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HAPPY HOUR PO STÅ˜EKOVSKU
NedÄ›le, 26 srpen 2007

Kousek pode mnou jednu zastávku se otevÅ™ela hospoda, nic nového pod sluncem, odhaduji, Å¾e je to v poÅ™adí asi tak
tÅ™icátá pátá (neodborný odhad), zapoÄ•ítám-.li do StÅ™ekova oblast od ValtíÅ™ova na severu aÅ¾ po Sebuzín-Cirkvice na j
No, a v hospodách zuÅ™í tvrdý a nemilosrdný boj o zákazníka. Konkurence je pÄ›kná vÄ›c, ov&scaron;em pokud v tom
nelítá&scaron; ty sám.
Tak si pan &scaron;éf vymyslel a zkusil netradiÄ•ní zpÅ¯sob obÄ•erstvení. - No netradiÄ•ní... okoukal to nÄ›kde na dovolené
ProstÄ› od 16 do 17 hodiny popolední vyhlásil "&Scaron;Å¥astnou hodinku". Ve fabrikách se dÄ›lá do tÅ™í a neÅ¾ ke mnÄ›
dojdou, to je tak akorát. Velkej plagát: "Za dvÄ› piva zaplatí&scaron; v tu dobu jenom jedno". UvaÅ¾oval vcelku logicky,
hosté se rozchlastají a pak mi tady zÅ¯stanou i za draho.
Ov&scaron;em - tÄ›Å¾ce podcenil místní stÅ™ekovské opilce. Tak
dorazili pÅ™ed 16. hoÄ•kou, dali si jedno a peÄ•livÄ› sledovali Ä•as. V 16.01 zaÄ•ali povykovat, Å¾e chtÄ›jí dvÄ› piva a zaÄ•ali
obouruÄ•. ÄŒlovÄ›k, lépe Å™eÄ•eno nový pan hospodský, si nedokáÅ¾e pÅ™edstavit, kolik se toho dá vypít za pouhou jednu
A to vám na nÄ›j Å™vali, kdyÅ¾ bylo 16.58, Å¾e chtÄ›jí e&scaron;tÄ› nalejt. Von jim sice vykládal, Å¾e v tu &scaron;Å¥astnou
by to pivo také mÄ›li dopít, ov&scaron;em nabídka na plagátÄ› byla naprosto jednoznaÄ•ná a jinej výklad prostÄ›
nepÅ™ipou&scaron;tÄ›la. Jinak je to nekalosoutÄ›Å¾ní jednání a klamavá reklama a &scaron;mytec.
Å˜íká se také, Å¾e BoÅ
melou pomalu, ov&scaron;em v tomto pÅ™ípadÄ› mlely slavné mlejny opravdu velice rychle. Kousek pod tou veleslavnou
hospodou se dÄ›lají autobusové zastávky a zálivy pro trolejbusy. No a záliv je jáma v zemi, hluboká tÅ™eba v tu dobu 50
cm, vysypaná &scaron;tÄ›rkem makadamem, na to dal&scaron;í a koneÄ•ná vrstva. Odpoledne to toho zálivu navezli
ostrohrannej velkej &scaron;tÄ›rk, Å¾e ráno se to udusá a bude se pokraÄ•ovat. No a jeden z tÄ›ch chlastacích maníku (jda
z této hospody) do té jámy spadnul...
Dost nepochopitelné, slunéÄ•ko svítilo, v&scaron;echno je ohraÅ¾eno, kaÅ¾dej
pÅ¯lmetr reflexní výstraÅ¾ník, ale jemu v&scaron;echno jedno. V&scaron;echny zábrany pro&scaron;el a pak jako prkno
padnul do toho &scaron;tÄ›rku na hubu.
Mluvil jsem s jedním klukem ze záchranky, bydlí na StÅ™ekovÄ› a povídal, Å¾e toho
vidÄ›l hodnÄ›, ale tohle ... Von prej ani ruce pÅ™ed sebe nedal, coÅ¾ udÄ›lá kaÅ¾dej Ä•lovÄ›k nÄ›kam padající naprosto reflex
vypadal prej velice pÄ›knÄ›, aÅ¾ se mu drÅ¾ka zahojí, budeme mít &scaron;piÄ•kového stÅ™ekovského Quasimoda.
Ten p
musel bejt absolutnÄ› na &scaron;rot. A pak se Å™íká, Å¾e opilci mají &scaron;tÄ›stí. NÄ›který moÅ¾ná ano, ale tenhle zrovna
Jestli to v té hospÅ¯dce Happy Hour je&scaron;tÄ› funguje, se mi prozatím nepodaÅ™ilo zjistit, vyrazím brzy na expediÄ•ní
prÅ¯zkum. Ov&scaron;em domnívám se, Å¾e po oboustranných &scaron;patných zku&scaron;enostech uÅ¾ pravdÄ›podobnÄ›
ne. Franta Bou&scaron;ka
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