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Syn mi poÅ™ídil krokomÄ›r, jelikoÅ¾ je vychovaný a má starost, abych dodrÅ¾oval procházkový limit pÄ›t kiláskÅ¯ dennÄ›. Tak
pÅ™ikázal mÅ¯j neurolog. ChÅ¯ze je teÄ• mým hobby od chvíle, kdy mÄ› v porubské fakultce zachránili, abych nemusel na
obláÄ•ek za svojí novináÅ™skou kolegyní a super cérkou &Scaron;árkou. Ne Å¾e bych se s ní nechtÄ›l setkat, tÅ™eba bychom
spolu zase záfárali do nebeských dolÅ¯.
Musel jsem chodit koleÄ•ka a pÅ™itom lekat pacienty na nemocniÄ•ních chodbách. Dva kilásky s berlema, dva bez nich.
Invalidní vozík mÄ› dÄ›sil, ani za mÄ›síc mého belhání jsem se poÅ™ádnÄ› nenauÄ•il dát zpáteÄ•ku a zasunout se svým vozíÄ•
speciálem pÅ™esnÄ› nad záchodovou mísu. A tak jsem s berlemi funÄ›l po schodech, tam a zpátky, abych mohl co nejdÅ™ív
na WC po svých. Vypadalo to ale beznadÄ›jnÄ›. Koupí&scaron; cedník, teÄ•e, dá&scaron; ho opravit, necedí... Cedil jsem mezi
zuby, co slovo, to krok. KdyÅ¾ jsem se ocitl na vrcholu desátého schodu, hekl jsem: Z nejhor&scaron;ího jsme uvnitÅ™... A
pÅ™i pohledu na sliÄ•nou rehabilitaÄ•ní dívku mÄ› napadlo: NesvÄ›&scaron;uj, tÅ™eba jsi v poÅ™adí... NaÅ™kla mÄ› ze sexis
Na&scaron;tÄ›stí jen v Å¾ertu; zatlo mi, za hara&scaron;ení jsou u nás vÄ›t&scaron;í pálky, neÅ¾ za zdemolování fotbalové
Mekky. Asi vÄ›dÄ›la, Å¾e s ochrnurou pÅ¯lkou tÄ›la mÄ› nezachrání ani vá&scaron;nivá platonika.
Syn pozoroval mé zoufání
a proto ten krokomÄ›r. A tak jsem si prÅ¥atý digi hranolek pÅ™ivázal za &scaron;nÅ¯rku tenisky a vyrazil. ChtÄ›l jsem, jako starý
vala&scaron;ský zarputilec, odloÅ¾it vstup na svÅ¯j obláÄ•ek na neurÄ•ito, alespoÅˆ jsem v to doufal. PromiÅˆ, &Scaron;árko, i
kdyÅ¾ vím, Å¾e Å¾ivot je smrtelná choroba... Ale jednou urÄ•itÄ› dáme Å™eÄ• o tom, jak ses mi stala inspirací, kdyÅ¾ jsem v
jeruzalémské nemocnici Hadassah zaÄ•al psát svÅ¯j román Krev pod obojí z oddÄ›lení dialýzy a transplantaÄ•ního centra. A
tak tedy kráÄ•ím popílkovým jarem a v duchu naordinovaného optimismu se kochám pohledem na blikající poÄ•et krokÅ¯ na
malém digi Ä•íselníku, pÅ™ipevnÄ›ném na mé noze. ZálibnÄ› si téÅ¾ prohlíÅ¾ím Ä•istotou vonící stÄ›nu zábÅ™eÅ¾ských dom
nejednou &scaron;ok: Ä•erstvÄ› do kanárkova omítnutý panelový dÅ¯m dostal o&scaron;klivý zásah. Ne v&scaron;ak
granátem, nýbrÅ¾ rukama sprejerÅ¯. Dvakrát deset metrÅ¯ Ä•elní stÄ›ny ,zdobí´ naprosto nevkusná Ä•erno-rÅ¯Å¾ová mazanice
V duchu láteÅ™ím a lituji nájemníky. Jak dlouho asi spoÅ™ili, aby si mohli poÅ™ídit milionovou fasádu? A pak pÅ™ijde pár
primitivÅ¯ a se zvrhlým gustem v&scaron;e poniÄ•í. Co s tím? Je nutné vynaloÅ¾it dal&scaron;í desetitisíce, aby ta
o&scaron;klivost zase zmizela. A co s tÄ›mi, kdo ji zpÅ¯sobili? Najít je a dát jim výprask, velký biÄ• a malý dvÅ¯r, nebo jim
rovnou useknout ruku? Zvý&scaron;il bych tresty za niÄ•ení veÅ™ejného majetku. Pokuta jako hrom a pÄ›knÄ› hlídaná vÄ›zeÅˆs
cela. Po alespoÅˆ roÄ•ním &bdquo;odpoÄ•inku" v ní by si kaÅ¾dý z tÄ›chto mladých neurvalcÅ¯ uvÄ›domil, zaÄ• je toho loket. V
zadní Ä•ást tÄ›la. ZavÅ™el bych je mezi vyhladovÄ›lé recidivisty, aby po návratu na svobodu a pÅ™i spatÅ™ení sprejového
váleÄ•ku pocítili bolestivý tlak na análním konci svých prodlouÅ¾ených zad. Jejich Å¾uÅ¾láním zmÄ›nÄ›ná sexuální oritentace
jim dala za vyuÄ•enou, kdyÅ¾ uÅ¾ je sprejové rÅ¯Å¾ové barvy tolik rajcují!
A pÅ™idal bych k nim je&scaron;tÄ› &bdquo;hrd
rowdies, jimÅ¾ anonymita v davu dává kÅ™ídla. Fotbalové stadiony se u nás stávají boji&scaron;ti. Jedny hoÅ™í, jiným jsou
vytrhány sedaÄ•ky, demolovány ploty Ä•i pochroumávána tÄ›la policistÅ¯ a poÅ™adatelÅ¯. Co s tím? Ministr vnitra to vidí
jednoznaÄ•nÄ›; pÅ™edstavenstva fotbalových klubÅ¯ jsou v podstatÄ› majitelé soukromých podnikÅ¯, kteÅ™í si vydÄ›lávají sam
sebe, tak aÅ¥ se tedy téÅ¾ sami postarají o poÅ™ádek v hledi&scaron;tích. Je v tom v&scaron;ak háÄ•ek. Zákon o policii
jasné Å™íká, Å¾e policisté musí chránit majetek a Å¾ivoty daÅˆových poplatníkÅ¯. Copak Ä•lovÄ›k, který jde po ulici a vidí, jak
nÄ›koho mlátí, má jít klidnÄ› bez pov&scaron;imnutí dál, s tím, Å¾e povinností kaÅ¾dého jedince je chránit si sám své vlastní
zdraví a Å¾ivot?
Å˜eÄ• byla rovnÄ›Å¾ o daních. KaÅ¾dý z nás odvádí danÄ›, bÄ›Å¾ní obÄ•ané i soukromníci, aby si dobÅ
poslanci, senátoÅ™i a vláda, ale také policisté.
Ti v&scaron;ichni jsou pÅ™ece na&scaron;i zamÄ›stnanci. Co na to zmínÄ›n
majitelé klubÅ¯, kteÅ™í odvádÄ›jí státu snad nejvy&scaron;&scaron;í danÄ› ze v&scaron;ech. Nemají proto nárok na ochranu
svého majetku víc, neÅ¾ mnozí jiní?
A co na to trestní zákoník; napadení veÅ™ejného Ä•initele, ublíÅ¾ení na zdraví, obecn
ohroÅ¾ení Ä•i &scaron;koda na cizím majetku. Trestních Ä•inÅ¯ jak máku. Do vý&scaron;e pÄ›ti tisíc korun jde pouze pÅ™estup
&scaron;koda nad pÄ›t tisíc je ale uÅ¾ trestný Ä•in a za &scaron;kodu velkého rozsahu je to docela Å™ádná vÄ›zeÅˆská paleta.
ProÄ• v&scaron;ak lze udrÅ¾et poÅ™ádek na stadionech jinde ve svÄ›tÄ›, jenom ne ve vlastech Ä•esko-moravsko-slezských? N
stadionu v Birminghamu jsem se divil - místo vysokých kovových plotÅ¯ a speciálních drátÄ›ných klecí - tam nebylo nic, jenom
sedadla hledi&scaron;tÄ›, konÄ•ící pár metrÅ¯ od hrací plochy. A nikdo nevytrhával sedaÄ•ky, nezapaloval stadiony, nevbíhal
na plochu, neházel hoÅ™ící petardy a nikoho nemlátil a neohroÅ¾oval na Å¾ivotÄ›. Kouzla a Ä•áry? StaÄ•il kamerový systém,
v&scaron;echny výtrÅ¾níky odhalit, pokutovat, zavÅ™ít a zakázat jim pÅ™ístup na stadiony. Je jaro, chystám se znovu obout
své mílové boty s krokomÄ›rem a vydat se na dal&scaron;í &scaron;treku. Syn mÄ› láká na Baník. Slezská prý zase válí.
BaníÄ•ku, my tÄ› nikdy neopustíme... Rád bych &scaron;el, jen nevím, jestli si seÅ¾enu helmu a neprÅ¯stÅ™elnou ohnivzdorno
vestu. Jeden nikdy neví... BÅ™etislav Ol&scaron;er P.S. &Scaron;arko, promiÅˆ, ale na ten obláÄ•ek za tebou bych fakt
je&scaron;tÄ› nechtÄ›l. Ale drÅ¾ mi místo u svého plechového stolu. Jo, a uÅ¾ rok nekouÅ™ím...
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