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PondÄ›lÃ-, 29 Ãºnor 2016

Taky se vám nÄ›kdy stalo, Å¾e jste dostali vÄ›c tak nádhernou a luxusní, Å¾e jste se aÅ¾ báli ji zaÄ•ít pouÅ¾ívat? MnÄ› tedy n
odjakÅ¾iva patÅ™ím k lidem, kteÅ™í se snaÅ¾í dopÅ™ávat luxus ostatním. NapÅ™íklad uÅ¾ jako devítiletý chlapec jsem bab
toaletní mýdlo &Scaron;eÅ™ík (1. jakost), které bylo v papírové krabiÄ•ce a tím pádem tak luxusní, Å¾e se jím babiÄ•ka nikdy
nezaÄ•ala mýt. RadÄ›ji ho uloÅ¾ila na bezpeÄ•né místo.

Mýdlo jsem objevil o nÄ›kolik dekád pozdÄ›ji v babiÄ•Ä•inÄ› skÅ™íni, v níÅ¾ &Scaron;eÅ™ík (1. jakost) zdatnÄ› konkurov
tabletám v boji proti molÅ¯m. Mýdlo bylo stále jako nové, kdeÅ¾to naftalínové tablety uÅ¾ se trochu rozpadaly; buÄ• to bylo
jejich stáÅ™ím nebo se do nich zoufalí moli pustili v marné snaze uniknout &Scaron;eÅ™íku (1. jakost). Zestárnul jsem, doba
se zmÄ›nila a luxus si najednou mÅ¯Å¾e dovolit kdekdo, dokonce i uÄ•itelé. Vím to, protoÅ¾e jsem uÄ•itel. Dopoledne vykládám
mladým lidem pitomosti a odpoledne si za svÅ¯j plat mÅ¯Å¾u nakoupit jakostních mýdel, co se mi jen zamane. A nejen to, za
své povídání si mÅ¯Å¾u koupit i notebook, velbloudí maso nebo plastové stolní hodiny ve tvaru hlavy Darth Vadera, a to na
rozdíl od tÄ›ch miliónÅ¯ lidí, co tyhle vÄ›ci vyrábÄ›jí a dostávají za to dolar za den. Tenhle systém, kdy se my máme dobÅ™e je
díky tomu, Å¾e nÄ›kdo jiný v ÄŒínÄ› se má mizernÄ›, je ohromnÄ› fajn, protoÅ¾e ÄŒíÅˆanÅ¯ je stejnÄ› nadbytek a jsou to kom
a jsou hroznÄ› daleko, takÅ¾e co je nám po nich. BohuÅ¾el s sebou pÅ™inesl i nevýhody: napÅ™íklad Å¾e výrobci luxusního
prakticky nemají co vyrábÄ›t. Na&scaron;tÄ›stí ale nÄ›kdo pÅ™i&scaron;el s geniálním nápadem prodávat lidem extrémnÄ›
draho vÄ›ci, které uÅ¾ mají, napÅ™íklad vodu, a pÅ™epych tedy mÅ¯Å¾e Å¾ít dál. Za tisíce korun si tak mÅ¯Å¾ete koupit lahe
superluxusní vody, která, jak ukázaly chemické rozbory, je skoro tak dobrá jako ta z kohoutku. NÄ›kteÅ™í z výrobcÅ¯ nabízejí
vodu i z moÅ™ských ledovcÅ¯; já kdybych bydlel New Yorku nebo v Benátkách nebo v nÄ›jakém jiném mÄ›stÄ› u moÅ™e, asi
bych s koupí nepospíchal. Bude-li globální oteplování postupovat stejnÄ› rychle jako doposud, dostanou brzy tamní
obyvatelé spoustu vody z ledovcÅ¯ aÅ¾ do bytu úplnÄ› zadarmo. PÅ™i svém pátrání po luxusním zboÅ¾í jsem narazil i na
moÅ¾nost koupit si exkluzivní polínka do kamen. KdyÅ¾ jsem si prohlíÅ¾el e-shop s otýpkami po pár tisících, Å™íkal jsem si, Å
zbývá prodávat snad jen luxusní exkrementy. Ale nebyl jsem první &ndash; ukázalo se, Å¾e si na internetu mÅ¯Å¾ete
nakoupit tolik peÄ•livÄ› vybraných fekálií, kolik jen unesete. Objevil jsem dokonce i Å™adu Ä•lánkÅ¯ o tom, Å¾e kdybyste se sam
chtÄ›li blýsknout ve spoleÄ•nosti, mÅ¯Å¾ete si objednat kapsle se zlatými &scaron;upinkami, které udÄ›lají z va&scaron;ich bÄ›Å
a snadno zapomenutelných výkalÅ¯ vyslovenÄ› pÅ™epychovou, oslÅˆující záleÅ¾itost, nad kterou budou va&scaron;i pÅ™átelé
dech. JenÅ¾e jakmile jsem zaÄ•al pátrat, který Å¾e vykuk tuhle vychytávku prodává, zjistil jsem po del&scaron;ím hledání
dvÄ› vÄ›ci: 1. Å¾e jde o novináÅ™skou kachnu &ndash; ty tÅ™pytky v kapslích jsou výhradnÄ› pro vnÄ›j&scaron;í pouÅ¾ití; 2.
nejvÄ›t&scaron;í luxus není popíjet vodu za deset tisíc, ale ztrácet spoustu Ä•asu ovÄ›Å™ováním informací o hovnÄ›. Krom toho
hodinách proÄ•ítání megatun blábolÅ¯, senzaÄ•ních Ä•lánkÅ¯, státnických bonmotÅ¯ a reklamních letákÅ¯ jsem zjistil, Å¾e
dohledat, co z toho v&scaron;eho je pravda a co ne, je pÅ™epych, který si Ä•lovÄ›k váÅ¾nÄ› nemÅ¯Å¾e dovolit kaÅ¾dý den.
ani ná&scaron; pan prezident si nedopÅ™ává luxus ovÄ›Å™ovat si fakta moc Ä•asto. Není divu, vÅ¾dyÅ¥ to znáte sami: jakmile
si dopÅ™ejete nÄ›co pÅ™epychového, napÅ™íklad Å™íct ostatním pravdu, tak to ostatní Ä•asto nedokáÅ¾ou vydýchat. Moli z
skÅ™ínÄ› by o vydýchávání luxusu mohli leccos vyprávÄ›t.
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