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Máloco vzru&scaron;í Ä•lovÄ›ka na mateÅ™ské tak, jako sleva. Proto jsem se vÄ•era nad&scaron;enÄ› vydala na obvyklou tour
po nákupním centru avizujícím &scaron;okující zlevnÄ›ní v&scaron;eho. Neb na&scaron;í lednici pohltila prázdnota a
opu&scaron;tÄ›né okurky zaÄ•al poÅ¾írat chundelatý povlak penicilínu, probÄ›hla jsem hned nÄ›kolika krámy. MÅ¯j hon za
výhodnou koupí mÄ›l být zavr&scaron;en náv&scaron;tÄ›vou nejmenovaného obchodního Å™etÄ›zce. Cítila jsem se ale jako
náv&scaron;tÄ›va ponÄ›kud nezvaná.

Uznávám, Å¾e do prodejny jsem vjela naloÅ¾ená jako Å¾ebÅ™iÅˆák. MÅ¯j roÄ•ní synek sedící na recyklovaném hajzlpapíru
vykukoval z hromady výhodných plen a nad&scaron;enÄ› tloukl kusem zlevnÄ›ného parmazánu o novou rohoÅ¾ku do pÅ™edsí
za pouhých 59 KÄ•. Cupitala jsem za padesátikilovým koÄ•árem s ko&scaron;em v jedné ruce a výhodným balením Nutrilonu
v druhé pohánÄ›jíc koÄ•ár údery bÅ™icha. Nákupní ko&scaron;ík se za pomoci mé brady, jazyka, gravitace a ochotných
spolukupujících brzy naplnil základními potravinami a nákup byl úspÄ›&scaron;nÄ› zavr&scaron;en. Dostrkala jsem
na&scaron;e komické souso&scaron;í k pokladnÄ›. Obsah ko&scaron;íku jsem Å™ádnÄ› proclila a zaplatila, a pak to zaÄ•alo.
&bdquo;A co ten zbytek?&ldquo; zeptala se mÄ› pokladní a namátkou ukázala na dítÄ› poÅ¾írající houbiÄ•ku na nádobí.
&bdquo;Zbytek je z drogerie, z druhý drogerie, lékárny a vinotéky&ldquo; odvÄ›tila jsem vzornÄ›. &bdquo;A hlásila jste
to?&ldquo; zvedla oboÄ•í pokladní a v jejím hlase bylo sly&scaron;et inkviziÄ•ní vzru&scaron;ení. &bdquo;Komu?&ldquo;
zeptala jsem se a rozhlédla se po prodejnÄ›, zda jsem nepÅ™ehlédla pultík oznaÄ•ený NAHLA&Scaron;OVNA
VE&Scaron;KERÉHO MAJETKU ZDE. &bdquo;No mnÄ›!&ldquo; oboÄ•í vylétlo je&scaron;tÄ› vý&scaron;, aÅ¾ se dotklo
svatozáÅ™e nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í osoby v prodejnÄ›. &bdquo;A to Vám mám jako hlásit, Å¾e mám troje pleny, balení
deseti rolí hajzlpapíru trojvrstvého, Nutrilon tÅ™i kusy, mejdlíÄ•ko zelené&hellip;.&ldquo;pokraÄ•ovala jsem ve výÄ•tu.
&bdquo;Musíte nahlásit v&scaron;echno, co máte pÅ™i vjezdu do prodejny!&ldquo; Å™eklo oboÄ•í. &bdquo;To vyplývá z Ä•eh
prosím?&ldquo; ozval se ve mnÄ› advokátní Ä•ertík. &bdquo;To prostÄ› tak je!&ldquo; odvÄ›tila madam za pokladnou a
spokojenÄ› se opÅ™ela. Tahle odpovÄ›Ä• mÄ› vytáÄ•ela uÅ¾ jako batole a obvykle pÅ™i ní ztrácím ve&scaron;kerou schovív
&bdquo;Nebudu Vám tady hlásit sto padesát poloÅ¾ek, které mám v koÄ•árku. Od v&scaron;eho mám úÄ•tenky od
jiných prodejcÅ¯&ldquo; odvÄ›tila jsem nekompromisnÄ› a mÄ›la se k odchodu. &bdquo;ÚÄ•tenky Vás nezachrání!&ldquo;
odvÄ›tila úkosnÄ› Å¾ena za pultem a významnÄ› dodala smÄ›rem k pokukujícímu pracovníkovi ostrahy: &bdquo;Nenahlásila
nákup!&ldquo; V duchu jsem si poloÅ¾ila otázku, co tedy mÅ¯Å¾e zákazníka zachránit, kdyÅ¾ ne úÄ•tenky. "MuÅ¾ zákona"
mi zastoupil cestu a evidentnÄ› vzru&scaron;en svou domnÄ›lou pravomocí se mi zaÄ•al hrabat v koÄ•árku. Syn se smál, já
ne. &bdquo;Z jaké pravomoci mi prohlíÅ¾íte koÄ•ár, prosím?&ldquo; zeptala jsem se &scaron;okovanÄ› a bylo mi
odpovÄ›zeno, Å¾e z pravomoci &bdquo;ostrahy&ldquo; a Å¾e kdo nekrade, tak nemá dÅ¯vod se bránit osobní prohlídce.
&bdquo;Mohu Vás tedy pro&scaron;acovat?&ldquo; odvÄ›tila jsem a ve frontÄ› za mnou nÄ›kdo vyprskl smíchy. Následná
diskuze na&scaron;tÄ›stí probÄ›hla pouze verbálnÄ›, i kdyÅ¾ jsem se obávala, Å¾e svou svobodu pohybu a právo vlastnit
majetek budu muset hájit v pÄ›stním souboji. Do vychladnutí emocí nebo výmÄ›ny personálu teÄ• mÅ¯Å¾u uÅ¾ jenom k Alberto
Tam mám zatím renomé solidního zákazníka. I kdyÅ¾ se spáchání trestného Ä•inu neprokázalo, je ze mÄ› sprostá
podezÅ™elá. Je&scaron;tÄ› musím dodat, Å¾e kdyÅ¾ jsem po shora popsané grotesce doma vykládala koÄ•árek, ovanula mÄ
vlna zlomyslného smíchu. Synek drÅ¾el v ruÄ•iÄ•ce balení pletených sýrových copánkÅ¯, které jsem teda rozhodnÄ› neplatila.
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