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NAKUPUJTE U ODBORNÃ•KÅ®
PondÄ›lÃ-, 16 duben 2018

Tak jsem se definitivnÄ› rozhodl, Å¾e uÅ¾ s tím starým haj*zlem po dvaceti letech nechci mít nic spoleÄ•nýho! Zase zaÄ•al prot
napou&scaron;tÄ›cí ventil, uÅ¾ asi po tÅ™etí mÄ›nÄ›nej, taky se pÅ™idal i vypou&scaron;tÄ›cí ventil ... a vÅ¯bec! Konec! V OB
z vystavenejch vybral krásnej, lesklej, chytrej, voÅˆavej, jak Donaldovy rakety (to bude posezeníÄ•ko, mÅˆam.

ProdavaÄ•ka pomohla naloÅ¾it zabalenou krabici, pak jsme ji s pomocí souseda Pepana a nÄ›kolika kozlÅ¯ vyvlekli po
schodech domÅ¯. DemontáÅ¾ starýho celkem &scaron;la, aÅ¾ na nutnost odÅ™íznutí ukroucenejch pahejlÅ¯ rezavejch
&scaron;roubÅ¯ v dlaÅ¾bÄ›. PÅ™i sestavení novýho mi pÅ™i&scaron;lo divný usazení tÄ›snÄ›ní mezi nádrÅ¾kou a mísou, ho
nelogický. Sice jsem to zvládl, ale ne s dobrým pocitem, a ten se pak ukázal jako oprávnÄ›nej. PÅ™i kaÅ¾dym spláchnutí se
mezi nádrÅ¾kou a mísou vyrojí pár kapek vody. Ne teda, Å¾e by to bylo nÄ›jak katastrofický, ale já mám rád vÄ›ci udÄ›laný
stoprocentnÄ›. Snad dotÄ›snit silikonem, nebo nÄ›jak, uvidim. AÅ¾ naberu novejch sil, rozdÄ›lám to a nÄ›jak to doÅ™e&scaron
Å™ek jsem si.
A vÄ•era jsem do toho OBI zajel znova, tentokrát pro trávu. Ne teda pro mÄ›, já trávu nehulim, ale pro
koÄ•ku. Tam jsem se, spí&scaron; mimochodem, zastavil u hajzlíkÅ¯. Nebyla tam ta milá prodavaÄ•ka, ale statnej chlapík,
jen o nÄ›co mlad&scaron;í neÅ¾ já, a tak jsem s ním dal Å™eÄ•. KdyÅ¾ jsem se mu svÄ›Å™il se svým troublem a mezi vysta
mu ukázal, jakej hajzlík mám, chytil se za palici a sdÄ›lil mi "tenhle typ vám s tím originálním tÄ›snÄ›ním nikdy tÄ›snit
nebude, to my víme, ten jste vÅ¯bec nemÄ›l kupovat. TeÄ• to musíte znova rozdÄ›lat a dát tam TOHLE tÄ›snÄ›ní...", a podal mi
balíÄ•ek za 50,- KÄ•. Chlapík byl teda fajn a jsem rád, Å¾e nemusím vymej&scaron;let nÄ›jaký amatérský dotÄ›sÅˆování, jsem
vdÄ›Ä•nej, Å¾e na to OBI myslí za mÄ›, a kdyÅ¾ prodává zmetek, tak Å¾e má i díly, kterejma lze zmetek uvést do pouÅ¾itelný
stavu. Jen mi vrtaj v palici dvÄ› otázky: PROÄŒ prodávají zmetky, kdyÅ¾ vÄ›dí, Å¾e jsou to zmetky? A PROÄŒ, kdyÅ¾
prodávají, neupozornÄ›j hned pÅ™i koupi, Å¾e je nutno dokoupit je&scaron;tÄ› funkÄ•ní díl? ZákazníkÅ¯m by to u&scaron;etÅ™
zbyteÄ•nou demontáÅ¾ a taky pÅ™emej&scaron;lení. Zvlá&scaron;Å¥ to pÅ™emej&scaron;lení je na starý kolena uÅ¾ namáh
Brejden v&scaron;em a aÅ¥ vám splachuje WC, NÄŒ
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