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 ČESKO-AMERICKÉ POMĚRY 

 

 Jedné chladné, deštivé noci jsem se rozhodla trochu rozehřát ztuhlé tělo horkou 

čokoládou u McDonald s. Dnes tak módní kritici amerikanizace naší staré dobré české 

zemičky a malých poměrů se teď možná pohorší. Proč si proboha vyberu právě takový 

podnik místo normální české kavárny či vinárny, vždyť čokoláda se dnes podává všude? 

Mám k tomu svůj důvod. 

 

 Když do našich končin vtrhly zahraniční firmy, přinesly s sebou naprosto nové pojetí 

obchodu. Pro řadového občana nevídané služby - perfektní čistotu, neustále se usmívající, 

úslužné a distingované zaměstnance, v mnoha obchodech možnost vrátit již zakoupené 

zboží, nejsem-li s tím spokojen. Můj známý šťoural by teď asi poznamenal, že za leskem se 

skrývá mechaničnost a hlavně stísňující neosobnost. Má pravdu, stejně jako každý si 

v obchodě Marks   Spencer nebo v Tescu vzpomenu na naši malou samoobsluhu nebo 

zastrčený obchod s oděvy, kde si vždycky s paní prodavačkou při výběru popovídám o 

zvyšování nájmů a podobných světabolech. Jenže si vzpomenu také na místa, kde si 

pozornost zaměstnance musím vyžádat hlasitým chrchláním nebo kde při placení místo 

poděkování dostanu nakvašené zavrčení. Nejsem si ještě jistá, že každý český podnik si už 

vzal ze západního vzoru to nejdůležitější, a proto když si za žádnou cenu nechci nechat 

zkazit náladu, jdu nakupovat radši jinam - jako toho večera na kávu k Mc Donald s. 

 

 Jaký proto byl můj šok, když jsem ve velké řadě pokladen našla jen jedinou 

otevřenou a před ní slušnou frontu. Prostydlé údy si ovšem žádaly svoje, a tak jsem frontu 

riskla. S kýženým nápojem na tácu jsem spokojeně vyrazila ke stolku, a to mi úsměv na 

rtech zmrzl už definitivně. Na několika stolech ležely tácy se zbytky po jídle, podlaha byla 

celá mokrá od deště a pod jedním stolkem byla na dlaždičkách celá louže Coca-coly.   

 

 Nevím, jestli tahle situace byla výjimečná a způsobil ji přechodný nedostatek 

pracovních sil, nebo snad jiná náhlá příčina. Každopádně doufám, že se nenaplní moje 

nejčernější obavy: možná převážila difúze pracovních mravů českého přístupu „zákazník nás 

potřebuje, on to snese“ do původních McDonaldovských „náš zákazník, náš pán“. Jestli je 

český folklór opravdu tak životaschopný, není již nutné míti obavy o kvantitativní úroveň 

české kultury; otázkou ovšem zůstává, nakolik to prospěje její kvalitě. 


