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NedÄ›le, 11 prosinec 2016

Narodila jsem se krátce po únorovém pÅ™evratu, do republiky vyÅ¾rané okupanty, vykradené osvoboditeli z východu,
vybombardované osvoboditeli ze západu a se Å¾eleznou oponou kolem. PÅ™edpubertální vÄ›k jsem proÅ¾ila v padesátých
letech. PÅ™es ve&scaron;keré budovatelské úsilí ve dvouletce a první pÄ›tiletce, byl pÅ™ídÄ›lový systém zru&scaron;en aÅ¾ v
roce 1953.

A abychom si moc nevyskakovali, pÅ™i&scaron;la zároveÅˆ mÄ›nová reforma, kdy nám uloÅ¾ené peníze smÄ›nili jedna ku
padesáti. Pokud jste peníze mÄ›li schované doma ve &scaron;trozoku, nedostali jste vÅ¯bec nic a s bankovkami jste si
mohli leda tak tapetovat.
Podle toho také vypadaly Vánoce. Pod stromeÄ•kem pár kníÅ¾ek, vroubkované hnÄ›dé
bavlnÄ›né punÄ•ocháÄ•e a kdo mÄ›l &scaron;ikovnou babÄ•u nebo mámu, dostal svetr z mockrát párané a pÅ™eplétané
vlny. V Kotcích prodávali návleky na pahýly po amputaci &ndash; byly z Ä•isté ka&scaron;mírové vlny. Teninké. A tak se to
opatrnÄ› páralo a byly z toho teplé svetry. Na stromeÄ•ku, ozdobeném ruÄ•o vyrábÄ›nými papírovými Å™etÄ›zy, jsme doma mÄ
Ä•okoládové ozdoby, ale ty se jíst nesmÄ›ly, byly spoÄ•ítány a po svátcích uloÅ¾eny zpÄ›t do krabice. VánoÄ•ní zboÅ¾í se v
Praze nejvíce prodávalo v trÅ¾nicích - Vinohradské, Smíchovské a Å½iÅ¾kovské. Hlad jsme nemÄ›li, ale pÅ™epychového
zboÅ¾í, které se muselo dováÅ¾et za devízy, bylo pramálo. Na svátky se v trÅ¾nici nestálo jenom na pomeranÄ•e, ale
dlouhatánská fronta byla i na kÅ™ehouÄ•ká jablka Jonatány. Z oÅ™echÅ¯ se tehdy prodávaly snad jen buráky, obÄ•as
datle a hnusný svatojánský chlebíÄ•ek. Mj. ten se dneska prodává za drahé peníze, jako zdravé mlsání. Já si ale mlsání
pÅ™edstavuji jinak.
Jako dnes si pamatuji moment, kdy jsem poprvé jedla banán. Bylo mi &scaron;est, byla jsem v
nemocnici, jako jediný dÄ›tský pacient na oddÄ›lení. K mojí posteli pÅ™i&scaron;el Mudr., Doc., Csc., primáÅ™ oddÄ›lení
(mimochodem úÅ¾asný Ä•lovÄ›k) se zástupem sestÅ™iÄ•ek, aby se podÄ›lili o to, jak se budu radovat nad pÅ™ineseným baná
Zklamala jsem, protoÅ¾e jako notorický nejedlík, jsem do banánu kousla a prohlásila, Å¾e chutná jako divné brambory a Å¾e
to nechci.
Å½elezná opona, kterou komunisté definitivnÄ› zatáhli v roce 1948, oddÄ›lila ÄŒeskoslovensko od zdrojÅ¯
tropického a subtropického ovoce. K dostání bylo pÅ™eváÅ¾nÄ› jen v pÅ™edvánoÄ•ní dobÄ›, v Praze navíc i v dobÄ› konání
spartakiád, kolem Prvního máje, Ä•i sjezdÅ¯ KSÄŒ. V druhé polovinÄ› padesátých let se ponÄ›kud uvolnila moÅ¾nost cestovat
na Západ, a ÄŒe&scaron;i, kteÅ™í mÄ›li to &scaron;tÄ›stí do ciziny vyjet, si tam pÅ™ed výlohami pÅ™ipadali jako v JiÅ™íkovÄ
V roce 1954 mÄ›l sovÄ›tský blok &scaron;anci získat prvního spojence v tropické oblasti, Guatemalu. Ano, dnes jsou to
banány znaÄ•ky Chiquita. Praha s moskevským souhlasem tehdej&scaron;ímu prezidentovi Jacobo Arbenzovi prodala
zbranÄ›, ale tím Guatemalu pÅ™ed americkým vmÄ›&scaron;ováním neuchránila. Naopak, CIA to vyhodnotila jako
komunistické spiknutí a my tak pÅ™i&scaron;li o banány. Pak se komunistický blok zaÄ•al kamarádit s Guineou, která
získala nezávislost na Francii a na pÅ™edvánoÄ•ním trhu se v roce 1959 výjimeÄ•nÄ› mohlo koupit více, neÅ¾ pár kouskÅ¯
citrusÅ¯, banánÅ¯ a oÅ™echÅ¯. A jsme na konci padesátých let a nastupuje nový fenomén, kubánské pomeranÄ•e.
PÅ¯vodnÄ› se poÄ•ítalo s tím, Å¾e nebudou bÄ›Å¾nÄ› na trhu, ale budou se pouze prÅ¯myslovÄ› zpracovávat. O jejich kÅ¯Å™e
Å™íkávalo, Å¾e je stejnÄ› tvrdá, jako kubánský lid. Ale protoÅ¾e pomeranÄ•e najednou byly, ale zas nebyla jablka, tak je dÄ›tiÄ
dostávaly ke &scaron;kolním obÄ›dÅ¯m, jako mouÄ•ník. Nejedlo je ani jedno dítÄ›, skonÄ•ily v popelnicích. PÅ™itom já je mÄ›la
ráda, byly hodnÄ› sladké, na pÅ™ímé jídlo v&scaron;ak nevhodné, dÅ™eÅˆ jako dÅ™íví - ale byl z nich senzaÄ•ní dÅ¾us za p
Jak na nedostatek banánÅ¯ ÄŒe&scaron;i tehdy reagovali? Asi podobnÄ›, jako já. &bdquo;Je fakt, Å¾e já jsem banány
nemÄ›la snad aÅ¾ do dospÄ›losti. A nechybÄ›ly mi, protoÅ¾e jsme mívali jablka, hru&scaron;ky a v&scaron;echno to na&scaro
ovoce, a vÅ¯bec, maminka Å™íkala, má to takovou mdlou chuÅ¥. Ani o to nestojím a nikdy jsem nedupala, Å¾e jsem nemÄ›la
banán, mnÄ› to nÄ›jak nevadilo. Pokud se nÄ›co dá získat jen za cenu vlastního poníÅ¾ení, aÅ¥ jiÅ¾ má charakter
nÄ›kolikahodinové fronty nebo uplácení prodavaÄ•e, tak o to nebudu usilovat, tÅ™eba proto, &bdquo;Å¾e má takovou mdlou
chuÅ¥&ldquo;. (zdroj: Miroslav VanÄ›k, ObyÄ•ejní lidé) S pÅ™áním bohatého JeÅ¾í&scaron;ka
DEERES (Ta fotka je jen ilustraÄ•ní, to nejni deeres!)
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