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Sem si zrovna v sobotu vzpomnÄ›l na Ä•lánek a Kudlí di&scaron;kusi o zákazu kouÅ™ení v hospodách. MÅ¯j názor je
naprosto jasný a nemÄ›nný. AÅ¥ si kaÅ¾dý majitel svou hospodu uzpÅ¯sobí podle svého pÅ™esvÄ›dÄ•ení a podnikatelského z
A hosté tam buÄ• pÅ™ijdou nebo nepÅ™ijdou.
KdyÅ¾ mi uvÄ›domÄ›le nebudou chodit hosté do kuÅ™ácké hospody, samotný trÅ¾ní mechanizmus mÄ› donutí k pÅ™e
nekuÅ™áckou, protoÅ¾e se pÅ™eci nebudu ze svý prázdný zaÄ•azený hospody neÄ•innÄ› dívat do sousední hospody, narvan
nekuÅ™áky. TotéÅ¾ se týká zamÄ›stnancÅ¯ (personálu). A tak jsem se doÄ•kal první vla&scaron;Å¥ovky! Veleznámá
Å¾iÅ¾kovská hospoda U KrouÅ¾kÅ¯ zmÄ›nila stoletý zabÄ›hnutý název na Zadní vrátka (moc nechápu smysl ale nakonec
&bdquo;co záleÅ¾í na jménÄ›...").
Tak jsme ji s kamarádkou za&scaron;li zvÄ›davÄ› nav&scaron;tívit. Vzhled celkem ujde,
zaujaly mÄ› zejména bohatÄ› naÅ™asné rákosové podhledy, silnÄ› poÅ¾árnÄ› nebezpeÄ•né, ve spoleÄ•enských místnostech p
zakázané. Ostatní vybavení celkem standardní. Po dotazu na popelník nám bylo sdÄ›leno, Å¾e se zde nekouÅ™í (venku ve
vitrínách o tom ani slovo). No dobÅ™e, nemusíme tahat jednu za druhou, klidnÄ› si cigáro odÅ™eknem, i kdyÅ¾ - to si ho radÄ›
odÅ™eknu jindy a jinde, zrovna k tomu pivu to taknÄ›jak patÅ™í.
Pak se ov&scaron;em do nás pustil trapnÄ› vlezlý, asi dv
pingl, rachitického vzezÅ™ení, jehoÅ¾ Å¾ivotním posláním je zÅ™ejmÄ› propagace zdravého zpÅ¯sobu Å¾ivota. Vlezle vnuco
zdravých jídel a nápojÅ¯, pÅ™eváÅ¾nÄ› zrní a placek v cenách kolem 120,- KÄ• za porci, a nÄ›jakých bylinkových vývarÅ¯ v cen
kolem 70,- KÄ• za dÅ¾báneÄ•ek. KdyÅ¾ pochopil, Å¾e neuspÄ›je, donesl objednané pivo Zlatopramen 11° (jiné toÄ•ené nema
v cenÄ› 25,- KÄ• za pÅ¯llitr, pak dal&scaron;í &scaron;ok - pivo teplé!!! No, nemÄ›l jsem vÅ¯bec náladu si kazit jinak bezva
odpoledne hádkou s pÅ™itroublem, bez komentáÅ™e jsme pivo vyzunkli, pÅ™edali obnos 50,- KÄ• a vypadli s tím, Å¾e SEM U
NIKDY!
AlespoÅˆ jednou dennÄ› chodím okolo, za celý týden jsem uvnitÅ™ nezaznamenal JEDINÉHO hosta. Doufám, Å¾e
zkrachují!
Tohle, a na Å½iÅ¾kovÄ› !? NÄŒ von Å½IÅ½KOV
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