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NAKUPOVÃ•NÃ• - JO, TO NENÃ• MOJE...
PondÄ›lÃ-, 21 kvÄ›ten 2007

MoÅ¾ná se to nebude kaÅ¾dýmu líbit, moÅ¾ná, Å¾e s tím ti, co mÄ› znají, nebudou souhlasit, ale je to prostÄ› tak, tak proÄ• t
Jsem celkem &scaron;ikovnej, rozumnej a je toho je&scaron;tÄ› mnohem víc, vo Ä•em se u mÄ› dá bez nadsázky a
nejmen&scaron;ího uzardÄ›ní Å™íct, Å¾e v tom mám hodnÄ› blízko k v&scaron;eobecnÄ› uznanému oznaÄ•ení významu slova
Co sem tak bÄ›hem doby na sobÄ› vypozoroval, ale minimálnÄ› stejnÄ› velkej je bohuÅ¾el i poÄ•et vÄ›cí, ve kterých vÅ
nevynikám, nic o nich nevím, nerozumím jim a nebo je neumím. Mezi ty poslednÄ› zmínÄ›ný jednoznaÄ•nÄ› patÅ™í &ndash; pro
bych to nepÅ™iznal &ndash; N A K U P O V Á N Í. Povím vám teÄ•, jak jsem kupoval VSTUPENKU NA HOKEJ ÄŒSSR- SSSR
a taky trochu o tehdej&scaron;í politické situaci v zemi, v na&scaron;í vesnici a je&scaron;tÄ› malinko i o hokeji:
KdyÅ¾ Rudí
ho&scaron;i ze Sparty s Kva&scaron;Åˆákem, Jurkaninem, Ma&scaron;kem a Bohou&scaron;em Veselým vykopali opÄ›t po
roÄ•ní pÅ™estávce zase titul ligovýho mistra a stali se tak na dlouhou dobu posledním Ä•eským fotbalovým mistrem v bývalém
ÄŒeskoslovensku, bylo to krátce po tom, co hrdý Albion koneÄ•nÄ› získal zlatou so&scaron;ku bohynÄ› Niké na pÅ™í&scaron;t
Ä•tyÅ™i roky do úschovy. A tam nÄ›kde, na mistrovství svÄ›ta, pÅ™i zápase KanárkÅ¯ s muÅ¾stvem ÄŒerné perly - Eusébio d
Silva Ferreiry v základní skupinÄ›, ze které &ndash; jaká hrÅ¯za - Kanárci vÅ¯bec nepostoupili, se ve mnÄ› ten sportovní
duch fanou&scaron;ka probudil.
Od té doby jsem zaÄ•al sledovat v&scaron;echny sporty v televizi i rozhlasu, Ä•íst zadní
stranu deníku Práce, který jsme odebírali doma, pozdÄ›ji pak Lidové demokracie, ke které jsme se Ä•irou náhodou dostali
po nÄ›kolika letech tak, Å¾e nám známá po&scaron;Å¥aÄ•ka prozradila, Å¾e se právÄ› uvolnil JEDEN výtisk u nich na
po&scaron;tÄ›, protoÅ¾e zemÅ™el pán, co jej odebíral. Né, vÅ¯bec jste se nepÅ™ehlédli VY mladí, co jste tu povedenou dobu
nezaÅ¾ili. V&scaron;echny celostátní noviny mimo Rudého práva mÄ›li daný NEPÅ˜EKROÄŒITELNÝ limit a tak spiklenci, co si
nechtÄ›li umazat ruce od rudé barvy ( krve nevinných obÄ›tí bol&scaron;evického budování komunismu ) tj. dne&scaron;ního
Práva, si museli pÄ›knÄ› poÄ•kat ve frontÄ›, aÅ¾ nÄ›kdo zemÅ™e.
Bylo to vlastnÄ› veliké &scaron;tÄ›stí, Å¾e se ten fanou
duch ve mnÄ› probudil právÄ› vÄ•as. ProtoÅ¾e ZOH v Grenoblu ´68 byly co nevidÄ›t a tím pádem i památný hokejový zápas 5:4
s Rusama, který bych fakt nerad nemÄ›l dneska ve své pamÄ›ti. Ta zdviÅ¾ená hokejka pana Golonky, co s ní pak v eufórii mlátí
o led, kdyÅ¾ klouÅ¾e po bÅ™i&scaron;e na konci zápasu, je nezapomenutelná. A pak následovaly stejnÄ› dramatické
zápasy ve Stokholmu v ´69 po okupaci ( osvobození od kontrarevoluce ) spÅ™átelenými vojsky War&scaron;avské
smlouvy v srpnu ´68. Tu závorku jsem tam pÅ™idal podle toho, jaký máte kdo svÄ›tový názor na tyhle události. Aby si kaÅ¾dý
mohl vybrat a nemusel tak tohle povedený vyprávÄ›ní pÅ™edÄ•asnÄ› &ndash; Ä•istÄ› z ideologickýho dÅ¯vodu &ndash; opustit,
by bylo nepochybnÄ› chybný rozhodnutí &hellip;
AÅ¥ uÅ¾ si myslíme o dÅ¯vodech &bdquo;globálního oteplování ZemÄ›&ldq
Ä•i lépe globálních klimatických zmÄ›n cokoliv - jestli to je fakt, Ä•i je to jenom módní spekulace velké Ä•ásti vÄ›deckých autorit
(podporovaná tzv. ekologickými organizacemi, placenými bÅ¯hví kým), zaloÅ¾ená na py&scaron;ném pÅ™edpokladu mnoha
jedincÅ¯ o nezpochybnitelném vlivu lidské Ä•innosti na na&scaron;i planetu co se poÄ•así týká (podepÅ™enou ov&scaron;em
statisticky pÅ™íli&scaron; krátkou Ä•íselnou Å™adou mÄ›Å™ení a pozorování na náhodnÄ› vybraných, pro lidi pÅ™ístupných v
místech, která podle mÄ› asi nemohou objektivnÄ› dodat potÅ™ebné informace pro seriozní analýzu, jak to je dovopravdy) nevyvratitelným zÅ¯stává, Å¾e za mých dÄ›tských let mrzlo celou zimu. A sníh byl taky poÅ™ád, protoÅ¾e jsme ho museli skor
neustále z ledu na rybníce odhrabávat a byla to nÄ›kdy poÅ™ádná fu&scaron;ka.
Tenkrát jsme mÄ›li u nás ve vsi kaÅ¾dou
zimu postavené mantinely na rybníce uprostÅ™ed vesnice na návsi a ná&scaron; hokejovej tým byl vyhlá&scaron;enej
po celým okrese. A v&scaron;echno domácí borci a odchovanci. Jednou dvakrát za zimu - jako vrchol sezóny - se hrál
pÅ™átelskej maÄ• s &bdquo;MÄ›stem&ldquo;, vlastnÄ› místní derby. HoraÅ¾Ä•ovice hrály o tÅ™ídu, moÅ¾ná o dvÄ› vý&scaro
okresním pÅ™eborem, ale tyhle zápasy nikdy nemÄ›ly jasného vítÄ›ze. Celá vesnice povzbuzovala a i krmení v kravínÄ› v tu
dobu muselo poÄ•kat &hellip;
Jednou, ke konci zápasu, vjel soupeÅ™Å¯v útoÄ•ník &ndash; podle nás, místních divákÅ¯,
schválnÄ› - do na&scaron;eho brankáÅ™e a zranil ho na hlavÄ›. BrankáÅ™ský pÅ™ilby s drátÄ›nou síÅ¥kou na obliÄ•eji v tý do
Ä•ekaly je&scaron;tÄ› pÄ›knejch pár let na svÅ¯j objev. RozhodÄ•í musel preventivnÄ› zápas ukonÄ•it o pár minut dÅ™ív, aby
pÅ™ede&scaron;el veÅ™ejnýmu lynÄ•i nejdÅ™ív zmínÄ›nýho útoÄ•níka, ale zanedlouho pak i jeho mámy, co ho bránila a poslé
celého hokejového muÅ¾stva, urychlenÄ› opou&scaron;tÄ›jícího autobusem místo dÄ›je stylem &bdquo;vítr z hor&ldquo;. A to
pÅ™itom urÄ•itÄ› je&scaron;tÄ› nikdo z pÅ™ítomných nemÄ›l nejmen&scaron;í ponÄ›tí o tom, Å¾e zmínku o tomto specifickém
ústupu uÅ¾ právÄ› nÄ›kde objevili v dÅ™evÄ›né bednÄ› pánové Dr. Velebný &ndash; Hedvábný, &Scaron;ebánek a SvÄ›rák
kdesi v LiptákovÄ›. Tak, takové to tehdy bývaly u nás v Tejnici, na rybníce Dolej&scaron;áku, zápasy &hellip;
KdyÅ¾ jsem
se koneÄ•nÄ›, pÅ™es výuÄ•ní list a tedy znalost ( jako jediný ze tÅ™ídy ) jména pÅ™edsedy na&scaron;í vlády &ndash; soudru
&Scaron;trougala - propracoval na strojní prÅ¯myslovku, dostali jsme za tÅ™ídního doslova sportovního fanatika. Hned na
zaÄ•átku &scaron;kolního roku se pÅ™ed námi vytasil s dokonalým seznamem v&scaron;ech zajímavých a dÅ¯leÅ¾itých
zápasÅ¯, co se hokeje a fotbalu týká, na celej &scaron;kolní rok. Aby tak mohl správnÄ› prokombinovat nejlep&scaron;í
termíny na odborné exkurze do prÅ¯myslových podnikÅ¯, na veletrhy a pÅ™ípadnÄ› i kulturní, spoleÄ•ensky angaÅ¾ované výsta
Ä•ehoÅ¾ se dalo zároveÅˆ i kupodivu vyuÅ¾ít pro náv&scaron;tÄ›vu sportovních utkání, zejména státní reprezentace &hellip;
tak jsem se jednoho zimního dne ocitnul v podveÄ•er v Praze pÅ™ed Sportovní halou. Pravidlo znÄ›lo, Å¾e po exkurzi má kaÅ¾
volný program aÅ¾ do pÅ¯l hodiny po skonÄ•ení sportovního klání, které se - Ä•istÄ› náhodou v ten den, poblíÅ¾ zaparkovanéh
autobusu - hrálo. U zápasÅ¯, o nÄ›Å¾ byl velký zájem a vstupenek bylo málo, mÄ›l tÅ™ídní vÅ¾dycky nÄ›jakým zpÅ¯sobem dop
vstupenku pro sebe z pÅ™edprodeje zaji&scaron;tÄ›nou a tak sehnat si ji pÅ™ed zápasem bylo jen a jen na kaÅ¾dém z nás.
Pro na&scaron;eho tÅ™ídního to byl zároveÅˆ test dÅ¯vtipu a inteligence kaÅ¾dého jednotlivce, jak je kdo vynalézavý a
&scaron;ikovný. To mÄ›lo pÅ™ímou souvislost na jeho rozhodování, na jakou stranu se pÅ™ikloní v pÅ™ípadÄ›, Å¾e va&scaro
prÅ¯mÄ›rná známka pÅ™ed klasifikací z nÄ›kterého jeho pÅ™edmÄ›tu byla mezi. ProtoÅ¾e tÅ™ídní v autobuse po zápase je&
namátkovÄ› s námi probíral právÄ› odehraný zápas, lehce zjistil, Å¾e to nedej boÅ¾e nÄ›koho snad dokonce ani nezajímalo a
nebyl tam nebo se tam nedokázal dostat. TakÅ¾e, lhát a vymý&scaron;let si se nikomu rozhodnÄ› nevyplatilo. PÅ™istiÅ¾ený
student by to pak nemÄ›l bÄ›hem roku vÅ¯bec lehlé a tak se stali sportovními fanou&scaron;ky i dÅ™íve absolutní ignoranti na
tento chlapský druh zábavy.
Hokej na&scaron;ich s Rusama zaÄ•ínal uÅ¾ za 20 minut a já byl je&scaron;tÄ› poÅ™ád pÅ™e
halou. A nikde uÅ¾ ani noha. Ne&scaron;Å¥astnÄ› jsem vyhlíÅ¾el pÅ™ekupníky, kteÅ™í tu pÅ™ece nÄ›kde &ndash; alespoÅˆ
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&ndash; musí nabízet ty Ä•erný pÅ™edraÅ¾ený vstupenky, ale nikde nikdo. Tak uÅ¾ je vyprodali i oni. A najednou, ze vzdálené
rohu napÅ™íÄ• pÅ™es venkovní plochu, pÅ™ichází stejnÄ› mladej kluk jako já. Srdce se mi rozbu&scaron;ilo oÄ•ekáváním. Sn
je vekslák s alespoÅˆ dvÄ›ma vstupenkama.
Je&scaron;tÄ› ani nedo&scaron;el a uÅ¾ jsem na nÄ›j vystartoval, jestli nemá v
dva lístky na hokej na dne&scaron;ek. Má! A za kolik byly? &ndash; pokraÄ•uju v rychlém výslechu. &bdquo;Za osmdesát
jeden,&ldquo; odpovídá kluk.&bdquo;Za 180, bere&scaron;?&ldquo; - neztrácím aktivitu, hraju nátlakovou
hru.&bdquo;Za voba?&ldquo;, ptá se zkoumavým hlasem.&bdquo;Né ! ! !&ldquo; &bdquo;Za jeden, samo, ale chci dva.
Je&scaron;tÄ› pro kámo&scaron;e,&ldquo; nepÅ™estávám dotírat.&bdquo;Tak jo,&ldquo; sly&scaron;ím, kdyÅ¾ vyndává
dvÄ› takto ocenÄ›né vstupenky.Podávám mu 4 kila a Å™íkám &ndash; &bdquo;to nech bejt,&ldquo; kdyÅ¾ se &scaron;acuje,
aby mi vrátil nazpátek.
Díky mému aktivnímu pÅ™ístupu je cesta na zápas volná ani ne za 5 minut po na&scaron;em
setkání. Tak se s tÄ›ma vekslákama tady v Praze obchoduje jedna báseÅˆ, pochvaluju si. Je&scaron;tÄ›, Å¾e se tu objevil.
Kluk urychlenÄ› odchází, je&scaron;tÄ› se otáÄ•í a já mu kynu na pozdrav. Díky, má&scaron; to u mÄ›. PÅ™ichází kolega,
spoluÅ¾ák, co vyhlíÅ¾el podobného spasitele pár desítek metrÅ¯ opodál. Z dálky vidÄ›l uzavíraný obchod a tak se jenom
uji&scaron;Å¥uje &ndash; &bdquo;má&scaron; dvÄ› ?&ldquo; &bdquo;Jó, mám, jedna za dvÄ› kila. MoÅ¾ná chtÄ›l víc, ale
nakonec mu staÄ•ily,&ldquo; dodávám pÅ™esvÄ›dÄ•ivÄ›. Oba si kontrolujeme své lístky. Jsou skuteÄ•nÄ› na dne&scaron;ní
zápas, v&scaron;echno je v poÅ™ádku. Nenapálil nás.
Sedíme aÅ¾ pod stÅ™echou, v rohu, moÅ¾ná tÅ™etina plochy je
&scaron;patnÄ› vidÄ›t. U bliÅ¾&scaron;ího mantinelu a taky nÄ›které rohy. Hokej je dÄ›sná Å™eÅ¾ba. Na muÅ¾stva ze spÅ™
socialistických zemí nÄ›co neuvÄ›Å™itelnýho. Prohráváme o gól a led je zasypanej vodpadkama. KdyÅ¾ hrajou hymnu vítÄ›zÅ¯
píská celá hala. Tak, Å¾e není vÅ¯bec nic sly&scaron;et. Moc zajímavej záÅ¾itek!
Doma to vyprávím a svÄ›te div se, NIC
Z TOHO v televizním vysílání nebylo ! Å½ádný zbÄ›silý rvaÄ•ky, jenom vylouÄ•ení, Å¾ádnej pískot pÅ™i hymnÄ›! Netu&scaron
Å¾e má ÄŒeskoslovenská televize uÅ¾ tak dokonalý mikrofony, co snímají jenom ten spoleÄ•ensky vhodnej zvuk a hluk
nepÅ™ijatelnej, jako je nevkusný pískot pÅ™i hymnÄ› SSSR, není vÅ¯bec zaregistrovanej&hellip; To sou vÄ›ci. Inu, je vidÄ›t, Å¾
VTR (vÄ›deckotechnická revoluce), Å™eknÄ›me tak v r. 1975, v plným proudu &hellip;
Po nÄ›jakým Ä•ase si uvÄ›domuju, co
vlastnÄ› za vola, Å¾e jsem dal takový prachy za ty vstupenky. Ten &ndash; mnou povaÅ¾ovanej vekslák &ndash; pÅ™ece
nevÄ›Å™ícnÄ› koukal, kdyÅ¾ jsem mu k tÄ›m osmi pÄ›tkám pÅ™idal je&scaron;tÄ› kilo a zaokrouhlil to rovnou na kila dvÄ› za j
VÅ¾dyÅ¥ von tam nepÅ™e&scaron;lapoval a nenabízel je jako pÅ™ekupník. On ke mnÄ› spÄ›chal, protoÅ¾e se jich potÅ™eb
z Åˆákýho dÅ¯vodu zbavit a byl vdÄ›Ä•nej, Å¾e na&scaron;el kupce. MoÅ¾ná by je dal i se slevou, za &scaron;edesát nebo i
padesát za jednu. A já mu místo smlouvání nabíd´ rovnou víc jak dvojnásobek. Je&scaron;tÄ›, Å¾e to neví spoluÅ¾ák. Ten
by mnÄ› dal&hellip;Nojo, vesnickej ve velkomÄ›stÄ› &hellip; ale co, mohlo to dopadnout i hÅ¯Å™ &hellip;
Není nad to, kd
Ä•lovÄ›k obchodního ducha v krvi, není-liÅ¾ pravda? Toulavej, PlzeÅˆ
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