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21.7. – nastoupil jsem do nového zaměstnání, jsem zde spokojen, do 3 let bych mol  být v přední pozici 

managementu 

29.7. – dnes byla porada, kritizoval jsem vedení, protože je to banda neschopných hlupáků, nechci s nimi 

pracovat 

5.8. – můj tým jsou samí hlupáci, proč zrovna já mám s nimi pracovat 

Př. 14,21. 

21 Kdo pohrdá svým druhem, hřeší, kdežto blaze tomu, kdo se slitovává nad utištěnými.  

12.8. – práce na projektu je pomalá, protože ti hlupáci z mého týmu mně neposlouchají. Nejhloupější ze 

všech je Čeněk. 

19.8. – Čeněk navrhl nesmyslné rozšíření projektu. Návrhy přece podávám já. 

26.8. – Čeněk mně dnes  vytočil, prosazuje své pitomé rozšíření výroby 

Př. 21,4. 

Pýcha očí a nadutost srdce, ač jsou svévolníkům světlem, jsou hříchem.  

Př 13, 3. 

Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.  

2.9. – navštívil jsem další oddělení, se všemi jsem se přátelsky pobavil. Tím jsem dostal spoustu informací. 

Poté jsem se rozhodl navrhnout změny. 

9.9. – dnes proběhla porada vedení. Navrhl jsem změnu projektu, která byla schválena. Jen hlupák Čeněk 

tvrdí, že to byl jeho nápad. Seřval jsem ho, já mám přece pravdu. 

Př 25,28. 

Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá. 

16.9. – na dnešní poradě mně nikdo neposlouchal, nikdo se se mnou nebavil. Asi na mně něco chystají. 

23.9. – našel jsem levnějšího dodavatele. Řekl jsem Čeňkovi, aby udělal změnu smlouvy. 

30.9. – dnes mám narozeniny, ale nikdo mi nepopřál. Do kuchyňky jsem dal bombonieru, ale nikdo si 

nevzal 

Př 17,5. 

Kdo se posmívá chudému, tupí toho, kdo jej učinil, kdo má radost z běd, ten bez trestu nezůstane.  

7.10. – materiál od nového dodavatele praská. Naštěstí všechny pokyny ke změně smlouvy jsem dal 

Čeňkovi pouze ústně, hodil jsem to tedy na Čeňka. 

14.10. – navštívil jsem původního dodavatele a za větší obnos přímo mně jsme podepsali znovu smlouvu, 

podle které budeme brát materiál od něho 

Př 10,2. 

Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.  
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Př 28,25. 

Nadutec podněcuje spor, ale kdo spoléhá na Hospodina, bude nasycen tukem.  

21.10. – na poradě jsem probíral morální kodex, ale nikdo ho nepochopil. Je to banda hlupáků. Měl jsem 

zpracovanou krásnou prezentaci o jednání se zákazníkem, snad si toho vedení všimlo. 

Př 19,16. 

Kdo zachovává přikázání, střeží svůj život, zemře, kdo jeho cestami zhrdá.  

27.10. – účetní neudělala úpravu v účetnictví, kterou jsem jí přikázal. Je to hloupá husa. Šla brečet na 

záchod. 

Př 11,9. 

Rouhač ústy uvádí druha do zkázy, kdežto spravedliví budou zachováni věděním.  

3.11. – ubylo zákazníků, téměř nemáme zakázky. Vynadal jsem celému týmu. 

Př 17,19.-20. 

Má rád přestoupení, kdo má rád hádky, kdo si zvyšuje vchod, říká si o zkázu.  

Kdo má falešné srdce, nenajde dobro, kdo má proradný jazyk, upadne do zla.  

10.11. – dnešek byl nejčernější den v mém životě. Sebrali mi vedení projektu a vedoucím se stal ten hlupák 

Čeněk. Za všechno můžou spolupracovníci, ti hlupáci. Pokořili mně, musím poslouchat Čeňka. 

Př 20,22. 

Neříkej: "Odplatím za zlo!" Čekej na Hospodina a on tě zachrání.  

24.11. – musím se zbavit Čeňka. Začal jsem chodit mezi lidmi a pouštět na něho pomluvy. Nejvíc mně 

poslouchá technolog. Kladl jsem mu na srdce, že informace o Čeňkovi nesmí nikde říct. 

Př 16, 28.-30. 

Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.  

Násilník svého bližního láká a svádí ho na nedobrou cestu.  

Kdo přimhuřuje oči, myslí na proradnost, kdo svírá rty, už dokonal zlo.  

Př 11,12.-13. 

Kdo je bez rozumu, pohrdá svým druhem, kdežto muž rozumný mlčí.  

Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.  

Př 20,19. 

Utrhač, kudy chodí, vynáší důvěrnosti, nezaplétej se tedy s mluvkou.  

1.12. – znovu ubylo zákazníků. Dávám to za vinu Čeňkovi. 

8.12. – slavíme 50.výročí založení firmy. Hosté obdivovali program oslav i mou prezentaci. Pochlubil jsem 

se autorstvím a pomluvil Čeňka. 

Př 10,12. 

Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.  
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15.12. – účetní dala výpověď. Konečně. 

Př 14,31. 

Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil, kdežto ctí ho ten, kdo se nad ubožákem slitovává.  

Př 12,10. 

Spravedlivý cítí i se svým dobytkem, kdežto nitro svévolníků je nelítostné.  

5.1. – stále ubývá zákazníků, proto jsem uspořádal školení, jak získat zákazníky. Klíčem je energické úsilí. 

Nikdo z přítomných to nepochopil. 

Př 11,20. 

Hospodin má v ohavnosti lidi falešného srdce, kdežto zalíbení má v těch, jejichž cesta je bezúhonná.  

12.1. – technoloh už nesedává s Čeňkem, ale sám. Začal povídat pikantnosti o Čeňkovi. 

Př 22,24.-25. 

Nepřátel se s hněvivým člověkem a s mužem vznětlivým se nestýkej, ať se nepřizpůsobíš jeho stezkám a 

nenastražíš léčku své duši.  

Př 24,1.-2. 

Nezáviď zlým lidem a nedychti být s nimi, neboť jejich srdce rozjímá, jak připravit zhoubu, a jejich rty 

mluví, aby potrápily.  

19.1. – lidé začali dávat výpověď, prý se ve firmě necítí dobře. Pravda je ale ta, že jsou líní a nechce se jim 

pracovat. Seřval jsem je na poslední poradě. Odchází i Čeněk. 

Př 18,3. 

Kam vejde svévolník, vchází opovržení a potupa s hanbou. 

26.1. – další zákazníci jsou pryč. Na všechnu práci jsme s technologem sami, nestíháme. 

2.2. – firma se rozpadá, protože jsou všichni líní. Nebyl jsem na ně dost přísný. Musím hledat novou práci a 

zdůraznit své schopnosti, které firma nerozpoznala a nevyužila. 

 

Někdy může být na počátku dobrá snaha, ale výsledek nevyjde. Je důležité, jak se věci řeknou.  

 

Př 30,33. 

Př 17,14. 

Př 18,19. 

Př 15,8. 

Př 15,23. 

Př 16,2. 

Př 14,12. 

Př 17,27. 
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Př 15,1. 

Př 16,24. 

Př 14,27. 

Př 9,10. 

 

 

 

 


