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Advokáti iako Ježíškové
a dárky pro paní ředitelku
an jste nožná záznanenali, je
den náš bývalý kolega nedávno
wsvětlNal, ž€ v advokacii je béž.
né dávai }lientúm pted svéiky

dárky. A nebyl to jen nějaký oby.
čelný koleqa vážeúl, nýbrž leden
z m§ich }ol€gů, ktelý to dokonce doÉLhl až na
šélajednoho centnitnlho úřadu a v 6ouvislosti

s

idlo

funkci rysvěiloval. píočdával dárky

šélcekabinetu jednoho z naĚich nejvlcholověj.
šlch pohiků s ohleden na óchranu ošobnos

ri, ombnich údajůa Geho osobniho řikejme
jeňu iteba pÉniéra ji jakkolN, 1ieba Nada,
UzDivám ovšen, že Nada zni Diiliš obvčejně,
ro nenj vhodné jnéno ani jako pseudonyn pro
tak odpovědnou íunkci, jato je šďka čill Ýe
douci kábiletu pleniéra, {poninu skur€čnost,
že nevin, co je k6binei, pamatuji si jeD iy, kde
siály kostry, ýycpané sóv-y, veverky a jiné uóeb
ni ponůcky, ale piedpo}ládám, že o !ě v tonlo
ptipadě nešlo), talr ji tedy tikejĎe rieba Na$,a.
Mimochodem v télo §ouvi6lo6ti j6eú narně
ptenýělel, proč náš bývaLý kolega dáIky nedá.
va] !ovn@ píemiérori, ale cháFu. že dánskfu
kabelku za 50 000 Kó by pr€miéI asi piiuš často
nenosil, re6p škodolibci bv paknohn !Ýídii že
)e preniér sLoboch neiku]i zžeŇtilý což fu€s
věršina nužů6lejně je, pokud najl po §vén
boku ženy silné ba ptino }orpuléntni, s
neni Édno se pouŠlě! do kiiŽ}u

niniž

Na olu ubohou Nagyu §€

8re§la v]na kritiky
uvalena vazba a č€li E€stni
nu stiMni, což většitru tohoio !ároda evidenn
ně těši, ale pokusmé s€ být alespon m cnvilk!
objekrimi a podjvejm€ sé na vě. bez emoci.
v první řadě je vhodné 6i uvědomi!, že Naqya
je nad{a někólika děii a pókud by byla odsou.
zena k odněti ýobodý bude s€ dělen 6týskai
Netušlm lak velké děii ná, ani kolik váží,čin
s6 žM, zda §e o dáiky obóa6 poděli]a, nebo
ne ále ptedpokládán ž€ se o !ě iádně stďa
la a děti §€ něly fajn, když jim namka obča6
byla na

Ďi dokonce

trochu úo} a piilepšir sanoziejné doufán,
ž€ nadoslávala jú Ir2€ žú6kédár}y protože
Ý takoém plipadě by jeji ratolesti nužského
pohlavi byly diskliminovány
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pterdu]i ze 6oukromi do placovnl oblasli panl
Naqyi,
co se ni vybavi, jsou slova ple.
niérá ó ioú že dotyúná dtela ]ako kúň a z to
holo pohledu 6i vice než zasloužila odměny
ktelé )i pan premiér věnóval Nevin jak Vy, ale
já si pod pojn€n ldiéného koně pledsiavuji
vyhubloú koby]ku se smltnýúa očima á vy
stouplýni žebry, která je zapiažem do přeti
ženéhopovozu a únne z lo6lednlch sil To re
srlašně nevešelý pohl€d a jšen noc Éd,fu pii

pMi

ponbdu !a Nagyu nenuslm lako iípět, navic
bych ji asi s takio zjihlýn s.dcen nedokáza]
nesiranně obnajovat. Plipustne si však, že
Naqya skulečné diela aniž bv se io proievilo
na jeji vnéjšivizáži, což ziejně bude správná
$ichozl úvana 6 piihlédnuiin k tomu, že sl
pi€s svou sedtenost dokázala naklonir srdc€
paM pr€miéra, Piedpokládám, že neje! 6d_
ce, ale toto nenl plednáška z anaioúie, nýbrž
sériózni pokus o pochoponi souvislosti na po_

odněny pro Naqyu neúoNy být nepiiněié-

iikaji, co chiěl. Přece každý
soudný óiovék úušipochopir, že pokud !ékdo
ltdt pana pr€miéra a k íonu i ialné s]užby, iak
né, ať si záviotivci

by něl mii FIai ?cela ]istě v}4šírcž pr€niér
i šéftajných služ€b to §nad pochopl i malé
d{iě, xdo i!dl, má ml! vlc než ien, }do je ijzen,

Daá]i rak někdo práci

za dva, dokonce

rcjvýše

posta@né Činiiele, iak ať je náležiiě odméněn,
A v tonto piipadě za tii, vždyt k ionu náleží
i v]ásr.i firn k.é védón.i sekŤeia rián ] Paíjón
takh]e ne, to paní Nagya lesnášela a irvalá
na osloveni Fanl lediiélko, A něla pravdu.
(dyž s€ člověk !,],pracuje Dezněrnou pl]l a úsi

lin ž účeinina

nejvyššl asisieniku zaslouži

si býi zatazen a i,iulován jako i€dit6]ka, Tin
§piše poté, co !rystuduje §oukrohou vysokfu
školu kdy si asl nikdo n€dokáž 6 piedstavit, jak
nároónou Jen ponyšleni !a to ,ak nějaký zhr

zený zkoušejici s nDernýn vFokoškolským
platem !,]rhodi od zkoušky plavou ruku pre
ňléra, b},l iato byla skvěie piipravena, j€ pro
mě n€pi€dstavit€héA
kromě již zminěnéno
na6azent nelzé zapomiMi ani na osobnl rlslu
hy preniérovi, lteba ý podobě sledóváni jeho
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jinák velD! gympatické dne6 již naneštěsli
býlalé aanž€lky kierá ziejně rrana prenléía

velni ohrožovala,

6nad iim, že by mu n€piála
co nejintenzivnějši vztah s jeho asNlentkou
oúlouvám 9e, nyslel jsen iedíelku

Pokud jde o dá|ky na obnajobu pani Nagyi bu.
dlž uvedeno, ž€ zieFě rc vždy si iikala jaké
dáIky cnce Piedpokládán, že v iadě piipadů
došt áva la ňkové, které n skuiečně ptek vapilv
a pokld š]o z jeji stŤaly o piekvap€ni milé, měl
dotyčný dáíce nadějl že dosáhne 9vého, iédy
uč€lu proč ji dáIek dával sanoziejně spousta
ednců dáIky dávala an]ž tušlla proč, nebol
byli uvedeni v onyl jinými dáIci, kteři 9e dóínivali, že io j€ Durné Většim z dárů by jEiě
piiznála že tak činili bez jakýcnkoliv lizkých
lohnutek lrósiělen chtěli pani Náqye udělat
Édost a sobě vlastně také ostatně pŤoč ne,

že2 Musi bÝt Dlecé Dovžnášerici obdaiovat
šéikukabin€tu (at lo znanená, co chce) pr€
íléíáuž ten pócli že šédi blizko sanoiného
lEniéra, Ólověk by vlasinó móhl tvrdit, Že s_é
Už skolo s lrenléren piáreli, záj€ncl
o bllžši
know-how v téio oblasii ziokaji vice inlolmacj
od slavného lékaie Baliáka (piipadné aíňády
Fho asislentek po dobu j€ho nepiitomnosti
Póskytováni dárku sanozlejné ptinášelo jis.
tá nzlka Tak napi lodičky z klokodýli kůže
za 45000& byly jen zdállivou výhodou !Ió
nešťastného dáIce polé, co se do nich pani
Nagya nevešla lnikoliv celó, len nohý) a ná
hradni páI v jejivelikosti již nebyl k dispozici
Doryóný neštastnik s}o!či] ve své ]u}rativni
požlc, v okanrku, kdy leŠrě zoulale zavnpko
val ,lak si snad budete muset n€chat uiiznout
paléc jako v ié pohádce"

iovtrěžiakkožichký

ženéovoce dár.i nepiinesl prolože Nagy€ ]iž
dva siejné lisely v šainiku J'na} lze ale ]ron
stalovat, že lani Naqyá nebyla pi€hnaně !ry
biÉvá a pokud jde ó šperk, z iěch od carneí
měla vždy radosi a leckdy la* n€fa]šovanou ž€
si je hrcd vyzkoušela, A úplně nejvic ji iéšilo,
kdvž sl iich Ýšinl i pan pieniér, ten pak vět.
šinou ijka| ,Tedy Nasýenko to úám ólravdu

radost že jsi iak,ýhodné nákóup a|Zase Ti
budu nusei dái néja}é.dněny A jsi úžasná
iaková diim každý den a lešiě nusiš na sobé
lahai iynb kila zlaia a draho}anů

Nyni se dos!áváň k iomu n€jpodstatnějši.
nu činžje učinii závěr, zda je výše uvedená

dáIkóvá llaré v poiádku anebo rcni Azde
sé kóneĎně dósiávám k neoceniielné iiloze
advokárů, ba piino k j€jichposláni
U všech
dárců, kteli nejšou advokály a hod]aji nadá

le obdarovávár všechny nocné,

mocnějši

l nélúócnéjšive vele]ných službác}, bych se

piimlouval, aby íiio byli píanýiováni součas,
ně s léni, kteii b]ali a aby už konéčně nastal

čas kdy

6e s

llnllestane

A pokud jde o ná6

advokáty iak nechť json náróky ješiě výraz
ně vyšši J€stliže je bóžné dával v advokacii
dáIky kli€niúh iak pravil náš býVólý tole
ga pak jsne ti povola abychom tak Činili
pro vše.hny osratni. koneóně se jednou pte
staneme li€tahovat s notáii o lo co sniae
a nesnin€ a ziskán€ exkluziylru! Dokonce
odladne i děleni kompeien.i s koncipienty
dárky bndene opTávněni nadále rozdávai ien
ny, advokári a Dikdó jiný Takže s€ radujre,
šéíovévelkých polóstátnich íLíeúi osraioi. už
n€budete nu.eni rczdávat dárky podle svých
i,nančnlch možnosi' jako do6ud ve snaz€ 6i
nchovat Vaš€ lukrativni losiy nyni si budei€

z

lovna ru snŮ]u Ž€ se pohybova l v nejvyŠŠich

patrech kde se ilovóku asi snadněji zánorá
nbvá a z nichž je pád vždy bolestivějši, takže
lze piedpókládat se jen snažil ononu n€vy
hnuielnénu pádu zanezit tim, že občas udělá
radost někómu jinénu kdo uzápěli liispěje
ke zvýšeni jeho vlastni radosii. sie]ně jako
v balce ovšem néuóinil nóudie že nadbinal
kozlovi Ťesp kózé kamaíádjci se žahradnl
ken protož€ všecnny nakonec s€žral l€v (ná

Upozoměrí yýše popsa,é

udáJosrj jsou č]sré

liklivni á ]6ká]ro]jvpodoba s udá].stnj čr ž!j.r
n] osobánj]€ úlsténá]rodrá .ož ósta'né ná'
dý svépiávný čtenái cnápe j nez ronoto up.
zú,ěni ataže pódob.é plakrky by ý nali
kLáásnó zóémL zemi čeeskédomovu néém,
sanozlejné rénó]r]yniÍdy obsr;t a
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musét lovinně najmout advokáía, aby za vás
dáIek pi€dal, což už jsie dnes někieii délali
tak]akoiak a párslecialFtú z našich iad se
již lákto proslavilo nicnéně od l€d už bnde

vaše za9toupeni povlnné

v

čem bude laio

Dová praxe piinosem plo společnosi? Mohu li
nluvit za díivou vóršinu mých kolegů, žádfu

dálkvse fukoúu dávat nebudou protože rsme
dáikystejněnikonunedávaliažádnézvláštni
Výhody tlmto způšobem nezlskávali Apokud
to někl€ii jedincj z naš ich iad udělali tak što
rozhódně o výlinky a neněl by z loho Ýznik
nout dojen že šlo o bóžno! plaxi, Argln€n.
rnje]i r€dy někdo 1iúió způsoben v zá]mu
o§piavedlněnj vla6rnlch aktivit, o nichž se ve
iejnosr dozvéděla, berúe to tak. že byl v iisnj
á pak chudák n€věděl, co to plácá anebo měl
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