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Na firemním večírku společnosti Alkostendrink s.r.o. se objevilo celkem 58 lidí, z toho 53 zaměstnanců a pět 
hostů. U prvního stolu v čele místnosti sedělo vedení podniku skládající se z pana ředitele Kadrnky, zástupce 
Nosálka a hlavního vedoucí výroby paní Doskočilové. U stolu s nimi seděla slečna Součková, která již tři měsíce 
zastává  post  sekretářky,  a  její  přítel,  který  se  zrovna  vrátil  z Karlových  Varů,  a  proto  si  všichni  objednali 
doporučenou Becherovku. Hned u stolu vedle seděla sekce manažerů podniku, kteří pocházeli z jižní Moravy. 
I přesto, že pocházejí z vinařské oblasti, nechali se od pana ředitele pozvat na ferneta. Kolega Karel Hladina se 
snažil prosadit fernet citrus, ale nakonec ho zbylí tři kolegové přemluvili a objednali rundu originálního fernetu, 
pan ředitel si s nimi nedal, protože měl před sebou stále svoji becherovku. 

U největšího stolu pro 18 lidí si povídaly zaměstnankyně ekonomického oddělení a kontroly výroby. Všechny se 
společně náramně bavily,  vytvořily  dobrou partu  a  jezdí  spolu  také na dovolenou.  Dnes  tři  z nich přivezli 
manželé, kteří si  pro ně opět po večírku přijedou, protože bydlí  v okolních vesnicích. Pět dam přišlo pěšky 
z nedalekého sídliště. Zbytek se vešel do dvou aut, řídila Irenka a Drahuše. Celá partička si objednala takzvané 
„tlamolepy“. Číšnice tedy přinesla čtyřikrát Metaxu, pětkrát Malibu, třikrát Griotku, dvakrát Baileys a nakonec 
tři  Coca-Coly pro Irenku a Drahuši,  které řídily,  a pro Vlastu,  která je těhotná.  Jediná Miluška se odvázala 
a objednala si absinth ředěný vodou.

Oddělení reklamy a PR kotvilo u čtvrtého stolu v počtu sedmi lidí, tři ženy a čtyři muži. V tomto složení spolu 
byli již dvakrát na zábavě a na bowlingu a vždycky skončili v dost zřízeném stavu. Není divu, když si neustále 
objednávali další panáky, oblíbeným pitím je u nich tequila a silná vodka. I dnes si  je jako první objednali. 
Ke čtyřem tequilám samozřejmě nemohla chybět sůl a citron, zbylé vodky byly, jak se patří, ledově vychlazené.

Komunikační a personální část podniku společně s kanceláří pro styk s veřejností zastoupilo 8 lidí, s Frantou 
Kvapilů tu byla i  jeho žena, která byla v tom čase na mateřské dovolené s jejich dětmi. Šest přítomných si 
objednalo víno, čtyřikrát červené a dvakrát bílé, paní Kvapilová Coca-Colu a Franta Kvapil k nelibosti své ženy 
absinth.

Stůl vzadu okupovala paní Mařenka z kantýny, která nikdy nepila alkohol, a proto před ní na stole ležel krýgl 
s kofolou. Společně s ní klábosily dvě uklízečky a pan vrátný, kteří si zrovna připíjeli griotkou. 

Na výměnu zkušeností byla ve firmě návštěva z jiné pobočky, která sídlí  ve Španělsku. Tito tři  zaměstnanci 
komunikovali  s panem Hruškou a slečnou Konopnou a probírali  nové postupy při výrobě nápojových víček. 
Z jejich hovoru je vytrhla až servírka s táckem, na kterém byl jeden Fernet Citrus, jedno Malibu, dvě brandy 
a Jack Daniels.

Ota od vedlejšího stolu volal na Josého: „Jaká je ta brandy?“ A José nezapomněl vyřknout slova, že  znamenitá. 
Proto si ji Ota objednal také. Nakonec si ji dali i další dva kolegové, kteří s Otou seděli u stolu. Pozdější příchozí, 
kterými byly čtyři mladé slečny a byly ve firmě na zaučení, si objednaly třikrát pivo Kozel a jednu kofolu pro 
Katku, která jim dnes dělala řidiče.

V pozdějších hodinách, kdy slabší  povahy odešly domů, nastalo v sále také očekávané malé stěhování.  Pan 
ředitel se musel samozřejmě pozdravit se španělskými kolegy. Při té příležitosti  objednal pětkrát hruškovici 
a jednoho Jacka Danielse pro slečnu Konopnou, která se nechala slyšet, že jí míchání alkoholu nedělá dobře. 
Paní  Doskočilová  si  na  malou  chvíli  přisedla  ke  kolegyním  u  největšího  stolu  a  už  jim  servírka  nesla  tři 
Becherovky a sklenice s ledem a whisky, pětkrát Johny Walker a čtyřikrát Tullamore Dew. Uklízečky zakončily 
příjemný večer anýzovkou a s hlasitým zíváním se se zbylými přítomnými rozloučily.



Ceny nápojů:

Absinth 45 Kč 

Kofola 20 Kč 

Tequila 50 Kč 

Vodka 25 Kč 

Baileys 40 Kč 

Džus 28 Kč 

Fernet 35 Kč 

Jack Daniels 45 Kč 

Sodovka 18 Kč 

Becherovka 35 Kč 

Víno červené 28 Kč 

Kozel 24 Kč 

Víno bílé 28 Kč 

Griotka 25 Kč 

Johny Walker 45 Kč 

Káva 30 Kč 

Hruškovice 30 Kč 

Coca-Cola 37 Kč 

Malibu 40 Kč 

Fernet Citrus 35 Kč 

Tullamore Dew 48 Kč 

Metaxa 45 Kč 

Anýzovka 30 Kč 

Brandy 55 Kč


