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PROÄŒ JSEM SE NESTALA TANEÄŒNICÃ•
NedÄ›le, 21 kvÄ›ten 2017

Podle vzoru &ndash; vzdÄ›lání je dÅ¯leÅ¾ité, zaÄ•ala moje cesta za vzdÄ›láním po základce uÄ•ebním oborem
&bdquo;prodavaÄ• smí&scaron;eného zboÅ¾í&ldquo; tehdy roz&scaron;íÅ™ené JEDNOTY (na ekonomku mÄ› nevzali, nÄ›jak
jim nelíbil mÅ¯j prospÄ›ch).

UÄ•ili&scaron;tÄ› bylo umístÄ›no v zámku hrabÄ›te &Scaron;tolberka v Kyjovicích, vesnice mezi Ostravou a Opavou (z
Ostravy Poruby tam jezdila a dosud jezdí tramvaj; nÄ›kdo si moÅ¾ná bude pamatovat, jak se srazila jednou s jinou
protijedoucí, tak to je tahle traÅ¥).

S námi na uÄ•ili&scaron;ti byli taky kluci a holky v oboru &bdquo;kuchaÅ™ Ä•í&scaron;ník&ldquo;. Ve velkém hrabÄ›cím sklení
byla vybudována tÄ›locviÄ•na a v té kraloval uÄ•itel tÄ›locviku, který nám mladým otevíral svÄ›t váÅ¾né, neváÅ¾né ale i populá
hudby a mÄ›l tendenci nás nauÄ•it trochu se pohybovat po parketu. Nechodilo nás tam moc, jenom ti, kteÅ™í o tuhle Ä•innost
a hudbu mÄ›li zájem.
Pár klukÅ¯ a holek, zvÄ›davých, v patnácti vám patÅ™í svÄ›t, pokud máte otevÅ™enou mysl, Å¾e.
V&scaron;echno bylo tak nÄ›jak normální, dokud k nám nespadl z hotelové &scaron;koly propadlík. Hroznej kluk, habán,
pihovatý blonÄ•ák, blonÄ•até oboÄ•í i Å™asy (dneska bych Å™ekla albín), a to jméno? Lojza Hammer, a hned mezi nás do
tÄ›locviÄ•ny a kamarád s uÄ•itelem.
JenÅ¾e stalo se, Å¾e od té doby nosil na na&scaron;e poslechovky a taneÄ•ky desky
s country hudbou a pány s rokenrolem a americkejma vypalovaÄ•kama. Popadl moji kamarádku Renatu (pÄ›kná holka
s pr&scaron;áÄ•kem, rozvíjejícíma se dvojkama a vosím pasem) a zapoÄ•al ji na parketu rvát do hlavy kroky a pohyby
rokenrolu. RenÄ•a byla pÄ›kná, ale dÅ™evo.
Já pihovatá a s vystra&scaron;enejma nulkama, jsem ho nezaujala, za to mÄ›
zaujal Lojza, ani tak né jako kluk, ale ty jeho pohyby a kreace na parketu. A tak jsem vedle nich poskakovala, jak to uÄ•il
RenÄ•u, aÅ¾ jednoho dne v tanci pustil RenÄ•u a popadl za ruku mÄ›, a bylo to. To co jsme na parketu dokázali, nám mohl
závidÄ›t kde kdo, a leckde jsme zazáÅ™ili (na výroÄ•ních schÅ¯zích apod). Jednou za mÄ›síc &scaron;kola poÅ™ádala taneÄ
Ä•aje, pÅ™ivezli kluky z hornického uÄ•ili&scaron;tÄ›, pozvali hudbu a dÄ›ti bavte se. Tehdy nabírané nebo kolové suknÄ› z taftu
rypsu, brokátu a hedvábí, spodniÄ•ky a gumové vysoké pasy, pamatujete dámy?
A matka &scaron;vadlena (ne Å¾e by
&scaron;ila poÅ™ád nové, ale umnÄ› pÅ™e&scaron;ívala), takÅ¾e pihovatá zrzka v kreacích, které mi holky závidÄ›ly a Lojza
oceÅˆoval a nÄ›kdy i sám navrhoval. Dál sice mordoval Renatu na parketu a líbal a objímal ji v koutech, ale kdyÅ¾ si chtÄ›l
zatancovat, nebo pÅ™edvést, jakej je king, popadl mÄ› a v&scaron;ichni ustupovali a zírali (nejen rokenrol, ale i skoÄ•nou
polku, twist, waltz a tehdy zaÄ•ínající &bdquo;jive - dÅ¾ajv&ldquo; pozdÄ›ji &bdquo;Holandsko&ldquo;). Pak se mi podaÅ™ilo
jednoho z horníkÅ¯ uhranout a tak jsem mÄ›la taneÄ•níka dal&scaron;ího. Lojza mu taky pomoh s fintama a figurama a mohl se
ulejt z uÄ•Åˆáku, jezdil za náma na tréninky. SkonÄ•il uÄ•Åˆák, já okamÅ¾itÄ› nastoupila na veÄ•erní ekonomku (tehdy veÄ•e
byla 3 roky) a pondÄ›lí, stÅ™eda a pátek jezdila do Frýdku do &scaron;koly. Rok jsem prodávala a studovala, pak jsem
pÅ™e&scaron;la na Å™editelství Jednoty jako korespondentka na obchodní oddÄ›lení. ProtoÅ¾e jsem slu&scaron;nÄ›
stenografovala, byla jsem uznávaná a vyhledávaná pro zápisy rÅ¯zných schÅ¯zí, porad atd.
V té dobÄ› byla oslava
MDÅ½ opravdu velkou slávou. Hudba hrála, pánové se mohli pÅ™etrhnout, jak vytáÄ•eli dámy. akorát já jsem si nÄ›jak
nemohla poÅ™ádnÄ› uÅ¾ít. Takové to &scaron;lapání pÅ™ikurtována k pupíku nÄ›kterého námÄ›stka, to mÄ› nebralo. AÅ¾ jed
se tam objevil mladík, který do Jednoty nepatÅ™il, ale do vsi, ve které oslava byla. Jak se to semlelo nevím, ale zaÄ•ali jsme
spolu tancovat a páni, kam se Lojza hrabal!
Byl to taneÄ•ník z Místeckého taneÄ•ního klubu, jeho partnerka si zlomila
nohu a mÄ›la pÅ™ed sebou &scaron;est nedÄ›l sádru a pak pár nedÄ›l rehabilitace, neÅ¾ se vrátí na parket. Doma se nudil,
tak za&scaron;el do hospody, a co ho popo&scaron;ouplo ke mnÄ›, uÅ¾ ani nevím, ale &scaron;la jsem do toho. A tak kromÄ›
&scaron;koly jsem zaÄ•ala tancovat, teda nacviÄ•ovat, protoÅ¾e oni byli klub (a je&scaron;tÄ› existují) ve skupinovém tanci.
Bylo to nároÄ•né, ale nádherné. Dokonce jsem absolvovala jedno vystoupení v nádherných &scaron;atech klasických
tancÅ¯. A pÅ™esnÄ› po roce, v téÅ¾e dobÄ›, kdy se zrakvila jeho partnerka, jsem já pÅ™i rozcviÄ•ce nÄ›jak ne&scaron;ikovnÄ›
na nohu a na&scaron;típla jsem si holenní kost. A tím skonÄ•ila moje taneÄ•ní kariéra.
Ale díky tanci, jsem se vzápÄ›tí seznámila se svým muÅ¾em, který byl v Dobré u Frýdku na vojnÄ› a útvar (PTP) tam nejen
opravoval traÅ¥ do ÄŒeského TÄ›&scaron;ína, ale i poÅ™ádal odpolední Ä•aje. Chodil sice tancovat ke stolu pro kamarádku,
líbila se mu, i kdyÅ¾ v tanci neoslÅˆovala. Nakonec kamarádka pÅ™edÄ•asnÄ› ode&scaron;la a jak se pÅ™ihnal k na&scaron;e
stolu, tak holt vzal za vdÄ›k zrzkou, která tam zbyla, a bylo vymalováno. On, taky skvÄ›lý taneÄ•ník, mi pÅ™i tanci Å™ekl
&bdquo;sleÄ•no víte, Å¾e kdo se shodne v tanci, ten se shodne v posteli?&ldquo;
Facku nedostal jenom proto, Å¾e zaÄ•a
hrát a tak mÄ› popad za ruce a tanÄ•ilo se. Druhý den jsem jen potvrdila, Å¾e jeho výbÄ›r partnerky pro Å¾ivot je správný, prot
jsme se v&scaron;ichni se&scaron;li u Å™eky, kluci pÅ™inesli vojenské nafukovací matrace a já, na rozdíl od svých
kamarádek, neplavala s hlavou nad vodou, jako paní radová, ale zapojila jsem se do boje o matraci, bez ohledu na to,
jestli jsem nad vodou, nebo pod ní. ZaÄ•ala jsem studiem; ale skonÄ•ila ve tÅ™etím semestru ekonomky, uÅ¾ se mi dál nechtÄ
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K napsání tÄ›chhle vzpomínek mÄ› inspirovaly dívky a mladé dámy, které v souÄ•asnosti zaÄ•aly zase nosit nabírané
&scaron;atiÄ•ky a suknÄ›, jako jsme nosívaly my, akorát je mají kapku krat&scaron;í. Nestala jsem se taneÄ•nicí, ale celkem
hezky jsem protanÄ•ila Å¾ivotem, ov&scaron;em teÄ• uÅ¾ mi dochází dech a síly &hellip;
ZDENA
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