
navrhl, že se u firmy Baťa zeptáme'protože Jana Baťu po-
zna|na májových oslavách roku 1935 ve ZLině, kam bylpo-
zván jako rektor Masarykovy univerzity k převzetí zlatého
řetězu věnovaného Janem Baťou pro rektorské insignie da-
rované prezidentem Masarykem k 15. výročí za|aženibrněn-
ské univerzity"7

Zanedlouho přišel dopis, že firma je ochotna uvažovat
o mém zaměstnáni, a tak jsem se vydal 22. čeruence 1936 z|et-
ního pobytu v Plané nadLužnici do Zlínaucházet se o pŤijetí
do zaměstnání, v kapse s tátovým dopisem řediteli osobního
oddělení panu Jaroňkovi'8

Přechod z povojnové prázdninové ná|ady do reality měs-
ta nabitého praci a shonem byl ná|ežitě tvrdý a nebylo mně
lehko prvního večera při vyhlíženi z o(<na Společenského
domu na záŤici neony a osvětlené fontány továrního náměs-
tí. Ale přece jerr narůstala podvědomá touha stát se součástí
tohoto podivuhodného světa, být jedním z těchto tak agil-
ních lidí, vypracor'at se. A začalo být jasné, že žádný dopo-
ručující dopis se předkládat nebude, že zistane v kapse, že
se postavím do fronty uchazečů o práciv osobním oddělení
jako každý jiný aže se uvidí.g

Tak se také druhý den stalo. Prošel jsem celou zavedenou
procedurou, včetně lékařské prohlídky se zkouškou na Was-
Sermannovu reakci,10 a po sděleni, že bych chtěl pracovat
jako právník, jsem byl poslán do hovorny v administrativní
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budově, abych počkal na Dr. Steinal1 z právniho oddělení.
Vedle hovorny byl výtah páternoster, který se pohyboval
neuvěřitelně rychle Ve srovnání s těmi, které jsem vídal
v Praze nebo v Brně. Naskakovali a Vyskakova|i z něj dobře
oblečení lidé v košilích s krátkými rukávy, většinou s krava-
tami a klobouky na hlavě, s nějakými akty či písemnostmi
v rukou. Azase ten shon, přitlumený hukot, klapot psacích
a počitacich strojů, zvoněnitelefonů a autocall.

Rozhovor s Dr. Steinem byl jednoduchý. Vyplnili jsme
podrobný dotaznik, obsahující i údaje o nemocech mých ro-
dičů a prarodičů, i o tom, mám{i úspěchy spíše u žen, nebo
u mužů. Na otázku Dr. Steina, v čem jsem dosud byl úspěš-
ný, jsem prostomyslně odpověděl ,ževe sportu. Jen se usmál.
Skončili jsme domluvou, že nastoupím v právním odděle-
ni12 2. záři1936.

Tím dnem to vlastně všechno zača|o.Y právnimoddělení
mně byl přidělen jednoduchý stůl s jednou malou zásuvkou
na psací potřeby, psací stroj a telefon.Každý si psal sám, pro
každou vyřizovanou věc byly desky s archivním číslem, kte-
ré se po skončení pracovní doby ukládaly do archivu k vy-
zvednutí následujícího dne pro pokračovániv práci. V kan.
c e|áŤ i ztlst áva ly j e n z ákoniky, kom e nt áře, b ě ž n ě p ouživ an á
odborná literatura a Seznamv věcí ukládanÝch do archivu.
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