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V KASINU ZA STOLEM I.
ÃšterÃ½, 28 srpen 2007

DvÄ› události minulého týdne se mi propojily a zpÅ¯sobily, Å¾e jsem zaÄ•ala vzpomínat na jednu etapu svého Å¾ivota. Bylo to
ve Ä•tvrtek , kdy jsem pÅ™ed místním zámeÄ•kem, který je v rekonstrukci, uvidÄ›la u míchaÄ•ky s maltou Ä•lovÄ›ka, který mi by
povÄ›domý. Ale nedokázala jsem si ho v tom okamÅ¾iku zaÅ™adit. Pustila jsem to z hlavy...
Pak v sobotu mi má pÅ™íbuzná pomohla, Ä•i vlastnÄ› mne pÅ™ímo donutila, vyÅ™e&scaron;it jeden závaÅ¾ný Å¾ivotn
zde vedlej&scaron;í jaký, argumentovala v&scaron;ak tím, Å¾e se svým Å¾ivotem zacházím jako gambler. Sázím prý
v&scaron;echno, aÄ•koli &scaron;ance na výhru je 1:1 000 000 - pÅ™inejlep&scaron;ím. V tu chvíli se mi to spojilo. Jo, toho
chlápka od míchaÄ•ky znám, ale jeho pÅ™evlek mnÄ› doÄ•ista zmátl. To bylo tak. Na konci minulého tisíciletí jsem pracovala
v kasínu, nejprve jako krupiérka, pak inspektorka, dokonce jsem pÅ¯sobila i na hráÄ•ské lodi v Izraeli; tam je totiÅ¾ hazard
zakázán, proto se výhrychtiví gambleÅ™i musí odporouÄ•et do mezinárodních vod - pár kilometrÅ¯ od pobÅ™eÅ¾í.
Zajímá
jaké je být krupiérkou? NejdÅ™ív jsem musela projít &scaron;estitýdenním pÅ™ijímaÄ•em - a kupodivu odpad adeptÅ¯ byl pomÄ
velký - asi 80%. Jaké pÅ™edpoklady musí takový krupiér splÅˆovat? Velmi dÅ¯leÅ¾itý je napÅ™íklad vzhled - hrbatý zrzoun s b
na nose by zákazníky urÄ•itÄ› nepÅ™itahoval ke svému stolu, leda snad jako talisman pro &scaron;tÄ›stí... OhlednÄ› vyjadÅ™o
je nutná schopnost komunikovat spisovnou a slu&scaron;nou Ä•e&scaron;tinou.
Dále je nutná minimálnÄ› základní
znalost angliÄ•tiny, a to kvÅ¯li komunikaci s managementem, který v té dobÄ› je&scaron;tÄ› v býval zahraniÄ•ní, neÅ¾ si vychov
domácí borce, a pochopitelnÄ› také kvÅ¯li turistÅ¯m z cizích zemí (bÄ›hem svého tamního pÅ¯sobení jsem se nauÄ•ila poÄ•ítat i
romsky a Ä•ínsky, ale to s turisty opravdu nic spoleÄ•ného nemÄ›lo :-))).
Pak musíte umÄ›t rychle poÄ•ítat:: násobit a sÄ•ítat
Ä•ísla, kalkulaÄ•ka povolena není, brisknÄ› pÅ™epoÄ•ítávat výhry v Å¾etonech na peníze podle hodnoty Å¾etonÅ¯. Tak napÅ™
x 17 + 4 x 11 + 12 x 5 x 50 ...no, za jak dlouho se Vám to podaÅ™í? A za chybu Vás seÅ™vou. No a je&scaron;tÄ› je nutná
manuální zruÄ•nost, kdo má obÄ› ruce levé, ten si prostÄ› ne&scaron;krtne, práce s Å¾etony chce své...
ÄŒistý trestní rejstÅ
podmínkou, ale do hlavy stejnÄ› nikomu nevidíte a lákadlu domluvy s hosty obÄ•as nÄ›jaký chytrák podlehne - a pak letí,
protoÅ¾e to se nikdy dlouho neutají. NÄ›kolikastupÅˆový kontrolní systém a v&scaron;udypÅ™ítomné kamery prostÄ› fungují. J
v kasínu nikdy nikdo nezbohatne, jen to kasíno samo bachratí a bachratí. Kola rulety se roztáÄ•ejí, karty svi&scaron;tí a stejnÄ›
tak svi&scaron;tí peníze z kapes hráÄ•Å¯ do nenasytné pokladny kasína.
Abych se v&scaron;ak vrátila k personálu - na
výkon povolání krupiéra tedy staÄ•í prÅ¯mÄ›rná inteligence a trochu slu&scaron;ný vzhled, byl tam napÅ™íklad bývalý havíÅ™,
pÅ™ivydÄ›lávaly si tam studentky vysoké &scaron;koly.
První &scaron;ichta = velká nervozita a taky jsem velká trémistka hrÅ¯za.... budu muset pÅ™edvádÄ›t svÅ¯j nedokonalý um pÅ™ed cizími lidmi a zapojit se do kolektivu. Záhy zji&scaron;Å¥uji, Å
mé obavy byly témÄ›Å™ neopodstatnÄ›né, tedy alespoÅˆ zatím; nováÄ•ky nejprve postaví k prázdnému stolu, mohou si
trénovat drobnou práci se Å¾etony a nenápadnÄ› se rozhlíÅ¾et okolo.
Jakákoliv konverzace s hosty , kromÄ› "dobrý den" a
"jak se máte", je zakázána.... Ale - pak to zaÄ•ne... .
Kasino je budova Ä•i místo, kde se hazard mÄ›ní na legální hru.
Obvykle se hra hraje se speciálními Å¾etony, které je tÅ™eba si zakoupit pÅ™edem. Eventuální výhra je také v Å¾etonech, kte
si hráÄ• pÅ™i odchodu z kasina vymÄ›ní za reálné peníze u obsluhy. NejpopulárnÄ›j&scaron;í hry v kasinu jsou: ruleta, poker,
bakarat, blackjack.

BÄ›hem doby jsem si i v&scaron;imla rÅ¯zných druhÅ¯ hráÄ•Å¯ od hráÄ•Å¯ spoléhajících pouze na &scaron;tÄ›stí, pÅ™es hráÄ
typu "tisíce nahoru - tisíce dolÅ¯ - tisíce nahoru - 0 -", po naprosté profíky. Zatímco jeden po pÄ›tikorunkách na barvách
pracnÄ› stÅ™ádal nÄ›kolik hodin svÅ¯j tisíc, tak jiní pÅ™i&scaron;li a za pár minut s nÄ›kolika tisíci ode&scaron;li. NapÅ™. jed
200, po pár spinech sázením na Ä•ísla odchází s 2500 (pÅ™edpokládám do dal&scaron;ího kasina). Ne úplnÄ› vÅ¾dy
ode&scaron;el se ziskem, ale jeho ztráta Ä•iní jen tÄ›ch 200; pÅ™i&scaron;el druhý, dal 10 tisíc a za 20 minut mÄ›l 17 tisíc...
Vidím, Å¾e profíky nechávají barvy celkem chladnými, protoÅ¾e spolehlivÄ› vydÄ›lávají na Ä•íslech (Å™íkám si, podle Ä•eho vl
poznají, Å¾e mají padnout právÄ› ta jejich Ä•ísla?). Jsou také hráÄ•i, kteÅ™í se snad aÅ¾ chlubí tím, kolik tisíc dnes, vÄ•era a
pÅ™edevÄ•írem zase prohráli, nebo Å¾e padají poÅ™ád jiná Ä•ísla neÅ¾ která sází oni...
TaÅ¥ána (pokraÄ•ování pÅ™í&scaron;tÄ›)
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