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Minule jsem skonÄ•ila u toho, jak se &bdquo;krupiér - nováÄ•ek" dostane na plac. Pracovní cyklus je dvacet minut a
násobky u stolu, dvacet minut bez násobkÅ¯ pÅ™estávka, zvaná break - Ä•ti brejk. I ta Ä•e&scaron;tina je tam taková
anglická. Prvních pár dnÅ¯ aÅ¾ týdnÅ¯ si zaÄ•áteÄ•ník takhle odstojí hodiny a hodiny, nejprve podle sympatií, jaké vzbuzuje
u nadÅ™ízených, poté, kdyÅ¾ se dostane ke slovu, tedy ke hÅ™e, i podle &scaron;ikovnosti.
Otevírá se v &scaron;est
se zaÄ•nou trousit kolem osmé, mezi desátou a druhou se opravdu hraje, do zavíraÄ•ky ve Ä•tyÅ™i ráno se uÅ¾ to nÄ›jak
doklepe.
Hned v prvních dnech jsem si v&scaron;imla zmÄ›ny atmosféry, vstoupil-li velký hráÄ• - tedy ná&scaron; protivník a
potenciální ohroÅ¾ení. V&scaron;ichni, od manaÅ¾era pÅ™es barmana aÅ¾ po ochranku se zaÄ•ali usmívat od ucha k uchu, a
dobrý veÄ•er, jak se máte, co si dáte, chcete otevÅ™ít soukromý stÅ¯l?
Co je to zaÄ•, ten velký hráÄ•? MuÅ¾ (Å¾enu jsem
vÄ›t&scaron;inou ve stÅ™edních letech, za veÄ•er prohraje Ä•i vyhraje statisíce aÅ¾ miliony - v na&scaron;em kasínu tak
maximálnÄ› dva. Hraje v prÅ¯mÄ›ru alespoÅˆ jednou týdnÄ›. A jeho pÅ™íjmy jsou vÄ›t&scaron;inou obestÅ™eny tajemstvím.
XY, pán asi Ä•tyÅ™icetiletý, men&scaron;í s bÅ™í&scaron;kem, Å™eckého pÅ¯vodu. ÄŒerný rolák, Ä•erný oblek, na krku a na
asi dvÄ› kila zlata. Zajímalo by mnÄ›, jestli je pod tÄ›mi fe&scaron;nými hadry potetovaný. Majitel nÄ›kolika velkých diskoték a
noÄ•ních klubÅ¯. Hraje hodnÄ› a baví se u toho. Prohru (pÅ¯lmelounkovou) unese aniÅ¾ by hnul brvou.
Sejde se rok s rokem
XY jiÅ¾ pÅ™icházívá v teplákové soupravÄ› (ale ADIDAS), Ä•asto jiÅ¾ ne tak peÄ•livÄ› oholen, zlato nechybí. Co v&scaron;ak
je klidný výraz v oÄ•ích a nadhled. Chce vyhrát, moc to chce, prohra vadí - tu bouchne do stolu, tu chce vymÄ›nit krupiéra,
kterého ov&scaron;em nazval pár pÄ›knými vulgarismy. Zatím se mu to je&scaron;tÄ› toleruje. Prý uÅ¾ musel pár podnikÅ¯
prodat. Asi za rok o nÄ›m nÄ›kdo mluvil: "Jooo, XY - ten je uÅ¾ dlouho nezvÄ›stný, v zahraniÄ•í, tady nasekal tolik dluhÅ¯, Å¾e
rad&scaron;i vzal kramle..."
"Jednou jsem se tam setkal s pánem, který vypadal jak totální bezdomovec, koukám, kolik
má na kreditu a on 35 tis. - no, Å™íkám si dobrý a on "né, dneska je to slabota, nechce dávat".Samo, Å¾e nechtÄ›l nic
prozradit, prý sem chodí roky, ale jedno mi Å™ekl, Å¾e ví jak na to, ale Å¾e to nikdy není 100%. ProstÄ› je brutálnÄ› v plusu, al
kaÅ¾dý den bere.
Å˜íkal, Å¾e koukne a ví, Å¾e dnes nic moc nebude, ale jindy Å¾e jsou vánoce.. tak nevím. Výsledek toho
ten, Å¾e tÄ›ch 35 litrÅ¯ projel skoro na dva litry Å˜íkal Å¾e pÅ™i&scaron;el s litrem, tak to vybral a za zbytek zaplatil chlast, taxí
nevím co je&scaron;tÄ› a vypadl. No prostÄ› vyhrál jen litr, který si asi nÄ›jak uÅ¾il. TakÅ¾e lidi - zdání klame, vypadal jak
poslední &scaron;lusák, ale prachù mÄ›l moÅ™e.. no zpÄ›t k ruletÄ›." (od jednoho hráÄ•e)
Je&scaron;tÄ› nÄ›co - ten pán
míchaÄ•ky, kterého jsem zmínila na zaÄ•átku, byl právÄ› onen XY. Kdo ví, co se s ním tÄ›ch pár let dÄ›lo. TÅ™eba je ale teÄ• u
té míchaÄ•ky &scaron;Å¥astnÄ›j&scaron;í a klidnÄ›j&scaron;í a obyÄ•ejná práce mu pÅ™iná&scaron;í uspokojení. RozhodnÄ› b
mu to pÅ™ála. Nebo spoÅ™í korunku ke korunce a stále sní svÅ¯j velký sen?
Já uÅ¾ svÅ¯j Å¾ivotní neuskuteÄ•nitelný sen
nechci, pÅ™estávám hrát - dík za nápovÄ›du, pane XY... TaÅ¥ána .
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