
PoznátetOm(?)Takstýmniec9robme!
Poznáteto...R07.hodnctesacaství- ' kou na ekonomickéoddelenie,kde

kendu strávít v práci. aby ste si pripra- ' TOJEMÓJ NAZOR vám administratívnapracovnícka'vy~
,vili veci na nadchád1.ajúcitýžden. Na , svetlr. ~.eje len na jej dobrej vOli, za

, dverách a1ma inatcr vá.~vila nápadný- . školsky~vzdelanl Tudia, ktorí klopia ako dlho a ci vObce pcnia7.euvidíte.
neubIadený oznam. že kapustu si mó- oci a tvária sa, že práve hTadajú vý- Vyprcvadl vá.~s poznámkou, aby ste
žete Zakúpit na vrátnici po 8 Sk. Ked- chodisko z ,konfliktu na Blízkom vý- ju najbligl tý'-dcn ncolr.1vovali.pre-

" že stesi zabudli pricpustku (?!), vrát- chode. Situácia je pod kontrolou clo- tože má dOležitcjšiu prácu. Pri inej
nicka-obchodnícka vás \7.ápatl donúti veka, ochotného naplno V)'Užlvatsvoj pnležitosti sa dozviete, ~.eV3Šaatrak- '
k iIegálnemu pricniku na pracovisko. ,hlasový fond a pestovat si ~ozole na tivita by vzrástla v prípade ponuky po-
Táistá osoba, ktorá dodáva vstupnej pastiach búchaním do stola, Ostatní dielu na zisku, prípadne inej formy fi-
hale na akademickú pódu rcprczenta- spoluúcinkujúci si vo forme štatistov nancnej kompenzácie vynalo~.enejná-
tívny dizajn, cez týžden vykáže exter-' blahoželajú" že nesedia na v3ŠO~- .inahy ekonomickej pracovnlcky.
ného profesorado vchodovéhoprie- , mieste. '." , ' Poznáteto... Vacšina vysokoškol~
vanu, pretože si potrebuje overit, ci je " ,Poznáteto... Dostanete sa na konfe- -, skej populácie sa stažuje na nie pnliš

jeho vstup na fakultnú pódu skutocne, ,renciu do za\1ranicia,kde máte mož- stimulujúcu pracovnú atmosféru. Ked
'nevyhnutný. Profesor sa bez výrazne} nosi prezento~at svoje pracovisko, sa však (sporadicky) koná celoimiver~
šieho odporu postaví medzi dvere nadviazat kontakty, zistit možnosti zitná prednáška uznávaného predsta-
a chviru sa otužuje v chladnomjesen-. zisku akademicky i financne atraktív- vitefa profesorskej komunity, tisíce
nom vetre. Prichádzajúci zamestnarici ,nej spolupráce. Peniaze na cestu si po- clenovakademickej obce v aule zastu-

, sú vítaní prísnym pohfadom, prípadne. žiciate od rodicov svojej spolupracov- pujé pár desiatok posluchácov. Pritom .
kyslým úsmevom a miemym zápa- ,nicky, zoberiete si dovolenku a cestu~ pracovne v1icšinyostatných od skoré-
chompo konzervovanejzclenine; jete s perspektí~9urýchlehovrátenia hopopoludnia;i:ívajúprázdnotou. .

Spólu s nim cftia, kto je skutecným. póžicky. Dostanete totiž financie'z ne- . Poznáte to.;. Na pracovných zhro-
pánom vstupného pavilónu. . . štátnej nadácie, ktoré sú v krátkom ca- maždeniach sa ohniv'o principiálno5-'..

Poznáte to... Oen vedenia. váš ko- .se poukázané na úcet školy- Aby ste si tou ohánajú bývalí funkcionári komu-
lega, pri riešení fahko ricšiteTného uvedomili, že reprezentovat pracovis- nistickej strany a Socialistického zv1i-
problému s vami narába ako s ucnom, ko v zahranicí za mimoškolské penia- zu mládeže. Poslucháci v audit6riu si
ktorý bol prichytcný s cigaretou na zá- ze nie je také jednoduché, vytvorí ve- pamatajú na I)edávne casy, ked hlav~
chode. Po vašich argumentoch zacne denie školy z vašej cesty problém ce- ným principom tých istých rudl bola
hádzat zošit na stol a vricskat ako neu- . loslovenského významu a povolenie 10jaIitastrane, vláde a marxizmu-Ieni-
rotická bezdctná pionierska vedúca. na výber penazi dostanete až na .druhý nizmu. Poslucháci v auditóriu mlcia,
V miestnosti scdia eštc štyria vysoko- pokus. Povolenie je však len vstupen- niektorí súh1asneprikyvujú. d

Poznáte to... Slovenskí politici sluš-
ného eur6pskeho štandardu sa pohy-
bujú na periférii záujmu .slovenskej
volicskej populácie. Napriekvysokej
úrovni ich vzdelania takmer, každého
tretieho slovenského volica privádza ..

do extázy clovek, ktorého najprávd;
podobnejší citatefský vrchol predsta-
vuje Ferdo cvic(.mravenisko. Avšak...
Hoci by Machiavelliho pravdepodob-
ne tipoval na talianskeho futbálistu,je
intuitívne schopný riadit sa zákládriý-
mi machiavelIiovskými pouckami.
Dáva do ruk moc obchodníckam
s kyslou kapu~tou. VyužívasvojhÍa-
sovýfond a mozole na,pastiach:Vy-
chováva si nohsledov správajúcich sa

..podfajeho vzoru. Využíva korupciu na
vzájomnézav1izovanie si kolabOran-
tov. Podporuje intrigánov na znechute-
nie nepriatelských osób. Povoláva zo
zálohy fudí. schopných menit svoje
principy podla situácie. Ale predovšet- .
kým; využíva nemé publikUm,ktorésa .
tvárl, že nie je potrebné zaujaf postoj.
Statistov, ktorý~h platonická nespo- ..
kojnost sa koncí na úrovni tárania pri
káve. .. .

Poznáte to... Poznáte to? Tak s tým
niecorobme! '
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