pfieãetla, hovofiil o ‰piãkovém

v˘robku aplikované sovûtské vûdy a progresivní technologie.

Po rozbalení dáreãku se zjistilo, Ïe jde o znaãnû jiÏ opotfiebovan˘ hli-

níkov˘ e‰us opatfien˘ provázkem, na jehoÏ konci se klimbala pí‰Èalka. 

Zbytek veãírku Spofika pískala. Nadouvala se a vypadala jako roz-

hofiãen˘ sudí, kter˘ hodlá popuzenû vytáhnout kartu barvy ãervené.

Kolem páté hodiny ranní jsem se zvedl a chystal se k odchodu na

první ranní metro. KdyÏ jsem procházel spojovací chodbou od sklípku,

otevfiely se prudce dvefie vedoucí na jakési schody do podzemí. 

Ve dvefiích stál Jirka Flegl s Evou Kefourovou. 

Mûli velice zvlá‰tní v˘raz.

Jirka mûl na rameni obrovitou pavuãinu.

Oba dva byli jemnû zamouãnûni od nejménû sto let staré, mourova-

té omítky.

AÏ mnohem pozdûji jsem se dozvûdûl, Ïe ráno nejmlad‰í úãastníci

vánoãního veãírku pfie‰li ze sklípku pfies ulici do smûnárny Investiãní

banky na Gorkého námûstí. Pracovi‰tû se pro klientelu otevíralo kaÏd˘

den v osm hodin ráno.

V malinkatém prostoru za pokladními boxy, kam nebylo na‰tûstí

z ulice vidût, se vysílení bankovní úfiedníci prospali do rÛÏova.

Na podlaze.

Veãer, jiÏ opût plni nové energie, vyrazili na disko‰ku. 
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MF Dnes, 17. 12. 1991

MF Dnes, 18. 12. 1991

MF Dnes, 19. 12. 1991
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·TùTKOVA 18, PRAHA 4 – 1991

„No jéje, budeme je mít dohromady!“

„Jak to myslí‰, dohromady?“

„Chacha, pro zaãátek je prostû dûlit nebudeme, necháme je jako

jednu skupinu. Je to tak pro nás oba nejv˘hodnûj‰í. Jsme pfiece jedna

(Ha!) bankovní poboãka, cheche, ale se dvûma provozy!“

Pfiipustil jsem po návratu z Ostravy, Ïe je pro nás opravdu nejv˘-

hodnûj‰í prozatím zamûstnance ze ·tûtkovy ulice a Gorkého námûstí

nerozdûlovat, ale ponechat je v jednom uskupení. To umoÏÀovalo mít

pro rozbûh obou provozÛ na v‰ech klíãov˘ch postech zamûstnance jiÏ

odzkou‰ené a mezi obûma provozy je dle momentálních i budoucích

potfieb stfiídat.

JiÏ na podzim 1991 bylo tûchto pracovníkÛ kolem tfiiceti a stále se

pfiijímali dal‰í adepti. PfiibliÏnû jedna tfietina mlad˘ch nadûjn˘ch ban-

kovníkÛ pracovala na Gorkého námûstí, dal‰í byli rozesíláni na ‰kolení

a stáÏe v poboãkách Investiãní banky, pfiedev‰ím do Plznû, Ústí nad

Labem a Hradce Králové. Po absolvování stáÏí a ‰kolení se vraceli do

·tûtkovy ulice, kde se tak zformovala skupina pro‰kolen˘ch mlad˘ch

zamûstnancÛ ãekajících na svoje budoucí pracovní uplatnûní. Tuto

ãekající ekipu dostala do prádla Svatka Spofika. Mûla je ‰kolit, zdokona-

lovat a pfiezku‰ovat. K tomuto úãelu byla vyãlenûna zasedací místnost.

Za‰el jsem se tam podívat pouze jednou.

Tolik absolutnû otráven˘ch tváfií v jedné místnosti jsem jaktûÏiv

nevidûl.
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„Vrátil jsem se z vojny. Na polesí, kde jsem pracoval pfied vojnou

jako lesník, moje místo zru‰ili, jsem bez místa,“ lezlo z nûho jak z té

proslavené deky, pokr˘vky toÈ s dlouh˘m vlasem. „VÛbec nic neumím,“

uzavfiel.

Podíval jsem se na Janu, která mi dávala oãima signál, Ïe ano.

„Pfiijmeme vás,“ uklidnil jsem pfiedev‰ím personalistku. 

KdyÏ jsme domluvili podrobnosti a Mirek He‰ ode‰el, Jana mi dûko-

vala: „Bála jsem se, Ïe ho nevezme‰.“

„Je‰tû jsem nikdy nevidûl showmana, kter˘ by se takhle ucházel

o místo. Jsem na nûj fakt zvûdavej.“

Za posledních tfiicet let jsem pfiijímal do pracovního pomûru stovky

adeptÛ. Vidûl jsem inÏen˘ra ekonomie, kter˘ nedokázal vlastními slovy

popsat, co je to v˘sledovka. Desítky lidí samy o sobû naprosto klidnû

prohlásí, Ïe hovofií plynnû anglicky. KdyÏ se jich ale anglicky úplnû

pomalu zeptáte, zda mají bratra nebo sestru, jsou v koncích. Téma „My

family“ je pfiitom mezi prvními lekcemi vût‰iny uãebnic angliãtiny.

Neexistuje nic dÛleÏitûj‰ího pro úspûch v jakékoliv lidské ãinnosti, neÏ

je SEBEMOTIVACE. Vnitfiní motor, kter˘ ãlovûka popohání k pfiekoná-

ní poãáteãních obtíÏí a vstfiebání poznatkÛ. Existenci tohoto motivaã-

ního motoru nelze pouh˘m osobním pohovorem zjistit. Naprosto 

bezpeãnû se ale pozná jiÏ v prÛbûhu prvních t˘dnÛ.

V bance byli v‰ichni zamûstnanci pfiijímáni s tfiímûsíãní zku‰ební

lhÛtou. Byl tedy dostatek ãasu k oddûlení adeptÛ opravdu pracovnû

motivovan˘ch od nejrÛznûj‰ích typÛ nosiãÛ vody. Mirek He‰, kter˘

si své nové místo získal tak originálním a naprosto ojedinûl˘m zpÛ-

sobem, se osvûdãil a byl pozdûji jedním z platn˘ch ãlenÛ na‰eho

teamu.

Otevfiení bankovní haly v pfiízemí ve ·tûtkovû ulici bylo stále v nedo-

hlednu. Hala mûla zabírat prostory stále je‰tû fungující potravináfiské

samoobsluhy, dále drogerie a podstatnou ãást vstupní haly do budovy.

¤editel Kranz dohodl proto na ústfiedí, Ïe v pfiedstihu otevfieme i ve

·tûtkovû ulici provizorium.

K tomuto úãelu jsme propojili tfii kanceláfie v námi uÏívaném tfietím

patfie. Neãekan˘ problém nastal kolem nosnosti podlah. Podle dostup-

né dokumentace mûly tyto podlahy únosnost pouh˘ch sto kilogramÛ

na jeden metr ãtvereãní. Jedna tûlnatûj‰í úfiednice s psacím stolem

a skfiíní plnou nevyfiízen˘ch spisÛ. 

Pfiedstavil jsem se a zaãal jsem k nim ze‰iroka hovofiit: Jaké nás

v‰echny ãekají veledÛleÏité a pfietûÏké úkoly. Jak neobyãejnû to bude

nároãné. Bezv˘slednû jsem se snaÏil b˘t vesel˘. Jako bych hrách na

stûnu házel. Postupnû jsem se docela hezky prouzlil a zavzdu‰nil.

Vypustil jsem proto na nû je‰tû celou sadu tûch nej‰Èavnatûj‰ích frází

a velice kvapnû jsem plnou zasedaãku opustil.

Neubûhlo ani jen pár oãních mÏikÛ a do mé místnosti si to pfiiha-

sila Svatka: „To je hrÛza, Jifiíku, viì?“

„VÛbec se jim nedivím. Jsou to v‰echno nesmírnû mladí lidé, 

sympaÈáci nadupaní ajfrem a elánem. Oni urãitû chtûjí zaãít makat. My

je ale místo toho zavfieme do zasedaãky. Tam jim ãteme do zblbnutí

bankovní pfiedpisy!“

„Nejhor‰í je pan Vlk,“ stûÏovala si nahlas Svatka. „Pofiád jenom brblá

a mudruje, jémináãku, tváfií se pfii tom, jako by ãuchal k…“

„Prosím tû po‰li mi pana Vlka sem,“ skoãil jsem Svatce do fieãi. 

KdyÏ se Jarda Vlk dostavil, pomyslel jsem si, Ïe s takov˘m zo-

bákem se to vûru ãmuchá velice dobfie. Jarda má obrovsk˘ orlí nos,

v roce 1991 mu bylo pod tfiicet let a byl to naprosto jednoznaãnej

sympaÈák.

Povídali jsme si velice dlouho.

„Ta dûsná Babaspofika nám pofiád jen kolkolem vypráví, co se jim

v‰echno nestalo, kdyÏ je‰tû byla ve Spofiitelnû.“

Musel jsem se zachechtat originální Svatãinû pfiezdívce, kterou jsem

poprvé usly‰el právû od nûj.

Pfiíjem dal‰ích zamûstnancÛ poboãky pokraãoval obrovsk˘m tempem.

Nebylo ani nutné dávat inzeráty do novin. KaÏd˘ den se hlásila fiada

nov˘ch uchazeãÛ o místo. Chodili se ptát osobnû, telefonovali a psali

dopisy. âasem jsem si zval k osobnímu rozhovoru pouze malou ãást ze

v‰ech potencionálních zájemcÛ o místo.

Bylo jich pfiíli‰ mnoho.

Obãas volala i Jana Podhorová, personalistka poboãky, to pokud se

o job ucházel nûkdo pfiímo u ní na osobním oddûlení.

Jedním z nich byl stra‰livû zakabonûn˘ sympaÈák. Dvacet dva let, po

vojnû, stfiední ‰kola lesnická.

Naprosto odli‰n˘ od v‰ech, které jsem kdy vidûl ucházet se o zamûst-

nání. V‰ichni adepti vÏdy svoje schopnosti a pracovní motivace zveli-

ãovali, coÏ mi pfiipadalo úplnû pfiirozené.
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Byl to bob trojsedadlov˘.

Milda v pokladní kóji ‰kolil hned dvû mladiãké pokladní najednou.

Na hale nebyli Ïádní klienti, proto jsem pfiistoupil pfiímo k jejich pro-

sklené pfiepáÏce.

„âauvajs,“ familiérnû a pfiitom i roztomile roz‰afnû jsem je pozdra-

vil v‰echny tfii najednou.

Znali jsme se jen od vidûní.

„Domluvil jsem s Jirkou Fleglem, Ïe nastupuje‰ ke mnû na ·tûtkár-

nu,“ ‰el jsem ihned na Mildovu komoru, netu‰e nic zlého.

„To teda ne!“ 

Zamruãel Milda temnû a zaãal se v kóji vztyãovat a narovnávat, aÏ

byl nejménû o tfii hlavy vût‰í neÏ já. V˘hruÏnû pfiitom práskal obrovi-

t˘m zjeÏen˘m knírem, kter˘ si v niãem nezadal s objemnou dekorací

tváfie lÏidoktora Kalvody.

„To teda ne!“ pokraãoval velmi v˘hruÏnû. „Já nastoupil do IB na

Gorkáã a nikde jinde makat nebudu!“

Byl jsem upfiímnû rád, Ïe nás jednoznaãnû separuje pokladní pfie-

páÏka, jinak by mû snad ten rozlícen˘ a zufiiv˘ mroÏ opravdu za‰lapal

do podlahy.

Obû dívky v pokladnû sledovaly ná‰ emotivní skeã s pobavením.

Stále se nahlas fiehonily a chichotaly.

Byl jsem razancí Mildova odporu tak zaskoãen, pfiekvapen a vyveden

z obvykle dobré míry, Ïe jsem vÛbec nebyl schopen jakékoliv dal‰í

vûcné diskuse. Zopakoval jsem tedy pouze, aby Milda na námûstí

Republiky pfiedal ve‰kerou hotovost a doklady, Ïe jej pfií‰tí t˘den oãe-

kávám na provizorním provozu Investiãní banky ve ·tûtkovû ulici.

Ihned poté jsem strategicky ustoupil, tj. – rozlouãiv se – velmi

nakvap jsem z haly IB vycouval. Pfiipou‰tím, Ïe jsem od pokladen

moÏná i odbûhl. Koutkem oka jsem pfiitom je‰tû zahlédl, Ïe obû dívky

z trojsedadlového bobu se stále zvesela po‰klebují a chlámají se, za-

tímco Milda stojí na klientÛprázdné hale s knírem jiÏ velmi znaãnû 

zplihl˘m. Vzdálenû pfiipomínal stoÏár Ïelezniãního semaforu, jehoÏ

závora smutnû visí k matiãce zemi.

Na zaãátku dal‰ího t˘dne se kníraã Milda dostavil na ·tûtkovu.

Byl v neobyãejnû dobré náladû a Ïertoval vesele s pfiítomn˘mi pra-

covníky.

Nikdy jsme se jiÏ k mému Ïalostnû trapnému entrée na námûstí

Republiky nevrátili. 

Bylo nemyslitelné umístit na podlahu dvû trezorové skfiínû. ¤e‰ení

bylo nalezeno pomocí sloÏitého svafience zavû‰eného na nosn˘ sloup

domu. Ani zdivo ve tfietím patfie nebylo shledáno dostateãnû siln˘m,

takÏe trezorové skfiínû bylo je‰tû nutné umístit do ocelové klece tvofií-

cí jakousi druhou místnost v jiÏ existujícím prostoru.

Vlastní provoz byl tvofien pouze tfiemi kanceláfisk˘mi stoly sraÏen˘-

mi k sobû. Dva pokladní boxy byly umístûny za lehkou pfiekliÏkovou

pfiepáÏkou, která zabraÀovala vstupu neoprávnûn˘ch osob.

Bylo tfieba zafiídit je‰tû fiadu náleÏitostí: dotace a odvody hotovostí,

vstupy do tehdej‰ího úãetního systému ABO Komerãní banky a spous-

tu dal‰ích vûcí spojen˘ch zejména s bezpeãnostní problematikou.

Postupnû jsem tedy ze skupiny do‰kolované Svatkou Spofikou vyvá-

zal Jardu Vlka a pozdûji i Ivana Deckerta, ktefií spoleãnû pfiipravovali

ná‰ provizorní provoz k otevfiení.

S Jirkou Fleglem jsem byl domluven, Ïe rozhodující pracovníky pfie-

vezmu od nûj z Gorkého námûstí.

Problém byl v tom, Ïe jsem je zatím znal jen od vidûní. Nechal jsem

si tedy od Jirky poradit a do úãtárny, která v zúãtovacím systému ABO

mûla rozhodující v˘znam – v‰e se evidovalo, zakládalo a kontrolovalo

právû tam –, jsem od Jirky pfievedl Jitku Votavovou.

Jitka byla v roce 1991 vûãnû rozchechtaná blonìatá osÛbka, ale

úãtárnu ve ·tûtkovû fiídila vzorovû.

První problém nastal, kdyÏ Jirka Flegl chtûl, abych si sám vybral

mezi Petrem ·a‰kem a Martinem Stáreãkem.

Pfiipadali mi oba stejnû dobfií. Pouhá moÏnost, Ïe by Martin ode‰el

z Gorkého námûstí k nám na ·tûtkovu, v‰ak zpÛsobila málem historic-

ky druhou Dívãí válku. Martin byl na Gorkého námûstí uznávan˘m 

prvním milovníkem a místní dûvenky jeho odchod nechtûly vÛbec pfii-

pustit.

Na ·tûtkovu jsem tedy zku‰enû vzal Petra ·a‰ka.

Na fiízení pokladen mi Jirka doporuãil Milo‰e (Mildu) Cecha, kter˘

tou dobou vypomáhal na pokladnách novû otevfiené poboãky na námûs-

tí Republiky.

Vypravil jsem se tam za ním.

KdyÏ jsem vstoupil do novotou vonící haly, spatfiil jsem Mildu oka-

mÏitû: projíÏdûl se právû v bobu.

Nebyl to v‰ak bob bûÏn˘, dvojsedadlov˘, jak se normálnû slu‰í

a patfií. Byl to bob zcela atypick˘, nestandardní a soutûÏnû nepovolen˘.
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Naprost˘ prim v tom drÏela Méry v klobouku. Pokud jsem se ‰kolení

neúãastnil osobnû, posílal jsem tam buì Markétu, nebo Mildu. V˘ho-

dou bylo, Ïe Milda byl zamûfiením spí‰e praktik a Markéta se postupnû

profilovala stále více do teoretické oblasti: dokázala pfiesnû citovat

rÛzné ãasto si navzájem odporující pfiedpisy, vyhledávala na‰e slabá

místa a nutila nás v‰echny k jejich odstraÀování.

Vûdûl jsem, Ïe po pfiestûhování do haly v pfiízemí budeme pracovat

na dvû smûny, a snaÏil jsem se proto neustále vyvaÏovat postavení

Mildy a Markéty. Tím jsem se ale dostal do ostfie cílené palby samotné

boÏské Méry v klobouku:    

„V bance existují provozy, které doposud nejmenovaly pracovníky

zodpovûdné za fiízení pokladní a smûnárenské sluÏby. Existuje v‰ak

také jeden provoz, kter˘ má vedoucí hned dva!“

Zostra na mû pohlédla. Dûlal jsem totálnû mrtvého brouka a pfie-

peãlivû jsem si ãinil poznámky z její erudované pfiedná‰ky. 

Na ‰koleních jsme vÏdy sedávali spoleãnû s Jirkou Fleglem, Patras-

kou a Pavlou Freiovou z Ostravy, poboãek bylo zatím jen kolem deseti,

takÏe jsme se velmi dobfie znali v‰ichni navzájem.

První dny roku 1992 po otevfiení provizoria ve ·tûtkovû ulici byly

zatracenû nároãné. Ve vymezené pracovní dobû bylo nutné vyfiizovat

telefonáty, jednat s klienty a zároveÀ zafiizovat stovky nejrÛznûj‰ích vûcí.

Zvládal jsem v‰e jen za cenu toho, Ïe jsem svoji vlastní práci pfiesunoval

postupnû na veãery a na noci, kdy byl na samostatnou práci vût‰í klid.

Nebylo v˘jimkou, Ïe jsem vyuÏíval soboty a nedûle zejména ke psaní

nekoneãn˘ch zpráv, hlá‰ení a tvorbû interních provozních pfiedpisÛ.

Po odchodu posledních zamûstnancÛ ochranka vÏdy cel˘ provoz

uzamkla a elektronicky zablokovala. âlenové ochranné sluÏby nebyli

zamûstnanci banky. Vykonávali ostrahu objektu na základû smlouvy.

Pokud jsem byl v práci dlouho do noci, nechával jsem uzamãené pro-

story bankovního provozu elektronicky zablokovány a pracoval jsem

pouze ve své kanceláfii. Obdobnû jsem postupoval i o víkendu, pokud

jsem byl v práci.

Jedné nedûle jsem na‰el provoz odblokovan˘ a odemãen˘.

Vstoupil jsem dovnitfi a spatfiil zády ke vchodu sedícího ãerného

‰erifa, kter˘ si opasek s obrovsk˘m koltem, urãen˘m zfiejmû ke stfielbû

na mastodonty, odloÏil na stÛl. Na zapnutém bankovním poãítaãi vese-

le prohánûl malé pumprdlíky z poãítaãové hry urãené zjevnû pro pfied-

‰kolní dûti.

Tûsnû pfied zahájením provizorního provozu telefonoval Jirka Flegl,

Ïe by mi poslal je‰tû i Markétu Svatou, která je pfiímo vynikající

a mohla by napfiíklad fiídit pokladny… Bylo mi hned divné, jak˘m zpÛ-

sobem Jirka Markétu vychvaloval. Proãpak si ji ten filuta nenechá, kdyÏ

je opravdu tak vynikající? Navíc vedením pokladen jsem uÏ na ·tûtko-

vû oficiálnû povûfiil Mildu Cecha. Tehdej‰í vztahy mezi mnou a Jirkou

Fleglem byly ale tak dobré, Ïe jsem jeho dÛvody dál nepitval.

Koexistence Markéty a Mildy se ale pozdûji ukázala jako nesmírnû

v˘hodná. Provoz ·tûtkovy se totiÏ od zaãátku vyvíjel úplnû jinak neÏ

JirkÛv provoz na Gorkého námûstí.

Zámûrnû jsme novû otevíranému provizornímu provozu na ·tûtko-

vû neudûlali vÛbec Ïádnou propagaci. Pfiesto byl zájem vefiejnosti veli-

k˘. KaÏd˘ den jsme otevírali nûkolik desítek nov˘ch úãtÛ. Na zaãátku

roku 1992 provoz na Gorkého námûstí fungoval stále jen pro zamûst-

nance Investiãní banky. Na ·tûtkovû v‰ak byly od 16. ledna 1992 vede-

ny úãty v‰ech mysliteln˘ch typÛ. 

Kromû toho úvûrové oddûlení Petra Sojky, které existovalo jiÏ od

roku 1991 a sídlilo na stejném patfie s námi, ãekalo na otevfiení provi-

zorního provozu na ·tûtkovû jako na smilování. AÏ po zahájení na‰í

ãinnosti mohli úvûráfii (na‰ím prostfiednictvím) realizovat pozadrÏova-

né a odkládané v˘sledky svojí tolik nároãné práce. RovnûÏ úvûry posky-

tované ústfiedím Investiãní banky byly pro klientelu ãasto realizovány

právû na na‰em provizoriu.

První dny po zahájení provozu probíhaly neuvûfiitelnû hekticky.

Team sestaven˘ z lidí bez jak˘chkoliv zku‰eností to ale zvládal bez

sebemen‰ích potíÏí. Ukázalo se, Ïe právû rozhodující osobnosti – Jarda

Vlk, Ivan Deckert, Petr ·a‰ek, Jitka Votavová, Markéta Svatá a Milda

Cech – dokázaly navzájem spolupracovat velice dobfie, vûcnû, bez

emocí a ãistû pragmaticky. Od zaãátku tahali za jeden provaz. Cel˘ pro-

voz mûl kolem dvaceti zamûstnancÛ; dal‰í pracovníci byli postupnû pfii-

jímáni, neboÈ na budoucí halu Investiãní banky v pfiízemí budovy se

plánovalo minimálnû kolem padesáti zamûstnancÛ, pracujících ve

dvou smûnách.

Od samotného zaãátku se Jarda, Ivan, Petr, Jitka, Markéta a Milda

chopili své pfiíleÏitosti fiídit ostatní pracovníky. Dennû jsme otevfienû dis-

kutovali o dal‰ím postupu pfii roz‰ifiování na‰eho pracovního zábûru.

Stále probíhaly neuvûfiitelnû dlouhé noãní porady u fieditele Kranze

a desítky nejrÛznûj‰ích ‰kolení, kter˘ch jsme se museli úãastnit.
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Kocourová. Vytoãil jsem pfiímé ãíslo uÏívané námi pouze pro pfiípady

vypukl˘ch poÏárÛ a jadern˘ch v˘buchÛ.

„Kranz,“ zadunûl okamÏitû fieditelsk˘ bas. On snad pfiímo oãekával,

Ïe ho budu právû v tuto chvíli volat.

„Yale Capital…,“ nadechoval a rozjíÏdûl jsem se k obsáhlému expo-

zé – které mi Ïel nebylo dopfiáno:

„Jo, Jíro. Jó. Dvacet ‰est. OkamÏitû vyplatit.“ Odebral mi klidnû vítr

z plachet.

Podûkoval jsem. V duchu jsem jasnû sly‰el dunící zvony vlastního

umíráãku. 

Zavolal jsem k sobû Mildu Cecha a Jardu Vlka. Byli oba v dobrém

rozmaru a veselém rozpoloÏení. Chystal jsem se jim tu prima náladu

jemnû pokazit.

„Byl tady ten ukÀouranej mumla – ten puãmidrát a pfiidrÏta‰ka od

Petra Sojky.“

Osvûtlil jsem rychle jádro pudla.

„Milda s Marketínou zaãnou okamÏitû volat Komerãku a v‰echny

spfiátelené poboãky, hlavnû Gorkáã a Republiku. Potfiebujeme vyplatit

dvacet ‰est melounÛ v hotovosti,“ naznaãil jsem nevzru‰enû, co se dûje

na té na‰í návsi.

„Na hotovosti máme teìko sotva dva…,“ s úsmûvem prásknul Milda

knírem, „a s Komerãkou máme pfiece uzavfienou smlouvu, Ïe dotace do

v˘‰e deseti melounÛ budeme objednávat t˘den pfiedem… Nemáme ani

objednanou pfiepravní ãetu…,“ chtûl pokraãovat v úvahách, ale nene-

chal jsem ho.

„Jakej máme stav na‰í veleslavné poboãkové hotovosti vím stejnû

dobfie jako ty. Zrovna tak vím, jakou máme smlouvu o dotacích s KB.

Musíme ale udûlat maximum pro to, abychom ty mergle nûkde schras-

tili."

Uzavfiel jsem debatu o milionech pomûrnû nepfiesvûdãivû. 

„Ty, Jardo – prosím tû – vyraÏ ihned k úvûráfiÛm. SeÏeÀ okamÏitû

ve‰kerou dokumentaci Yale Capital. Zejména musíme mít v˘pis z rejs-

tfiíku, spoleãenskou smlouvu a podpisové vzory statutáfiÛ, pfiípadnû

i jejich povûfien˘ch osob. Pfiedpokládám, Ïe na‰i úvûráfii mají zatím

úpln˘ kulov˘. V tom pfiípadû odjeì na ústfiedí banky, nûkdo tam snad

nûco mít musí. Kdybys neuspûl ani tam, zajeì pfiímo do té spoleãnosti

a seÏeÀ potfiebnou dokumentaci tam. AÏ to v‰echno bude‰ mít proka-

zatelnû a úplnû jednoznaãnû v cajku, otevfii jim bûÏÀák a donuÈ úvûrá-

„Dobr˘ den,“ musel jsem ho pozdravit znaãnû hlasitû, abych vÛbec

odtrhl jeho pohled od záfiící obrazovky.

Spustil vodopád v˘mluv.

Vypnul jsem poãítaã a Ïádal ho o okamÏité uzamãení a zablokování

provozu. Poté jsem telefonoval vedoucímu ochranné sluÏby. Trval jsem

na v˘mûnû pracovníka. To se podafiilo aÏ po uplynutí jedné hodiny.

Rovnou jsem upozornil na to, Ïe jejich zamûstnanec má po ÏíÏalkách

a pro Investiãní banku uÏ pracovat vÛbec nemÛÏe. Celé extempore

mûlo ten efekt, Ïe mezi ãleny ochranné sluÏby jsem byl pozdûji ozna-

ãen za neobyãejnû pfiísného a nesmlouvavého ãlovûka.

Nikdy v budoucnu uÏ jsem s ãern˘mi ‰erify nemûl problémy. 

Do své kanceláfie jsem se v pracovní dobû ãasto dostával jen na skok. Vût-

‰inou zde na mû jiÏ nûkdo ãekal. Hned druh˘ den po zahájení provozu

jsem tu takhle natrefil podfiízeného Petra Sojky, úvûráfie, na kterého

jsem mûl zvlá‰tní pifku. Ne snad, Ïe by to byl ‰patn˘ ãlovûk, to si oprav-

du netroufám hodnotit. Mûl ale zpÛsob mluvy, kter˘ mû vÏdy zvedal ze

Ïidle. Byl rozvláãn˘, rozplizl˘ a ze zásady nejednoznaãn˘. Své promluvy

vÏdy prokládal dlouh˘mi zámlkami, kter˘m jsem já, Ïijící neustále v dra-

konickém chvatu, pfiikládal druhotn˘ v˘znam, jejÏ asi ani nemûly.

Chvilkami dokonce prapodivnû mruãel aÏ chrãel. Znûlo to jako

hodnû vzdálené, naprosto tichoulinké „rrrrrrrr“:

„Posílá mi – rrrrrrrrr – Petr Sojka.“

„Jó, dobr˘. Co potfiebuje‰?“

„Dvacet ‰est miliónÛ rrrrrr. Zejtra rrrrrr. V˘plata v hotovosti.“

Usmíval se mi z bezprostfiední blízkosti do oãí, zdánlivû bezelstnû.

SnaÏil jsem se usilovnû jednat bez emocí a poãítal jsem v duchu do

deseti: „Komu, komu to máme v hotovosti vyplatit?“

„Jálekapitál rrrrrrr…“

„CoÏe? Yale? Ta slavná universita v Yale? Ti u nás nemaj vÛbec ani

úãet!“

„To já nevím rrrrrrr… Je to pfiíkaz shora… Petr Sojka rrrrr…“

„Hele, díkes. Mám teì zrovna mimofiád˘ fofry… Ozvu se ti, dám ti

vûdût,“ uzavfiel jsem debatu.

Usmûvav˘ posel v naprostém klidu a zjevné pohodiãce vyplul z míst-

nosti.

Uchopil jsem telefon a volal Jirku Kranze. NepouÏil jsem v‰ak obvy-

klou linku pfies sekretariát, kde brala telefony pÛvabná koãiãka Vûrka
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Ticho.

„Ne– ne– nemáte nûjakou ta‰ku?“ promluvil koneãnû znejistûle

a velmi pla‰e jeden z dvojice aplégrÛ vyslan˘ch k vyzvednutí dvaceti

‰esti milionÛ Vítûzslavem Peãen˘m.

ZapÛjãili jsme jim na‰e kufry.

Du‰ovali se, Ïe nám bankovní obaly okamÏitû vrátí.

Pomohli jsme jim potom je‰tû kufry úpûnlivû praskající ve ‰vech

odnést aÏ k autu.

Asi po t˘dnu jsem zjistil, Ïe nám ty kufry stále je‰tû nevrátili.

„KaÏdej den tam voláme...,“ bránil se rychle Jarda Vlk, „dycky slíbûj,

Ïe uÏ uÏ ty kufry vezou!“

„Ví‰, co udûlej? Zvedni kejtu a pro ty kufry tam s nûk˘m zajeì. DyÈ

je to kousíãek. Za pÛl hodinky jste zpátky.“

Je‰tû tent˘Ï den Jarda kufry osobnû pfiivezl a tím pro nás celá vype-

ãená Yaleská kauza skonãila.

V té dobû se jiÏ v televizi zaãala masivnû objevovat reklama Yale C&C.

Kromû fiady dal‰ích tváfií v reklamním ‰otu pÛvabná dívenka fiíkala na

kameru, Ïe ona by dala své kupónové body tomu AMERICKÉMU fondu,

ale Ïe není plnoletá.

Bylo mi to okamÏitû k smíchu.

Yale C&C byla ãistû ãeská entita, „americk˘“ byl jen pouhopouh˘

zvuk názvu nejprestiÏnûj‰í americké university.

Neplnoletá osoba, aã zjevnû pÛvabná, zfietelnû vyluãovala i moÏnost

právních sporÛ kdykoliv v budoucnosti.

Právû tato reklama v‰ak od základu zmûnila prÛbûh pfiipravované

kupónové privatizace. Do prosince 1991 se v âeskoslovensku zaregist-

rovalo asi 800 000 tzv. DIKÛ; jiÏ první mûsíce roku 1992 mûly toto

mnoÏství prudce zdesetinásobit na 8 milionÛ obyvatel.

Zaãátek kupónové privatizace musela vláda nûkolikrát posunout,

neboÈ nejdfiíve nebyl na po‰tách dostatek kupónov˘ch kníÏek a ãekalo

se na jejich dotisk. Pozdûji vznikly tlaãenice ve stfiediscích Centra

kuponové privatizace (CKP), kde bylo nutné kupónovou kníÏku se spe-

ciální známkou, zakoupenou pfiedem na po‰tû, je‰tû zaregistrovat.

Ústfiedí Investiãní banky, informoval nás na fieditelské poradû Jifií

Kranz, rozhodlo, Ïe provozy na‰í banky budou pro na‰i dcefiinnou spo-

fie, aÈ tam ty melouny pfielejou. Nerad bych kohokoliv vyplácel v hoto-

vosti bez existujících úãtÛ…“

„To se vÛbec neboj!“ zasmál se Jarda. „Mám právû pro tyhlencty pfií-

pady otevfieno pár bûÏnejch úãtÛ, vlastnû zatím úplnû nulovejch. Bian-

co. ABO teì funguje tak mizernû, Ïe je lep‰í úãty otevírat pfiedem a pak

je pouze doplnit obsahem podle konkrétní dokumentace.“

PoÏádal jsem oba, aby prÛbûÏnû hlásili stav „Yaleské kauzy“, kaÏd˘

pochopitelnû ze svého partikulárního boji‰tû.

Sídlo spoleãnosti Yale Capital & Consulting vypeãeného podnikate-

le Vítûzslava Peãeného se na‰tûstí nacházelo také na Praze 4, jen asi

patnáct minut od ·tûtkovy ulice. Jarda zvládl svÛj úkol v neuvûfiitelnû

krátkém ãase. Nemusím zdÛrazÀovat, Ïe ãást pfiedepsané dokumenta-

ce musel vyzvednout aÏ v jejich sídle. Dokonce i na‰i úvûráfii pfievedli

potfiebnou ãástku na jiÏ otevfien˘ bûÏn˘ úãet.

Podstatnû hor‰í situace byla ve vyjednávání s Komerãní bankou.

SBâS sice povûfiila distribucí ãeskoslovenské mûny v celém tehdej‰ím

âeskoslovensku v˘hradnû KB, takÏe jsme nemûli ani moÏnost vyjedná-

vat kdekoliv jinde, pro Komerãní banku jsme ale my, Investiãní banka,

byli pouze jedním z jejich tolik „obtûÏujících“ klientÛ. Úplnû bûÏnû nás

tehdy nutili k odevzdávání a pfiebírání hotovostí na sv˘ch klientsk˘ch

halách a pfiepáÏkách. Pfies ve‰kerá jednání a intervence s námi zachá-

zeli jako se sv˘m nejdrobnûj‰ím stfiadatelem.

Po nûkolika desítkách telefonátÛ a intervencí jsme koneãnû celou

ãástku doslova vydupali ze zemû a uzamkli ji v trezorov˘ch skfiíních.

Nastal den D a hodina H.

Ve sjednaném ãase se do na‰í provizorní malinkaté haly dostavili dva

muÏi. PfiedloÏili exaktnû vyplnûné doklady Yale Capital & Consulting

potfiebné k v˘platû dvaceti ‰esti milionÛ korun, tak jak to s nimi pfie-

dem detailnû pfiipravil Jarda Vlk. Pak je Jarda uvedl do mé kanceláfie,

kde mezitím Milda Cech peãlivû vyrovnával bunty bankovek do estetic-

ky pozitivnû pÛsobícího a kreativnû vyladûného olbfiímího hranolu.

Byla to famózní hromada.

Zabírala plochu celého jednacího stolu.

Provedli jsme spoleãn˘ kontrolní pfiepoãet:

„Dvacet ‰est.“

Ticho.

„Tak, tak… Prosím…,“ pokynul jsem rukou k vzorovû vyrovnanému

pyramidálnímu hfiivni‰ti.
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Dal jsem Jirkovi k dispozici ãtyfii svoje zamûstnance. To vedlo k prv-

nímu velice ostrému stfietu mezi námi:

„Ha! Má‰ dvacet lidí (nojéje) a uvolnils mi jenom ãtyfii du‰iãky. Pot-

fiebuju od tebe alespoÀ deset lidí. Válíte si stejnû na ·tûtkárnû ‰unky

a my na Perle padáme, chacha, na drÏÈku!“

Byl vzteky bez sebe a ‰ermoval mi dopálenû dlouh˘ma rukama bez-

prostfiednû pfied obliãejem.

„No neblbni!“ hájil jsem se, „od sam˘ho zaãátku je to u nás úplnû

jin˘ neÏ u tebe na Gorkáãi! Kromû zamûstnaneckejch úãtÛ tady máme

ve‰kerou pfiíchozí klientelu. Baba Spofika je u nás jak peãená, tak vafie-

ná! AlespoÀ dvakrát v tejdnu tady mám dokonce i Méry v klobouku!“

„Méry se pfiestûhovala (Ha!) z Wenzelsplatzu na Gork˘ho, takÏe uÏ

nesedí na Trafou‰i. U nás je proto dennû! Jéje! A Baba Spofika, kdyÏ

zrovna právû není (Ha!) u tebe, kontroluje pfiece, chácha, nás na Perle,

nebo zase nás na Gorkáãi!“

Jirka Kranz zÛstal ku podivu ve sporu mezi mnou a Jirkou Fleglem

absolutním neutrálem, a kdyÏ jsme si soustavnû navzájem vjíÏdûli do

vlasÛ, jenom to pobavenû s úsmûvem sledoval.

Nezasáhl mocensky.

Nenafiídil mi dát Jirkovi k dispozici dal‰í zamûstnance. Ale ani se mû

pfiímo nezastal. Situace se postupnû vyhrocovala.

Je‰tû fiadu mûsícÛ po ukonãení akvizice kupónov˘ch kníÏek pro PIAS

mû Jirka Flegl stále verbálnû napadal, Ïe celá tíha akce s kupónov˘mi

kníÏkami leÏela pouze na jeho zamûstnancích z Gorkého námûstí.

V˘skyt prvního mobilního telefonu, kter˘ jsme mûli moÏnost spatfiit na

zaãátku roku 1992 v provizoriu na‰í skromné haly ve tfietím patfie

budovy ve ·tûtkovû ulici, nás v‰echny velice pfiekvapil. Jak˘si klient si

obrovité zafiízení od Eurotelu pfiinesl s sebou. Velikost aparátu asi tfii-

cet krát tfiicet a tlou‰Èka poctiv˘ch osm centimetrÛ. Obrovité madlo,

anténa jak u vysílaãky a bûÏné telefonní sluchátko spojené s tûÏk˘m

korpusem kroucenou ‰ÀÛrou. Tento technick˘ v˘kfiik nás velmi udivil.

BûÏnû jsme tehdy na‰í klientele umoÏÀovali telefonování z na‰ich stol-

ních aparátÛ.

Praktická ukázka prvního mobilu byla tedy ze strany na‰eho klienta

pouze oãividnou exhibicí, Ïe ON na to má: celé zafiízení tehdy na zaãát-

ku roku 1992 stálo kolem 220 tisíc korun. 

leãnost První investiãní (PIAS) provádût v˘kup zaregistrovan˘ch kní-

Ïek. Ne‰lo vlastnû o odkup – to zákon zásadnû nepfiipou‰tûl –, ale o pfie-

vzetí kupónov˘ch kníÏek do úschovy, na základû smlouvy o smlouvû

budoucí, mezi PIAS a konkrétním DIKem. Realizovat podobnou super

akci v provizoriu na Gorkého námûstí, pfiípadnû v provizoriu ve tfietím

patfie ve ·tûtkovû ulici nebylo moÏné.

Pragmaticky jsme tedy usoudili, Ïe jediné místo, kde by bylo moÏné

akci tohoto typu zorganizovat, je obchodní dÛm Perla. Objekt leÏí

v samotném centru Prahy, pfiízemní hala je obrovská a zatím naprosto

prázdná.

Jirka Kranz nafiídil v‰em sv˘m vedoucím pro tuto akci uvolnit ve‰-

keré pracovníky, ktefií nejsou bezpodmíneãnû potfieba pro kaÏdodenní

agendu.

¤ízením a organizací povûfiil Jirku Flegla.

V prÛbûhu jedné jediné noci zaãala hala v Perle fungovat. Svezeny

byly pouze Ïidle, stolky a nûkolik poãítaãÛ. 

Specialista v˘poãetní techniky Zdenûk Ritz dokázal poãítaãe v prÛ-

bûhu této jediné noci naprogramovat a pfiipravit tak, Ïe tiskly smlouvy

o smlouvách budoucích mezi PIAS a konkrétním DIKem, registrovaly

pfiebírané kupónové kníÏky, tvofiily potfiebné seznamy a provádûly

v‰echny dal‰í nutné evidenãní úkony.

Ze stolkÛ a Ïidlí byl vytvofien jak˘si úzk˘ v˘bûh pro cviãené hrochy.

Pfiíchozímu zájemci byl postupnû zkontrolován obãansk˘ prÛkaz, kupó-

nová kníÏka, byla s ním sepsána smlouva, poté odebrána kníÏka a vydán

bankovní ‰ek IB. Na úplném konci popsané hro‰í ohrady sedûl poklad-

ník, kter˘ zájemci oproti pfiedloÏenému bankovnímu ‰eku vyplácel

hotovû jeden tisíc korun ãeskoslovensk˘ch. PrÛbûh byl velice rychl˘

a odehrával se v jednom zátahu, bez zbyteãn˘ch prodlev a ãekání.

Od prvních dnÛ se tvofiily fronty zájemcÛ, které ochranka zvládala

jen s velikou námahou. PÛvodní pfiedpoklad o délce trvání v˘jimeãné

akce v Perle byl nûkolikráte prodlouÏen, tak jak byl vládou posunován

termín zahájení kupónové privatizace.

Na Perle se pracovalo v nesmírnû tûÏk˘ch podmínkách dvanáct

hodin dennû vãetnû sobot a nedûlí. Jirka Flegl musel fie‰it fiadu problé-

mÛ s odvozem a úschovou registrovan˘ch kupónov˘ch kníÏek, jejichÏ

poãty se pohybovaly v fiádech desetitisícÛ a pozdûji statisícÛ.

Míla Drahoslav uvolnil pro Perlu dva lidi, Petr Sojka tfii, ostatnû na

zaãátku roku 1992 ani více „voln˘ch“ zamûstnancÛ nemûli.
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Na poradû poboãek jsme se dozvûdûli, Ïe Investiãní banka se rozdûlila

na ãeskou a slovenskou ãást.

Na zaãátku roku 1992 mûla Investiãní banka v Praze otevfieno provizo-

rium na Gorkého námûstí, provizorium ve ·tûtkovû ulici, novou ban-

kovní halu na námûstí Republiky a novou poboãku Washingtonova.

Historicky jediná a souãasnû nejstar‰í praÏská poboãka IB Prokopova

byla jiÏ odstûhována do zbrusu nov˘ch a moderních prostor.

Právû na Ol‰anské byla situace nejtûÏ‰í a nejkomplikovanûj‰í.

Poboãka vedla nejen novû otevírané úãty stejnû jako zb˘vající ãtyfii

prÈousci, ktefií zahajovali svoji ãinnost vÏdy od nuly, to znamená otev-

fiením svého prvního úãtu, ale Ol‰anská „zdûdila“ je‰tû tisícovky úãtÛ

po rozdûlení SBâS k 1. 1. 1990. Poboãka Ol‰anská mûla na zaãátku

roku 1992 kolem stovky zamûstnancÛ.

KdyÏ se poãátkem roku 1992 v denním tisku zaãaly objevovat první

nepfiíznivé informace o Investiãní bance, ukazovaly indicie silnû bob-

tnající a tûÏce zavánûjící aféry právû tam… 
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·TùTKOVA 18, PRAHA 4 – 1992

PfiibliÏnû v dobû, kdy propukla obrovská mediální masáÏ Investiãní

banky, se po pfiedlouh˘ch odkladech koneãnû naplno rozebûhla i sta-

vební rekonstrukce haly v pfiízemí na‰í budovy. Hned od zaãátku jsem

se snaÏil úãastnit v‰ech porad s architekty, protoÏe bylo nad slunce

jasné, Ïe rozmístûní jednotliv˘ch pracovi‰È je pro budoucí spokojenost

pracovníkÛ na hale ve ·tûtkovû ulici rozhodující.

Na první schÛzky jsme chodili spoleãnû s Jirkou Kranzem, pozdûji,

kdyÏ uÏ bylo o hlavních parametrech rozhodnuto, jsem na jednání cho-

dil sám.

Bankovní hala ve ·tûtkovû ulici pÛdorysnû pfiedstavuje tfii obrovské

obdélníky kaskádovitû posunuté za sebou. Rozliãné návrhy architekto-

nického fie‰ení tedy úplnû pfiirozenû kopírovaly tento pfiedem dan˘

pÛdorys. Bankovní pfiepáÏky a boxy byly v návrzích rozmístûny kolem

stûn.

To se nám vÛbec nelíbilo.

Navrhli jsme proto pootoãení v‰ech pfiepáÏek (‰altrÛ) úhlopfiíãnû.

Tím vznikl obrovsk˘ diagonální prostor budoucí klientské ãásti poboã-

ky, ‰irokorozchodná cesta, procházející ‰ikmo napfiíã v‰emi tfiemi

pÛdorysn˘mi obdélníky.

„Tady uprostfied t˘ cesty by mohl klíìo bejt, taky tfiebas, no jasnû, to

je vono, tfiebas: potÛãek!“

„Pfies ten horskej potÛãek by se mohly klenout mÛstky pro pû‰í!“

„V fieãi‰ti té bystfiiny by mûly rÛst veliké kapradiny!“

123
MF Dnes, 18. 3. 1992

sazba  24.9.2002  11:15  Stránka 122



porad toãících se stále kolem jediného problému: úniku interních ban-

kovních informací.

K fie‰ení kritické situace na Ol‰anské byl pfiizván fieditel Kranz. Pro

stabilizaci hroutící se a silnû rozhádané poboãky byl pfievelen z Gorké-

ho námûstí Jirka Flegl a povûfien fiízením obrovského provozu. S Jir-

kou Fleglem do Ol‰anské pfie‰la jako úãetní z Gorkého námûstí i Magda

Kacelová; vÏdy patfiila k Jirkov˘m nejoblíbenûj‰ím, nejvûrnûj‰ím a také

nejlep‰ím tahounÛm, kter˘m plnû dÛvûfioval a na které sázel – pfiesnû

stejnû jako jsem já plnû dÛvûfioval Mildovi, Marketínû, Jituli, Jardovi,

Ivanovi a Petrovi. 

IB pfiestala b˘t státním penûÏním ústavem a na základû privatizaãního

projektu se stala akciovou spoleãností s jedin˘m zfiizovatelem: Fondem

národního majetku (FNM).

Nov˘m generálním fieditelem byl jmenován Jifií Truhláfi, kter˘

kromû fiady dal‰ích personálních zmûn jmenoval do funkce svého

námûstka Otu Kureãku, b˘valého fieditele IB Ostrava. 

Tím se neobyãejnû zlep‰ilo a upevnilo postavení Jirky Kranze. Ani

na Jirku Flegla a na mû Ota Kureãka nikdy nezapomnûl. Pfii náhodn˘ch

setkáních se k nám obûma choval neobyãejnû vfiele a pfiátelsky.

„Ahoj, Juro, toÏ jak sa ma‰?“

Hala v pfiízemí mûla b˘t vybavena speciálním bankovním nábytkem. Ve

vypsané dodavatelské soutûÏi zvítûzila firma Alex Binder.

Jednalo se o dodávku nábytku za nûkolik desítek milionÛ, o dodava-

teli rozhodovala centrála Investiãní banky. Na jednání s dodavatelem

jsem byl pfiizván i já.

Poãet úãastníkÛ porady mi vyrazil dech: bylo tam minimálnû pat-

náct lidí.

Pouze jeden (ano JEDEN) z pfiítomn˘ch byl zástupcem dodavatele

nábytku. Náhodou sedûl pfiímo proti mnû, dobfie jsem jej tedy mohl sle-

dovat zblízka. 

K odstranûní absolutní cizojazyãné komunikaãní neschopnosti

pracovníkÛ z ústfiedí byla pfiizvána profesionální nûmecká tlumoãni-

ce. ·lo o jeÏibabu neodhadnutelného vûku. KdyÏ mûla pfietlumoãit

vûtu holou o tfiech slovech, byla schopna plynnû hovofiit i ãtvrt hodi-

ny, vlastnû vÏdy do momentu, neÏ ji nûkdo dokázal nûjak obratnû

zarazit.

„V proudu vody by mohly bejt i osvûtlen˘ placat˘ ‰utráky!“

Byli jsme doslova uchváceni pfiedstavou dravé horské bystfiiny

tekoucí rychle napfiíã celou bankovní halou.

Architekti tuto revoluãní my‰lenku zapracovali do projektu, vãetnû

filtrÛ, nuceného obûhu vody, dvou silnû vy‰pulen˘ch mÛstkÛ, spodní-

ho osvûtlení bublajícího toku a nezbytn˘ch ‰irokoplecit˘ch kapradin

a bujar˘ch pfiesliãek.

Nezapomnûlo se ani na reflektory, ani na ty bujaré placáky z kfie-

mene.

„Na poboãce v Hradci Králové uÏ mají v hale fontánu se zlatou ryb-

kou, tekoucí potÛãek ale nemá zatím vÛbec nikdo!“

Moc jsme si v‰ichni libovali.

Tû‰ili jsme se na tu nejkrásnûj‰í bankovní halu na celém svûtû.

„Jíro, dûdek ti z projektu vy‰krtnul potÛãek,“ oznámil mi se smutn˘m

úsmûvem na jedné z ãetn˘ch porad fieditel Kranz. „Cel˘ projekt pode-

psal beze zmûny, ale ta voda, ta voda prostû musela pryã…“

„Co kinderspielplatz?“

„V‰echno je, Jíro, podepsan˘, jak ti to fiíkám. V‰echno – vãetnû dût-

sk˘ho koutku. Byl by bejval pro‰el snad i ten ná‰ pfieslavnej horskej

potok… JenÏe generální dûdek byl osobnû nedávno nûkde v Nûmecku:

vlezl na jakousi nabobsky bly‰tivou bankovní halu, a to pfiesnû ve chví-

li, kdy nûjakej postar‰í kofien v kvádru do podobn˘ho v podlaze zapu‰-

tûn˘ho horsk˘ho potÛãku upadl. Právû se prej, na stfiedu t˘ pfiekrásn˘

haly, totálnû zmáãenej, sápal z t˘ vody ven!“

Po zásahu generálního fieditele byla horská bystfiina v diagonálním

klientském prostoru haly ve ·tûtkovû ulici nahrazena fádními kfiesílky

pro klienty a sadou kvûtin v metr ‰irok˘ch kofienáãích.

Ostatnû, byl to jeden z posledních fiídících aktÛ profesora Puãka,

generálního fieditele Investiãní banky, státního penûÏního ústavu. 

Masivní interní vy‰etfiování, které se rozebûhlo prakticky soubûÏnû

s prvními ãlánky dehonestujícími cel˘ ná‰ slavn˘ a prestiÏní penûÏní

dÛm, okamÏitû smûfiovalo k nejstar‰í a nejvût‰í ze v‰ech poboãek IB,

coÏ byla poboãka Prokopova, pfiestûhovaná nyní do Ol‰anské ulice.

Vedlo aÏ k padání hlav, které nabralo podobu v na‰í zemi obvyklou:

dobrovolnû vynucen˘ odchod fiídících pracovníkÛ poboãky.

Kauza se v bance bohatû probírala a rozdiskutovávala. Pfiím˘m

následkem byla obrovská série ‰kolení a mimofiádn˘ch bankovních
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bych si dal kafíãko, zatáhl mû do kanceláfie, kde jsme plánovan˘ch 20

minut prokecali. 

Ve tfietí poboãce se situace opakovala. Zde jsem ale uÏ úplnû bez

obalu poÏádal, zda bych mohl vidût jejich trezor. Ptal jsem se dokonce,

kolik Ïe tam mají na hotovosti a jaké pouÏívají bezpeãnostní zaji‰tûní.

V‰echno mi ukázali. V Rakousku se s niãím netajili. Nenarazil jsem

nikde ani na sebemen‰í náznak, Ïe by COKOLIV utajovali.

(Jen pro upfiesnûní: U nás patfií technologie a vybavení trezorov˘ch

místností, jejich bezpeãnostní zafiízení, a pfiedev‰ím mnoÏství a stav

uloÏen˘ch prostfiedkÛ k nejpfiísnûji tajen˘m skuteãnostem, ke kter˘m

nemají pfiístup ani zamûstnanci poboãky, natoÏ kdokoliv z poboãek

cizích. V Rakousku pfied jedenácti lety, tedy v dobû P¤ED masivním

nástupem produktÛ elektronického bankovnictví, byly na poboãkách

bûÏnû skladovány bankovky v fiádu stovek milionÛ ATS. Já jsem je tam

vidûl.) 

Skuteãnû jsem se vnitfinû nad˘mal, rozpínal a kynul.

Vyrostl jsem tenkrát v Rakousku ve vlastních oãích nejménû o ‰est

metrÛ. Rakou‰tí fieditelé bank mû oslovovali „pane fiediteli“, nûktefií

dokonce „pane kolego,“ coÏ jsem ov‰em ihned ‰mahem odmítal, v ang-

liãtinû to jde lehce, oslovoval jsem je, po uvítacím stisku rukou, kfiest-

ním jménem, to v‰e anglicky, jin˘mi slovy: tykali jsme si.

KdyÏ jsem se v pozdním odpoledni blíÏil k Zell am See, byl jsem ve

skvûlé sebestfiedné náladû.

Ubytování mi Erich zajistil v hotelu MŒvenpick, bezpochyby nejvût-

‰ím a nejdraÏ‰ím hotelu u jezera, právû u toho jezer, podle kterého se

Zell am See jmenuje. KdyÏ jsem na recepci hotelu ohlásil své jméno,

ihned mû telefonicky spojili s Erichem, se kter˘m jsme pouze upfiesni-

li ãas veãefie v hotelové restauraci. V prÛbûhu mého kratiãkého telefo-

nátu s Erichem mi naservírovali „uvítací koÀáãek“ a poté ke mnû pfii-

stoupil jak˘si liftboy a otázal se na zavazadla. Úplnû nesmyslnû jsem

mu vrazil do ruky svoji malou aktovku a následoval ho. Zavedl mû do

prvého patra, kde moji smû‰nou ta‰tiãku postavil pfiesnû na stfied obro-

vitého apartmá s v˘hledem na jezero. Dal jsem mu trinkgeldt, ostatnû

na nûj také ãekal, a on mû zanechal o samotû.

Na obfiím psacím stole jsem objevil osobní uvítání fieditele MŒven-

picku na ruãním papífie zaãínající slovy:

Dear Mr. Jiri Odvarka. A jako Ïe mû osobnû vítá, pfieje piccobello

pobyt, doufá, Ïe budu se sluÏbami hotelu M. spokojen, vûfií, Ïe kaÏdé

Písemné rozhodnutí ústfiedí o vybraném dodavateli a schváleném

finanãním objemu pfiitom jiÏ existovalo. Handrkování nemûlo vÛbec

Ïádn˘ rozumn˘ obsah, ale ani jin˘ smysl neÏ partikulární ha‰tefiení

mezi pfiítomn˘mi tlachav˘mi pány.

JeÏibaba v masce tlumoãnice to sv˘mi Ïvásty jen umocÀovala!

Porada trvala asi ‰est hodin.

Pfiedbûhnu: dodan˘ nábytek je opravdu skvûl˘, slouÏí dobfie dodnes

a je s ním v‰eobecná spokojenost.

KdyÏ jsem zpucoval obãerstvení, bohatû pokoufiil a poÏil nûkolik kafí-

ãek, zaãal mû cel˘ ten absurdní tyátr nudit. TytéÏ pocity jsem zcela ne-

omylnû postfiehl ve tváfii „dodavatele“. Jsa veden náhlou inspirací zku-

‰ebnû jsem k nûmu vypálil zlehãující sentenci o papalá‰ích. Anglicky.

OkamÏitû moji poznámku skvûle returnoval.

Zbytek porady jsme jiÏ s architektem Erichem Richtengelem 

angliãtinu neopustili. Nikdo dal‰í v místnosti nám nerozumûl a funk-

cionáfii z ústfiedí nás zjevnû k niãemu nepotfiebovali, neboÈ si úplnû

vystaãili navzájem.

Erichovi i mnû bylo naprosto jasné, Ïe na vûci máme osobní zájem

jenom my dva, já budu se sv˘mi kolegy objednan˘ nábytek pouÏívat,

Erich bude nábytek ve své továrnû vyrábût, kompletovat a dodávat. 

Od prvé vtefiiny na‰í „britské“ konverzace se mi Erich velice zamlou-

val, byl ostfie sarkastick˘ a mûl fiadu ironick˘ch postfiehÛ a situaãních

‰pílcÛ. SnaÏil jsem se (No ov‰em! Jak jinak.) nezÛstávat pozadu, takÏe

nám obûma ta sedánka rychle utekla.

Po skonãení porady mû Erich pozval do nábytkárny v rakouském

Uttendorfu, blízko Zell am See. Dohodli jsme, Ïe na prohlídku jeho

továrny pfiijedu v dobû, kdy se bude vyrábût nábytek pro na‰i halu.

A tak jsem po t˘dnu vyrazil do Rakouska. Erich mi cestu pfiikofienil iti-

neráfiem s pûti zastávkami v rÛzn˘ch rakousk˘ch bankách, které vyba-

voval nábytkem dfiíve neÏ nás. 

Mûl to skvûle proaranÏováno. KdyÏ jsem se v urãenou hodinu obje-

vil v první poboãce, stál jiÏ ve dvefiích ztopofien˘ fieditel a anglicky mû

osobnû uvítal. Provedl mû bankovní halou a já jsem, nejen ze zdvofii-

losti, ErichÛv nábytek pochválil.

KdyÏ jsem nasedal do auta a vyjíÏdûl ke druhé poboãce, fiekl jsem si,

Ïe Erichovu reÏii tro‰iãku nabofiím a dochutím. I v druhé poboãce stál

fieditel ve dvefiích a opût mû oslovil a uvítal. KdyÏ jsem mu naznaãil, Ïe
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mnûl, Ïe musí je‰tû nûco domluvit s manÏelkou, a ode‰el. Chápal jsem

ho, doma mám totiÏ také jednu. Ano.

Ov‰em.

Nechtûlo se mi tak ãasnû, noc byla je‰tû mladá, bloudit ohromn˘m

apartmánem, nechtûlo se mi uÏ ani z hotelu ven. Popíjel jsem tedy

pivíãko. HostÛ v Cafedancebaru jiÏ zb˘valo jen nûkolik. Díval jsem se

na oblohu plnou hvûzd, které byly na dosah.

Vtom jsem zaslechl pfiesnû hudbu svého srdce: Procol Harum!

V poloprázdném Cafedancebaru hrál, ale pfiedev‰ím skvostnû zpíval

varhaník-strojovník skladbu Salty Dog. Je to skladba sloÏitá, dramatic-

ká a nesmírnû pomalá, popisuje smrt námofiníkÛ z lodi jménem Salty

Dog. Po závûreãném akordu si strojovník dal pauzu a usedl ke stolu,

kter˘ stál poblíÏ jeho kombajnu.

Neváhal jsem ani vtefiinu, bafnul jsem rozpité pivo, a uÏ jsem sedûl

s ním. (No vetfiel jsem se.) Varhaník-zpûvák-strojovník byl Ital zhruba

mého vûku. Jmenoval se Ernesto. Se zaujetím jsme diskutovali o sklad-

bách Procol Harum, Ernesto umûl v‰echny. 

âasem si k na‰emu stolu pfiisedla i mladá barmanka, která se samo-

zfiejmû s Ernestem velmi dobfie znala.

Najednou koukám – v Cafedancebaru jsme sami tfii, Ernesto balí

a barmanka mi dává úãet. 

Úãtovaná ãástka mi vyrazila dech.

Ov‰emÏe si ji pamatuji, nadosmrti to ãíslo nezapomenu, vám v‰ak

prozradím, Ïe za tu cifru lze v Rakousku zakoupiti horské kolo vy‰‰í

stfiední tfiídy.

Zaplatil jsem.

Velice srdeãnû jsme se s Ernestem i barmankou rozlouãili a já jsem

odjel liftem do svého nepfiehlednû velkého apartmánu.

Byly tfii hodiny ráno.

Pfiesnû v osm hodin, jak bylo domluveno, jsem vzal za kliku direktor-

ské kanceláfie Ericha Richtengela. 

Bylo mi ‰oufl. Jazyk se mi lepil na patro. Uvnitfi mé hlavy bylo ales-

poÀ padesát pidi trpajzlíkÛ, ktefií mû klovali malinkat˘mi cepínky.

Ve chvíli, kdy jsem dvefie otevfiel, udûlalo se mi okamÏitû dobfie. Zafi-

val jsem smíchy! Za stolem sedûl Erich a byl barvy zelené. Pfied ním

stála dvoulitrovka Mineralewasser a „pan fieditel“ zrovna rozpou‰tûl ve

sklenici ‰umiv˘ aspirin.

mé pfiání jeho kvalifikovan˘ personál splní, Ïe se budu vÏdy rád do

hotelu M. vracet etc.

Byl jsem tak ‰okovanej, Ïe jsem si dopis fieditele hotelu opravdu cel˘

pfieãetl. Byl to jasn˘, ruãnû psan˘ originál: Ïádné Xééro. 

Zjistil jsem, Ïe appartement je rozmístûn na tfiech podlaÏích, objevil

jsem tfii veliké loÏnice, tfii ohromné koupelny a saunu.

Dal jsem si spr‰ku, oholil jsem se, vymûnil ojeté jiÏ prádlo a bystfie

vyrazil do hotelového restaurantu. Erich uÏ tam sedûl.

Veãefie to byla opulentní.

Velice opulentní.

Nezapomnûl jsem Erichovi podûkovat za nádherné odpoledne v pûti

poboãkách odli‰n˘ch rakousk˘ch bankovních domÛ. KdyÏ jsem mu

vylíãil i gradování sv˘ch zámûrnû nesmysln˘ch poÏadavkÛ, fiehtal se

jako magor.

Po veãefii jsme se s Erichem pfiesunuli kamsi do vy‰‰ích pater hote-

lu MŒvenpick, do sálu, jehoÏ struãn˘ popis mi ãiní veliké obtíÏe: byl

tam parket, ale nebyla to vyloÏenû tanãírna, byl tam nepfiehlédnuteln˘

bar, ale nebyl to v˘slovnû noãní podnik, vypadalo to zfietelnû jako

kavárna, ale… atd. Nejvíc mû uchvátila roztahovací sklenûná kupole

pfiímo nad parketem. Bylo jasno, venku jiÏ tma, hvûzdy visely úplnû na

dosah ruky… 

V Cafedancebaru nebylo plno, pfiímo na parketû stála neuvûfiitelná

klávesová strojovna, kterou obsluhoval jedin˘ hráã, zvuk to mûlo jako

originální big band.

Za zvukÛ náladové hudby veãer plynul velmi sladce. Piveãko jsme

s Erichem pravidelnû stfiídali s calvadosem. V prÛbûhu veãera jsme pfii

oboustrannû plodné konversaci zjistili dva opravdu ‰okující momenty.

První: 

(jen to povaÏte) oba jsme se narodili v roce 1948, oba jsme ve zna-

mení Ryb, oba jsme narozeni v prvém t˘dnu bfiezna. Já jsem ov‰em

o dva dny star‰í.

Druh˘:

(jen to povaÏte) mÛj krásn˘ dûdeãek pracoval v bance ve Vídni. Po

první svûtové válce se z Vídnû odstûhoval do Prahy, protoÏe dostal

místo v nové bance. ErichÛv dûdeãek byl po druhé svûtové válce s celou

rodinou brutálnû a násilnû odsunut z na‰eho Náchoda do Rakouska. 

No, není ten svût absurdnû zvlá‰tní?

Byl to skvûl˘ veãer. BohuÏel tûsnû pfied desátou si Erich náhle vzpo-
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Risknul jsem to.

Jemnû jsem do Ericha drcnul a svûfiil ho tak tomu sklenûnému

karuselu. Erich udûlal nûkolik vrávorav˘ch krÛãkÛ, a já jsem spatfiil

pfies sklo, jak hotelov˘ zfiízenec na druhé stranû pfiejímá moji vyexpe-

dovanou zásilku.

Gestem jsem mu podûkoval…

Pouhé dva dny po této bfiitké epizodû se dostavil do mé bankovní

Office zablácen˘ messenger na bicyklu. Doruãil mi urgentní kartóno-

vou trubici odeslanou z Uttendorfu. KdyÏ jsem trubici otevfiel, vypadla

z ní vûrná kopie filmového Oscara. Pozlátkem záfiící so‰ku mám ve své

kanceláfii dodnes.

Na Oskárkovû podstavci je nápis: „You are the GREATEST.“

Stûhování z provizorního provozu do nové bankovní haly v pfiízemí

probûhlo o víkendu. V pátek 5. ãervna 1992 jsme se odpoledne rozlou-

ãili s úplnû posledním klientem ve tfietím patfie a zahájili vûdecky

detailnû rozplánovan˘ pfiesun. V prÛbûhu soboty jsme zaãali s instala-

cí poãítaãÛ. 

V˘poãetní techniku mûl odbornû instalovat poboãkov˘ specialista

Zdenûk Ritz, kter˘ se v‰ak z neznám˘ch dÛvodÛ na pracovi‰tû nedosta-

vil. Neãekali jsme na nûj a zaãali jsme protahovat kabely nábytkem

a zdvojenou podlahou haly.

Kolem poledního se Zdenûk koneãnû na pracovi‰ti objevil. Na tváfii

mûl charakteristick˘ záhadn˘ úsmûv, kter˘m mû vÏdy dokázal bezpeã-

nû vydráÏdit aÏ k nepfiíãetnosti. Kromû tohoto úsmûvu s sebou je‰tû

pfiivedl jakousi svojí pfiítelkyni a chlupatého pejska. 

Hafu‰ovi se na‰e nová bankovní hala velice zalíbila. Vesele po‰tûká-

val a ohromn˘m tempem lítal z jednoho konce haly na druh˘. Ele-

gantnû pfii tom pfiekonával nejrÛznûj‰í pfiekáÏky: pfiepravky plné v‰e-

moÏn˘ch ‰anonÛ, hromady kabelÛ, dosud neuloÏené stohy tiskopisÛ,

otevfiené vstupy do dvojité podlahy a podobnû. Ostatnû ZdeÀkova pfií-

telkynû se k pejskovi záhy pfiidala, prohánûla ho, a ten jí lstivû unikal

pomocí plavn˘ch jeleních skokÛ, rÛzn˘ch úhybn˘ch manévrÛ a neãe-

kan˘ch kliãek. Vesele si pfiitom po‰tûkával.

„Tak dost!“

Zafival jsem jako ranûn˘ bizon. „Tady nemáte co dûlat, milá sleãno!

Vezmûte si svého chlupáãe a… a… a na shledanou!“ Pokynul jsem

k posuvn˘m dvefiím, kde dosud podfiimoval v kfiesílku ãlen bankovní

Ericha mÛj zjev také rozveselil. Musel jsem vypadat je‰tû hÛfi neÏ

on. KdyÏ jsme oba poÏili nûkolik ‰umiv˘ch aspirinÛ a pokofiili i tu fla‰-

ku minerálky, provedl mû Erich po továrnû.

Po obûdû jsme se rozlouãili.

MontáÏ nábytku v na‰í nové bankovní hale probûhla bez problémÛ.

Asi po tfiech t˘dnech mi Erich zatelefonoval z velmi luxusního praÏ-

ského hotelu, zajel jsem ho tam vyzvednout a ve dvou jsme vyrazili

prostû: „down town“. TaÏení mûstem jsem tentokrát plánoval já. Pfii

nástinu svého plánu jsem akci i poeticky pojmenoval: „Turné ãtyfi

mÛstkÛ“. 

To se Erichovi velmi líbilo, neboÈ jeho domovsk˘ Uttendorf leÏí na

spojnici mezi Innsbruckem a Bishofshofenem, kde se Turné ãtyfi mÛst-

kÛ opravdu skáãe. MÛj akãní plán byl prost˘, budeme v City obcházet

historicky nejstar‰í knajpy, v‰ude si dáme jedno pivko a jednoho tajtr-

líãka!

Hned v prvé hospodû (320 let v provozu) se mÛj akãní plán ukázal

jako velice sporn˘ a problémov˘. Po poÏití piveãka s pumprlíãkem

Erich sedûl, Ïvanil, konzumoval dal‰í piveãka a fernety, prostû zved-

nout ho k pfiechodu na dal‰í „skokansk˘ mÛstek“ byl tûÏk˘ problém.

KdyÏ jsme usedli do ãtvrté putyky v pofiadí a objednali pivínko s fer-

netem, Erich náhle zkolaboval.

Z ‰armantního a vtipného spoleãníka byla v jedné vtefiinû beztvará

troska. Pfiekvapilo mû to. Sám jsem se teprve rozcviãoval a temperoval

útroby k v˘konu.

Bylo pfied pÛlnocí. Pochopil jsem, Ïe ho nemohu ani opustit, ale ani

svûfiit praÏskému taxíku. Pfied hospodou, na vzduchu, sice Erich zleh-

ka oÏil, tím to ale bylo je‰tû hor‰í. Hodil jsem si jeho paÏi kolem krku

a jal se ho vláãet smûrem k hotelu. Oba jsme zhruba stejnû velcí, oba

kolem sto kil. 

Celou cestu, zbrocen potem, jsem se trápil my‰lenkou, co s ním

udûlám v hotelu? ·acovat ho pfiece, hledaje klíãe, nemÛÏu. Moji neleh-

kou cestu mi Erich kofienil neustál˘m, pravdûpodobnû i vesel˘m

monologem, Ïel v nûmãinû, které nerozumím. KdyÏ jsme se spoleãnû

dosm˘kali aÏ pfied sklenûn˘ otoãn˘ vchod hotelu, spatfiil jsem na opaã-

né stranû toho rondelu svalnatého hotelového zfiízence v uniformû.

Na hlavû mûl cylindr.
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Oba rétofii poté je‰tû odbornû pfiestfiihli slavnostní pásku, kterou

drÏela Vûrka Kocourová s Janou Podhorovou.

Aãkoliv MaÀána vÏdy a v‰ude zÛstával zásadnû jako poslední, smû-

rem k hotelu Forum pfiekvapivû vykroãil jako první.

Hala se pomalu vyprazdÀovala. âerní baleÈáci uklízeli a balili své

nádobíãko. Za ãtvrt hodiny bylo po v‰em.

Prohlédl jsem celou halu a odstranil tu i onde nûkolik poloprázd-

n˘ch sklenic. Nalezl jsem rovnûÏ nûkolik pln˘ch lahví, které byly ukry-

ty na tûch nejpfiekvapivûj‰ích místech. Tyto plné lahve jsem odpoledne

pfiedal vybran˘m poboãkov˘m expertÛm pfii jejich odchodu z práce. 

Do atria hotelu Forum se mi ale nijak moc nechtûlo.

PfiibliÏnû pÛl hodinky po odchodu úãastníkÛ slavnosti, kde se vzal,

tu se vzal, zcela osamûle a zasmu‰ile stál uprostfied poloprázdné haly

nov˘ generální fieditel Investiãní banky Jifií Truhláfi.

Znal jsem ho dosud pouze od vidûní z nûkolika porad. 

Pfiistoupil jsem k nûmu a pfiedstavil se.

Podali jsme si ruce.

Ve velikém prostoru nové haly se mi zdál nov˘ generální fieditel je‰tû

mnohem men‰í neÏ pfiedtím na poradách.

Nabídl jsem mu, Ïe ho provedu po celém provozu, a souãasnû jsem

jej informoval o tom, Ïe slavnost pokraãuje v hotelu Forum. Neproje-

vil v‰ak zájem ani o ná‰ provoz, ani o spoleãensk˘ raut.

Byl jaksi zamy‰len˘ a oãividnû ani mému monologu nenaslouchal.

Stále si zasmu‰ile prohlíÏel novou bankovní halu z toho jediného bodu,

kde stál:

„Po‰lu vám sem poradce. Mám dva kanadské poradce.“

Potom, se stejnou rychlostí, jak se objevil – sim sala bim –, se zase

vytratil. 

Pár dnÛ nato volala Vûrka Kocourová, Ïe mám pfiijít do fieditelny.

KdyÏ jsem vstoupil, sedûl Jirka Kranz na svém místû a jaksi opodál

dva ameriãtí dÛchodci. Tedy oni vyloÏenû VYPADALI jako dva ameriãtí

blahobytní dÛchodci na v˘letû v Evropû. Byli oba vzornû spoleãensky

odûni a smáli se na mû pfiátelsky sv˘mi nepfiehlédnutelnû profesionál-

nû zhotoven˘mi umûl˘mi chrupy.

Pánové mi podali své vizitky. Z nich jsem se dozvûdûl, Ïe jsou to

kanad‰tí poradci generálního fieditele, pánové Cuttingham a Varno.

KdyÏ povstali ze Ïidlí, opravdu jsem se vydûsil, neboÈ Mr. Cuttingham

ochranky. Jak jsem pokynul rukou jeho smûrem, vyskoãil dosud spící

Scherifos z kfiesla a hotovil se k odchytu toho rozdovádûného ohafie.

Nebylo to v‰ak zapotfiebí.

Dívka ke mnû udûlala jen jakési opovrÏlivé „pffffff“, otoãila se, potom

mlaskla na psa a spoleãnû bez pozdravu opustili halu.

„KdyÏ jsi je vyhodil, tak to já jdu taky,“ okamÏitû reagoval Zdenûk

Ritz a dorazil mû dal‰ím ze sv˘ch nepochopiteln˘ch a aÏ neuvûfiitel-

n˘ch úsmûvÛ.

Pro‰el lítaãkami ven, kde se pfiidal k ãekající dívce s pejskem. 

Na hale bylo ticho.

Proboha snad to nûjak zvládneme i bez toho geniálního idiota, mys-

lel jsem si v duchu.

V prÛbûhu sobotního odpoledne jsme postupnû oÏivovali jedno pra-

covi‰tû za druh˘m. Veãer jsme je‰tû v‰echno pfiekontrolovali a halu

peãlivû uklidili.

Byli jsme se v‰ím hotovi.

V pondûlí 8. 6. 1992 v osm hodin ráno jsem uvítal historicky prvního

klienta v pfiízemní hale poboãky IB ve ·tûtkovû ulici.

Pfiedal jsem mu firemní igelitku plnou propagaãních pfiedmûtÛ.

Slavnostní otevfiení poboãky ·tûtkova probûhlo pfiibliÏnû o ãtrnáct dní

pozdûji; byli sezváni v‰ichni v˘znamní hodnostáfii tehdej‰í Investiãní

banky. Slavnost se konala za plného provozu.

PfiibliÏnû ãtvrt hodiny pfied zahájením obfiadu se na na‰i poboãku

dostavila skupina vzorovû secviãen˘ch ãí‰níkÛ z hotelu Forum. Mûli na

sobû fraky a po obrovské hale se pohybovali s pln˘mi podnosy ‰ampaÀ-

ského tak elegantnû a pfiitom bleskurychle, Ïe to vzdálenû vypadalo,

jako by grupa ãern˘ch baleÈákÛ ti‰e tanãila klouzav˘ a velmi ladn˘

waltz.

Pfiíchozí klienti, zamûstnanci provozu a pozvaní hosté do sebe zve-

sela pfieklápûli jednu ãí‰i perlivého moku za druhou.

Hala se postupnû zaplÀovala.

Slavnostní projev pfiednesl fieditel poboãkového odboru ústfiedí

Miroslav MaÀáãek zvan˘ MaÀána. Mluvil vzletnû a na‰tûstí velice krát-

ce. Jeho bfiitké teze po nûm zopakoval je‰tû jednou fieditel poboãky Jifií

Kranz, kter˘ navíc doplnil inormaci, Ïe v‰ichni hosté jsou zváni na

malé obãerstvení, které bude servírováno v atriu hotelu Forum.
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né poradû fieditel Kranz. „Od listopadu 1992 pojedeme v na‰em vlast-

ním bankovním systému.“

Zahledûl se dlouze do pfiipravené osnovy a pokraãoval: „V‰echny

organizaãní jednotky jsou povinny uvolnit do sedmého patra jednoho

pracovníka se zku‰eností s v˘poãetní technikou. NepÛjde o Ïádnou

zápÛjãku, je to pfievod zamûstnance natvrdo, od nás na ústfiedí IB. Chci

sly‰et jména. Chci ta jména sly‰et ihned.“

„Zdenûk Ritz,“ ohlásil jsem nevzru‰enû bez jakéhokoliv dlouhého

uvaÏování.

„No poãkej, Jíro, to je jedinej specialista v˘poãetní techniky, kter˘-

ho momentálnû máme! Má‰ za nûj vÛbec náhradu?“

„Mám.“

„Koho?“

„Ondru Pûcháãka z KovosluÏby, Jirka Flegl ho taky dobfie zná…“

„Znám, no jéje, Ïe znám,“ k˘val Jirka hlavou tak mocnû, Ïe jsem se

bál, aby se ãelem neudefiil o desku stolu. „Ondrá‰, ten je fakt, cháchá,

vynikající... No jéje, jejda, to bych fiek!“

Ondra Pûcháãek nastoupil do Investiãní banky za pár t˘dnÛ. ¤editel

Kranz mu ale po zralé úvaze nenabídl uprázdnûn˘ post po ZdeÀku Rit-

zovi, ale velice správnû usoudil, Ïe v nejbliÏ‰í budoucnosti budeme spe-

cialistÛ v˘poãetní techniky potfiebovat mnohem víc. Ondru Pûcháãka

tedy pfiijal na pozici vedoucího útvaru v˘poãetní techniky. Tomu odpo-

vídaly i Ondrá‰ovy platové podmínky. 

Pro mû samotného byla Ondrova pfiítomnost na poboãce obrovsk˘m

povzbuzením, a to nejen proto, Ïe profesionálnû postupoval naprosto

odli‰nû od svého culivého pfiedchÛdce. âasto jsme se spoleãnû zúãast-

Àovali nejrÛznûj‰ích porad v sedmém patfie a spoleãnû diskutovali

o dal‰ích postupech.

JiÏ na pfielomu let 1991/1992 bylo rozhodnuto, Ïe budoucí pla-

tebnû zúãtovací systém Investiãní banky, kter˘ v budoucnosti na-

hradí uÏívan˘ systém ABO, musí fungovat na v‰ech poboãkách

najednou a v reálném ãase, neboli jak se dnes správnû ãesky fiíká

„on-line“.

JiÏ v roce 1991 byly pfiijaty i nûkteré limitnû omezující parametry:

zapojení celé sítû do hvûzdy s centrálním poãítaãem v sedmém patfie

budovy na ·tûtkovû ulici, maximální poãet pfiípojn˘ch uzlÛ (poboãek)

150, maximálnû do 1 milionu úãtÛ.

nemûfiil více neÏ metr ‰edesát a byl kulaÈouãk˘, kdeÏto Mr. Varno mûfiil

nejménû dva tfiicet a byl such˘ jako s˘rová tyãinka.

Jirka Kranz s nepfiehlédnutelnou úlevou v hlase prohlásil: „Tak,

Jíro. Vezme‰ si pány poradce na‰eho pana generálního fieditele na sta-

rost.“ Pfii tom se na mû rÛznû ‰klebil a velice rychle se hotovil k mimo-

fiádnû bystrému odchodu.

Pozval jsem tedy oba kanadské poradce do haly.

RozváÏnû a usmûvavû mû následovali. Chtûl jsem jim postupnû uká-

zat i písemnosti a úãetní doklady, ale odmítli to se v‰í myslitelnou roz-

hodností. Nav‰tûvovali potom roz‰afnû na‰í poboãku fiadu dní a vyjí-

mali se zde asi jako Laurel s Hardym.

VÏdy se zdrÏeli jen tak asi pÛl hodinky hodinku, spí‰e jen sáli atmo-

sféru na‰í klientské obsluhy a spoleãensky decentnû s námi obãas kon-

verzovali.

V té dobû Mr. Cuttinghama a Mr. Varna pfiejmenovali zamûstnanci

poboãky po svém: „Kudykam a Porno je tady,“ ohla‰ovali vÏdy jejich

milou pfiítomnost do v‰ech skryt˘ch zákoutí poboãky.

Na závûr celé své misie provedli kanad‰tí poradci generálního fiedi-

tele Investiãní banky vyhodnocení: „Poboãka je vzornû fiízena a pfiístup

ke klientele je pfiímo brilantnû excelentní,“ hovofiil uváÏlivû vyschl˘

Eiffel Mr. Porno.

„To aÈ fiekne hlavnû generálovi – my to pfiece sami o sobû dobfie

víme!“ komentoval anglick˘ pfiíspûvek Mr. Porna Jirka Kranz, pochopi-

telnû v ãe‰tinû. Dokázal se pfiitom tváfiit úplnû neutrálnû.

„Doporuãujeme,“ pokraãoval smrtelnû váÏnû Mr. Kudykam, „orien-

taci poboãky smûrem ke klientele, která má peníze…“

„Oni si snad o nás o v‰ech opravdu myslej, Ïe teprv právû slejzáme

ze stromÛ…,“ kroutil hlavou a nahlas se tomu chechtal Jirka Kranz,

kdyÏ oba kanad‰tí poradci, toho ãasu na ozdravném vlastivûdném v˘le-

tû ve zlatisté matiãce Praze, plni ãetn˘ch pochval a odborn˘ch bankov-

ních doporuãení, opustili na‰i poboãku navÏdy.

JiÏ od roku 1991 se v sedmém patfie budovy na ·tûtkovû ulici formova-

la skupina pracovníkÛ ústfiedí IB, která mûla za úkol vytvofiení nového

zúãtovacího systému banky. Systém Komerãní banky ABO, v roce 1992

stále je‰tû uÏívan˘ i Investiãní bankou, z mnoha dÛvodÛ nevyhovoval. 

„Vypovídáme Komerãce systém ABO k 31. 12. 1992. Platíme jim

jako banka za zúãtování nekfiesÈansk˘ peníze,“ informoval na pravidel-
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nemuseli nav‰tûvovat maratónsko-heroické noãní porady, stále je‰tû

pofiádané kaÏdé pondûlí v místnosti Jifiího Kranze.

Námûstek Lebeda byl o pouh˘ch nûkolik t˘dnÛ star‰í neÏ já. 

„Ty jsi vlastnû úplnej stafiec…,“ dûlal jsem si z nûho pravidelnû ‰ouf-

ky, prakticky pfii kaÏdé myslitelné pfiíleÏitosti: „Nevím, proã takov˘ ples-

niv˘, roztfiesen˘ a star˘ kmety, jako jse‰ ty, vÛbec Investiãní banka je‰tû

pfiijímá? Proã na nû rovnou nepozve motostfieleckou divizi majora

Ticháãka?“

„Ty jse‰ dûdek pfiesnû stejnej jako já,“ chechtal se m˘m stál˘m ata-

kÛm Lebeda.

„To by mi fakt zajímalo, proã IB pfiijímá dal‰í a dal‰í pfiestárl˘ dar-

moÏrouty do naprosto smy‰lenejch fiídících funkcí? Beztak s Petrem

Schovánkem neudûláte tady na ·tûtkovû nic jin˘ho neÏ jenom, právû,

zejména a pfiedev‰ím to, Ïe zaãnete pfiijímat dal‰í a dal‰í úfiedníãky sem

do tfietího patra. Ve‰kerá reálná práce leÏí ale dole. U nás na provozech.

My obsluhujeme klienty, my vytváfiíme zisk. Za malou chvilenku vás

tady bude dobfie stovka a my nebudeme pomalu dûlat nic jin˘ho neÏ

vyplÀovat nekoneãn˘ hlá‰ení a rozbory, právû pro ty tvoje úfiedníky,

aby mûli co exaktnû pfiesnû sãítat!“

Pral jsem do toho nového námûstka Lebedy hned od zaãátku a veli-

ce tvrdû. Netu‰il jsem tenkrát, Ïe tûch úfiedníkÛ darmojedÛ nebude

v budoucnosti sto, ale ve vrcholné fázi aÏ kolem sto sedmdesáti.    

Námûstek Lebeda se ale nikdy nedal: 

„To, co fiíká‰ ty, velezku‰enej a pfiemoudfielej dûdku, platí pfiesnû

o ústfiedí Investiãní banky. Oni se tam snad nûjak rozmnoÏují, asi

bunûãn˘m dûlením. To centrála IB pfiece vyÏaduje po nás rozbory, hlá-

‰ení a tisíce nesmyslnejch údajÛ, kter˘ by si klidnû mohli zjistit sami!

To co mi tady pofiád pfiedhazuje‰ a naznaãuje‰, je problém asi tak stej-

nû starej jako lidstvo. Dûlníci ve v˘robû vÏdycky budou pfiesvûdãení, Ïe

bíl˘ límeãky dûlají úpln˘ kulov˘! V bance je to pfiesnû totéÏ. Jenom ti

dûlníci jste prostû vy. Vy – pracovníci na provozech!“

Plánovan˘ pfiechod od ABO na systém nového platebnû zúãtovacího

styku k 1. listopadu 1992 byl odloÏen.

Nejdfiíve o jeden mûsíc, pak o dva mûsíce…

V mamutím útvaru v sedmém patfie budovy na ·tûtkovû ulici, kter˘

se jiÏ hodnû dávno pfiejmenoval z v˘poãetního stfiediska na útvar infor-

maãních technologií, padaly dunivû odsekávané hlavy jednoho fiídicího

Právû tyto mezní poãty, které nám v‰em je‰tû zaãátkem roku 1992

pfiipadaly neuvûfiitelnû obrovské a do budoucnosti zcela postaãující, se

jiÏ v relativnû krátkém ãase po spu‰tûní – o necelé dva roky pozdûji –

ukázaly pro dal‰í expanzi banky velmi nedostateãné.

To bych ale aÏ moc pfiedbíhal v dûji.

V létû 1992 se zdálo 150 uzlov˘ch poboãek zcela vyhovujících pro

pomûrnû husté pokrytí celého území republiky. V situaci, kdy banka

mûla pár poboãek a vedla necel˘ch 300 000 úãtÛ, se tyto parametry

skuteãnû jevily jako naprosto dostateãné i pro velik˘ budoucí progres.

Nikdo tehdy nemûl kfii‰Èálovou kouli, aby v ní mohl prohlédnouti

dosud stále je‰tû jen latentnû doutnající dûje budoucnosti…

Dramatické dûje…

Jo. To teda nemûl.

BohuÏel. 

Nebo snad radûji na‰tûstí?

Prosím, buìme pozitivní.

Ondra Pûcháãek ãasem vybudoval útvar specialistÛ v˘poãetní techniky

a jeho pfiíchod byl velikou posilou na‰í poboãky.

Ostatnû nebyla to jediná podstatná zmûna. Praha byla rozdûlena na

dva regiony. Oficiálnû vznikla regionální poboãka Praha-mûsto a jejím

fieditelem byl jmenován Jifií Kranz. Pod jeho pÛsobnost nyní spadaly

poboãky Gorkého námûstí, ·tûtkova, Ol‰anská a Washingtonova.

Druhá regionální poboãka Praha-stfiední âechy se sídlem na námûstí

Republiky fiídila zatím na otevfiení pfiipravovanou poboãku v Thámovû

ulici v Praze 8 a dále v‰echny poboãky ve Stfiedoãeském kraji.

Z na‰í poboãky ode‰el Petr Sojka. Zamífiil na ústfiedí IB do útvaru

fiízení poboãek Miroslava MaÀáãka.

Z Ol‰anské pfie‰el do na‰eho tfietího patra Petr Schovánek, kterého

Jifií Kranz jmenoval sv˘m obchodním námûstkem, odpovûdn˘m za

fiízení úvûrov˘ch a depozitních obchodÛ.

Pfiedstaven nám byl novû pfiijat˘ námûstek pro ekonomiku a správu

Lebeda.

Nov˘ námûstek Lebeda se mi zamlouval.

Nejvíce si v‰ak oddechla teta RÛÏa, Míla Drahoslav a Jana Podhoro-

vá. Námûstek Lebeda se totiÏ stal jejich pfiím˘m nadfiízen˘m a oni jiÏ
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„Nezlob se. Nechci dûlat papíráka. Baví mû dûlat s lidma. Nechci jen

nûco fiídit od zelen˘ho stolu…,“ rozjíÏdûl jsem zvolna tfieskutou kaden-

ci sv˘ch dÛvodÛ.

„Dobrá, Jíro. Dobrá. Jak chce‰. Rozmysli si to je‰tû. Prosím, dej mi

vûdût. Dej mi ale vûdût co nejdfiív. Spûchá to.“

Roze‰li jsme se.

Neozval jsem se.

PfiibliÏnû t˘den po této epizodû nám byl na fieditelské poradû pfiedsta-

ven nov˘ námûstek pro provozní ãinnost oblastní poboãky Praha-

-mûsto.

¤editel Jifií Kranz jmenoval do funkce Jirku Flegla…

pracovníka za druh˘m. Opatfiení k nápravû a zkvalitnûní práce stíhalo

jiné a dal‰í „opatfiení k zaji‰tûní… zkvalitnûní… urychlení…“

K mému obrovskému pfiekvapení byl do ãela teamÛ pro budoucí

konverzi poãítaãového systému jmenován mÛj spící kámo‰ Jindra 

Slowak.

Ano, právû ten Jindra Slowak, ekonomick˘ námûstek pÛvodního

fieditele IB Oty Kureãky, kter˘ se tak skvûle prospal pod stolem poblíÏ

m˘ch neposedn˘ch nohou na oslavû padesát˘ch narozenin Jarky Pat-

rasky.

Druhé pololetí roku 1992 probíhalo na provoze ·tûtkova ve znamení

prudkého pfiílivu nov˘ch klientÛ. ¤ada elaborátÛ pfiicházejících

z ústfiedí Investiãní banky se t˘kala v‰ech provozÛ oblastní poboãky

Praha-mûsto, mnoÏství dal‰ích pokynÛ vydával i fieditel na‰í poboãky

Jifií Kranz.

Velice neformálnû jsem tedy v létû 1992 zaãal k sobû do kanceláfie zvát

vedoucí provozÛ z Washingtonky, Gorkáãe i z Ol‰anské, abychom byli

schopni k problematice zaujímat spoleãná stanoviska. âasto jsme dlouze

a velice pfiátelsky diskutovali. Cítili jsme se b˘t na jedné spoleãné lodi.

Po jedné z fieditelsk˘ch porad koncem léta 1992 mû Jifií Kranz poÏá-

dal o kratiãk˘ rozhovor.

„Heleì, Jíro,“ zaãal pováÏlivû zamy‰lenû a nezvykle pomalu. „Ty uÏ

del‰í dobu spolupracuje‰ se ‰éfama v‰ech provozÛ na na‰í oblasti.

Dobfie je zná‰. Oni znají tebe. Oblastní poboãka Praha-mûsto se v nej-

bliÏ‰í dobû rozroste o T¤ICET nov˘ch poboãek. UÏ pfií‰tí rok otevfieme

PrÛhonice, Stírku, Perlu, zrekonstruovanou Prokopku, Masarykovo,

Radlickou, Arbesák… Bude to ohromující mnoÏství práce. Prostû, byl

bych rád, kdyby ses odstûhoval zespoda z provozu sem ke mnû a dûlal

na oblasti Praha mého námûstka pro provozní ãinnost.“ 

Dlouze se mi podíval do oãí.

Mlãel jsem.

Nechtûlo se mi do toho.

Mûl jsem rád kaÏdodenní kontakt s klienty. Mûl jsem velice rád i svÛj

pracnû vyladûn˘ a secviãen˘ team dole na bankovní hale.

Mûl jsem rád i Jirku Kranze. Dosud vÏdycky jsem s ním jednal

naprosto otevfienû:

„Nezlob se.“ Vyfoukl jsem pfiedlouze koufi ze znaãnû uválené mar-

sky, kterou jsem pfied tím dlouho mnul a Ïmoulal mezi prsty.
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·TùTKOVA 18, PRAHA 4 – 1993

„Vivat Slovakia! JiÏ nikdy Ïiadny svár…,“ zpívali sborovû s obrovsk˘m

dojetím Vladimír Meãiar, Olga Kelto‰ová, Roman Zelenay, Milan

KÀaÏko a neopominuteln˘ ekonomick˘ buldozer August˘n Marián

Húska.

Vznik samostatné republiky k 1. 1. 1993 byl na Slovensku boufilivû

oslavován.

Ve zbytku rozdûleného âeskoslovenska zanechala rozluka pocit

hofice trpkého, tûÏko stravitelného knedlíku, za‰prajcovaného kdesi

poblíÏ osrdí.

Oãekávaní vzniku obou nov˘ch státÛ pfiineslo koncem roku 1992

neb˘val˘ nárÛst veden˘ch úãtÛ. Nápor klientely jsme zvládali jen s nej-

vy‰‰ím nasazením. Dennû se na mém pracovním stole vr‰ily stohy

smluv k podpisu. Celkové mnoÏství je‰tû pfied tím akcelerovala zmûna

Investiãní banky ze státního penûÏního ústavu na akciovou spoleãnost

a dále zmûna z pouhé poboãky na oblastní poboãku Praha-mûsto. Bylo

nutné pfiepisovat znova a znova v‰echny smlouvy, vymûÀovat razítka,

zmûnit úplnû v‰echny tiskopisy, podpisové vzory, ale i pfiepracovat

interní pfiedpisy. Teta RÛÏa nám dodávala potfiebné formuláfie postup-

nû a Svatka Spofika peãlivû kontrolovala, zda skuteãnû probíhá v˘mûna

star˘ch smluv za nové. To se pozdûji znovu opakovalo pfii rozdûlení

státu.

Dávno jsem jiÏ nestíhal v bûÏné pracovní dobû podepisované doku-

menty detailnû ãíst. Nechtûl jsem v‰ak svoji podpisovou pravomoc
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dárky byly opatfieny pochopitelnû i pfiiléhav˘mi návody a veskrze lyric-

ko-poetick˘mi texty. Objevilo se i nûkolik sad erotického prádla a jeden

pornografick˘ ãasopis, kter˘ v‰ak pozdûji nûkdo odcizil, coÏ bylo vefiej-

nû a boufilivû pran˘fiováno.

Bombastick˘ úspûch sklidil maliãk˘, velmi nenápadn˘ vánoãní

dáreãek, kter˘ si vylosoval Milda Cech: v‰ichni zafivali radostí, kdyÏ

Milda pfieãetl první vûtu z ti‰tûného návodu k pouÏití: „VloÏka s kfii-

délky!“

Milda pokraãoval se smrtelnû váÏn˘m v˘razem v hlasité ãetbû

instrukcí. KaÏdá vûta vyvolávala gejzíry smíchu. Jak a kterak vloÏku

s kfiidélky pfiiloÏíme, jak ji odbornû upevníme, jak zajistíme vloÏku

s kfiidélky proti zcela neÏádoucímu pohybu, nebo dokonce proti

nechtûnému pootoãení. Kterak do ní potom zasuneme...

Na závûr Milda balíãek rozbalil.

Byla v nûm mosazná vloÏka do zámku FAB.

V‰ichni úãastníci se tentokrát na vánoãní veãírek zku‰enû vybavili

spacími pytli a karimatkami. Ráno jsme v zasedaãce v‰e uklidili a pfie-

stûhovali vánoãní „stromeãek“ z prvního patra zpût do bankovní haly.

Razanci na‰eho dynamického transportu nevydrÏela Ïel ani jedna

vánoãní ozdoba.

Pozdûji jsme sklenûnou padrÈ nahradili ozdobami papírov˘mi.

Zaãátek roku 1993 probíhal plnû ve znamení oãekávaného rozdûlení

ãeské a slovenské mûny. V‰ichni na‰i klienti chtûli znát pfiedem termí-

ny mûnové odluky a zpÛsob jejího provedení. Aãkoliv v Investiãní

bance probíhala fiada ‰kolení a porad, nemûli jsme tenkrát jiné infor-

mace neÏ ty, které mohl ãerpat kaÏd˘ z denního tisku. Informace

v médiích si v‰ak ãasto protifieãily. KaÏd˘ zvefiejnûn˘ ãlánek proto

vyvolával fiadu dohadÛ a dotazÛ, které jsme nebyli schopni na pfiepáÏ-

kách, ale ani telefonicky kvalitnû zodpovídat.

Pfiijali jsme proto pfiesn˘ údaj o ukonãení platnosti ãeskoslovenské

mûny k pondûlku 8. 2. 1993 s úlevou. Celkem ãtyfii dny, kdy probíhala

v˘mûna hotovostí, jsme beze zbytku strávili v práci. Stále jsme odvádûli

neokolkované bankovky do Komerãní banky a dotovali pfiipravenou

okolkovanou mûnu. Hlavní tíÏe v˘mûny bankovek pro obyvatelstvo

leÏela na‰tûstí na Spofiitelnû a âeské po‰tû.

Na‰e banka provádûla v˘mûnu pouze právnick˘m osobám, které

u nás mûly veden úãet. V˘mûny se zaznamenávaly do pokladního dení-
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delegovat na pfiepáÏky, protoÏe jsem vûdûl, Ïe bych se tím odfiízl od

základního zdroje nov˘ch informací.

JiÏ v roce 1992 si fieditel poboãkového odboru MaÀáãek zakoupil jednu

akcii Investiãní banky.

Chodil potom po ústfiedí i po v‰ech poboãkách a v‰ude se s vlastnic-

tvím akcie IB vychloubal, ãasto ‰pr˘movnû pouÏíval vûtná spojení,

která uvozoval slovy: „My akcionáfii jsme toho názoru, Ïe…“ 

Prakticky v‰ude se sv˘m typick˘m ãern˘m humorem slavil úspûch.

Je‰tû pfied koncem roku jsem si zavolal Mirka He‰e a Jardu Vlka:

„Míro, ty jsi b˘val˘ lesník, mohl bys sehnat nûjak˘ extra speciální

vánoãní stromeãek pro na‰í halu?“

„Jasnû,“ zamruãel bodfie Míra a já jsem se obrátil k Jardovi:

„PomÛÏe‰ mu, prosím tû, ten rozko‰atûlej dub pfiivézt?“

Míra sehnal na „svém polesí“ pfiekrásn˘ strom: kmen mûl minimál-

nû 15 centimetrÛ v prÛmûru. Délku stromu upravili oba rafinovaní

konstruktéfii na milimetr pfiesnû na svûtlou v˘‰ku haly IB ve ·tûtkovû

ulici. Souãasnû s tímto stromeãkem pfiivezli i stojan, kter˘ svafiili

doslova na kolenû v garáÏi Jardy Vlka. Stojánek stromeãku byl zhoto-

ven z profilové oceli IE 120 milimetrÛ, kaÏdé ze ãtyfi ramen mûfiilo

metr sedmdesát. PeÀ obrovského stromu byl do stojánku upevnûn

tfiemi silnû archaick˘mi a mamutími ‰rouby, jejichÏ velikost bezpeãnû

naznaãovala, Ïe byly odcizeny buì z nûjaké lokomotivy, parního válce,

nebo z vyslouÏilého sentinelu.

Topofiení a vztyãování stromu se zúãastnili v‰ichni zamûstnanci

muÏného pohlaví; v hale se vyjímal mohutnûji neÏ primátorsk˘ vánoã-

ní stromek na Staromûstském námûstí.  

Vánoãní besídku jsme v roce 1992 uskuteãnili v prvním patfie budo-

vy na ·tûtkovû v ohromné zapÛjãené zasedaãce po firmû StavprÛm.

Pozvali jsme osazenstvo provozu z Gorkého námûstí. Vánoãní 1992

byla poslední spoleãenskou akcí, které se zúãastnily oba provozy

pÛvodní jedné poboãky spoleãnû.

Opût jsme zpívali koledy a o anonymní dáreãky se stejnû jako pfied

rokem losovalo. Zpûv koled ponûkud naru‰ovala Svatka Spofika, která

se neustále doÏadovala: „Jifiíku – dej tam Jó, tfie‰nû zrály… Jifiíku… Jó,

tfie‰nû zrály…“

Mezi vánoãními dárky v roce 1992 hrály absolutní prim preservati-

vy nejrÛznûj‰ích proveniencí, velikostí, barev, tvarÛ a pfiíchutí. Tyto
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S ustanovením námûstkÛ oblastní poboãky Praha-mûsto do funkcí

v roce 1992 zmûnil fieditel Jifií Kranz i styl sv˘ch porad, které byly novû

pofiádány pfiibliÏnû jednou za mûsíc, ale uÏ jako porady dvoudenní

a v˘jezdní. Nav‰tûvovali jsme rÛzné hotely v okolí Prahy. Tûchto

v˘jezdních porad se vÏdy zúãastÀovali kromû vedoucích pracovníkÛ

poboãky Praha-mûsto i vy‰‰í papalá‰i a hlavouni z ústfiedí banky. Na

Ïádné z tûchto v˘jezdních porad nechybûl veãer fieditel poboãkového

odboru Miroslav MaÀáãek zvan˘ MaÀána. VÏdy jsme spoleãnû diskuto-

vali o na‰í práci, bylo ãasto velice uÏiteãné znát fie‰ení obdobn˘ch pro-

blémÛ z pohledu a pfiístupu jin˘ch poboãek.

Detailnû se po vût‰inu nocí u naplnûné sklenky rozebíralo, kdo má

jaké roztodivné a podivné klienty. Shodovali jsme se bez v˘jimky v tom,

Ïe devadesát devût procent na‰í klientely jsou slu‰ní a v˘borní lidé, se

kter˘mi je radost se pracovnû st˘kat, ov‰em pravidelnû se dostaví na

poboãku nûjak˘ ten bizarní exot v˘slovnû jen za úãelem vyvolání nûja-

kého peprného skandálu.

„KaÏdá poboãka má mezi sv˘mi klienty toho svého vlastního,

naprosto autentického a nefal‰ovaného poboãkového idiota,“ probral

se náhle z úsmûvného polospánku Míra MaÀána. „To je, to je… To je

pfiímo FYZIKÁLNÍ ZÁKON!“ prohlásil nauãnû. Potom opût upadl do

kómatu, kter˘ se v‰ak v jeho provedení rovnal pfiipravenosti elektro-

nického zafiízení formou „stand by.“

K rozbûhu byl pfiipravován projekt SMR pro mimoburzovní obchod

s cenn˘mi papíry. Na ústfiedí bylo rozhodnuto, Ïe centrální úãet systé-

mu, tzv. Mambo úãet tohoto v˘znaãného klienta, bude veden na poboã-

ce ·tûtkova. S Ondrou Pûcháãkem jsme byli jmenováni ãleny pfiíprav-

ného teamu. V urãeném ãase jsme se dostavili do zasedaãky ústfiedí IB

na Václavském námûstí, kde se konala první porada projektu SMR.   

Pfii vstupu do místnosti se na nás doslova vrhl mal˘ Ïoviální muÏí-

ãek, pfiipomínající figurou malinkatého ply‰ového méìu:

„Jsem docent Kladívko,“ pfiedstavil se ten kulaÈouãk˘ pumlíã a se

‰irok˘m úsmûvem nám vfiele tiskl ruku.

Jak pfiicházeli dal‰í a dal‰í pracovníci Investiãní banky, vítal je

docent Kladívko pfiesnû stejnû srdeãnû. S t˘mÏ osobit˘m ‰armem se

louãil s nûkter˘mi zamûstnanci, ktefií zfiejmû do zasedaãky zabloudili

jen omylem, neboÈ se zvedli k obchodu prakticky ihned po zahájení

porady.
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ku. Nejvût‰í klienty jsme si pfiedem objednali na sobotu a nedûli, kdy

byla banka pro vefiejnost uzavfiena.

KaÏd˘ den jsme pfiesto aÏ ãtyfiikrát dotovali a odvádûli. Objem pfie-

váÏen˘ch hotovostí se pohyboval kolem tfiiceti aÏ padesáti milionÛ

v jedné zásilce. 

Druh˘ den probíhajících v˘mûn se do bankovní haly dostavil obrov-

sk˘ pfiiãmoudl˘ muÏ, kter˘ chtûl hovofiit pouze se samotn˘m nejvy‰‰ím

‰éfem.

Zavolali mû k nûmu.

MuÏ stál uprostfied haly a u jeho nohou spoãíval kufr takové veli-

kosti, Ïe bychom jej v âechách oznaãili bez váhání kufrem lodním.

„Co pro vás mohu udûlat?“ otázal jsem se po velice mdlém stisku ruky

ze strany pfiiãmoudlíka. Mûl na sobû koÏich podivuhodnû Ïluté barvy,

kter˘ pozdûji poboãkové oborové expertky oznaãily za prav˘ koÏich

z postar‰ího jiÏ velblouda-albína. V bezprostfiední blízkosti jsem ucítil

intenzivní parfum nepochybnû ‰piãkové bulharské provenience.

KdyÏ neznám˘ muÏ promluvil, spatfiil jsem v jeho ústech zlat˘ zou-

bek. Mluvil anglicky velmi dobfie: informoval mû, Ïe v loìáku má pfii-

praveno deset milionÛ v ãeskoslovenské mûnû a poÏaduje v˘mûnu za

okolkované bankovky. 

„One million just for you,“ uzavfiel svoje exposé do problému.

„Máte u nás veden firemní úãet?“ Zeptal jsem se v podstatû úplnû

zbyteãnû, vidûl jsem ho poprvé – a souãasnû také naposledy v Ïivotû.

„Nemám u vás vÛbec Ïádn˘ úãet.“

„Tak to bohuÏel. Budete se muset obrátit na SBâS, totiÏ co to fiíkám,

je‰tû jsem si nezvykl: na âeskou národní banku.“

Podûkoval, pfiedvedl mi pfiitom naposledy svÛj zlat˘ tesák, popadl

loìák a odkvaãil.

KdyÏ jsem pozdû v noci téhoÏ dne, jiÏ v horizontální poloze

a v úplné tmû, popisoval znaãnû heroicky nadnesenû první polovinu

probûhlé epizody manÏelce, vydûsila se tak, Ïe rozsvítila lampiãku: 

„Proboha! Co jsi udûlal?“

„Co bych udûlal? Poslal jsem ho do háje, totiÏ, poslal jsem ho do

âNB.“

Moje manÏelka zhasla lampu.

Radovala se upfiímnû z rodinou realizované ztráty jednoho milionu

korun tak, Ïe vzápûtí blaÏenû usnula.
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Jen zdánlivû se mezi námi vÛbec nic nezmûnilo.

SnaÏil jsem se dÛslednû dûlat mrtvého brouka.

Pfiíli‰ dobfie jsem Jirku Flegla znal.

Námûstek Lebeda rovnûÏ rozvíjel a prohluboval svoji ãinnost, coÏ se

projevovalo mnoÏinou hlá‰ení a tabulek, které jsme museli stále doko-

la vyplÀovat.

Jednoho rána do mé kanceláfie vstoupil Ivan Deckert, aby mi oznámil

velikou novinu: „Jirko, nemáme sajnpapír!“

„Co blbne‰, Ivane, zajdi ho nafasovat k tetû RÛÏe a nevotravuj mû

s takovejma prãÛvkama!“ 

„No, no právû. Teì jsem u na‰í tetky RÛÏi byl a vyslechl jsem její sáho-

dlouhou pfiedná‰ku. Nic mi nedala. Mluvila o nûjak˘ normû, kterou údaj-

nû jako provoz pfieãerpáváme. Lebeda je prej v‰echny nutí k úsporám, jako

ten svûtoznámej Strejãek Skrblík…,“ chechtal se tomu upfiímnû Ivan.

„Díkes, Ivane, já tam zajdu.“

V‰eho jsem nechal a vybûhl z kanceláfie.

Na‰tûstí v˘tah dlouho nejel, takÏe jsem postupnû vychládal. Pfieci si

nezaãne ‰edesát lidí najednou utírat panímandy Rud˘m právem, které

(uvûdomil jsem si náhle) uÏ notabene ani neexistuje?

Do místnosti tety RÛÏi jsem ve‰el uÏ pomûrnû klidn˘.

„Copak nám to dûlá‰, RÛÏenko moje?“ hrál jsem licomûrnû udive-

ného trotla. „Byl u mû Ivan Deckert, Ïe prej nám nechce‰ dát na pro-

vozní halu hajzlpapír?“

„Ano, Jifiínku,“ jukla na mnû uzounkou ‰tûrbinou mezi ãelem

a obrouãkou br˘lí, „podívej se tady…,“ strkala mi k nosu jakousi tabulku.

„Má‰, Jifiínku, na provozu ‰edesát zamûstnancÛ, pfii prÛmûrné denní teo-

retické spotfiebû 2,5 metru toaletního papíru na jeden zadeãek to dûlá…“

„To vÛbec nemÛÏe‰ takhlenc poãítat, RÛÏenko! Dva a pÛl metru za

den je tak pro muck˘ho, kterej vlastnû hajzlpapír nepotfiebuje skoro

vÛbec, RÛÏenko! Já mám ale na hale mraky buchet, kter˘ si pfiece

musej ãasto utírat svoje zavlhl˘ ãiburky–“

„CoÏe?“ Vyprskla teta RÛÏa smíchy.

„ Nó, Ïe si musej mnohem ãastûji–“

„Ale to já chápu. Ptám se na to slovo, cos, Jifiínku, pouÏil?“

„âiburky?“

„Jó, jo ãiburky – to jsem je‰tû jaktûÏiv nesly‰ela!“

Teta RÛÏa se vesele smála pfiistupujíc ke skfiíni; otevfiela ji a vyndala
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JiÏ z prvních nûkolika slov jsme poznali, Ïe docent Kladívko v Ïádné

bance nikdy nepracoval a Ïe o reálném stavu bankovní problematiky

nemá ani páru.

„Ten snad byl docentem na nûjak˘ katedfie marxismu-leninismu,“

‰eptal mi do ucha Ondrá‰ a vyjadfioval tak pomûrnû pfiesnû nehynoucí

dojem, jak˘ i na mnû udûlal docent Kladívko.

Pohledem jsem ‰venkoval po zbyl˘ch zhruba tfiiceti úãastnících

porady. Nûktefií se zjevnû a oãividnû nudili, ve tváfiích pracovníkÛ zod-

povídajících bezprostfiednû za platebnû zúãtovací styk a úãetnictví IB

se v‰ak zraãil zprvu údiv a posléze hrÛza a obavy.

Po pÛlhodinové verbální ouvertufie odhalil pfiedná‰ející Docent Kla-

dívko svoji pravou profesi.

Byl teoretick˘m matematikem.

Pfiesvûdãil o tom v‰echny pfiítomné jádrovû tím, Ïe v prÛbûhu nûko-

lika málo vtefiin dokázal hustû zaplnit dvû pfiedem nainstalované ‰kol-

ní tabule ukrutnû dlouhatánskou matematickou rovnicí.

V sále bylo hrobové ticho.

„Takto bude probíhat úãtování SMR v reálném ãase,“ uzavfiel Kla-

dívko vysilující sedánku a poklepal zvuãnû na poãmáranou tabuli.

Poté nám v‰em podûkoval za úãast na poradû a pruÏn˘m tygfiím sko-

kem se vrhl ke dvefiím, aby se zde stihl rozlouãit s kaÏd˘m z nás zvlá‰È

a osobnû.

Mnohem pozdûji docent Kladívko vybudoval na ústfiedí Investiãní

banky mnohohlav˘ odbor, kter˘ mûl na starosti pouze operace na

Mambo úãtu.

Lze pfiiãíst jedinû velik˘m profesním a organizaãním kvalitám

managementu samotné akciové spoleãnosti SMR, Ïe se po poãáteãních

porodních bolestech dokázala na ãeském trhu velmi dobfie prosadit

a uplatnit.

Ve tfietím patfie budovy na ·tûtkovû si novû jmenovaní námûstci zaãali

budovat své t˘my a aparáty. Brzy jejich noví pracovníci obsadili pfied-

tím prázdné patro.

SnaÏil jsem se vycházet dobfie i s novû jmenovan˘m námûstkem Jir-

kou Fleglem, kter˘ se stal m˘m pfiím˘m pfiedstaven˘m. V prÛbûhu

roku 1992 a pozdûji i v roce 1993 jsme spoleãnû nav‰tívili nûkolikrát

poboãku IB v Ostravû, kam jsme byli stále zváni na nejrÛznûj‰í oslavy

svátkÛ a narozenin.
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V roce 1992 se nov˘ platebnû zúãtovací systém nepodafiilo uvést do

Ïivota. Nedafiilo se to ani v prvních mûsících roku 1993. Celá Investiã-

ní banka tak stále úãtovala v systému ABO. Pravidelnû byl vyhla‰ován

start nového systému: od 1. ledna 1993, od 1. února, od 1. bfiezna…

Dnem D se opravdu stal aÏ 1. duben 1993. 

Byli jsme v‰ichni jiÏ mnohonásobnû pro‰koleni a cyklicky pfiezku-

‰ováni ze znalostí nového úãetního systému, rovnûÏ v‰echny technolo-

gie jsme mûli nainstalovány dlouho pfiedem. Na‰e ·tûtkova byla jiÏ

pfied pÛl rokem urãena jako poboãka pilotní. Nov˘ systém tedy byl „na

ostro“ spou‰tûn pouze u nás. Mûsíc po nás mûla b˘t nasazena poboãka

IB Hradec Králové a v dal‰ích mûsících postupnû v‰echny poboãky.

Harmonogram pfiepojování konãil v záfií, kdy mûla uÏ celá banka fun-

govat v novém úãetním reÏimu.

S pochopením závaÏnosti HISTORICKÉHO OKAMÎIKU se na ban-

kovní halu 1. dubna 1993 dostavil fieditel Jifií Kranz, provázen sv˘m

námûstkem Jirkou Fleglem. Na‰tûstí aÏ ve chvíli, kdy uÏ vyvanulo

dusno, které se mi podafiilo zpÛsobit:

Chvíli poté, co jsme otevfieli halu pro pfiíchozí bankovní klientelu,

jsem osobnû vykázal z na‰í haly obrovitou ãerno‰ku s tak mocnû veli-

k˘m a ‰irok˘m zadkem, Ïe i dvoumetrové vstupní dvefie musela pro-

cházet napfiíã, ãesky na ‰torc.

Mûla v ruce plastov˘ kelímek s kávou, kterou volnû cmrndala po

na‰em koberci. Mezi prsty drÏela zapálené cigáro.

Na klientské hale se nikdy nekoufiilo, takÏe jsem ji nekompromisnû

osobnû vyvedl aÏ ven pfied poboãku. AÏ pfied poboãkou jsem se dozvû-

dûl, Ïe ta obrovská chodící ebenová zadnice (v‰e ostatní se zdálo na

první pohled úplnû nepodstatné) je fieditelkou kanadské firmy Panches,

dodavatele na‰eho nového bankovního software.

KdyÏ se v‰e vyjasnilo a její cigaretka byla zadu‰ena, uvedl jsem

v jakémsi zpûtném drajvu paní fieditelku opût do haly, kde se usadila se

znaãn˘mi obtíÏemi do tfiech klientsk˘ch kfiesílek stojících vedle sebe,

pfiesnû v tûch místech, kudy mûl podle pÛvodního projektu protékat

ná‰ horsk˘ potÛãek.

Potom jsme otevfieli první historick˘ CIF (soubor údajÛ o klientovi).

CIF ãíslo jedna jsme naplnili personáliemi Jifiího Kranze, CIF ãíslo dvû

obsadil Jirka Flegl a ãíslo tfii já.

Systém pracoval rychle a dokonale. Jak by taky ne, kdyÏ v celé

obrovské síti byly zapojeny pouze tfii koncové poãítaãe. Zaãali jsme
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obrovsk˘ igelitov˘ pytel pln˘ poÏadovan˘ch kotouãkÛ s tím nejjemnûj-

‰ím papírem.

S pocitem vítûze od Tobruku jsem dosm˘kal pytel pln˘ ‰pulek aÏ na

bankovní halu, kde jsem jej demonstrativnû pfiedvedl Ivanu Deckerto-

vi. Pár kouskÛ jsem potom dal na oba záchodky a zbytek uzamkl do

pfiíruãního skladu. AÏ po návratu do kanceláfie mû do zad zákefinû ude-

fiila neuvûfiitelná ABSURDITA celé epizodky.

Na dvoudenní fieditelskou radu konanou na Slapech pfiijeli kromû fiedi-

tele MaÀáãka, kter˘ se jiÏ zúãastÀoval v‰ech porad poboãky Praha-

-mûsto, je‰tû i vrchní fieditel ústfiedí pro ekonomiku Pavel ·víãek

a fieditel Jindra Slowak.

Program byl velice nabit˘ a porada se neuvûfiitelnû protahovala. Pok-

raãovali jsme v pfiipraveném pracovním pofiadu i po naservírované opu-

lentní veãefii. V‰ichni jsme na tento neobvykl˘ v˘voj reagovali tím, Ïe po

snûdeném menu jsme si vzali napûnûné nápoje do jednací místnosti

a stále jsme se courali pro dal‰í nové oro‰ené kousky. Obsluha hotelu

nám pak uÏ potfiebnou chmelku nosila do jednací místnosti sama.

Kolem pÛlnoci, kdyÏ na nás v‰ech alkohol vykonal své zhoubné dílo,

do‰lo i na pfiíspûvky na‰ich hostí z ústfiedí Investiãní banky.

Vrchní fieditel IB Pavel ·víãek hovofiil velmi racionálnû, jeho projev

byl velice konkrétní a zajímav˘. KdyÏ skonãil, pfiedal neuváÏlivû slovo

i fiediteli Slowakovi. Ten nûkolikrát zakoulel jasnû modr˘ma oãima,

otfiel ãoãky centimetr siln˘ch br˘lí a blábolivû spustil:

„Musíme… pracovat. Pracovat… ééé… musíme. Musíme dobfie…

pracovat. Pracovat dobfie musíme. Dobfie pracovat co? Musíme.“

Je‰tû asi minutu pfiedvádûl bachovské variace na pouhá tfii slÛvka,

kdyÏ kdosi v jednací místnosti jiÏ nevydrÏel zjevné pfiepûtí a do mist-

rovské fugy necitlivû vstoupil:

„Co nám tím v‰ím chcete fiíci, pane fiediteli?“

Vrchní fieditel Investiãní banky Pavel ·víãek v‰ak jiÏ nedovolil dal‰í

verbální ejakulát silnû zbouraného rétora. Odpovûdûl nám za nûj velmi

rychle sám:

„Pan fieditel Slowak ví sám nejlépe, co vám to chtûl vlastnû fiíci!“

¤editel poboãky Praha-mûsto Jifií Kranz ihned potom prohlásil

první den porady za ukonãen˘ a vyhlásil volnou zábavu.

Oddechli jsme si.
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Akcentovan˘ inÏen˘r s pfiívlastkem se v‰ak ani nepousmál a dorazil

mû dal‰í mistrovsky vycizelovanou velevûtou: „Pan námûstek Lebeda si

nepfieje, abyste ho DÁLE OBTùÎOVAL. Ve vûcech stavebních se

s OKAMÎITOU PLATNOSTÍ obracejte pouze na mû!“

Otoãil se a bez pozdravu ode‰el.

Pfied oãima se mi udûlala tma s rud˘mi kruhy.

Jako tur jsem zpûnûnû vyrazil k Lebedovi do tfietího patra. Co si to

ten Lebeda vÛbec dovoluje! fiíkal jsem si. V dobû, kdy jsme my oteví-

rali provizorium a stavûla se hala v pfiízemí ·tûtkárny, se nûjakej ten

Lebeda pravdûpodobnû zab˘val je‰tû chozra‰ãotem u bÛh jen sám ví

jak˘ na hubu krachující firmy. Já jedinej pfiece vím pfiesnû, kde je

v tomhle baráku jakej drát a kde je jaká cihla, byl jsem tady uÏ

v dobách, kdy vstup zdobil svojí holou lebzou samotn˘ Vladimír

Iljiã…

Na‰tûstí to bylo z haly do tfietího patra tak daleko, Ïe jsem se v polo-

vinû cesty uklidnil a zaãal uvaÏovat normálnû.

Námûstek Lebeda je naprosto prima, skvûlej a bezvadnej chlap.

BûÏnû ke mnû pfiece chodí do kanceláfie, kolikrát i jenom tak, na kus

pfiátelského tlachu. Já k nûmu chodím ostatnû pfiesnû stejnû. 

To co se stalo, prostû vÛbec není LebedÛv styl, to není ani tro‰ku

LebedÛv zpÛsob…

Obrátil jsem se na cestu zpût do své místnosti.

Námûstek Lebeda pravdûpodobnû pouze chtûl, aby nov˘ úfiedník

jeho bytnûjícího ekonomickosprávního odboru informoval ostatní

vedoucí o tom, Ïe je u nás novû povûfienou osobou pfies stavebních

investice. A sebestfiedn˘ narcistní ING to uãinil vûru osobitû…

Veliká porada s pracovníky ústfiedí IB se konala v Karlov˘ch Varech.

Hotel ve tvaru sovûtského umakartového hranolu, tyãící se nad fotba-

lov˘m stadionem Slavie Karlovy Vary, jsme obsadili aÏ do posledního

místa. V jednacím sále se shromáÏdili fieditelé poboãek, na lehce vyv˘-

‰eném pódiu sedûl samotn˘ generální se sv˘mi námûstky.

Vrchní fieditelé z ústfiedí pfiednesli své pomûrnû optimistické proje-

vy, ze kter˘ch jsme vytu‰ili, jak jsme vlastnû v‰ichni dobfií. Ano, práce

je pochopitelnû hodnû, ale my na‰e úkoly ve spolupráci s ústfiedím IB

dobfie zvládáme, ãekají nás nepochybnû silnû optimistické zítfiky. Ofi-

ciální program byl vyãerpán, první ãást porady se jiÏ pfiechylovala

a zvesela tendovala ke svému nudnému závûru. 
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postupnû otevírat CIFy a navû‰ovat na nû rÛzné typy úãtÛ. Na jediné

pokladnû (zbylé tfii kasy jely dále v systému ABO) jsme vkládali a vybí-

rali po jedné korunû, jedné DEM, jednom USD atd., abychom si na

ostro vyzkou‰eli v‰echny myslitelné operace.

IB ·tûtkova definitivnû opustila pfiestárlé ABO v polovinû dubna 1993.

Od prvního dne mi telefonoval tfiikrát za den Pepa Kvasinka, vedoucí

provozu IB z Hradce Králové, pozdûji zaãali masovû nav‰tûvovat ·tût-

kovu dal‰í vedoucí provozÛ, tak jak se blíÏila konverze i k jejich poboã-

kám. ·tûtkova se stala poutním místem. Chodili doslova zástupy m˘ch

pfiátel ze v‰ech absolvovan˘ch porad a ‰kolení.

Konverze k novému systému, která probûhla na ·tûtkovû rychle

a hladce, v‰ak naráÏela v jin˘ch poboãkách na neoãekávané obtíÏe, zpÛ-

sobené podle mého názoru dvûma rozhodujícími faktory: mladí lidé ze

·tûtkovy jednoznaãnû pfiíchod nové generace zpracování operací

UVÍTALI. Byli pfiesvûdãeni, Ïe to bance pfiinese progres. S poãítaãi si

rozumûli nesrovnatelnû lépe neÏ fiada zku‰en˘ch bankovních úfiedníkÛ

zamûstnan˘ch na jin˘ch poboãkách.

Faktor druh˘: vodicí skripty,ve‰keré nápovûdy v menu a pomocné

hlá‰ky byly z poãátku POUZE V ANGLIâTINù. To nezpÛsobilo na ·tût-

kovû vÛbec problém. Vût‰ina tehdej‰ích zamûstnancÛ angliãtinu ovlá-

dala. Na jin˘ch poboãkách IB to pravdûpodobnû bylo se znalostí brit-

ského jazyka mnohem slab‰í...

JestliÏe jsem pfied 1. dubnem 1993 Ïil hekticky, po pfiechodu na

nov˘ systém se to podstatnû zhor‰ilo. Stále telefonovali moji pfiátelé

z ostatních poboãek IB, ale co bylo mnohem hor‰í – po desítkách mû

nav‰tûvovali v pracovní dobû. Nestíhal jsem uÏ vÛbec nic, stále jsem

nûkoho kastelánsky provádûl po na‰í hale, domÛ jsem se dostával jen

na pár hodin mdlobného spánku dennû…

V dobû, kdy pracovní frmol kulminoval, si mû nechal vyvolat na halu

jak˘si mlad˘ floutek v koÏeném sáãku.

Pfiedstavil se mi jako inÏen˘r Králíãek. NepoloÏil v‰ak verbální

akcent na roztomilého malého strakáãe, leã na inÏen˘ra. Zfietelnû

a nepochybnû: „Jsem INÎEN¯R Králíãek.“

ZdÛraznûn˘ inÏen˘r dále pokraãoval, Ïe je nov˘m zamûstnancem IB.

„To ale mÛÏete pfiijít kdykoliv pfiímo ke mnû do kanceláfie… Jsem

vám kdykoliv k dispozici, je úplnû zbyteãné, abyste si mû pfiedvolával

tímto zpÛsobem aÏ na na‰í klientskou halu…“
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Na na‰í oblastní – poboãce Praha mûsto

je uÏ ‰éfÛ víc jak sto – a funguje to pfiesto

rádi tam chodíme – ‰kolit, radit se a tak

ãasu je to zabiják – prostû Investiãní…

Jen v IB, jen v IB, jen v IB – sluÏby v‰eho druhu 

Obchodní úsek – toÈ chlouba na‰í poboãky

bezva kucí a koãky – Schovánkovi dûtiãky

úvûry nemáme – tudíÏ vám nic nedáme

jen do foroty dûláme – prostû Investiãní…

Jen v IB, jen v IB, jen v IB – sluÏby v‰eho druhu

U ekonomÛ tam – vládne vskutku Lebeda

kaÏdej tam jak ras dûlá – rozpálenej do bûla

tabulku vyplÀ a – vãéra nám jí odevzdej

za správnost tam podpis dej – zkrátka Investiãní…

jen v IB, jen v IB, jen v IB – sluÏby v‰eho druhu

Ve správním odboru – tam ti RÛÏa mÛÏe fiíct

pfiijì si tfiebas za mûsíc – moÏná i o trochu víc

s hajzlov˘m papírem – v kvartále nepoãítej

kopírákem si vytírej – prostû Investiãní…

Jen v IB, jen v IB, jen v IB – sluÏby v‰eho druhu

Klient je ‰okován – na‰ím mil˘m úsmûvem

kdyÏ ho na „Ol‰any“ smûrujem – a na Gorkáãi valchujem

bankovních produktÛ – nabízíme tfii pûtky

„Perlovku“ i „·tûtky“ – zkrátka Investiãní…

Jen v IB, jen v IB, jen v IB – sluÏby v‰eho druhu

Expanzi chystáme – do v‰ech obvodÛ Prahy

v‰em bankám ukázat záhy – co jsme to za pardály
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Generální fieditel vyzval v‰echny pfiítomné k diskusi a dotazÛm.

Nikdo se nehlásil.

Po nûkolika vtefiinách pfiece jen povstal fieditel poboãkového úseku

ústfiedí Miroslav MaÀáãek.

„Zajímalo by mû, jak˘ bude dal‰í v˘voj akcií na‰eho penûÏního

domu. Zajímá mû dividenda. Zajímá mû cena na akcii. Pochopte, 

prosím, netáÏi se nyní jako pouh˘ zamûstnanec IB. Ptám se vás jako

vlastník banky.“

Námûstek generálního fieditele Ota Kureãka zaãal nûco velice rych-

le ‰eptat do ucha G¤. Ten sklonil hlavu a souãasnû paÏí zakryl mikro-

fon. Sálem mocnû zapískala zpûtná vazba. Generální fieditel uchopil

pfiebuzen˘ mikrofon do ruky a z bezprostfiední blízkosti do nûj pro-

mluvil. Ztichl˘m sálem zaburácelo:

„Hele! MaÀána! Ty si tu svou JEDNU akcii strã tfiebas do prdele!“

Veãer jsme v‰ichni zcela zaplnili hotelovou vinárnu. U stolu jsme sedû-

li s Jarkou Patraskou, Pavlou Freiovou a desítkami dal‰ích dobr˘ch

pfiátel. KdyÏ jsme pokofiili a zbourali nûkolik lahví, rozhodli jsme se

s Jirkou Fleglem, Ïe ve svûtové premiéfie pfiedneseme Hymnu oblastní

poboãky Praha-mûsto. 

Pro píseÀ jsme pouÏili nápûv a první dva fiádky z textu tehdy velice

populárního songu Jaroslava Hutky (Cizinci, cizinci, dolary, marky,

ruble taky.):

Praha je matka mûst – kaÏd˘ mûsto s jin˘m má

to by byl pfiípad pro Freuda – jak ta by vo tom mluvila

v Praze je k vidûní – hodnû bankovních ústavÛ

jen jedin˘ v‰ak má ‰Èávu – je to Investiãní…

jen v IB, jen v IB, jen v IB – sluÏby v‰eho druhu

Máme zde centrálu – kterou nám kaÏdej závidí

vÏdyÈ má uÏ pfies tisíc lidí – to se hned tak nevidí

zku‰en˘ odbornû – kvalifikovan˘ team

kdo je zná jásá nad tím – prostû Investiãní…

jen v IB, jen v IB, jen v IB – sluÏby v‰eho druhu
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V pofiadí odleva si Slowak, Kureãka, Kranz, Flegl, Lebeda a Kladívko

vyvraceli svoje sanice jen pro moje u‰i.

Zpívali:

Óóó záázni píísni vzne‰enáá

O prááci kteráá vróózenáá

Pfiííróódou líídstvu jest! 

Ta prááce matka pokroku

A s níí armááda óótrokÛÛ

Jdou háájit náá‰i ãest

Buì tvé prááci ãest!

Buì v prááci v ‰est!

Probudil jsem se, a vÛbec jsem nechápal závaÏnou symboliku snového

poselství.

Copak mi tím asi chce Velik˘ vezír naznaãit?

Co to má v‰echno, do paroma, znamenat?

Dlouho jsem svÛj Ïiv˘ sen absolutnû nekapíroval a fiadu dní jsem

o nûm pfiem˘‰lel a trápil se jím. Zastávaná pracovní pozice mi ale

opravdu nedovolovala pfiíli‰ se zab˘vat vûdeckou duchafiinou, kofieno-

v˘m éteriãnem, m˘mi vlastními osobit˘mi démony ãi ãernou magií

obecnû.

Jednoho dne volal Petr ·a‰ek z haly: „Jirko, prosím tû, pfiijì sem.“

„Co se dûje, PéÈo?“

Objasnil, Ïe se jak˘si klient domáhá mocí mermo otevfiení devizové-

ho úãtu a nemá potvrzení od SBâS, totiÏ od âNB. Îe ho jiÏ odmítli, ale

on se nesmírnû vzteká…

„Mám ti ho doruãit do kanceláfie?“

„Ne. V Ïádnym pfiípadû. Jdu tam.“

O ‰altr devizové likvidatury se loktem opíral such˘ dlouhán s non-

‰alatnû frájovsky pokrãenou noÏkou. 

Doslova metal blesky a sr‰el vztekem.

Pfiistoupil jsem aÏ na tûsno k nûmu a pfiedstavil se.

Uchopil mû shora za rameno a natoãil ke stfiedu haly. Uãinil jsem

spoleãnû s ním nûkolik v podstatû nedobrovoln˘ch krokÛ.

„Jsem Kochánek. K O C H Á N E K !“ zarecitoval dÛraznû, jako by

mû to jméno mûlo srazit na má postar‰í kolena.
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strachy jiÏ tfiesou se – banky v ‰irém okolí

Ïe klientelu oholí – Kdo? No Investiãní…

Jen v IB, jen v IB, jen v IB – sluÏby v‰eho druhu

Pfiednesené dílo mûlo u na‰ich kolegÛ obrovsk˘ úspûch. V prÛbûhu

veãera jsme píseÀ museli nûkolikrát opakovat. 

Po návratu z VarÛ pokraãovaly dny a t˘dny v nesnesitelném pracov-

ním pfiepûtí. DomÛ jsem se dostával aÏ kolem desáté veãer a odchá-

zel ráno po ‰esté hodinû. V práci jsem trávil vût‰inu sobot a nedûlí,

kdy jsem zoufale dohánûl to, co jsem jiÏ dávno nezvládal v pracovní

dobû.

Jednoho rána se mi ke konci mdlobného ãtyfihodinového spánku

zdál velice podivn˘ sen. Spatfiil jsem v nûm ‰est ãernoãern˘ch havranÛ

stojících v mé bezprostfiední blízkosti.

Nebyli to havrani.

Byli to ãernû odûní muÏové.

Na sobû mûli dokonalé fraky.

Ruce v bíl˘ch rukaviãkách mûli ti tajemní tajtrdlíci vzorovû pfieloÏe-

ny jednu pfies druhou, naprosto shodnû ve v˘‰i podbfii‰kÛ. 

Tvofiili rozevfien˘ pÛlkruh v zápatí mojí postele. Byli pfiepeãlivû

uspofiádáni také podle v˘‰ky. Rozeznával jsem jiÏ detailnû jejich tváfie:

na obou krajních kfiídlech formace stáli nejmen‰í docent Kladívko

a Jindra Slowak. Námûstek generálního fieditele Kureãka a ná‰ námûs-

tek Lebeda stáli blíÏe ke stfiedu. Centrum uskupení tvofiili Jirka Flegl

a Jirka Kranz.

„Já jsem umfiel!“

Polila mû nefal‰ovaná hrÛza.

Plepla mû uÏ z toho v‰eho asi Klepka!

Proboha!

Co bude s mejma dûtma?

Ne.

Ne.

Nezaklepal jsem je‰tû baãkorama! uklidnil jsem se blaÏenû.

Spatfiil jsem totiÏ, Ïe ãerné komorní sexteto otevírá ústa. 

Umûlecky.

Opernû!
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KdyÏ jsem u nûj usedl do fotelu, pfiedloÏil jsem mu obû vyhotovení.

„Co tû to raflo, Jíro?“

„Nic mû nekouslo. Jsem utahanej. Dfiu jako kÛÀ. Bylo toho fakt aÏ

nad hlavu – rozdûlení republiky, mûnová odluka, pilotní provoz… Od

roku 1991 jsem fakticky nemûl ani jeden, ani jeden jedinej den dovole-

n˘…“ Lhal jsem mu vÛbec poprvé. Lhal jsem rychle a sebejistû, aÏ se

mi od pusy prá‰ilo.

„Dovolenou si klidnû vem… To pfiece není vÛbec Ïádnej pro-

blém…,“ otáãel Jirka Kranz obû lejstra v ruce.

Mlãel jsem.

Jirka mlãel taky.

Nevím, zda opravdu tolik spûchal nebo, a to mnohem spí‰e, velice

správnû odhadl, Ïe jsem tak silnû emoãnû „zabejãenej,“ Ïe dal‰í hovor

v tuto chvíli nemá smysl.

Podepsal obû listiny.

Jednu mi dal a tu druhou ukryl do desek na svém pracovním stole

o velikosti pfienosné domácí runwaye.

Asi po dvou dnech se krátce zastavil v mé kanceláfii. Po nûkolika

plytk˘ch vûtách bez valného obsahu se pfieptal zda je‰tû trvá ona „ta

na‰e… záleÏitost“.

Pfiik˘vl jsem.

Nazítfií svolal Jifií Kranz cel˘ provoz ·tûtkova do haly. V krátkém

projevu oznámil, Ïe konãím a odcházím. Podûkoval mi za práci a sou-

ãasnû pfiedstavil novou vedoucí:

Magdu Kacelovou.

Bûhem jeho projevu jsem se díval do oãí zamûstnancÛm svého

provozu; drtivou vût‰inu z nich jsem pfiijímal do pracovního pomû-

ru.

V nûkolika oãích jsem neomylnû zahlédl malinkaté ìábelské jiskfiiãky

radosti. Svût je stra‰livû krutej, svût je pfiímo svinsky nespravedlivej. Lidi

jsou dûsiv˘ stádo a taky fakt mrchy nevdûãn˘, fiíkal jsem si zhrzenû sám

k sobû…

KdyÏ mû Jirka Kranz poÏádal o pár slov, mûl jsem skuteãnû co dûlat,

abych se tam úplnû vefiejnû – nerozbreãel.

Podûkoval jsem struãnû v‰em a popfiál svojí nástupkyni Magdû, aby

se jí práce dafiila.

Magda uzavfiela cel˘ velmi trapn˘ ceremoniál také jen velice kratiã-

k˘m projevem.

163

„Devizov˘ zákon platí pro nás pro v‰echny, pane Kochánku. Otev-

fiete si prosím u nás devizov˘ úãet jako fyzická osoba, obãan, otevfie-

te si tfieba úãty ve v‰ech mysliteln˘ch mûnách. Budeme tím potû-

‰eni…“

„âlovûãe, vzpamatujte se!“ Sípal vzteky: „Vzpamatujte se, vy chlape!

Já jsem Kochánek! Kochánek, ãlen dozorãí rady Investiãní banky!“

„Tím spí‰ byste mûl, pane Kochánku, dbát na dodrÏování zákonÛ

na‰í zemû…“

„Budu si na vás stûÏovat!“ Zachrãel tûÏce a bez pozdravu opustil

bankovní halu rychlostí raketoplánu Endeavour.

PfiibliÏnû za t˘den po tomto utû‰eném v˘stupu jsem kontroloval

poboãkové úãty. Objevil jsem i úãet spoleãnosti ESY, veden˘ v rakous-

k˘ch ‰ilincích.

„PéÈo, prosím tû, hoì mi sem desky spoleãnosti ESY, mají to vede-

n˘ v ATS,“ poÏádal jsem na likvidatufie.

Netu‰il jsem vÛbec nic zlého.

„To je Kochánek, Jirko…,“ lezlo z Petra ·a‰ka pomalouãku, jako z té

povûstné silnû obrvené pokr˘vky.

„CoÏe? Jak to?“

„Nó…,“ nadechovalo se sluchátko velice dlouho, dlouze, pfiedlouze

a sáhodlouze.

„Poãkej, Petfie. Ten úãet uÏ reálnû existuje. Je uÏ otevfienej. Kdo

podepsal smlouvu?“

„Smlouvu… – tu podepsal pan námûstek Flegl. Byl tady u nás pfiímo

aÏ na ‰altru. V‰echny nás kolem prosil, abychom ti to v Ïádném pfiípa-

dû nefiíkali…“

„Díkes, PéÈo.“

Zavûsil jsem.

Usedl jsem k poãítaãi a zaãal jsem psát hlaviãku: Investiãní banka,

a.s., Gorkého námûstí 32, Praha 1. Pokraãoval jsem textem: Organiza-

ce a pracovník se na základû § 43 ZP dohodli na ukonãení pracovního

pomûru dohodou ke dni…

Vytiskl jsem dva exempláfie této populárnû nauãné, Ïánrovû perso-

nalistické literatury faktu a hned je i podepsal.

Vytoãil jsem tu slavnou Kranzovu linku urãenou pouze pro poÏáry

nebo jaderné exploze.

Jirka Kranz nemûl ãas, ale já jsem na okamÏitém krátkém rozhovo-

ru trval.
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Za nûkolik dní jsme spoleãnû dokonãili pfiedepsané inventarizace

dokladÛ, hotovostí a majetku.

Sepsali jsme o tom s Magdou sáhodlouh˘ pfiedávací protokol.

Byl jsem voln˘.

Právû zaãínalo léto 1993.
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MF Dnes, 4. 1. 1993

MF Dnes, 9. 1. 1993
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MF Dnes, 12. 1. 1993

MF Dnes, 12. 1. 1993

MF Dnes, 3. 2. 1993
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Rudé právo, 10. 2. 1993

MF Dnes, 17. 2. 1993

MF Dnes, 18. 3. 1993

MF Dnes, 23. 3. 1993
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Ekonom, 17. 4. 1993
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MF Dnes, 15. 5. 1993

MF Dnes, 25. 6. 1993

MF Dnes, 1. 7. 1993

MF Dnes, 26. 5. 1993
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Kanad‰tí poradci generálního fieditele Truhláfie, pánové Kudykam

a Porno urãitû dosud erudovanû radí v nûjaké jiné ãeské bance, Ïe snad

nejlépe je vûnovat se klientÛm, ktefií mají hodnû penûz. Ostatnû proti

této jejich revoluãní tezi nelze opravdu nic namítnout.

Boom, kter˘ zaznamenala Investiãní banka od zahájení své novodobé

existence 1. 1. 1990, nemá v na‰í zemi obdobu.

IB svojí dravostí a zjevnou akceschopností dokázala rychle zaplnit

obrovskou mezeru na na‰em bankovním trhu, v relativnû krátkém ãase

dokázala vybudovat obrovskou síÈ poboãek a v ostfie vedené konkuren-

ci padesátky dal‰ích penûÏních domÛ s universální licencí se dokázala

v fiadû ukazatelÛ dostat aÏ na samotnou ‰piãku na‰eho tolik drsného

bankovního pelotonu.

Ze srovnatelnû velik˘ch bank penetrujících celou plochou âeské

republiky dokázala Investiãní banka jako první nasadit jiÏ v roce 1993

plnû funkãní elektronick˘ informaãní systém fungující v reálném ãase

(on-line) a na celém území státu. Bankám podobné velikosti se to

podafiilo aÏ mnohem pozdûji, na pfielomu tisíciletí.

Vstfiícn˘, úsmûvn˘ a klientsky pfiítuln˘ zpÛsob obsluhy, kter˘ byl

v Investiãní bance od zaãátku prosazován, vedl k masov˘m pfiesunÛm

úãtÛ a deposit ze star˘ch zkostnatûl˘ch a zbytnûl˘ch bank, jejichÏ nûk-

tefií zamûstnanci se podle mého názoru do nového dne neprobudili

dodnes. 

Takto popsané „prudké expanze“ (boomu) Investiãní banky po roce

1990 se v rÛzn˘ch ãasov˘ch rovinách zúãastnilo v souãtu kolem deseti

tisíc zamûstnancÛ. Nûkolik stovek kolegÛ z oné mnoÏiny deseti tisíc

lidí jsem mûl to ‰tûstí poznat osobnû.

Drtivá vût‰ina z nich obûtovala svému zamûstnání v IB soboty, nedûle,

svátky a nevyãíslitelnou fiadu hodin svého volna.

Nebylo nutné je k tomu pfiesvûdãovat. 

Mûli svojí práci rádi.

Byli bezv˘hradnû ochotni vkládat do své práce i nûco navíc…
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EPILOG

Vût‰ina z padesáti heroick˘ch postav mého gustovního pfiíbûhu, 

kter˘m jsem s pouÏitím osobité poetiky sobû tolik vlastní a také

s nemal˘m potû‰ením vymyslel jejich ‰Èavnatá jména, jiÏ v bance

NEPRACUJE:

Maru‰ Zelí, Jarka Patraska, Ota Kureãka, Jindra Slowak, Míla Dra-

hoslav, Petr Sojka, Fero Chudiak, teta RÛÏa, Svatka Spofika i slovutn˘

teoretick˘ boÏí matematik docent Kladívko se jistû jiÏ dávno doãkali

pernû zaslouÏeného dÛchodu.

UÏívají si tedy sv˘ch penzí.

Nevyplnila se ani jasnozfiivá vû‰tba Ing. Marie Drahoslavové (Marve-

lous Mary Under Hat alias ãarovné Méry v klobouku) vyfiknutá tak

ohnivû na oslavû jejích pûtaãtyfiicátin v roce 1991, totiÏ Ïe Jifií Kranz,

já a Jifií Flegl skonãíme urãitû V KRIMINÁLU, pokud budeme otevírat

nové poboãky Investiãní banky, státního penûÏního ústavu, pouze

s usmûvav˘mi, krásn˘mi a dobr˘mi mlad˘mi lidmi bez jakékoliv ban-

kovní praxe…

Skuteãnost je dnes taková, Ïe v kriminálu sice (zatím) nikdo z nás

tfií není – leã v bance uÏ také ne.

Pokud je mi známo, v bance jiÏ nepracuje Pavel Pohoda, pfiekrásná

Haniãka, malá Zdena, Jitka, Petr Kunc, ·ar˘˘náá, okouzlující ‰Èabajz-

na Vûrka Kocourová, Zdenûk Ritz, Eva Kefourová, Jára Vlk, Míra He‰,

Petr ·a‰ek, Pavel ·víãek, Ondra Pûcháãek, Pepa Kvasinka a ani

INÎEN¯R s pfiívlastkem Karel Králíãek.
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MÛÏete pochopitelnû oprávnûnû namítnout, Ïe jsme my v‰ichni

(10 000) byli toliko pouh˘mi ãarodûji druhé, snad aÏ tfietí kategorie…

Zasáhli jste hfiebíãek pfiímo do jeho olysalé ple‰ky.

Zmínûn˘m deseti tisícÛm zamûstnancÛ za jejich vynaloÏené úsilí pfii

expanzi Investiãní banky nikdo nikdy nepodûkoval.

Je nad slunce jasné, Ïe ani kdy v budoucnosti jim uÏ NIKDO NIKDY

NEPODùKUJE.

Právû jim je urãen tento pfiíbûh a moje podûkování.

âervenec 2002
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TETIâKA
© Jifií Odvárka 2002

KníÏka se svérázn˘m zpÛsobem pohybuje na hranici literatury faktu. (...) Jifií

Odvárka vypráví pfiíbûh s gustem, vtipem a neváÏností. Jeho odskoky k histo-

rick˘m faktÛm, kter˘mi dokresluje tetiny paradoxní Ïivotní zvraty, jsou plné

ironie – jako by na kaÏdém kroku dokazoval, Ïe dûjiny jsou vûãn˘m kolobû-

hem absurdit.

(Lidové noviny, 13. 7. 2002)

Autor odlehãenou formou líãí dramatické osudy své pfiíbuzné.

(Hospodáfiské noviny, 28. 6. 2002)

Literární ãin bfievnovského souseda pfiekvapil. (…) Nad pohlednicí „Pozdrav

ze Sudet“, jak vystfiiÏenou z Kunderova Îertu, fiádnû zah˘kala i televize.

(ãasopis Bfievnovan, 2. 6. 2002)

Kuriosní a strhující osud nûmecké Ïeny, která pfieÏila celou válku 

v Berlínû a nevûdûla, Ïe její dobrodruÏn˘ Ïivot teprve zaãíná. (…) 

Jadrn˘, razantní a lehce kontroverzní literární styl autora, coÏ berte, váÏení

posluchaãi, jako doporuãení.

(âesk˘ rozhlas 6,  31. 5. 2002)

Forrest Gump ãeského kontextu.

(Jihlavské listy, 24. 5. 2002)

Gratuluju k „prvotinû“, kterou jsem právû doãetl, v pracovní dobû a na úkor

své vlastní ãinnosti literární a v˘dûleãné.

(Benjamin Kuras, 1. 5. 2002)

www.odvarka.cz
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