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Poděkování

mé ženě Heleně, čarokrásné malířce a matce mých dětí  
s olověnými nervy,

mé sestře Heleně s rodinou, spanilé učitelce hudby  
a odvážné cestovatelce,

Martinu Tomanovi z vydavatelství Backstage Books,  
který se mnou neváhal riskovat spolupráci

a

věrnému příteli v balonové zbroji,  
milovníku hasičských bálů, 

emeritnímu znalci příčně pruhovaných muskulatur 
a majiteli ležérního lokálu Funny Café Bar, 
Honzovi „El Duderino“ Dvořákovi s chotí.

Díky, 
Robin Ramzinski

http://duhova.blogspot.cz/
https://www.facebook.com/FUNNY-Caf�-Bar-185569998247943/?fref=ts
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* * *

Skrovná sbírka poněkud vachrlatých původně  
facebookových příspěvků vznikla z důvodu zachování  
autorovy jakés takés příčetnosti, jejíž míra se v době  

autorova zaměstnání coby skladníka začala poznenáhlu 
jevit jako strmě klesající.  

* * *

„Jsem stár a chud jako kostelní myš. Tyto paměti mě však 
mohou postavit na nohy. Chcete slyšet, co si od nich slibuji?

Sud burgundského, nenadálou čest a lásku, pozvání 
na svatby a vposled peníz, který obrátím buď na krejčího, 
buď na knihkupce.“

Bernard Spera (Konec starých časů)
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pondělí 25. dubna 2016

Jungova teorie práce
Když jsem byl ještě malé pimprle a díval se každou neděli 

ráno na Studio Kamarád s Jirkou a Lenkou, strašně jsem se 
vždycky divil, proč v pohádkách každý chasník HLEDÁ 
PRÁCI. Když za Carlem Gustavem Jungem přišel klient 
s tím, že přišel o práci, Jung řekl vesele: „Výborně, jdem 
slavit!“ Když přišel klient, že ho v práci povýšili, Jung se 
zakabonil řka: „Tak jo, něco s tím uděláme.“

Celá léta jsem se snažil najít práci snů, najít svůj „důlek“, 
jak se tomu dnes odborně říká. S odporem jsem přičuchnul 
k digitálním nomádům, kteří vydělávají tím, že radí lidem 
jak vydělávat.

Takže pamětliv příkladu starého dobrého C. G. Junga, 
s největším úsilím jsem si konečně opatřil vysněné podřadné 
zaměstnání a nastoupil jako skladník v jednom obchodním 
řetězci. Od prvního dne jsem byl nadšen. Tolik práce a za tak 
málo peněz, starouš Carl by mne pochválil.

Nastojte:
Teprve v šest hodin ráno jsem povinen převzít pečivo 

od několika pekáren, jež nás zásobují a jejichž dodávky 
na mne už za deset šest trpělivě troubí před branami skladu. 
Jedná se pouze o nějakých osmdesát devadesát beden roh-
líků, chleba a dalších těch makových a tvarohových věcí. 
Všechno to spočítat, orazítkovat, odvézt holkám dovnitř 
a vrátit, co se předešlý den neprodalo. Jen co odjedou peka-
ři, na řadě je zelenina a sejry, jogurty a tak. Bývá toho jen 
nějakých sedm palet a bohudík jsem na to zas téměř sám. 
To všechno je bohužel celkem pohoda, naštěstí potom začne 
konečně ta pořádná hoňka.

Přijedou kamiony s pivem, coca-colou, pepsi-colou, 
knedlíkama a pizzama a bůhvíčím ještě a mezitím ještě další 
kamiony z našich centrálních skladů, které přivážejí jak by 
řekl Konstantin Biebl „z dalekých zemí čaj a kávu.“ A prací 

http://cervenyvrabec.blogspot.cz/2016/04/jungova-teorie-prace.html
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prášky, limošky, nudle, sušenky, polívky, koření, čokoládky, 
brambůrky, chlast, prostě to všechno, co nevíme dřív co kou-
pit. Pokaždé přijde obrovské množství něčeho, co je zrovna 
v „akci“ a lidé se pak strkají a skupují to ve velkém, místo 
aby kupovali to, co původně chtěli. Například visací zámek, 
jenž koštuje 75,–. Když je v akci, je u něj cedule: Původní 
cena 185,–, nyní pouze 75,–.

Kamiony přijíždějí průběžně po celý den, zaplaťpámbu, 
že nemám téměř čas jít na záchod. Běhám jim otevírat přední 
bránu a zavírat za nimi zadní bránu, neb takový tirák se jen 
tak někde neotočí. Pak parkuju a hledám místo pro všechny 
ty vysokánské palety, chce to fištróna a pořádné orientační 
schopnosti, všechno místo je vypočítané na milimetr a když 
ne, stojí to život nejeden olivový panenský olej (bezvadně 
se to uklízí) a nejedno instantní kafe. A rozbaluju a rozděluju 
to podle druhů. Za každou přijatou paletu většinou vydám 
jednu prázdnou a je na to potřeba speciální papír. Na jiném 
papíru je uvedeno, kdo a kolik toho veze, v kolik přijel a od-
jel. Všechno, co v jeden den přijede se musí (digitálně po-
chopitelně) zaevidovat a roztřídit ještě ten samý den. Podle 
čárových kódů rozumí se, které zaevidováním pozbývají 
významu a v seznamech zboží jsou nahrazeny jinými čáro-
vými kódy, takže je z časovým odstupem nelze podle dodáků 
dohledat, neptejte se dál. Ve volném čase v běhu ještě stíhám 
vyměnit nové cenovky v úseku minerálek, dobrých vod, li-
monád a piva, doplnit regály, vytisknout plakáty apod. Také 
dopravovat celopalety akčního zboží na „market“, jak tomu 
říkáme odborným žargonem. Např. mlíko, cukr, colu, všech-
no. Na jednu paletu se vejde 64 balení coca-col po šesti, 61 
balení mlíka v krabicích po desíti. Takže mám fitko zadara, 
to je snad jediná nevýhoda. Šéf i holky z úseků mě ale na-
štěstí pérujou tak, abych se moc nezastavoval – tu je potřeba 
sundat zdvižkou od stropu z 15 metrů pár rolí hajzlpapíru, 
psího žrádla a tak. K tomu je třeba si nejprve uvolnit cestu 
a odparkovat ostatní palety, stojící v cestě. Často se mi to 
podaří i za méně než hodinu, stále se zlepšuji.
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Taky musím ještě běhat k flaškomatu a třídit prázdný sklo 
od piv. K tomu jsem si musel vytvořit speciální excelovou 
tabulku: Plzeň, Gambáč, Radegast a Primus k sobě, pak Sta-
ropramen a Bráník k sobě, Heineken, Krušovice a Starobr-
no, Budvar a Pardál atakdál. Samotnou kapitolou je pivo 
Bernard, a jeho dřevěné těžké a křehké bedýnky s třískami 
a rozklíženými rohy, jenž nesednou na ostatní umělohmotné 
pivní bedny. Je v tom určitě velká dávka poezie. No.

Na to všechno mám času víc než dost, začínám v šest ráno 
a končím už v sedm osm devět večer, dá se to tudíž stihnout. 
Do budoucna přemýšlím ještě o lepším využití těch několika 
málo minut, kdy zhruba v půli dne běžím po schodech na-
horu do šatny se přezout do odpružených běžeckých najků, 
abych necítil bolest v nohou.

Večer už jen vytřu celý obchod, zametu venkovní rampu 
a dvůr a přeparkuju venku všechny nákupní vozíky – to už 
je hlavně zábava.

Vyčítám si jedině tu dvakrát půlhodinku denně pauzy 
na suchý rohlík. Jinak nemám kdy přemýšlet nad blbostma 
jako: kdo jsem, kam jdu a co je mým posláním a v duchu si 
blahořečím, když si vzpomenu na své prvotní obavy před 
nástupem z toho, že budu mít snad v práci čas si číst.

Co se týče mého šéfa, nemohu říct jediné špatné slovo. Je 
to člověk ryze pragmatický, velmi rychlý a veškeré pokyny 
zadává za chůze jazykem, který je mi sice povědomý, ale ne 
zcela se v něm orientuji. Výjimkou byl nedávný rozhovor, 
který mi spravil náladu po celodenní šichtě, kdy houpaje se 
na patách děl: „Ramzinski, ty tři dny, kdy jste si vzal volno 
po narození vašeho mladšího syna, vám strhnu z dovolené. 
Jo, a za tu flašku whisky, kterou jste nám sem dones jako 
na oslavu, jsem měl pěknej průser.“ A ještě přátelsky dodal, 
abych nebyl tak zapšklý. To jsem se, přiznám, zastyděl.

Když jsem se ten večer dovlekl domů, měl jsem ještě 
krátkou řeč k onomu nejmladšímu synovi, který má právě 
novorozeneckou koliku, takže nespí, nejí, nekadí, jen brečí. 
Řka: „Trochu na tom zapracuj, hochu, už jsi velký kluk, jsou 
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ti skoro tři týdny a někteří z nás se potřebují vyspat do prá-
ce“, se na mne zadíval a vzápětí zkřivil pusinku vyloudiv 
ten nejhlasitější nářek, kterého byl dosud schopen. Tak se 
těším zítra do práce. Je neděle, tak bude bohužel v práci klid.
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úterý 26. dubna 2016

Balíkovací lis značky HSM  
a jeho obsluha

Octne-li se duska v poloze dole a svítí nápis „balík ho-
tov“, otevřeme ventil komory vlevo a stáhneme ze zadní 
stěny komory všechny 4 pásky. Rozřízneme a spodní část 
provlékneme pod kolejnicemi sestoupivší dusky. Spojíme 
očky s konci pásků úplně vespod u podlahy. Balík je sliso-
ván, svázán a připraven k vyjmutí.

Společným stiskem tlačítek „Start“ a „dusku zvedat“ lis 
značky HSM vyklopí 250ti kilový balík na přistavený pa-
leťák. Levá lyže paleťáku musí lícovat se žlutou čárou dole 
(není na obrázku). Balík vyvezeme. Zbylé dolní části pásků 
připevníme očky a na ně aplikujeme papundeklovou prolož-
ku. Zavřeme dveře lisovací komory ventilem vlevo.

Balíkovací lis značky HSM

http://cervenyvrabec.blogspot.cz/2016/04/balikovaci-lis-znacky-hsm-jeho-obsluha.html
http://cervenyvrabec.blogspot.cz/2016/04/balikovaci-lis-znacky-hsm-jeho-obsluha.html
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středa 27. dubna 2016

Prsa a dresscode
Mé funglnágl nové pracovní oblečení, jež laskavě posky-

tuje coby dresscode svým zaměstnancům obchodní řetězec 
Supermarket je úžasné. V létě krásně hřeje, v zimě příjemně 
chladí a nadto je extrémně slušivé, což mi sdělilo několik 
mých nových kolegyň nezávisle na sobě. Specielně bych rád 
zmínil vskutku nezanedbatelnou pochvalu od prsaté Han-
ky z oddělení ovoce/zelenina, jejíž bradavky zvící řádných 
broskvových pecek, jsou patrné i přes dvě červená pracovní 
trička.

Její neustálá prostořekost, hlasité klení a k tomu zvláštní 
lesk v očích doprovázený pohledem, který si nedovedu vy-
světlit, mne ustavičně vyrušují ve svědomité digitální evi-
denci lentilek, krupice a drcených paprik. Přičítám to jedině 
mým (zatím ještě čistotou zářícím) červeným montérkám 
a nedbale elegantní šedé balonové bundě – to vše se žlutěs-
kvoucím emblémem názvu společnosti (a po dnešku mírně 
upatlané od sirupu, jenž po mé zbrklé manipulaci s VZV 
padal na mne z výše svého regálu u stropu dobré čtyři vte-
řiny). Hanka z oddělení O/Z se smála až jí prsa skákala a já 
ve spravedlivém rozhořčení jsem se na ni obořil se slovy 
„Jenom samý prsa, prsa, prsa! Seš celá ty!“ Ještě k večeru, 
při přípravě nových cenovek akčního zboží na tento týden, 
na mne neustále pokřikovala prohýbajíc se smíchy „Pr-sa, 
pr-sa, pr-sa!“

http://cervenyvrabec.blogspot.cz/2016/04/prsa-dresscode.html
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čtvrtek 28. dubna 2016

Ostře sledovaná práce aneb 
panoptikum

Nedávno u nás v práci v supermarketu instalovali kame-
rový systém.

Veškerá činnost sličné slečny z naší ochranky spočívá 
v tom, že sedí před obrovským monitorem, na kterém pře-
píná mezi jednotlivými „kanály“ a vidí nás všechny kterak 
radostně šukáme po krámku; při cigárku na zadní rampě 
měl k nám šéf motivačně-filosoficko-otcovský proslov, řka: 
„Chlapi, tak žádne pičoviny!“ Podíval jsem se na zelinářku 
Evu, co jí jsou vidět bradavky přes dvě trička. „V létě se 
v práci sprchuju i dvakrát denně“ pošeptala mi, přistrkujíc 
své struky výhružně mému pomalu, ale jistě slábnoucímu 
zraku. (Diagnostikovali mi nedávno jakési zvlnění rohovky 
či sklivce. Vidím dobře všechno, vyjma not. Vyšetřující lé-
kařka řekla, že to není na brýle ani na blízko ani na dálku, 
pomůže prý pouze operace. Jelikož jsem zbabělec, vyřešil 
jsem to tehdy tak, že jsem na cello hrál – jak praví laici – 
pouze „z hlavy.“ Byl jsem tudíž rychle hotov).

Kamery. Je mi jedno, zda budou i v šatnách či ve spr-
chách, jak jsem se zmínil, trávím tam minimum času. Pře-
stávky jsem totiž zatím držet nezačal a slavím díky tomu 
skutečnost, že se mi konečně po několika měsících usilov-
ného zrychlování práce podařilo „pistolí napípat“ všechno 
zboží, co ten den přišlo.

V dámském kolektivu jsem oblíbený díky svému optimi-
smu, pracovnímu nasazení a širokému kulturnímu a theoso-
fickému rozhledu. Mirka (16) z lahůdek mne například po-
žádala o radu, zda má dál souložit se svým ex-boyfriendem 
i přesto, že se s ní rozešel, ale – jak se prý vyjádřil – proti 
pravidelnému koitu by neměl (boyfriend) zásadních námitek. 
Nabídl jsem, že to s ní rád zevrubně proberu u mě doma.

http://cervenyvrabec.blogspot.cz/2016/04/nedavno-u-nas-v-praci-v-supermarketu.html
http://cervenyvrabec.blogspot.cz/2016/04/nedavno-u-nas-v-praci-v-supermarketu.html
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Johanka (21) z pečiva má zase problém se svými sny. 
Zdá se jí o zubech, beranicích (rozuměj samicích od bera-
na) a numerologii. Jarmilka (cca 55) má dle svých vlastních 
slov problém v sauně, kde se prý ženy jejího věku ukazují 
dole nevyholené. Již od těhotenství, kdy údajně praktikovala 
několikahodinovou soulož několikrát denně, je zastánkyní 
decentního proužku nad ohanbím.

Jsem rád, že mne z diskusí podobného druhu vytrhne 
třeba Karel, co nám vozí pepsinu, se svou vlastní historkou 
o tom, jak si opařil přirození, když zaléval kávu. Připomnělo 
mi to Henryho Chinaskiho, jenž udělal v podobné situaci 
zjištění, že vajíčka se mají smažit v kalhotách…

Každodenní styk s chlapama, co dřou od nevidim do ne-
vidim plus zima, hlad a dřina je lepší, než semináře „Muž-
ských kruhů“, na kterých chudáci chlapi hledají sebe sama 
a bouchaj při tom hromadně (ri-tu-ál-ně) klackama do země 
nebo hledají vizi nebo „pečou a krájí uloveného imaginár-
ního bizona“ (koupeného v Lidlu).

No. Po třech 12ti hodinových směnách za sebou jdu teď 
dát spát svému světu, zmožen sebou samým. Ejš.
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pátek 29. dubna 2016

Krátce ze světa
Moje babička říkala: „Kdo spí, jakoby jedl.“
Obchodní řetězce zveřejnily zisky za 2015 a vzhledem 

k tomu, že jsme se umístili na posledním místě s usmolenými 
21 miliardami a vzhledem k stoupajícím cenám tabákových 
výrobků se na moudrou radu v jídle uskrovním…

http://cervenyvrabec.blogspot.cz/2016/04/kratce-ze-sveta.html
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sobota 30. dubna 2016

50 odstínů mléka
Úterky jsou u nás v krámku úplně nejvíc. Po šestnácti 

hodinách tahání dvoumetrových palet vám ego už ani nehles-
ne. Jung měl pravdu!!! Konečně jsem vysvobozen z nutkání 
měnit svět k lepšímu, léčit ho na dálku a pravidelně do něj 
v lotosové pozici vysílat láskyplné vibrace.

Zrovna dneska. Sotva jsem poslepu za kuropění dotápal 
do práce, mám to naneštěstí pouhých nesmyslných 8 minut 
chůze a stýská se mi po pražském devadesátiminutovém 
popojíždění do zaměstnání, už mi pod rampou burácelo pět 
kamionů, tři pekaři, zelenina a sejry a nějaký to mražený 
pro osvěžení. Želbohu mi dnes pomohla sličná a svalnatá 
slečna Miriam (33) z ochranky, (po třetí ranní borůvkové 
camelce – první dvě si dává ještě v posteli… – a během 
záchvatu kuřáckého kašle neurčitě zachrchlala: „Zakuř si, 
vole“), která místo mne sesbírala převržené a přehrabané 
popelnice od nočního nájezdu místních chlapů bez domova 
čistě proto, bych se mohl plně koncentrovat na Jungovské 
vymítání egoismu, sebelítosti a vlastní důležitosti. Se sebe-
zapřením jsem se jí odvděčil jahodovou Milkou, kterou jí 
pak v kanceláři všichni záviděli.

Naneštěstí se mi už stačily zacelit otevřené rány na ru-
kou po prvních třech měsících, takže už řeším jen bolavé 
paty (na netu stojí odpružené běžecké najky o polovinu míň) 
a bolavá záda. Rozhodl jsem se tedy velkomyslně, že si dnes 
u sebe na rampě uspořádám SLAVNOSTI MLÉKA.

Již delší dobu si učenky, co k nám chodí na praxi – jme-
novitě Natálie (16 a černé legíny), Mirka (16, šedé legíny) 
a Kristýna (17, růžové legíny) – stěžují na odér linoucí se 
z venkovní části skladu, kde je uskladněno větší než malé 
množství mléka, jehož spotřební doba překročila únosnou 
hladinu zápachu. Klopotně jsem se dopracoval až k zadním 
stálým pozicím a strnul jsem. Rozsah katastrofy několikaná-

http://cervenyvrabec.blogspot.cz/2016/05/50-odstinu-mleka_1.html
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sobně převyšoval mou představu o několika málo krabičkách 
prošlého trvanlivého (označení „trvanlivý“ dostalo rázem 
novou dimenzi) mléka. Z útrob skladu na mne dýchl duch 
loňského léta. Jednou rukou jsem táhl ven toxický náklad 
a druhou si zacpával všechny otvory v obličeji. (Dokážu to, 
neboť za tu krátkou dobu se ze mne stal svalovec a rády si 
mne předcházejí děvčata zejména z úseků: lahůdky, účtárna, 
mražené, drogerie neboli plasty, koloniál – v tomto pořadí). 
Nuž, vytáhl jsem smrdutý poklad do světel ramp a svět ozá-
řilo 50 odstínů mléka.

Od nažloutlé a temně okrové kašovité hmoty, jenž mi 
ulpívala na gumových rukavicích, přes zelenkavou a namod-
ralou barvu až po sytě růžovou. Nepočítaje zčernalé díry 
na prázdných kartonech po neznámých hlodavcích. Svým 
vyskakovacím nožem z Aljašky, jejž jsem dostal darem 
(a který mi závidí Hanka z ovoce/zeleniny, co má bradav-
ky přes dvě trička a nyní opar…), jsem bodal nad kanálem 
do slepených kartónů, neb do popelnic musí jen prázdné 
obaly a brzy pokryl většinu našeho dvora temný mléčný film 
v důsledku kanálu ucpaného něčím, co se nejvíc podobalo 
jedovaté rýžové kaši.

Když mi začaly mrznout ruce a původní dávení se zdá-
lo přejít v plnohodnotné zvracení, ukončil jsem záhy svůj 
mléčný karneval a odešel jsem se odreagovat tříděním piv-
ních láhví na odvrácené straně lahvomatu. Na podlaze rampy 
zůstala bílá páchnoucí památka, kterou jsem decentně setřel 
mokrým hadrem, protože mycí stroj je v opravě. Na mok-
ré podlaze mi ale prokluzovala kolečka od VZV, protože 
ta nevysychala přiměřeně rychle, protože ventilátor, který 
fouká ve dveřích teplý vzduch je v opravě. Mnul jsem si 
ruce při představě úplně vybité baterie u VZV, jelikož mi 
ještě zbývalo uklidit zvenku dovnitř zbývajících cca 17 palet 
napípaného zboží, ale bohužel se mi to nakonec podařilo.

V deset večer jsem se dovlekl domů vědouce, že jsem 
prožil další úchvatný Den na Zemi.

https://www.youtube.com/watch?v=Bz9JmpULP3o
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neděle 1. května 2016

Podprsenka a co odhalily  
Slavnosti mléka

V prvé řadě je třeba uvést na pravou míru jednu důležitou 
věc: Hance z oddělení ovoce/zelenina nejsou vidět bradavky 
přes dvě trička, ale přes dvě trička a PODPRSENKU… Jak 
odhalily SLAVNOSTI MLÉKA, hlodavci se u nás ve skladu 
nezdržují pouze u mléka, nýbrž i u toaletních papírů značky 
Zewa, kde si vyrobili hnízdečko a vyvedli mladé. Celé místo 
je řádně rozkousáno a pročůráno a já stojím před debaklem. 
Totiž:

Po večerech si se starším synkem (3/5) čteme povídání 
o valašských Krysácích Hubertovi a Hodanovi, ke kterým se 
přistěhuje i laboratorní potkan Eda z Prahy. Jsou veselá kopa 
a my je máme moc rádi, tudíž se – zatím – nemohu srovnat 
s představou jejich skonu z mé ruky. Chjo.

No a samozřejmě, že jsem si zapomněl posunout čas 
a přišel tak o hodinu později do práce. Sledován mlčenli-
vými pohledy jinak usměvavých holek z lahůdek, které za-
čínají šichtu stejně se mnou, jsem v ledovém tichu prošel 
celým stórem až k sobě na rampu. Tam si na mne počkal 
malý ďáblík v manažerské košili Rittner a hubička se mu 
třásla vztekem, když mne častoval výčtem činností, jež byl 
za mne nucen podstoupit (přebrat ranní pečivo. Nějak se mu 
nepodařilo najít klíče od dveří vedoucích na rampu, vypáčil 
je proto a zprcal za to našeho bodyguarda Jožina, který byl 
v tu chvíli po ruce. Kliďas Jožin to pak musel dostat zase ze 
sebe, když už jsem byl po ruce já. Aby se mi aspoň trochu 
pomstil, neodevzdal Rittner pekařům prázdné bedny z pře-
dešlého dne, čímž vznikla na maličké rampě hradba cca 120 
beden plus 70 dalších z onoho dne, které se musely odvážet 
postupně během následujících dvou dní).

Temná atmosféra, která byla způsobena touto nicotnou 
a zanedbatelnou příhodou, probudila ve mě nepřekonatelnou 

http://cervenyvrabec.blogspot.cz/2016/05/podprsenka-co-odhalily-slavnosti-mleka.html
http://cervenyvrabec.blogspot.cz/2016/05/podprsenka-co-odhalily-slavnosti-mleka.html
http://cervenyvrabec.blogspot.cz/2016/05/50-odstinu-mleka_1.html
https://goo.gl/elsjSB
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touhu servat na místě služební mundúr, vynadat všem kolem 
do idiotských lokajů a navždy odejít středem jen v podvlé-
kačkách. Pomyslel jsem ale na své syny a spokojil se tudíž 
s pouhým zběsilým rozkopáním stojanu s Mimoni (?!) a ba-
nánovými Tik-taky.

Událost tuto zdokumentoval můj kámoš Adam (17, král 
bongu), který se u nás učí na prodavače a se kterým jsme se 
seznámili takto:

Adam: „Jsi tu nový?“
Já: „No.“
Adam: „Kolik ti je?“
Já: „Tak 41 nebo 42.“
Adam: „To jsi, vole, starší než můj otec.“
Já: „Mhm.“
Adam: „Ale to není takový borec.“ a který na chvíli 

přerušil s ostatními učni zábavu spočívající v zamykání se 
v mrazícím boxu (–23 C). Stalo se to ve chvíli, kdy jsem 
z plného lisu doloval 350ti kilový balík slisovaného papíru 
a od brány na mě troubil kamion a od flaškomatu zvonil další 
notorik vracející bednu prázdných pivních flašek. Letmo mi 
hlavou proběhl obraz z Vratných láhví, kdy se Landovský, 
Svěrák a Budař věnují poetickému rozjímání. Co jsem na-
stoupil, říkám si, že si taky vyšetřím 30 vteřin na takové 
kratochvilné posezení na bedně od piva jen s tím rozdílem, 
že si zafilozofuju sám se sebou.

Zatím se mi to nepodařilo.



18

pondělí 2. května 2016

Jak to zvládnout
„Si dneska připadám celej den jako bych byla nahatá,“ 

říká mi Johanka z lahůdek, když se u ní večer zastavím s my-
cím strojem.

„Jo?“ říkám. Johanka má hustý černý vlasy, který jsou 
ještě krásnější, když má na hlavě červený lahůdkovský kšilt 
a prameny černočerných vlasů jí padají přes něj. Často se 
ke mně přitočí, když jsem u flaškomatu a kde je čím dál 
míň místa přímo úměrně počtu vrácených beden a lahví. 
Čím míň místa tam je, tím musí stát blíž. Stejně tak Hanka, 
když si zkrátí cestu přes sklad, musí kolem pásu lahvomatu 
a vždycky řekne:

„Protáhnu se?“ A nabourá do mně prsama.
„No, jsem si dneska musela vzít tanga, protože jsem ne-

našla jiný čistý kalhotky. Tak je to takový, jako bych byla 
nahatá,“ pokračuje Johanka.

„Tak ukaž.“
„Tss. Tobě je asi budu ukazovat. Mám je zelený.“
„Zelený?! No tak ty mi ani neukazuj. A pamatuj si, že 

prádlo vždycky, ale úplně vždycky zásadně a pouze černý. 
Maximálně tělový. Ale radši černý. Nikdy ne červený, bílý, 
žlutý (omg) nebo zelený, prostě barevný, ju? Ňigdy!“

Nechávám ji stát s pusou dokořán a se strojem mířím mejt 
oddělení ovoce/zelenina. Kolem se mihne výhružně vzhů-
ru trčící nagelovaná ofina podvedoucího Rittnera. Rittner 
je malý prdelatý pivo, věk cca 26, ne zrovna tlustý, ale je 
na něm vidět, že až mu bude jako mně, bude vážit 2x víc.

Včera večer jsem zase jednou skončil opravdu regulérně 
v sedm, zavezl sklad, uklidil rampu, umyl krámek, přezul se 
z najků a procházeje ven kolem kanclu, kde si podvedoucí 
Rittner zrovna čmarykal do notýsku, pozdravil jsem:

„Tak zatím!“ A sunul jsem se pryč.
„Ramzinski, vraťte se.“

http://cervenyvrabec.blogspot.cz/2016/05/jak-to-zvladnout.html
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„No?“
„Máte zavezeno?“
„No.“
„Kam jste dal ty květáky?“
„K řezníkovi do chlaďáku.“
„Super. Umyto máte, igelity jste posbíral?“
„No.“
„Neposbíral, že jo? Chlaďák máte doplněný?“
„É…“
„Nemáte. Včera jsem ho za vás večer doplňoval, protože 

byl úplně na hovno. A jak to, že už jdete domů? Máte být 
do OSMI.“

„Co?“
„Druhý skladník tady bývá do osmi,“ (druhý resp. první 

skladník je bohužel Rittnerův tchán a začínám tušit, že on 
spolu s šéfem postupně vytvořili tenhle obludný, zločinný 
systém, kdy skladník pípá zboží, dělá flašky, dělá uklízečku, 
dělá na lisu, dělá údržbu mycího stroje, údržbu lahvomatu, 
doplňuje piva, doplňuje vody, doplňuje akční palety v krámě, 
dělá objednávky a dělá inventury a to každý den. Kam jsem 
to, kurva, vlez).

„No šéf vám platí DPP a máte být 12 hodin.“
„12 hodin je do sedmi.“
„12 PRACOVNÍCH hodin,“ počítá Rittner na prstech, 

abych to pochopil.
„12 pracovních hodin je do sedmi. Jaký DPP?“ ptám se.
„Běžte.“
Rittner se otočí k notýsku na znamení, že konverzace je 

u konce. On mi velí odchod, dojde mi a přemýšlím, jestli 
do toho mám vrtat. Je sedm deset, těším se domů. Padám.

Dnes ráno Rittner zaspal a jelikož měl otvírat celý náš ve-
lemegastór, stepovali jsme všichni venku o čtvrt hoďky déle 
s hřejivým pomyšlením, že takhle budeme mít alespoň o 15 
minut méně času nakrájet šunky, nalifrovat pečivo, nakrájet 
chleby, vyzvednout denní tisk a podobně a nestihnem tak 
ranní kafe, než se otevře. Podvedoucí Rittner přifrčel felicií 
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společně s vedoucí lahůdek a bez zbytečných slov omluvy 
se všem pro jistotu vyhnul pohledem. Jarmilka s Johankou 
z lahůdek skuhraly společně jako vždy a odpoledne u mě 
na rampě skuhrají na střídačku ještě každá zvlášť a jedna 
na druhou.

Nějak to stíhám, říkám si, že pojedu svým tempem, které 
je po ránu poněkud dýchavičné, je mi 41, tělesně se cítím 
na 90, mentálně na 12. Modelka Mirka z lahůdek zvláštně 
pajdá po hladké podlaze v krámě, má legíny, kozačky a je 
úchvatná (několikrát jsem jí vřele doporučil vzájemné tykání, 
smála se a červenala a dál mě oslovuje Pane skladník, což 
je lepší než Pane Robine, jak mne oslovovali jinde, kdysi) 
a já si uvědomuju, že na hladké podlaze v těžkých botách 
pajdám stejně.

Do kecek se většinou přezouvám až odpoledne, když už 
fakt nemůžu, a když vím, že ten den už nic nepřijede a já si 
nepřejedu paleťákem prsty u nohou.

„Prosím skladníka k lahvomatu!“ Jdu k lahvomatu. Samo 
sebou až dokouřím. U lahvomatu stojí paní, nakukuje třás-
něma do skladu a zdálky volá:

„No jako kde ste? Tady vystojim důlek asi. Jak to, že zas 
nemáte ten olej, co je v akci?“

„Už je pryč, pani.“
„No ale to je pokaždý todleto. A kdy ho jako budete mít?“
„Nikdy. Nic lepšího na práci než zevlovat, případně srát 

do vany a hrát si na ponorky,“ říkám si v duchu.
„Zkuste to v úterý.“
„No, to zas bude to samý,“ hudruje ženská a já, když už 

tam jsem, se jdu odreagovat k pivním flaškám.
Měl jsem tuhle rozhovor se šéfem a říkám mu:
„Jsem viděl takovej film, Vratný láhve…“
Nenechá mě domluvit. Zalomí rukama do stropu skladu, 

kde už navždy zůstanou uskladněny toaleťáky a psí žrádlo 
(zboží chodí tak rychle a v takovém množství, že než bych 
sundal starý zásoby, dal je na obchod a místo nich vyzved 
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nahoru nový zásoby, pošlu radši všechno, co jde do obchodu, 
abych se vůbec mohl na rampě hnout).

„Vratný láhve! Já tomu Svěrákovi snad už fakt napíšu 
a řeknu mu, že v tom filmu je vidět tak akorát to, že pan 
režizér byl kdy v supermarketu maximálně koupit rohlíky 
a ještě tak v roce 1990. Hele, tady Marcelka dělala v Albertu. 
Marcelko, kdo dělá v Albertu flašky?

„Vždycky skladníci,“ září Marcelka z oddělení mlíka.
„Ramzinski, můj táta byl vedoucí, já jsem vedoucí a v ob-

chodu jsem vyrost. Flašky dělali vždycky skladníci.“
V takových chvílích se mi udělá prázdno a všechny argu-

menty, všechny modelové imaginární noční hádky a vzpoury, 
kdy řvu a argumentuju o sto šest a všechny totálně roznesu, 
se mi vykouří z hlavy. Že jsem, blbec, zase nemlčel.

Vzkaz od předešlého skladníka

http://24.media.tumblr.com/tumblr_m7aqkhZv6i1rwuq4jo1_500.jpg
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úterý 3. května 2016

Zkurvená práce
Tak krysáci zničeni. Byla to vpravdě zkurvená práce. Ty, 

kteří nezemřeli úlekem nebo přede mnou neutekli, jsem bo-
hužel přizabil nájezdem těžkého paleťáku (holýma rukama 
jsem se zdráhal starou paletu s promočenými a rozkousanými 
hajzlpapíry zvednout) a musel jsem je i s jejich třepajícíma 
se nožičkama dobít hrablem na sníh.

První měsíc po nástupu do řetězce jsem byl optimistou, 
usmívat se usmívat se usmívat se. Od dalšího jsem už rad-
ši jen zachovával mlčení náčelníka Bromdena, což se ne-
vyhnutelně projevilo nutkavým škubáním některých mých 
obličejových svalů. Včera však nějaká starostlivá duše (Han-
ka?) upozornila šéfa na mou dlouhodobě klesající pracovní 
morálku přímo úměrně k vzrůstající úrovni šikany ze strany 
zástupce Rittnera. Šéf si mě zavolal, řka:

„Bude vám končit zkušebka a tak si říkám, co pak. Pro-
cento pravděpodobnosti vašeho odchodu je vysoké vzhledem 
k tomu jak se k vám chová pan Rittner. Kdybych to věděl, tak 
bych to řešil. Nejste ničí otrok a nenechte si srát na hlavu.“

V duchu jsem usoudil, že argumentovat v tu chvíli 
 Jungem není produktivní a šéf pokračoval:

„Nicméně pan Rittner je tu zítra naposled a co se mne 
týče, je to zmrdaný zmrd.“

Následoval výčet poměrně sofistikovaných jmen, kterými 
mne pan zástupce pojmenovával v mé nepřítomnosti i v mé 
přítomnosti. Užasl jsem. Proč by tohle někdo dělal? Skopová 
hlava? Já? I zadarmo jsem drahý? Vzpomenu si na všechen 
ten smích uvnitř kuřáckého kroužku na rampě, který utichal, 
když jsem přišel. A pak už ani neutichal. Nepřikládal jsem 
tomu váhu, nic tak vtipnýho jsem na sobě neshledával vyjma 
krkolomné manipulace se zdvižkou a paleťákama a pípání 
dopoledního zboží ještě v devět večer. A i kdybych shledával, 
myslel jsem na Junga a na to, že tahle dřina přece musí mít 

http://cervenyvrabec.blogspot.cz/2016/05/zkurvena-prace.html
http://goo.gl/l1Pmuk
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ještě nějakej další smysl než jen vymítání ega. Minimálně 
živit rodinu sakra. Pak se ke mně přitočí Hanka a prohodí: 
„Oni tě v tom nechávají.“ „Kdo?“ ptám se. „První skladník 
a Rittner. Nechávají tě se vydusit.“

Následně jsem chytil stíhu a zdálo se mi, že každý blbě 
čumí. I Johanka z lahůdek. A to se pak doprdele moc blbě 
maká.

Filmová scéna, ve které náčelník Bromden řekne Nichol-
sonovi: „Juicy fruit,“ má spoustu významů. Třeba ten, že 
jste někdo úplně jiný. Že nikdy nikoho úplně nepoznáte. Že, 
když budete chtít, nikdo nepozná vás. Že svět je komedie. 
Když zrovna není k pláči. Atakdál. Tak si radši hledám no-
vou práci.
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středa 4. května 2016

„Na to, že mi dáváte výpověď,  
se tváříte nějak vesele.“

Následující dialog proběhl nedlouho poté, co jsem opět 
v práci začal vidět rudě a vletěl jsem k šéfovi do kanclu, kde 
zrovna probíhala debata o tom, kdo zvoral objednávku masa 
a řval jsem:

„Tak já trávím u posranýho flaškomatu většinu pracovní 
doby a vy mně budete prcat, že jsem ho nechal včera večer 
plný? Tak já se tady prostě svlíknu (z pracovního mundúru) 
a půjdu domů.“

Šéf chvilku koukal a pak vyletěl taky:
„Tak běžte, běžte! Já se tady nenechám vydírat, Ramzin-

ski.“ Odešel jsem na rampu, kde jsem hodlal ještě dopípat 
rozpípané zboží a pak se sbalit a vypadnout. Za chvíli přišel 
šéf, začal o něco klidněji a pak předvedl obdivuhodný ma-
nažerský výkon. Dal mi cigáro a řekl:

„Vy se většinu času tváříte buď nasraně nebo jako nekňu-
ba. Ale vy VÍTE. A víte, jak jsem to poznal? Podle toho, jak 
se smějete. Když se smějete, jste king. A přitom jste odešel 
z Prahy, dřete tady jako skladník za mizerný prachy a ani 
nemáte odvahu říct mi, že chcete zvýšit plat.“

Řekl jsem, že nechci zvýšit plat. Čistě abych ho pozlo-
bil. Odpověděl, že už mi bohužel navrhl odměnu ve výši 
měsíční gáže. Řekl jsem, že v tom případě končím, protože 
mi za týden stejně vyprší zkušebka a já se plánuju stát pro-
fesionálním tatérem. Stáli jsme vedle sebe vzadu na rampě 
a kouřili borůvkový camelky než je úplně stáhnou z prodeje. 
Musel jsem vypadat jako idiot, protože šéf najednou říká:

„Na to, že mi dáváte výpověď, se tváříte nějak vesele.“
Já: „Vy se taky tváříte vesele.“
Šéf: „Já jsem zkouřený.“
Já: „Aha.“
Šéf: „A tykáme si, ať nasereme ostatní.“

http://cervenyvrabec.blogspot.cz/2016/05/na-to-ze-mi-davate-vypoved-se-tvarite.html
http://cervenyvrabec.blogspot.cz/2016/05/na-to-ze-mi-davate-vypoved-se-tvarite.html
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Já: „Oukej.“
Šéf: „Ještě chvíli vydrž, jo?“
Já: „Tak jo.“
Odcvrnkli jsme cigára, naštěstí těsně vedle kanálu, tak-

že se krásně skryla mezi desítkami dalších vajglů ostatních 
zaměstnanců. Takže si budu moct po šichtě zase pořádně 
zazametat.
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čtvrtek 5. května 2016

Postižen prací
Zvoláním „Opíchá mě každá žena, protože mám Volks-

wagena“ ohlašuje svůj příjezd v 6:21 pekařský závozník 
Zdenda (46), ostravak jak cyp. Zdenda jezdí čím dál později 
a v bednách mu chybí čím dál víc rohlíků…

Prací jsem chtěl původně dosíci nejednoho peníze, kte-
rý bych – slovy Bernarda Spery – v budoucnu obrátil buď 
na knihkupce, buď na krejčího, buď na tatérku Zuzanu. 
Po pěti měsících skladničení byla má gáže za poslední mě-
síc téměř dvakrát vyšší, než byla má poslední gáže na místě 
učitýlka na střední škole v Praze. A stále ještě nedosáhla 
slíbené výše, protože ještě pořád nestíhám. Dokonce jsem 
vynalezl způsob jak ušetřit čas zabitý cestou na záchod, čas 
zabitý na záchodě (sedíte a stejně slyšíte jak na vás dole 
troubí kamión nebo vás vyvolávají reprákem) a čas zabitý 
cestou ze záchoda. Takový čas ušetřím prostě tak, že tahám, 
couvám a postrkuju palety tak dlouho, dokud se mi nepřesta-
ne na záchod chtít. Asi s tím někam zajdu, si to patentovat.

Zapomněl jsem objednat prázdné bedny na vrácené pivní 
flašky. Takže už se u pásu s láhvema neotočím a přistupu-
ju k němu POUZE bokem. Po všech stranách se tyčí věže 
na sobě naskládaných pivních beden, flašky jsem nacpal 
i do zelených beden od zeleniny a pohled onen činí z české-
ho národa národ mozků z piva kostků.

Zapomněl jsem objednat papírovou pásku do lahvomatu. 
Stojím před šéfem a říkám:

„Dneska dojdou pásky v lahvomatu.“
Šéf: „A to nešlo říct dřív?“
Já: „Nešlo. Kdyby to šlo, řekl bych to.“
Šéf se s povzdechem otáčí k ekonomce.
„Kde se to, kurva, objednává?“
„Vim já?“ odpovídá ekonomka. „Někde, vole, na inter-

netu.“

http://cervenyvrabec.blogspot.cz/2016/05/postizen-praci.html
http://www.tetovanitaurus.cz/
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Dávám si odchod.
Když jsem včera v půl desátý večer měnil cenovky v ce-

lým úseku piv a vod na novou akci, zapomněl jsem vyměnit 
i venkovní plakáty. Nikdy jsem si neuvědomil, kolik druhů 
minerálek existuje. Magnézia, Poděbradka, Dobrá voda, 
Aquila, Toma, Poděbradka ProLinie, Ondrášovka, Hanácká, 
Bílinská, Vincentka a téměř od každé deset příchutí.

Vracím se do skladu. Michaela (25, blond, frigidní) z la-
hůdek se mě ptá jak dlouho tam ještě budou zaparkované ty 
tři nepřebrané palety, přes které se od včerejška nedostane 
k celozrnným chlebíčkům, roládám a Marlenkám. Na rampě 
jich stojí ještě dalších osmnáct, tak jen houknu: „Dlouho.“ Je 
devět ráno. Rozbalit a pípnout každou krabičku. Jednu paletu 
udělám za půl hodiny. To do večera stíhám. Kdyby z kaž-
dé palety nevznikly roztříděním čtyři. Kdyby dneska nikdo 
už nevrátil ani flašku. Kdybych nemusel dělat balík na lisu. 
Kdybych nemusel nikomu nic sundat zdvižkou. Kdyby už 
dnes nic nepřijelo. Kdybych nemusel v krámku doplnit piva 
a vody. Kdybych nemusel večer umejt obchod.

Pořídil jsem si do práce nový mobil s SDHC kartou, 
na kterou jsem umístil opravdu velké množství hudby. Nyní 
tedy pracuji a zároveň na rampě poslouchám hudbu. Ob-
zvlášť Gershwinova Rhapsody in Blue mi evokuje směšnost 
života, jedním dechem zároveň ovšem (neochotně) dodávám, 
že i jeho neuchopitelnou krásu, jenž občas probleskuje mezi 
stíny listů znovuobrážejících stromů. A stejně tak nevyhnu-
telný konec všeho, který bez přestání číhá za mým levým 
ramenem a soundtrack Neila Younga k filmu Dead Man, kdy 
se – stejně jako William Blake – nemůžu zbavit pocitu, že se 
nacházím v nesprávný čas na nesprávném místě.
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pátek 6. května 2016

Existence
S brigádníkem Matyášem (36), který si u nás vydělává 

na doučování z medicíny, jsem se hned při další společné 
pauze jal pokračovat v rozhovoru v místě, kde jsme skončili, 
než jsem byl před tím vyslán ven „přepichovat“ vozíky.

Já: „Tak existuje Bůh? Přece jen ho, kurva, nikdo nevi-
děl.“

Matyáš: „Tys musel bejt za mlada docela veselá kopa, 
ne?“

Rozhovor na podobné téma jsem si neodpustil ani v or-
dinaci MUDr. Runy, jenž je mým duchovním rádcem, men-
torem a psychiatrem.

Já: „Tak mě často napadá, že by bylo dobrý, kdybych 
zemřel.“

MUDr. Runa: „To napadá občas každého, kdo trochu 
přemýšlí o životě.“

Já: „Nebo že by aspoň bylo dobrý, kdyby zemřeli ostat-
ní.“

MUDr. Runa: „Tak já vám předepíšu zase ty 3 balení 
a pak mi zase zavolejte.“

V regálu s pivama v petkách jsem při doplňování nedávno 
ke své hrůze objevil asi 50 piv s prošlou lhůtou trvanlivosti. 
Jednalo se o Starobrno, který se téměř neprodává. Událost 
tato vedla k poučení, že věci se mají do regálu doplňovat 
odzadu a ne naopak, čili ne všechno, co potřebujete znát 
o životě, se naučíte v mateřské školce. Do vozíku, jenž jsem 
si promptně přistavil, jsem prošlá piva naskládal a odvezl 
dozadu na hromadu zboží s protrženými pytlíky, odjedený-
mi bonbóny apod., které se NĚJAK „odepisují“. Bohužel 
zatím netuším, jak se to dělá. Nuže vozík s pivy jsem tedy 
zanechal poblíž s důvěrou v prvního skladníka, který je co se 
skladničení týče skutečným a kovaným matadorem, a který 
měl mít směnu další den.

http://cervenyvrabec.blogspot.cz/2016/05/existence.html
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O dva tři dny později, když jsem byl zas v práci já, jsem 
už vozík s pivy nenašel a tak jsem na celou věc zapomněl. 
Jaké bylo mé překvapení, když jsem později z nedostatku 
jiné práce kontroloval regál se Starobrnem a zjistil, že je plný 
petek, na kterých bylo datum spotřeby nějak divně nečitelné, 
rozmazané. V podstatě tam nebylo a místo něj jen taková 
šmouha, jako od šmirglu. Rozsvítilo se mi. Tak takhle se 
odepisuje!

S myšlenkou jsem se nicméně úplně nezvnitřnil abych-
takřekl a při další příležitosti jsem to nahlásil šéfovi spolu 
se zprávou o mnou zlikvidovaném myším kutlochu (jak mi 
poradila Hanka). Musel jsem s tím počkat, až z kanceláře 
vypluje obchodní zástupkyně pro Lobkowitze a při zmínce 
o myším hnízdu se na mne šéf podíval a ostře se zeptal.

„Vy jste deratizér?“ (tenkrát jsme si ještě netykali).
„Ne.“
„No, že likvidujete myší hnízda,“ řekl šéf.
Tato reakce budiž čistým příkladem vysoké sofistiky, 

ve které si s šéfem rozhodně nezadám a výraz lehkého zmat-
ku se tehdy usadil v mé mysli. Šéf si libuje v téměř peda-
gogickém přístupu k zaměstnancům, spočívajícím v častém 
kladení kontrolních dotazů – při jejichž zodpovídání se mar-
ně snažím nevypadat jako blbec a stejně marně hledám pak 
ztracenou nit rozhovoru – zastávaje názor, že zaměstnanec, 
který si sám odpoví, se už na věc samou podruhé nezeptá. 
(Jednou jsem slyšel povídat si oba jeho zástupce o tom, že 
šéf objednává od všeho pomerančového několikanásobně 
víc než od jiných druhů – minerálky, limonády, šťávy, sirupy 
atd., protože „nejvíc se prodávají pomerančové.“ Jednou se 
mě taky zeptal:

„Takže Ramzinski, které příchutě si myslíte, že se nejvíc 
prodávají?“

Odpověděl jsem, že nemám ponětí, byl to můj druhý nebo 
třetí den v práci, ale pak jsem si vzpomněl na vyslechnutý 
rozhovor a řekl, že pomerančové. Šéfovi se rozlil po tváři 
uznalý úsměv, řka:
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„No vidíte, vy to, kurva, víte!“)
Na šéfovo konstatování, že likviduju myší hnízda, ačkoli 

nejsem deratizér, jsem po pravdě odpověděl, že jsem nevě-
děl, že tam to hnízdo je. Když jsem došel zpátky na rampu, 
všimnul jsem si cedulek, které jsem do té doby neregistroval, 
přestože vím, že tam vždycky byly. Stálo na nich: Poslední 
deratizace, podpis, razítko. S odstupem času mohu konstato-
vat, že potkani se mají k světu, jsou to kluci šikovní a založili 
pelech nový. Lepší.
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sobota 7. května 2016

A jak to dopadlo?
Celé se to tentokrát seběhlo takhle:
Nejen úterky, brž i čtvrtky a hlavně pátky jsou u nás v su-

perkrámku nejkrásnější. Od božího rána prostě nemám čas 
na přemýšlení o blbostech nebo bolavých patách, protože to 
prostě musí svištět. Když je v akci mlíko za 9,90, přivezou 
ho 8 palet a já je nestačím vozit „na market“, jak říkáme my, 
supermarkeťáci mezi sebou. Jak jsem řekl, celopalety jsou 
skvělý – stačí jednou pípnout a zadat počet kartónů. Navíc 
se dají dát na sebe, čímž se ušetří místo.

Takže jedu jedu, celý dopoledne jezděj knedlíky, nanuky, 
piva po pár bednách co se neprodávaj jako jsou: Budvar, 
Světák, Holba, Krušovice, Staropramen. A Pepsina!!! Snad 
mi bude odpuštěno, když prásknu, že pepsi závozník, co mi 
vždycky řekne ať se vopatruju a co jde na operaci s předkož-
kou, protože mu v poslední době rychle a hodně povyrostl 
penis a navíc si ho spálil při zalívání kafe, se jmenuje – ne-
kecám – Schuckmayer.

Běhám do kanclu fotit průvodky pro kamioňáky, pro 
sebe dodáky a pro nás všechny tisknu potvrzení o vydaných 
prázdných paletách na výměnu za přivezené plné a užívám 
si to. Funím v těžkých botách, který mám na dopoledne 
po hladký podlaze, než se přezuju do najků Dual fusion, 
leje ze mně a lituju holky, co vzdychaj, že je jim dneska fakt 
kosa. Letim si nahoru udělat kafe. Letim dolu, přijela zeleni-
na a sejry. Letim nahoru pro kafe. Jdu dolu s kafem na první 
cigáro na rampě s výhledem na východ slunce a rozkopaný 
hlavní tah na Valmez. Letim nahoru srát.

„Prosím skladníka na příjem!“ ozývá se z reproduktorů. 
Klídek klídek bručím si a zapínám skladnické lacláky. Běžím 
dolů.

Odvézt paletu. Přivézt paletu. Lis je plný. Kamion s dob-
rejma vodama. Sundat paletu. Udělat si místo na vjezd se 

http://cervenyvrabec.blogspot.cz/2016/05/a-jak-to-dopadlo.html
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zdvižkou, kterou ráno vyparkuju na rampu. Rampa je tak 
akorát, abych se na ní se zdvižkou otočil, když chci vjet 
dovnitř. Přebraná drogerka. Marie (42, krásná, rozvedená, 
1 dítě) veze persily na krám. Odstavit palety z cesty abych 
projel dovnitř. Vracím se pro zdvižku, vjíždím dovnitř. Hol-
ky z pečiva mi vezou prázdný bedny od rohlíků. Stavím je 
na sebe po dvaceti ven na sebe ať se mi vejdou. Na uprázd-
něné místo zatím Hanka vrazila zbytek zeleniny, Kurrrr… 
Nechávám stát zdvižku ve dveřích. Beru paleťák a strkám 
zeleninu na stranu. Couvám s vrchovatou paletou s Ramou. 
Hrozivě se kymácí. Couvám s paletou Jamesona. Hrozivě 
se kymácí a cinká. Tlačím do palety s Bohemkou. Cinká, 
kymácí se a padá mi jedna stojka. Kupodivu nikde žádná 
louže, vydržely (!) Troubí náklaďák. Jdu odemknout bránu.

„Tak jsem tady pro tu baličku.“
„Baličku čeho?“
„Prostě baličku,“ usmívá se na mě holohlavý chlap.
„Musím se jít zeptat.“ Jdu se zeptat.
„Je tu chlap pro nějakou baličku,“ oznamuju v kanclu.
„Jo jo jo, to je ta jak ji včera rozmontovali. Je u chlastu,“ 

dovídám se.
Jdeme s chlapem do chlastu a tam je po celé místnosti 

roztahaný kovový šrot.
„No to je vono,“ říká chlap. „To než naložíme…“
Jdu za řezníkem, jestli můžeme projet přes něj ven kratší 

cestou.
„Ať si to vyřešej v kanclu, ta stará balička masa tady leží 

už přes rok,“ říká řezník Jura.
„Jasně Juro,“ říkám já, „ale odtáhnout to musíme my.“
„Kdo my?“
„No asi já a tady pán.“
„Aha,“ říká Jura a jde uvolnit průjezd svým územím.
Jdu uvolnit ucpaný lahvomat. Furt nemam prázdný bedny.
„To je jako nevodvážej nebo co? Se tady nehneme,“ říká 

paní Jindřiška (49), co jí bývalý podvedoucí Rittner oslovo-
val přátelským „Ty pyčo.“
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Bedny všude.
„Prosím skladníka do kanceláře,“ ozývá se. Jdu tam.
„Ramzinski, čoveče regály máš úplně prázdný, holky 

dneska nemaj čas, sprav si vody, chlaďák a přendej tenhle 
stojan s džusama za tenhle se šampaňským. Ať ti to někdo 
podrží. Támhle nemáš cenovku a támhle nemáš plakát, 
takhle to neprodáš. Sprav si to a dneska máš ode mně po-
koj,“ chrlí šéf.

„Musim dneska bezpodmínečně odejít v ty dvě jak jsme 
se domluvili,“ říkám já.

„Jasně, jdeš ve dvě, včeras tu byl do desíti.“
Včera večer doma průser. Místo v pět jsem přišel v deset. 

V šest jsem volal, že se zpozdím o hoďku. Manželka v slzách 
s plačícím miminem v náručí. Další dítě brečí v pokojíčku, 
protože se bojí, když brečí mimino a pak si vleže v koupelně 
čurá na břicho.

„Práce je ti přednější než rodina!“
Parkuju zdvižku nazpátek.
Strkám do chlaďáku posraný ochucený birrely. Desperá-

do. Kingston apple hořký cider. Brusinkové frisco. Sixpacky 
plzně, gambrinu, budvaru, radegasta. Najednou je jedna.

Dělám si kafe. Sedám si. „Prosím skladníka na příjem!“ 
slyším z dálky.

„Nasrat. Fuck off. Nikam nejdu,“ bručím si.
Když se probudím, je za pět dvě. Přede mnou studený 

kafe. Vypiju ho najednou. Jdu dolů. Na rampě spoušť, zká-
za, APOKALYPSA. 8 včerejších palet a 11 dnešních, kte-
ré jsem od rána nastrkal kam se dalo, se samy nepřebraly. 
Druhý závoz rohlíků a chleba, bedny stojí na kraji rampy. 
Někdo otevřel bránu. Nějaký chlap vystrkuje z náklaďáku 
paletu s pudinkama. Mrákotně mu někam prdnu razítko. Vi-
dím zúženě. Jsem v tunelu. Procházím slojí. Kolem břinkot 
a vítr. Od rána mám ještě na hlavě kulicha. Měl bych mu dát 
potvrzení o paletách. Jak se to dělá? Sere pes. Jdu posbírat 
flašky, dejchám. Jsou dvě. MUSÍM JÍT. Vrazím do závozníka 
s Plzní, na kterou čekám od rána.
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„Tak jsem tady,“ drbe se na zadku.
„Kolik toho je?“
„Počkej čtyry, pět, ŠEST,“ počítá.
Jdu do kanclu, nechávám ho stát.
Přicházím do kanclu. Koukají na mě jako bych byl duch.
„Jsou tu s pivem a já jdu domů,“ říkám.
Všichni všeho nechají a zírají na mě.
„A už nikdy nepřijdu,“ vypadne ze mně.
„Zítra přijdeš, ne?“ říká šéf.
„Ne.“
„Kolik je tý Plzně?“
„Nevim, hodně. Nemam místo.“
Šéf míří přes krám a sklad na rampu a cestou rozhazuje 

rukama.
„Jednu dej sem, druhou támhle.“
Neohlíží se, rázuje přede mnou a něco říká, ale já od-

bočím nahoru do šatny. Jestli neodejdu dneska včas, přijdu 
nejspíš o rodinu. Převlíknu si bundu, beru neumytý hrnek 
a najky a dávám to do baťohu. Vycházím ven. A je to.
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EPILOG
Ego jsem pochopitelně nepřemohl. Aspoň ne na furt. Ale 

s odstupem času jako by se odhrnula ta zahulená igelitová 
záclona, přes kterou vnímáme svět a já konečně zahlédl ten 
větší smysl toho všeho. Možná jsem si měl něco odžít, blbou 
karmu patrně. Možná neexistuje nic, co by mělo dávat smysl, 
ledaže tomu dáme smysl sami. Anebo jsem to měl takhle 
úhledně sepsat, aby si někdo jako ty početl na záchodě…
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O autorovi
Robin Ramzinski, nar. 1974 v Praze
– blogger, hudební skladatel, lektor kurzů informatiky
– vystudoval hru na violoncello

Pracoval jako:
– prodavač
– tajemník uměleckého provozu v Hudební škole hl. m. Pra-

hy
– učitel informatiky, notografie a práce s kompenzačními 

pomůckami pro nevidomé
– vydavatel školního časopisu Inner Eye
– webmaster

Zájmy:
– film, literatura, hudba, umění

Dovednosti:
– grafický design 
– typografie
– kódování html a css šablon, webdesign
– hudební design
– kompozice a skladba, multiinstrumentalista
– online aplikace
– tesání tradičních střešních šindelů

Autor blogů:
– Červený vrabec/Deník skladníka – blog o práci
– Udělejte si to sami – blog o online aplikacích
– Carlos Castaneda Oficiální blog – blog o čarodějích dáv-

ného Mexika
– asthelightsgodown – blog o všem možném, ukončeno

Autor hudby:
– Space Ambient Music

http://cervenyvrabec.blogspot.cz/
http://udelejtesitosami.blogspot.cz/
http://castaneda.wz.cz/
http://chlapibezhranic.blogspot.cz/
http://soundcloud.com/aigaku
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Zvláštní schopnosti:
– empatie
– samostatnost
– kreativita

Systému Human design – projektující typ
Ženatý, žije v Rožnově pod Radhoštěm

http://humandesign.cz/typy-a-centra.html
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