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VOT, KAK CHARAÅ O...
StÅ™eda, 19 zÃ¡Å™Ã- 2007

Traduje se historka, Å¾e si nÄ›jaký sbÄ›ratel koupil v aukci staroÅ¾itný stolek nÄ›kdy ze zaÄ•átku 19.století. KdyÅ¾ ho ohledáv
na&scaron;el vzadu tajnou zásuvku a kdyÅ¾ ji otevÅ™el, tak tam byla smÄ›nka na 25 liber, vydaná stále fungující,
samozÅ™ejmÄ› soukromou, bankou. Tak to vzal a do té banky za&scaron;el.

Nikdo ani nemrknul, byla mu vyplacena docela ohromující Ä•ástka (úroky a úroky s tÄ›ch úrokÅ¯ za ta léta)...
Ov&scaron;em druhý den se objevily celostránkové inzeráty v novinách, kde se sdÄ›lovalo, Å¾e banka plní své
pohledávky i po 140 letech. Jestli to ov&scaron;em byla pravda nebo perfektnÄ› vymy&scaron;lený reklamní slogan, to je
jedno. Ale &scaron;mrnc to má.
U nás v UL z tÄ›ch krachujících to byla nÄ›jak v roce 1999 banka UNIVERSAL. Dole na
StÅ™ekovÄ›, na polohlavní tÅ™ídÄ›, byl je&scaron;tÄ› dlouho reklamní poutaÄ• na fasádÄ› domu - Universal banka - Va&scaro
prostÅ™edí dÅ¯vÄ›ry. LidiÄ•ky tady furt Å™vali jako pominutí, ov&scaron;em obchod je obchod a k&scaron;eft je k&scaron;eft,
majitel baráku dostal za plo&scaron;nou reklamu a opravu fasády zaplaceno na tÅ™i roky dopÅ™edu a smlouva je smlouva,
i kdyÅ¾ jedna strana sedí v krimu.
Tak se na to vrhalo bláto a rÅ¯znÄ›, dokonce jednou nÄ›jakej majitel ho*nocucu, kterej u
nich pÅ™i&scaron;el vo velký prachy, tak to celé pocákal tím nevábným obsahem.
Taky jsem se u nich trochu vyblbnul
s panem likvidátorem, mÄ›li po klientech spoustu majetku z nezaplacených úvÄ›rÅ¯, krásnej byl zámeÄ•ek Favorit vysoko
nad Karlovými Vary, pokoje vybaveny francouzským nábytkem, rybník a spousta pozemkÅ¯. Dlouho se to prodávalo, pak
to koupila za slu&scaron;nÄ› velikej balík jakási spoleÄ•nost - jaká jiná, neÅ¾ ruská, Å¾ejo. Vono tam v tÄ›ch konÄ•inách jim to
stejnÄ› skoro v&scaron;echno patÅ™í, tak co. Jezdím do VarÅ¯ teÄ• docela dost a dycky se mnou seknou ty dvojjazyÄ•né
nápisy...
Holt jak se Å™íká - kde je hodnÄ› chudejch, musí bejt zákonitÄ› nÄ›kdo stra&scaron;nÄ› bohatej. Tak to je a asi bud
vÅ¾dycky. Franta Bou&scaron;ka

(Zámek Favorit: PÅ¯vodnÄ› Lovecký zámek zaloÅ¾ený Ervínem Nosticzem roku 1769. Od jeho zaloÅ¾ení jej nav&scaron;tívilo
mnoho významných lidí napÅ™íklad J. W. Goethe, Jan Evangelista PurkynÄ›, &scaron;panÄ›lský král Alfons XIII., císaÅ™ovna S
nebo generál Patton.)
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