
NEBERTE SI MALÉ ČÁSTKY
Korupce tu byla, je a bude. Abyste zbytečně nepřišli kvůli ní k úrazu, je tu náš rádce.

1. DOBŘE VŠE ZVAŽTE   I když může být korupce cestou k velkým penězům a je méně namáhavá než práce 
v lese, na poli nebo továrně, i toto „povolání“ má svá rizika – můžete při ní přijít o přátele, pověst nebo osobní 
svobodu. Ti, kteří chrání veřejné peníze, čas od času slaví úspěch a ve vězeňské cele, i když jejich vybavení je 
mnohem lepší než v minulosti, by se vám asi nelíbilo. Pokud se přesto nebojíte, je dobré se pro začátek spojit 
s někým, kdo se „v oboru“ již pohybuje, jako např.                  nebo



2. POKUD BERETE, NEBERTE MÁLO   Chcete nové auto, střecha potřebuje opravit, máte náročnou milenku? 
Potřebujete peníze? Chápeme. Pak ale neberte málo. Policie umí korupci odhalovat lépe než dříve, takže není 
vyloučené, že budete obviněn a obžalován. Peníze se pak budou hodit na ty nejlepší právníky, kteří budou proces 
zdržovat či napadnou každou chybu policie. Případně uplatíte soudce. Takže pokud brát, tak miliony. Ať zbytečně 
neriskujete.



3. POUČTE SE OD TĚCH, KTEŘÍ UDĚLALI CHYBU   Než se pustíte do dolování peněz z veřejných zdrojů, 
podívejte se, jaké chyby udělali ti, kdo se o to snažili před vámi, třeba někteří obžalovaní hejtmané. Určitě 
nepřebírejte peníze v krabicích od vína či jiným nevhodným způsobem, který budete jen těžko vysvětlovat. 
Nescházejte se ani na benzínových pumpách a dávejte si pozor, jak a s kým mluvíte po telefonu. A nevstupujte 
do politiky – je lepší si politiky koupit a sami zůstat v pozadí.
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4. PUSŤTE ZLATKU   Až nebudete vědět, co s penězi, zkuste se zamyslet nad charitou. Můžete si tak koupit 
dobrý pocit sami ze sebe, případně si vylepšit pověst. Pokud se nad tím zamyslíte, možná by bylo fér něco z toho, 
co vám „zůstalo za nehty“, vrátit společnosti. Čím budete starší, tím více vám to může vrtat hlavou. Koneckonců, 
nikdo neví, zda peklo skutečně neexistuje, a dobrý skutek by vám mohl pomoci získat alespoň nějaké trochu lepší 
místo mimo kotel.
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