Michal Horáček

Habitus hazardního hráče

Dizertační práce

1

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta humanitních studií
Doktorský studijní program Antropologie

Michal Horáček

Habitus hazardního hráče
Etnografická rekonstrukce
radikální alternativy v období reálného socialismu

Dizertační práce

Praha 2011

2

Vedoucí práce: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.

3

Anotace
Předkládaná dizertační práce představuje etnografickou rekonstrukcí světa,
ustavovaného v období reálného socialismu v Československu hazardními hráči.
Přestože tento svět patří minulosti, vyžádala si etnografickou, a nikoli historickou,
perspektivu sama povaha referenční reality: ta nevytváří pramenné stopy, které jsou
pro historika nezbytné. Tím více však hrozí, že jeden ze svérázných světů se navždy
utopí v minulosti, aniž by jehož popis mohl přispět k osvětlení sociálního konfliktu
zvolené doby. Studie se staví za uznání rovnocennosti disparátních dějinných
předmětů, a tím zpochybňuje instituci “marginálie”. Zkoumaný svět představuje jako
ten, který povstává ze specifických organizujících principů a řídí se specifickou
logikou; svět slabých, kteří se tváří v tvář přemoci okolního systému originálním
způsobem pokoušeli stát silnějšími a jako aktéři konali v nevyřčeném přesvědčení, že
v něm svou autonomii hájí lépe, než by ji hájili jinde. Výrazným rysem práce je
zvolená metodologie: vzhledem k vývoji etnografie od kabinetního bádání přes
zúčastněné pozorování k soudobým pracem vyznávajícím pozorovatelskou účast jde v
naznačeném směru ještě dále – je to dáno skutečností, že autor vstupoval do svého
terénu, kde strávil 22 let, jako aktér. Tedy nikoli jako etnograf s metodologickou
rozvahou týkající se toho, jak navštívený svět přiblížit a současně udržet iluzi
účastníka a pozorovatele zároveň. Involvement aktéra byl úplný, a teprve následně
čelil úkolu pokusit se, jako etnograf, o pozastavení času, “jeku a zuření” aktérského
konání, tedy o detachment. Tento metodologický experiment vyžaduje i odpovídající
způsob reprezentace, která vychází z přiznaného a důsledně uplatňovaného dvojího
typu narace: na jedné straně “příběh zevnitř” zachycuje aktérskou perspektivu v jejím
jazyce, na druhé straně “příběh zvenčí” nabízí pro stejné narace konceptuální a
teoretické uchopení. Tímto se tento experiment dotýká nejzazších hran věčné průrvy
mezi sociálními světy a diskurzy o nich, mezi dvěma logickými formami, z nichž
jedna organizuje aktérské chování a druhá jejich poznávání.

Annotation
The doctoral thesis hereby submitted is an ethnographic reconstruction of the world
perpetuated in Czechoslovakia in the period of the so-called really-existing socialism
by gamblers. Even though that world is now a thing of the past, the character of the
referential reality itself has called for an ethnographic, and not an historical,
perspective: gamblers leave no tangible traces. By the same token and at the same
time, there is an all-too-real peril that one of very specific and robust worlds will
disappear in the past for good without a record or description that might have
contributed to our understading of the social conflict of the given era.The essay
betrays doubts about the institution of “marginality”, taking for granted that disparate
historical objects are equivalent. It introduces the gamblers’ world as one arising from
specific organizational principles and governed by specific logic; the world of the
weak who, facing the overpowering might of the regime, tried to become stronger and
to defend their autonomy more fruitfully than they might have done elsewhere.One of
the key features of the essay is its methodology: given the progress of ethnography
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from erstwhile arm-chair research to participant observation to the current studies
using observing participation, this thesis goes even further. Having spent 22 years in
his field, the author was an actor first, and became an enthnographer only much later.
So the author’s/actor’s involvement was absolute, and only subsequently did he face
the task of stepping out of the “sound and fury” of practice, the task of detachment.
This methodological experiment calls for an adequate way of representation anchored
in a declared and consistently applied double mode of narration: on the one side, the
“story from within”, on the other the “story from without” offer a conceptual and
theoretical approach for similar narrations. This way the presented experiment
touches the very edges of the eternal gap between various social worlds and the
discourses about them, between two logical forms the one of which organizes actors’
practices and the other the grasp thereof.

Klíčová slova
Hra, hazardní hra, peníze, habitus, reálný socialismus, radikální alternativa, logika
jednání, pozorující účast

Keywords
Play, gambling, money, habitus, really-existing socialism, radical alternative, logic of
practice, observing participation
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Hérakleitos hrál s chlapci v kostky; když ho pak Efesané obstoupili, vzkřikl na ně:
„Co se divíte, ničemové ? Či není lepší dělat toto, než s vámi spravovat obec ? “
(Diogenes Laertios 1995:347)

9
Ouvertura

„Zakopat střelivo!“ odpověděl Kožíšek na můj pohled dřív, než jsem se stačil
zeptat, proč tak náhle mění směr chůze.
„Jasně, zakopat,“ špitl jsem s vědomím mimořádnosti situace i s pýchou na to,
že je mi dovoleno se jí účastnit; snažil jsem se představit si, kde všude tu munici
potajmu rozmístil. Neměl tašku, ani kabát, takže do kapes kalhot a košile, nebo i
do ponožek? Žádné vypoukliny, a tak těžko hádat.
Šli jsme květnovou nedělí od Václavského náměstí směrem k Jindřišské věži.
Vysoko na ní, zlatavé na pozadí střechy zelené měděnkou, se hodinové rafije
potloukaly ve svém věčném kruhu. Teď se blížily ke třem čtvrtím desáté.
Jindřišská věž byla jedinou stavbou prostou praporů a praporků. Z budov
státních institucí i z činžovních domů vlály československé vlajky, vždy doprovázené
sovětskými. Nerozlučná dvojice zdobila takřka všechna okna, na nichž je mnohokrát
doplnil i plakátek s motivem šeříků. Jejich barvy kontrastovaly s šedí domovních
omítek, neopravovaných po desetiletí.
Parter ulice lemovaly stažené, zamčené a rezivějící rolety obchodů živnostníků
předsocialistické éry. Ty obchody, které si ocialismus přisvojil a hleděl udržet při
životě, byly na svých místech, co má paměť sahala; nepochyboval jsem o tom, že
stejně jak ta věž, postavená v šestnáctém století, tam budou až do mé smrti a ještě
dlouho potom. Na rohu Gorkého náměstí Mladý modelář nabízel tenké dýhy
z balzového dřeva, špejle, syntetické lepidlo Kanagom a další materiál, z něhož si ve
stereotypizované režimní mluvě měly „šikovné ruce“ v „čase osobního volna” podle
návodu slepovat modely sovětských stíhaček MIG bdících nad „táborem míru a
socialismu“ ve vzduchu, který byl, jak vyhlašovalo armádní heslo, „mořem“
vnitrozemské Československé socialistické republiky. Vedle knihkupectví, trafika,
prodejna státního podniku Maso-uzeniny… Ať už ty (a všechny ostatní) obchody
nabízely cokoli, jejich výlohám dominovala agitační hesla, typicky vyvedená zlatými
literami na rudém podkladě. Všechny produkoval jediný státní podnik. V této době
nabádal „pracující lid“ slavit „slavné májové dny“ (sekvenci Svátek práce 1. máje –
Pražské povstání proti nacistickým okupantům - Osvobození Československa Rudou
armádou), v předstihu však vyslal i první vlaštovky výročí podzimních, zejména
Velké říjnové socialistické revoluce a vzniku Svazu sovětských socialistických
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republik. Nejčastější mezi hesly ovšem to, které sezónnosti nepodléhalo: „Se
Sovětským svazem na věčné časy“, zhusta doprovázený dodatkem „A nikdy jinak!“
Čas agitačních hesel jako by napodoboval vegetační cyklus šeříků, právě
znaveně a zaprášeně kvetoucích v odpadky posetém parčíku pod věží; bloumal v
kruhu jako ty hodinové ručičky. V celém mně známém světě jediný Kožíšek, zdálo se
mi, měl naléhavý, bezprostřední, vzrušující cíl.
Možná i někteří z těch, kteří proti mně šli ulicí, sledovali podobné cíle. Ledva
se však v mém zorném poli objevili, znovu se do šerosvitu a nezřetelného zunění
každodennosti nořili, navěky nečitelní pro mě i pro dějiny. Kožíšek se mi ovšem
nikam nenořil, jeho činnost – tehdy už čtvrtým rokem - jsem mohl „číst“ téměř denně.
Ať se věnoval čemukoli, jeho činnost vždy směřovala k tomu, aby byla zhodnocena
v dohledné budoucnosti - odtud ta naléhavost -, podoba onoho zhodnocení byla
ovšem nejistá – odtud to neutuchající vzrušení.
Jak jsem rázoval vedle muže, který se právě rozhodl zakopat střelivo, rostl můj
respekt k jeho důvtipu. Nemohl jsem nevidět, že do zorného pole kolemjdoucích
nevstupoval ani na tak prchavý okamžik, jako oni do mého. Proč si také všímat
člověka středních let a středního vzrůstu, s pobledlou pletí, rašícím strniskem a
s náznakem kruhů pod očima, v konfekčních kalhotech, vyrudlé košili a v botách,
jejichž barva se nedala s jistotou určit, se zbytky vlasů upravených nejběžnějším
holičským výkonem v ceně tři koruny československé a s cigaretou nejkupovanější
značky Start mezi zažloutlými bříšky prstů? Já jsem ho ovšem viděl úplně jinak –
mnohokrát jsem se přesvědčil, že pod mimikry se skrývá lovec nepřetržitě vyhlížející
jakkoli nepatrné výhody dané situace, že je to cestovatel postupující hlavně
neprošlapanými stezkami. Kdykoli dostupný, a přece nepolapitelný, dokonale
konformní, a současně nepoddajný…Takový, jakým jsem se ve svých devatenácti
letech toužil stát také.
Oné květnové neděle bylo Kožíškovi čtyřicet tři let. Rád bych si jeho vzezření
dnes, kdy se vracím o tolik desetiletí zpátky, znovu připomněl. Jak jsem však zjistil,
nedochovala se ani jediná jeho fotografie; krom objektivu fotografa zhotovujícího
podobenky úředně předepsané pro vystavení občanského průkazu, se žádnému
fotoaparátu nevystavil. Přesto vím s jistotou, že onoho dne jeho setrvale bezbarvá pleť
dostala další valér šedi; od pátečního rána spal sotva víc než čtyři hodiny. Když
nespal, sháněl střelivo.
„Houžev… toho střeliva ?“ zeptal jsem se, když jsem v patách za ním zahnul
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z Jindřišské ulice do Jeruzalémské. Zvuk našich kroků se odrážel od opadávajících
fasád kdysi opulentních činžovních domů; ačkoli jsme se nacházeli v samém středu
velkoměsta, neprojíždělo tudy žádné auto a nikdo jiný tudy nešel.
Podíval se na mě s nevolí. Pak se rozhodl připsat tak zbytečnou otázku spíše
mému mládí než nenapravitelné tuposti, již mi ovšem při jiných příležitostech vyčítal,
a konstatoval „Kdyby bylo málo, nemělo by verk jít to zakopat. Rezóna1.“
Snad kvůli té nebývalé shovívavosti jsem vycítil, že předchozí kampaň musela
být mimořádně úspěšná, a tak jsem vyhrkl: „To asi byla hamtárna!“ a hned toho
zalitoval.
Kožíšek mlčel a mlčení se protahovalo. Z nějaké výlohy, jinak prázdné, na nás
z tuctu obrázků nerudně hleděl tentýž muž v placaté čepici; pod každým z nich
rozmáchlým černým písmem stálo „Lenin je věčný“. Gotický zvon pod střechou
renezanční věže začal odbíjet desátou.
„Nevím,“ řekl Kožíšek. „Ale řek bych, že to byla výživa Nestlé.“ Poslední „e“
labužnicky protáhl… a během té chvíle si svůj triumf vychutnal. Pak sám sebe
umravnil, zahodil nedopalek cigarety a odtušil: „Tady je to.“
Stáli jsme před jedním z nevzhledných domů ulice U půjčovny; okno
v přízemí bylo dokořán, ale nikdo z něho pouliční dění nesledoval, patrně dávno vzdal
naději, že se tu někdy cokoli přihodí. Vešli jsme do chladné chodby páchnoucí zelím,
které tu kdosi kdesi vařil k obědu, stoupali po tmavých schodech, a ve druhém patře
zastavili před dveřmi, na nichž chyběla jmenovka.
Tehdy jsem poprvé navštívil Kožíškovu „základnu“. Jak se později ukázalo,
bylo to i naposledy, ale to jsem tehdy nemohl vědět.
Ve dvou místnostech uvnitř bylo šero, v koutech čirá tma, a to díky roletám,
podomácku vyříznutým z jedovatě zelené tuhé hmoty, známé jako vixlajvant,
staženým přes okna. Pokoje propojovaly otevřené dveře. Kožíšek mě zavedl do toho
menšího. Jeho střed zaujímal stůl, pokrytý béžovým vixlajvantem, a jedna židle.
Cvakl jsem vypínačem. Světlo se nerozsvítilo. Něco zamumlal, šel do vedlejšího
pokoje, vyšrouboval žárovku z keramické objímky visící od stropu do volného
prostoru na černém drátu, vrátil se a žárovku našrouboval do objímky, která od stropu
1

jednotlivé výrazy a idiomy specifické mluvy zkoumaného prostředí jsou součástí Lexikonu,
uvedeného v Přílohách této studie. V textu je uvádím proloženě.
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visela nad stolem. Jakmile závit utáhl, chudé světlo znaveně zaplálo.
„Kožich, to tu máš jen jednu žárovku?“ podivil jsem se.
„Jedna stačí. Nikdy nejsem v obou pokojích najednou, proč bych se
vypouštěl? “
„Rezóna,“ souhlasil jsem přičinlivě.
Z koutů vystoupila menší kamna, oprýskaný uhlák s několika briketami na
dně, postel s kovovými pelestmi, matracemi bez povlečení a na nich pohozeným černě
vázaným svazkem nadepsaným německy, kalendář státní firmy Centrotex s motivem
slavných májových dnů

a police, na níž se vedle plyšového medvídka v dresu

fotbalového mužstva Dukla Praha vršily dostihové programy.
Kožíšek pohlédl k oknu, ujistil se, že zakryté je uspokojivě a pak začal
z různých skrýší ve svém oblečení střelivo vytahovat.
Nebylo právě v zánovním stavu a zdálo se značně navlhlé, rozhodně ho však
bylo mnoho. A jak Kožíšek vyprazdňoval kapsy a všelijaké jiné skrýše a jednotlivé
dávky pleskaly o vixlajvant, stále kypělo. Vzpomněl jsem si na kaši v pohádce
Hrníčku, vař; tohle ovšem byla pohádka, kterou jsem viděl na vlastní oči. „Výživa
Nestléééé,“ vydechl jsem.
Kožíškovým střelivem, broky, municí… byly peníze.
I mým.
I stovek a dost možná několika tisíc těch, kteří byli ochotni chodit „na hru“ a
tam je vsadit. „Peníze“, ,„koruny,“ dokonce ani „prachy“ jsme jim ovšem nikdy
neříkali. Ostatně, máločemu jsme říkali tak, jak tomu říkali ostatní lidé.
Prostřednictvím jmen, která náležela něčemu jinému, jsme si věci upravovali pro
vlastní potřebu. Tak kdysi vznikl a neustále vznikal specifický jazyk: gramatika byla
česká, přisvojení a proměna slov používaných ne-hráči ovšem ryze hráčská.
„Přelízneme to“, vyzval mě Kožíšek.
Vyjímali jsme tedy bankovky z roztodivných balíčků, jejichž obsah nebylo
možné předem odhadnout: někdy byl na povrchu kilián (stokoruna) a pod ním několik
vojáků (padesátikorun), jindy se pod svrchním žižkou (25-korunou) krčily
pětirublovky (nejvyšší denominace – 500 Kčs). Rozbalené peníze jsme rovnali do
štůstků podle hodnot.
„Víš, kolik toho je?“ ptal jsem se Kožíška.
„Nemám ponětí. Ale zajíci se počítaj‘ až po honu. Nikdy nepočítej dřív,
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srabilo by tě to.“
Dlouho předtím, než jsme rozbalili poslední smotek, bylo každopádně jasné,
že se jedná o transfúzi extrémní mohutnosti.
„Teď si budeš moct koupit i tu žárovku,“ nadhodil jsem zvesela.
Podíval se na mě a zakroutil hlavou. „Proč bych to dělal?“
„Proč ne?“
„Můžu snad žárovku vsadit?“
„To ne.“
„Tak vidíš,“ uzavřel důrazně. „Radši vymysli, kam to střelivo zakopat.“
„Proč zakopat? Když to chceš vsadit…“
„S takovou houžví na bán? Jak bych to vejšce asi vysvětlil, kdyby mě zhaftli?“
zeptal se přísně.
„No jo…“
„A tebe jsem k tomu vzal… kdyby mě třeba přejelo auto. Ať někdo ví, kde ty
broky jsou. Škoda broků, který by zakokrhaly.“
„ Co třeba pod brikety?“ ukázal jsem směrem k uhláku.
„Konečně z tebe něco rezóního vypadlo,“ kývl hlavou.
„Napadlo mě, že když budeš potřebovat topit, vzpomeneš si, kam’s to
odbrémoval,“ objasnil jsem mu svůj myšlenkový pochod.
„Dobrej fór,“ uznal. „Mám tu někde igelitovej pytlík…“
Bánem, přinejmenším toho dne, se rozumělo dostihové závodiště, postavené
v katastru obce Velká Chuchle pražskou buržoasií roku 1906 a od převzetí moci
komunisty spravované „ku prospěchu všeho pracujícího lidu“ Státním závodištěm.
Odpoledne se tam měla konat Velká jarní cena, druhý klasický dostih roku. Na
klasické dostihy (chovné zkoušky pro tříleté hřebce a klisny, kterých se během sezóny
koná jen pět) se tradičně sází nejvíc. Kožíšek byl ochoten ty sázky přijmout – jako
kterékoli dostihové odpoledne nejen v Chuchli, ale i v Karlových Varech, Pardubicích
nebo v Lysé nad Labem, a to od roku 1945. Nikoli jako zaměstnanec Státního
závodiště, ale jako černý buk, ne-legální bookmaker.
Přešel k oknu. Předpokládal jsem, že ještě jednou kontroluje, zda přece jen
nevzbudil nežádoucí pozornost, ale to jsem se zmýlil. Zkoumavý pohled věnoval
obloze. „Bláťáci chodit nebudou,“ poznamenal.
Oba jsme věděli, že horkým favoritem hlavního dostihu odpoledne je hřebec
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Crapom, jemuž podle názoru trenéra měla (kvůli suspektnímu stavu plecí) více než
jiným svědčit „měkká dráha,“ poddajnější trávník. Ne ten, na kterém se nejspíš
odpoledne poběží. Zahrnovat při vypisování kursů tuto okolnost do úvahy bylo pro
bookmakery stejně automatické, jako dýchat.
„Hm,“ řekl jsem na to, „buk stejně musí umřít s favoritem.“
„Originál,“ kvitoval Kožíšek skutečnost, že jsem si jednu z jeho rad zřejmě
osvojil. Přešel k posteli, zpod matrace vytáhl triedr 20x30 vyráběný v Německé
demokratické republice státním podnikem, který převzal nejen továrnu, ale i jméno
soukromníka Zeisse, a řekl: „Do boje.“
Valná většina dnů mého života se ve vzpomínce dávno slila v proud, jehož
jednotlivé kapky nedokáži rozlišit. Jsou však i jiné – ty, které zůstávají zřetelné a plné
ozvěny někdejší naléhavosti, ženoucí události k rozuzlení; nikdy nezapomenu třeba na
blesky půlnoční bouřky, v níž jsem čekal na zprávu o narození svého syna. A stejně
tak se nezbavím věčné přítomnosti prvních květnových dnů roku 1972, kdy jsem jako
učeň mohl sledovat velké chvíle svého guru.
Třemi z těch dnů chci protagonistu své zprávy, sám sebe a další hazardní hráče
sledovat.
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Příběh zvenčí
Časový rámec
Mohlo by těch dnů, které jsem vytkl jako hlavní časovou osu své případové
studie, být i třicet, tři sta nebo tři tisíce; zásoby jsou bohaté. Avšak, řečeno s JeanFrancoisem Lyotardem, „vyprávění začíná vždycky uprostřed a konec má jenom
tehdy, když se rozhodneme přerušit sled událostí, jenž je sám o sobě nekonečný“
(2001:8).
Pro uvedený časový rámec jsem se rozhodl v naději, že právě s jeho pomocí
budu nejlépe schopen představit svět, ustavený v Československé socialistické
republice hazardními hráči. Moje zpráva zahrnuje události, které se odehrávaly dávno
před zvoleným údobím a také mnoho let po něm. Její těžiště jsem však situoval do
pouhých tří dnů, a to proto, abych mohl pozvat čtenáře přímo do proudu událostí a
spolu s ním je vnímat minutu po minutě, krok za krokem. Odvažuji se věřit, že tento
postup mi ulehčí to nejpodstatnější: ponor do svérázné logiky hráčského jednání,
kterého nelze dosáhnout, aniž by se člověk vystavil chaosu i urgenci nabízejících se
sázkových příležitostí.
Mám pro svou volbu ovšem i další důvod: mé vyprávění se věnuje těm dnům,
které skutečně poznamenaly a v mnohém ovlivnily můj další hráčský život. Také
proto si dodnes vybavuji i podrobnosti, jež jsem v případě jiných dnů dávno
zapomněl. Vzhledem k tomu, že má studie závisí na kvalitě vzpomínek výraznou
měrou, musel jsem zvolit to období, které jich nabízelo nejvíce.2
Avšak přestože jsem zvolil popis událostí pro mne výrazných, z pohledu
ostatních hráčů neobvyklé nebyly. Naopak, v tom nejpodstatnějším by se jim
pravděpodobně jevily jako typické. Je-li tedy můj popis „zhuštěný“, není to
výsledkem mé snahy o umělou kontrakci událostí;
2

hráčská zkušenost je děním

Dosud mám k dispozici tehdejší dostihové programy a také jejich výsledky, za jejichž

platnost mohu ručit (uvádím je v Přílohách na konci práce). Hráčská jména jsem pro účely této práce
nepozměnil, byli (někdy dosud jsou) pod nimi známi skuteční lidé (některé přibližují fotografie,
šťastnou náhodou v oněch dobách pořízené na českých dostihových závodištích a ještě šťastněji pro
účely této studie získané; jsou další součástí Příloh). Na druhé straně budu mluvit například i o sledu
karet v mnoha partiích oněch nocí, jež si tak podrobně pamatovat nemohu – uvádím-li takové detaily,
pak jako ilustraci a jen proto, abych čtenáři průběh hry co nejlépe přiblížil.
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našlehaná přirozeně, téměř kdykoli.

Antropologická perspektiva
Československo už neexistuje. Sovětský svaz a celý „tábor socialismu“ se
rozpadl, i popisovaný hráčský svět ztratil mnoho ze své robustnosti a téměř zmizel.
Můj zájem je proto obrácen k věcem minulým. Přísluší tedy má práce oboru historie?
Odpověď závisí na tom, jaký obsah jsme pojmu „historie“ ochotni přiznat a
zejména jaké badatelské cíle a možnosti historii přisoudit.
Smím-li podat vlastní návrh, začnu premisou: minulost a historie nejsou totéž.
Minulost sama o sobě je neutrálním rozměrem dění, historie nikoli: sama volí
protagonisty i vedlejší postavy svého vyprávění (vždycky je to vyprávění), rozhoduje
o jeho tempu, konfiguraci, kauzalitě – což je po mém soudu první z konstitutivních
rysů pojmu „historie“.
Jsou společnosti, které nepovažují nejen za nutné, ale ani za vhodné svou
minulost reprezentovat. Jiné společnosti koncept dějinnosti naopak vyznávají – nyní
například ta naše. Chceme-li však být vyznavači řádnými, musíme trvat na tom, aby i
naše reprezentace minulosti byly řádné. Což postuluje nárok na neústupné hledaní
pravdy. Navzdory vší postmoderní skepsi se k tomuto tradičnímu konceptu hlásím,
stejně jako se soudce hlásí k ideji spravedlnosti, protože jinak by své povolání nemohl
smyslupně vykonávat. Souhlasím s Rogerem Chartierem: „Pokud vzdáme svou cestu
za pravdou, ambici, jež může být nepřiměřená, ale zajisté je zásadní, ponecháme pole
otevřené všemožné falzifikaci a všem padělatelům podrývajícím znalost a
poškozujícím paměť“ (1997:27). Uvedené považuji za druhý z konstitutivních rysů
pojmu „historie“.
Při formulaci třetího se odvolávám na Jean-Francoise Lyotarda, který učí:
„Pátrání po pravdě je úkolem, k němuž jsme povoláni nějakým zákonem. Je však
možné, že tento úkol je třeba plnit mnohými a zcela odlišnými způsoby“ (2001:22).
Plnění zmíněného úkolu mnohými a zcela odlišnými způsoby si ovšem dovolím
považovat nikoli za možné, nýbrž za nezbytné.
Má-li totiž reprezentace minulosti vskutku nastolovat dějinnost určité
společnosti, musí se podle mého mínění odehrávat v rozpravě, která je kritická a
strukturovaná. A to i tím, že umožňuje, aby zkoumané prvky a vztahy neměly
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fixovaný a finální význam, že tento význam je naopak různorodý, pohyblivý a
otevřený k vyjednávání, že výsledkem společensko-vědní práce smí být pouze návrh,
očekávající své hodnocení na kolbišti myšlenek.
Pro člověka, jenž je „odsouzen ke hledání smyslu“ (Maurice Merleau-Ponty,
cit. in Petříček 1992:31) - a to i tím, že „narativita pochází z biologické potřeby
redukovat dimensionalitu (…), z anatomické perspektivy je pro lidský mozek
nemožné pohlížet na cokoli v syrové podobě a neuchylovat se k interpretaci“ (Taleb
2007: 64-65) - navrhoval už v polovině minulého století Clifford Geertz „vědu, jejíž
postup je charakterizován spíše tříbením diskuse než zdokonalováním konsensu; to,
co se zlepšuje, je přesnost, s níž se navzájem rozčilujeme“ (2000:41), čímž ostatně
navázal na pětadvacet staletí staré dictum prvního „postmoderního“ myslitele,
Hérakleita: „Z rozličných tónů vyladění, a všechno vzniká sporem“ (Kahn 1979:63).
A nemám-li uhýbat od historie, připomenu slova historika Felipe FernándezeArmesta: „Historie je jako víla při koupeli, zahlédnutá mezi listy: čím více měníte
perspektivu, tím více se vám odhaluje. Chcete-li ji spatřit celou, musíte obsáhnout
mnoho zorných úhlů…“ (1997:228).
Hledisko uznávající, že je jen jedním z mnoha možných, si nemůže nárokovat
status „vědění“, zato se směle může hlásit k vyznávání „intence a principu pravdy,“
jak zní požadavek Rogera Chartiera (1997:8). Ale jak intenci a princip pravdy, tak
mnohé a odlišné způsoby cestování jejím směrem porušovalo společenské zřízení, v
němž mi bylo dáno narodit se a strávit valnou část věku, který měl být produktivním.
Vědění podrývající a paměť poškozující padělatelství provozovalo ve velkém, místo
mnoha způsobů reprezentace minulosti nabízelo v daném okamžiku vždy způsob
jediný; dějiny triumfalistické, světlo solitérního majáku (ne nadarmo nazval básník
Majakovskij zakladatele sovětského státu Lenina „majákem“), který z temnoty a
chaosu hodlal vyčleňovat, a tak i organizovat, veškerou kulturní produkci i její
recepci. „Režim vytvořil impérium, jež bylo nezměrným pokojem se zamčenými
dveřmi a zakrytými okny. Všechny knihy tohoto pokoje nesly výhradně oficiální verzi
událostí“ (Remnick 1994:4).3
3

I ve zmíněném prostředí k revizím „jediných dějin“ docházelo, a dokonce často. „Lze říci, že
permanentní přehodnocování a reinterpretace ideologických východisek představuje charakteristickou
vlastnost a `proteovskou’ neuchopitelnost moderního totalitarismu, jíž se v rámci komunistického hnutí
dostalo `dialektického‘ ospravedlnění“ (Budil 2006:16). Pozoruhodné je, že „revize byla vždy
provedena takovým způsobem, že se zdála popírat samotný fakt revidování a byla reprezentována jako
přímé pokračování ortodoxní linie myšlení“ (Deutscher 1961:289). Avšak soupeřící reprezentace, ať už
ideologických východisek nebo dějin, stály vedle sebe nanejvýš kratičký okamžik; pak jedno z nich
zvítězilo doslova na celé čáře a stalo se Jediným správným, nepřipouštějícím „zmatek“.
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Nejde však jen o minulé zkušenosti s Jedinými správnými dějinami, nýbrž i o
zkušenost ryze současnou: právě dnes je diskurs nakládající přinejmenším s tím
obdobím, v němž se aktéři mé případové studie pohybují, nesnesitelně úzký; opět
hrozí, že jím reprezentované dějiny – ačkoli někdejší hrdinové jsou nyní padouchy a
naopak – bude jediný. A k tomu přispívat nechci.
Tento přístup zajisté není ojedinělý – dějiny české literatury například už
několik let čeří Ivan Wernisch se svými antologiemi „zapomenutých, opomíjených a
opovrhovaných“ literátů, kteří nevstoupili do čítanek, ale kromě lyriky a epiky
považované za vážné žánry psali i „kuplety, morytáty, parodie, vinše, hádanky a
kázání, uveřejňované i v humoristickém časopise Rašple, vojenských kalendářích či
v příručce proti vleklé zácpě; Wernish tak ukázal, že nejen literatura, ale i literární
historie není nic jiného než hra“ (Nejedlý 2008). Název jedné z Wernischových
antologií - Z jiné historie novočeské literatury – je ostatně výmluvný sám o sobě
(Wernisch 2005). Historik Pavel Kosatík zas vyzdvihuje filmový dokument, v němž
„vystupují obyčejní lidé, například pán, který se ocitl na pouličním shromáždění a
cosi ho přimělo, aby začal k lidem mluvit jako v Hyde Parku – a jeho slova mají, na
rozdíl od potentátských monologů, hlavu a patu; jsou na výši situace, pojmenovávají
problém, o síle a odhodlání protivníků si nečiní iluze…“ Vyvozuje z toho: „Kdyby se
dnes někdo pokusil napsat dějiny (Pražského jara 1968) z tohoto pohledu a zmapoval
dění mimo Komunistickou stranu Československa, nevznikl by z toho marný ani
slabý příběh. Možná by v něm nevystupovali vůbec žádní lidé, jejichž jména známe a
snad ani o známých událostech by se tam příliš nepsalo“ (Kosatík 2008). Právě takové
lidi chci nechat promluvit a právě takové události popsat.
Zmíněná pluralita vyžaduje ovšem nejen svobodný přístup nejrozličnějších
myšlenek na myšlenkové kolbiště, ale také uznání rovnocennosti disparátních
dějinných předmětů. Přiznáme-li potenciálně rovnocennou vypovídací schopnost
všem materiálním skutečnostem i faktickým událostem a tak zpochybíme institut
„marginálie“, osvojíme si pokoru, která nám brání věřit v Jediné dějiny, jež jsou
vrcholem nepokory. Naprosto tím nehoruji pro redukci dějin na dějiny každodennosti
(snad je zřejmé, že právě redukce je to poslední, co bych chtěl doporučovat), ani pro
to, aby osobní zakrylo obecné, privátní čas ten veřejný, mikronarace makronaraci –
hlasuji pro to, aby bylo připuštěno vše, co může osvětlit sociální konflikt zvolené
doby.
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Příčilo by se mi, kdyby mé „hlasování“ zůstalo v eticky levné rovině
stylistické figury. „Hlasovat“ proto budu prostřednictvím pokusu popsat jeden z těch
světů, které bývají posuzovány jako marginální navýsost. Mě však přesvědčil o tom,
že povstává ze specifických organizujících principů a řídí se specifickou logikou;
svět slabých, kteří se tváří v tvář přemoci okolního systému originálním způsobem
pokoušeli stát silnějšími; svět, který se urputně činil neviditelným a především svět,
jehož aktéři konali v přesvědčení, že v něm svou autonomii hájí lépe, než by ji hájili
jinde.
Snad prostřednictvím zmíněného popisu onen hráčský svět jednou do
nějakých dějin vstoupí. Možná nikoli, a přesto cítím povinnost se o něj pokusit:
v opačném případě se jeden ze svérázných, podle mého nejhlubšího přesvědčení
vzpurnou poetikou nadaných světů utopí v minulosti, která je, jak jsem se snažil
argumentovat, něco docela jiného nežli dějiny.
Současně si uvědomuji, že vyplňovat za určité aktéry socio-kulturní
skutečnosti přihlášku do historie ještě neznamená onu historii psát, tedy vytvářet.
Dosud vytčených konstitutivních prvků pojmu “historie” se chci přidržet - zejména se
podřídit “souboru pravidel umožňujících kontrolu operací adaptovaných na produkci
specifických objektů nebo cílů“ (de Certau, cit. in Chartier 1997:27), který rozhoduje
o adekvátnosti překlenutí průrvy mezi minulým a popisem minulého -, ale právě (a
také) v úctě vůči těmto pravidlům se ambicí psát svou práci jako historickou
vzdávám.
Nutí mě k tomu už skutečnost, že takřka postrádám pramenné stopy. Hazardní
hráči takové stopy záměrně nezanechávají. Bez opory pramenných stop nemůže
korektní historik svou práci vykonávat, protože by nedostál nároku svá tvrzení
vykázat.
Při psaní historie se nadto setkáme s „reprezentovanými sekvencemi událostí
nahlížených pozorovatelem retrospektivně“ (Turner 1974:35). Teprve po skončení
událostí, za jejich „soumraku“, jak ve své poslední velké práci slavně básní Hegel,
„vylétá sova Minervina“ (1991:37). Tímto luxusním pohledem zpět něco získáme – a
sice „proces, který na sebe náhle bere vzezření příběhu, který konečně dospěl
k vyvrcholení, a zápletky, jíž lze nyní porozumět“ (White 2008:134). Avšak
„vzezření“ příběhu není nutně totéž, co celý příběh ve svých protikladných napětích,
podobně jako vycpaná veverka v přírodovědném kabinetu, jejíž příběh nepochybně
také „dospěl k vyvrcholení“, nevypráví o veverčím životě zdaleka vše – chybí tu
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přinejmenším světlo a zvuky událostí teprve přicházejících, a tak i to podstatné, tedy
„bytí v proměně, fýzis“ (Komárek 1997: 23). Zpětný pohled hodnotí, ale nezakouší,
nevstupuje do „zápletek“ jako aktér, který je teprve zmítán jejich chaosem a
nejistotou. Právě takové situaci jsou však hráči primárně vystaveni: Kontinuu
fragmentárních, křehkých, nejednou protikladně se jevících, přinejmenším z povahy
své momentální situovanosti vskutku nahodilých „daností“, které v odpovídající
dynamice jejich arytmického, ale nezadržitelného vynořování do tvaru „sázkové
příležitosti“ reflektují vzhledem k podobě, jíž nabyde v nějakém budoucím okamžiku
– ve vířivém proudu nejistoty se k jistotě teprve vyklánějí. Povaha nejisté situace
přímo naléhá na interpretaci a bezbřehé individuální manipulace. V této optice je
každý případ jedinečný a události napohled nepatrné mohou, řečeno s Phillipem
Gulliverem, sloužit „k postupné přípravě jeviště pro dramatická střetnutí“ (cit. in
Turner 1974:34). Jakmile však k takovému „dramatickému střetnutí“ dojde, jeviště se
okamžitě začíná připravovat pro jiné, nové, opět nejisté – a vše předchozí se opouští a
zahlazuje: textová, auditivní či obrazová fixace čehokoli by mohla mít cenu snad jen
pro publikum hráčskému světu nepříliš nakloněné, zatímco pro hráče se minulost
stává bezcennou vzhledem k tomu, že se na ni už nedá vsadit.
Historik má z povahy věci značně ztíženou možnost rozhodnout, „co je na
jedné straně v chování symptomem aktérova vědomého záměru či co je u textu
autorsky záměrně a vědomě formulováno a co jsou na druhé straně jen z pozice
aktéra/autora neintencionálně užité praktiky“ (Horský 2007:12). Tuto možnost má
však antropolog, zejména antropolog pozorovatelsky zúčastněný. Proto volím
perspektivu antropologickou.
Antropologickou, a nikoli historickou, perspektivu mi tedy vnutila především
sama povaha referenční reality, která je vytčeným předmětem mého zájmu. V mém
příběhu nevystupují ani hrdinové, ani nositelé široce známých jmen, nýbrž
bezejmenní pěšci. A tu, řečeno s Phillipem Bourgoisem, právě „etnografická metoda
dovoluje pěšcům širších strukturálních sil vyjevit se jako skuteční lidé, kteří utvářejí
své vlastní osudy“ (Bourgois 2003:17).
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Metodologie
Místem mého výzkumu jsou především dostihová závodiště, soukromé byty,
sázkové kanceláře, kavárny i ulice, avšak zdaleka nejen pouze ty. Herní prostor je
mimořádně proměnlivý, neboť se rozkládá všude tam, kde se určití lidé nejen
vyskytují, ale kde se stávají hráči, kde hrají. Což, jak se pokusím ukázat, může být a
bývá takřka kdekoli.
Čas se jeví ještě problematičtěji: herní čas je po mnoha stránkách odlišný od
ne-herního. I proto, abych tuto fundamentální rozdílnost (zakládající to, co považuji
za nekompatibilitu) mohl zachytit a popsat, rozhodl jsem se podle uvedeného zřetele
svou studii rozvrhnout. A to na „Příběh zevnitř“, vyprávěný hráčem uprostřed hry
(involvement), a „Příběh zvenčí“, podávaný badatelem od psacího stolu a zohledňující
nároky popisu a analýzy aktérského jednání (detachment).

Od zúčastněného pozorování k pozorovatelské účasti – a dále
V „Příběhu zvenčí“ se budu zabývat pojmovými strukturami ovlivňujícími
jednání aktérů, habity, nepsanými pravidly chování, hierarchiemi, systémem
objektivních vztahů a abstraktními pravidelnostmi... tedy teorií.
Teorie zdůrazňující podobnosti a snažící se o syntézu jsou ovšem v etnografii,
jak soudím, prvořadé. Pouhé přesídlení do kulturního prostoru „Jiných“ samo o sobě
nikdy není etnografií, tou se může stát až poté, co autor určité teoretické návrhy
sepíše – proto je etnografem. Na druhé straně historie disciplíny svědčí o tom, že
teorií se zjevně mohou či přinejmenším mohli zabývat i ti etnografové, kteří do
takového prostředí nikdy nepřesídlili, takže o něm uvažují, aniž by jejich uvažování a
z něho vyplývající „objektivní zjištění“ kontaminoval přímý styk s žitou sociální
skutečností, jinými slovy s živými a konajícími lidmi.
Ve sklonu k intelektualismu a v jednoznačném upřednostnění teorie se kromě
jiného výrazně odráží jak vliv gnosticky založeného Osvícenství, nabízejícího
nahradit jistotu víry jistotou racionality, tak jeho hegeliánské implementace v podobě
„institucí vykonávajících své panství nade vší realitou a všemi módy poznání“
(Godzich 2003: xviii). Z univerzality tvrzení takových myslitelů vyplývá jednak
nárok na hegemonii, připomínající ideologický dozor uplatňovaný katolickou církví
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v dobách její autoritativní pozice jako zdroje práva, jednak snaha vykázat
z událostního dění pojatého jako „nezvratný proces racionálního vývoje racionality
samotné“ konající lidské aktéry (ibid: xx), případně je redukovat na figurky
posunované silami dějin. Není divu, že v takovém prostředí je v jinakost „Jiného“
obtížné uvěřit a takřka nemožné uznat, že jeho svět má stejně platný ontologický
status jako svět pozorovatelův. „Tím, že identifikuje implicitní jako nemyšlené a tím,
že upře status autentického myšlení mlčenlivému a praktickému myšlení, které je
inherentní veškerému ‚smysluplnému‘ konání, prozrazuje myslitel své skryté
přesvědčení, že konání je skutečně konáno pouze když je chápáno, interpretováno,
vyjadřováno“ (Bourdieu 1980: 36).
„Absolutní poznání,“ uvažuje Emmanuel Lévinas, „spočívá v myšlence
Stejného. Jde o snahu obsáhnout bytí. Pravda je sice považována za něco, co není
nikdy definitivní, nicméně je tu příslib pravdy úplnější a adekvátnější. Že konečná
bytost, jakou jsme, nemůže ve svém úsilí o poznání nikdy dospět ke konci, je jistě
pravda; ale tak, jak je toto úsilí vymezeno a jak probíhá, spočívá ve snaze udělat
z Jiného Stejné“ (1994: 181). Pokud je tedy „Jiný“ spatřen, první snahou je učinit
z něho Téhož. Ať vlídným a rozumným přesvědčováním, jehož použil Robinson
Crusoe při přeměně „divocha“ nejprve v Pátka a potom parnera v londýnské obchodní
firmě, nebo právními hrozbami jako Lon Fuller, který Jiného hodlá stíhat za “chování,
které se nehodí k bytosti s lidskými schopnostmi”4. Pouze z katedry takových institucí
může Roger Caillois vydávat svůj názor za „Jednotný názor veřejnosti, která pokládá
za očividný fakt, nepřipouštějící odpor, že…”5 aniž vezme v potaz alespoň to, že
názorům veřejnosti ve skutečném světě k jednoznačnosti mnoho schází. Aktéři jsou v
takové optice herci, odehrávajícími určené role, aniž o tom vědí, zatímco vlastník
teoretického modelu je zná, a to předem.
V uvedené souvislosti mě v madridské galerii Prado zaujal obraz Hieronyma
Bosche, který umělec vytvořil kolem roku 1490. Jmenuje se Vyjímání kamene
pomatenosti.6 Pod dohledem ženy s knihou na hlavě otevírá bláznovu lebku chirurg,
který hodlá zpacienta zbavit příčiny nepochybně škodlivých bludů. S výstižnějším
zpodobení vlastníka epistemologických privilegií a jeho ochoty uplatnit s odvoláním
na vědu své nástroje vůči těm, kteří neuznávají jeho dicta, jsem se nesetkal.
4

Obsáhlejší citaci uvádím na příslušném místě studie
Obsáhlejší citaci uvádím na příslušném místě studie
6
Katalogové číslo P – 2056. Jeho reprodukci přikládám do Příloh této práce
(strana ...)
5
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Připomínám, že „chirurg“ Hieronyma Bosche – muže praxe, který nepochybně učinil
s muži teorie nejednu zkušenost - má na hlavě naražený trychtýř, symbol své
neskonalé směšnosti. Kdo je tedy vlastně pomatený?
Opodstatněnost

abstraktních

kategorií

a

pravidelností,

ustavovaných

v prostředí insitucionalizovaného poznání rezignujícího na nezprostředkovaný styk
s popisovaným terénem a jeho aktéry je zjevně nezbytné považovat za vratkou. Není
to pouze má doměnka: „Moderní antropologie jako profesionální disciplína začíná
teprve s konceptem kultur jako pluralitou životních způsobů, kterým je nutno rozumět
v jejich vlastních podmínkách“ (Davies 2010: 51). Stává se vědou, která se postupně
vzdává uplatňování hegemonie nad neznámým a deklaruje zájem o partnerství s
neznámým, jinými slovy o rozhovor místo boje, a tedy o Jiného jako o
respektovaného Jiného.
Etnografii byl vytyčen úkol dodat antropologii “suroviny” prostřednictvím
terénního výzkumu. Jejím hlavním konceptuálním a metodologickým nástrojem se
stalo participant observation, zúčastněné pozorování.
To mě od teorie přivádí k metodologii.

Jsem

přesvědčený, že účast musí předcházet pozorování, subjektivita

objektivitu. A to proto, že myšlení by mělo, v každém smyslu toho slova, pokud
možno odpovídat konkrétnímu případu. Což znamená, že případ nemá odpovídat
myšlení, zejména ne tomu, jež se opírá o někým předem sepsaný návod. Podle
Herakleita „moudré a zdatné uvažování“ vyžaduje „vnímat věci podle jejich
přirozenosti“ (Kahn 1979:43) a Lyotard v tomto ohledu připomíná to, co Immanuel
Kant nazývá reflexí: „Reflektující soudnost předpokládá schopnost syntetizovat
nahodilé danosti bez pomoci hotového pravidla spojování“ (2001:17), zatímco Jan
Patočka je přesvědčen, že “Odpovědný postoj je takový postoj, ve kterém se názor
přizpůsobuje obrazu věci, a ne naopak” (cit. in Surosz 2011: 280). Takový požadavek
není samozřejmý ani banální; nesvědčí o tom jen Marx, který nikdy nevstoupil do
továrny, a Lenin, jenž se vyhnul nejen továrnám, ale „ani se neukázal v dělnických
čtvrtích měst, v nichž bydlel“ (Johnson 1991:57) – pohrdla jím nemalá část
intelektuální elity 20. století, kdy vyvrcholil „proces diferenciace, během něhož věda,
umění,

filozofie

a

jiné

podoby

teoretického

vědění

původně

kořenícího

v každodenním životě se progresivně oddělila a byla podrobena vývoji směrem ke
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specializaci, následované další fází, v níž je toto vědění vrháno zpět za účelem
racionalizace, kolonizace a homogenizace každodenního života“ (Featherstone
1995:57). Obávám se, že mezi vědami obtíženými hříchem pre-conveived ideas,
myšlenek a postojů zformulovaných předem, nalezneme také etnografii, a to nejednou
i v pracech považovaných přinejmenším po určitý čas za její stěžejní díla7.
Poznamenat, že pozorování je primární, ovšem nestačí. Záleží také na délce
jeho trvání a na intenzitě, které je etnograf do své účasti ochoten a schopen vložit.
Obecně platí že hodnota práce je přímo úměrná úplnosti ponoření etnografa do
zvoleného sociálního prostředí a dosažené intimity se sociálními aktéry.
Nedostatky v uvedeném směru zřetelně ovlivnily i řadu kanonických textů
etnografie. Zatímco Margaret Meadová prováděla terénní výzkum na samojském
ostrově Ta‘u a neuměla samojsky, Clifford Geertz nemluvil balijsky – míru intimity,
jíž byli schopni ve styku s pozorovanými etniky dosáhnout, to nepochybně
dramaticky omezilo, a to už jen proto, že závislost poznání na jazyce (na rozdíl od
toho, v co věřil Hegel) lze stěží přecenit. Geertz věnoval pozorování kohoutích zápasů
šest dní, ještě podstatnější však bylo, že stejně jako Meadová zůstal pozorovatelem,
nikoli přesídlencem do světa, jehož abstraktní pravidelnosti posuzoval. Sázek na
kohouty se nezúčastnil, a proto nepochopil a ani nemohl pochopit nejen jejich
technické parametry, ale ani smysl.8
Mnoho z „pozorovatelů“ si vrtkavosti své pozice bylo zřejmě vědomo –
zaujme, jak často se v jejich pracech objevuje odvolání na jakýsi lucky break,
náhodně nalezený klíč, který dosud nedostupný prostor odemyká podobně jako pokyn
„Sezame, otevři se!“ v orientální pohádce. Geertz odvíjí svůj „šťastný zvrat“ z
následující situace: Spolu s manželkou přihlížel kohoutím zápasům ve chvíli, kdy
došlo k policejnímu zátahu. Američtí antropologové prchají spolu s ostatními diváky,
náhodně se dostanou do domu jednoho z nich, pak policii předstírají, že celé
odpoledne s hostitelem rozmlouvali o balijském folklóru. Následujícího dne si
vesničané o překotném útěku Američanů mnoho vyprávějí a ještě víc se smějí. Geertz
z toho vyvozuje: “Když si vás na Bali dobírají, znamená to, že vás přijali.“ Význam
tohoto momentu zdůrazňuje i tím, že první části své eseje dává titulek „Zátah“ (Geertz
7

Je-li nutné uvést alespoň jeden příklad, tedy Coming of Age in Western Samoa: A Psychological
Study of Primitive Youth for Western Civilization (1928) autorky Margaret Meadové, která, jak se
ostatně sama vyjádřila v úvodu ke své studii, dorazila na pole svého výzkumu už s hotovou hypotézou,
již se pak snažila prokázat. Její “zjištění” později prošla zdrcující kritikou dalších etnografů pracujících
na témže poli.
8
Empirickou kritiku jeho studie prostředí kohoutích zápasů na Bali podávám v další části této práce.
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2000: 39). Avšak co když se místní lidé hostům smějí jen proto, že jim jejich panický
útěk před místní policií připadá prostě směšný ? A to nikoli kvůli tomu, jak se Geertz
domnívá, že by prchání Američanů bylo plné klopýtání (ve zmatku jistě klopýtne i
nejeden Balijec). Směšné je něco jiného: každému je zřejmé, že tito cizinci nikam
utíkat nemusejí, protože zátah není ani na okamžik mířen proti nim. Pan a paní
Geertzovi nejsou účastníci sázek – jen oni to tak neposuzují, protože posuzovat
nechtějí. Geertz každopádně opodstatnění svého soudu „Když si vás dobírají, přijali
vás“ ničím nedokládá, a proto je nutné chápat je v rovině zbožného přání, stejně jako
ambiciózní tvrzení „Bezprostředně a zevnitř jsem pochopil aspekty místní mentality,“
případně „Dostalo se mi úplného přijetí do společnosti, do níž cizinci pronikají
mimořádně obtížně“ (ibid: 459).
Cliffordu Geertzovi se spolu s lidskými srdci otevírají i pojmové struktury, on
je tím Caesarem mezi barbary, který posílá civilizaci zprávu „Přišel jsem – Viděl jsem
– Vyložil jsem.“ Jak snadno, poznamenává obecně Pierre Bourdieu, dává takovým
způsobem nárokované privilegium „člověku zapomenout, že vědecká praxe nikdy
nenabývá formy nevyhnutelné sekvence zázračných intelektuálních aktů – jedině snad
v metodologických příručkách a akademických epistemologiích“ (1990: 16).
Terénní výzkum není blitzkrieg a v zázraky lze sice doufat, ale nikoli je
očekávat. Zbývá jen dlouhá, složitá a mnohdy nevyhnutelně bolestná práce, jejíž
výsledky se předem nezaručují, protože spoléhat na to, že se etnografovi podaří
vstoupit mezi aktéry jako spolu-aktér a podílet se s nimi na vytváření inter-subjektivní
významové struktury a posoudit „situovanou racionalitu akce“ (Murphy a Dingwall
2007: 223) je víc než odvážné.
Etnografovy svízele s ponorem do „jiné“ sociální skutečnosti jsou ovšem
nezměrné. Ty nejpodstatnější pramení podle mého názoru z toho, že ve snaze
nezpronevěřit se přijatým etickým pravidlům své disciplíny se aktérům musí
představit jako etnograf, což z logiky věci znamená, že se představuje nikoli jako
jeden z nich, ale jako někdo „jiný“. Předpokládá se dokonce, že předtím, než položí
své otázky, získá od dotazovaných informed consent, informovaný souhlas9. Tím
9

Podle Statement on Ethnography, vydaného American Anthropological Associacion 4. června 2004
platí, že “Informed consent is an interactive process that involves the researcher informing potential
participants of the purposes and procedures of the research, the risks and benefits associated with the
study, and how the data provided by the participant will be protected and stored. The ethnographer
bears the responsibility of ensuring that the participants are fully informed of the intent of the
ethnographic research, how the participants' information contributes to the research, and the
anticipated risks and benefits the participants may expect to occur as a result of their agreement to
participate in the research” (aaanet.org/stmts/irb.htm)
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však etnograf zpečetí svou pozici osoby venkovního světa, jež mu zabrání stát se
v plném smyslu spoluhráčem i protihráčem mezi hráči hrajícími hru, jejíž pravidla,
struktury a smysl chce pochopit a popsat. Nadto je problematické i to, zda aktérův
případný souhlas je či vůbec může být plně informovaný – etnograf jednak nemůže
plně garantovat existenci či neexistenci jeho budoucích následků, jednak půjde o
otázky, který si aktér sám neklade, takže jejich smyslu nemusí rozumět, přinejmenším
ne tak, jak jim rozumí etnograf.
Proč by aktéři vůbec měli na etnografovy otázky odpovídat? Brian Moeran, po
zkušenosti z terénního výzkumu mezi pracovníky japonské korporace, konstatuje
„Později jsem si uvědomil, co bylo tou otázkou, kterou si pracovníci ve vysokých
pozicích kladou, jsou-li konfrontováni s badatelovou žádostí o možnost provozovat
výzkum: ‚Co z toho budeme mít?‘ Jeden z nich na to přistoupil hlavně kvůli dvěma
svým podřízeným, spíš nežli kvůli mě...“ (2007: 9).
O podobných potížích se zmiňuje Philippe Bourgois, který podnikl dlouhý
terénní výzkum mezi překupníky drog v manhattanském Východním Harlemu: „Ke
svému překvapení jsem se stal exotickým objektem prestiže, aktéři ve skutečnosti
chtěli být vídáni v mé společnosti. Neúmyslně jsem vstoupil na pole mocenských
vztahů, kde má přítomnost lidi zastrašovala“ (2003: 43).
Klíčovým problémem se pak jeví „rozlišovat mezi tím, co lidé říkají, že dělají,
a tím, co dělají doopravdy. Vždy se snaží nakládat s dojmy a předávat obraz, který
může být ve skutečnosti velice odlišný od jejich ‚skutečných‘ osobností“ (Moeran
2007: 13).
Soudím, že tento problém se odráží i v těch etnografických zprávách, které se
věnují světu hazardní hry (není jich mnoho). Co v nich opakovaně zaráží, je, jak často
jejich autoři používají výrazy jako „mám pocit“ či „zdá se“.
„Mám pocit, že pravidla se tu striktně dodržují“, píše Alexis Papataxiarchis o
hráčích na řeckém ostrově Lesbu (1999: 166), zatímco Clifford Geertz ve zprávě o
kohoutích zápasech na Bali uvádí: „Ve skutečnosti se zdá, že větší zápasy mají
charakter...“ (2000: 474). Tím se něco dozvídáme o pocitech a dojmech pozorovatelů,
ale nikoli o tom, zda se ve zkoumaném prostředí pravidla skutečně dodržují nebo
nedodržují, případně jaký charakter pozorované kohoutí zápasy opravdu mají.
Obávám se, že ze „zdání“ spíše než poznatky vyplynou stejná nedorozumění a omyly,
jakých se v cizích krajích nevyhnutelně dopustí turista.
Ani koncept zúčastněného pozorování proto po mém soudu zdaleka
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nezaručuje „získání intimní znalosti světa nazíraného očima aktérů“ (Pfadenhauer
2005: 1) a ne vždy pomůže etnografovi seznámit se s tím, jak „aktérské konání dává
smysl i tehdy, kdy se pro ty, kteří jsou vně situace, jeví jako nevhodné nebo
kontraproduktivní“ (Murphy a Dingwall 2007: 223). I v případě, že terénní práce
obnáší měsíce a léta, zůstává „Praktický vztah mezi antropologem a jeho objektem
vztahem outsidera, vyčleněného ze skutečné hry sociálních praktik tím, že nemá
žádné místo (kromě toho, které zaujal prostřednictvím volby nebo prostřednictvím
hry) v pozorovaném prostoru; je krajním případem poslední pravdy vztahu, který
pozorovatel chtě nechtě, vědomě či nevědomě. má se svým objektem.“ Čelí
nepřekonatelnému „oddělení od iminentních cílů kolektivní akce, od samo-zřejmosti
známého světa, které je předem založeno v samotné intenci hovorů o praxi a zejména
o jejím chápání a o snaze učinit ji srozumitelnou jinak nežli její praktickou produkcí a
reprodukcí (...) Znamená to, že koncept „zúčastněného pozorování je v jistém smyslu
protikladem v přívlastku“ (Bourdieu 1990:33).
Ani při zúčastněném pozorování se proto „povaha a vzájemný vztah vědění a
reality“ nemusí kvalitativně lišit od „intelektualismu, pro nějž je realita substancí,
kterou vědění nahlíží zvnějšku“ a mnoho schází k „prakticismu, pro nějž je realita
procesem, jehož je vědění součástí. Zatímco v prvním případě si člověk udržuje od
vědění bezpečný odstup, ve druhém je změna vědění bezprostředně změnou člověka“
(Barša 2007: 9).

Metodou, která by „změnu člověka“ obsahovala a participating observation
mohla nahradit, je observing participation, uplatňovaná v současných etnografiích
stále výrazněji. Oproti pozorování dále zdůrazňuje účast.
Brian Moeran vidí rozdíl mezi zmíněnými koncepty ve „schopnosti
pohlédnout za sociální fasádu, kterou aktéři prezentují pozorovateli“ (2007: 13),
zatímco Patrick Williams píše: „Pro pozorovatele neexistuje polovičatá pozice – buď
musíme být úplně uvnitř, anebo nevyléčitelně mimo, neschopni pochopit cokoli.
Pozice privilegovaného pozorovatele je naprosto iluzorní. Dokonce není možné se
dotknout byť povrchu věcí, jelikož věci povrch nemají. Buď se dostaneme na samé
dno, anebo vůbec nikam“ (2003: 1).
Termín observant participation pro etnografické účely explicitně navrhuje
Loic Wacquant ve své studii Body and Soul. Rád bych z ní citoval několik úryvků.
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„Cítím tolik potěšení z toho, že se prostě účastním,“ píše na začátku zprávy o
svém postupu světem boxerů, „že pozorování se stává druhořadým. Upřímně, říkám
si, bych se ochotně vzdal svého výzkumu a všeho ostatního, pokud by mi to umožnilo
tady zůstat a boxovat, dál být `jedním z kluků.‘ Představa, že se budu muset vrátit k
(...) tutti frutti akademického světa, naprosto postrádajícího smysl a příšerně
depresivního a zmrtvělého ve srovnání s čistou a životodárnou radostí, kterou mi dává
tahle tělocvična, je hrozná“ (2004: 4).
Z uvedených slov jistě cítíme přiznání autorovy citové investice, čehosi pro
etnografické eseje ne právě běžného a učebnicemi spíše nedoporučovaného. A přesto
právě zmiňované potěšení umožňuje autorovi vstoupit do světa těch, kteří je sdílejí
„tělem i duchem,“ jak ostatně zní název celé studie; jen díky tomu se stává „jedním
z kluků,“ jedním z těch, kteří jsou současně nesmiřitelní, vzájemně se zraňující
soupeři a „kamarádi mezi sebou.“
Teprve jako „jeden z kluků“ dokáže Wacquant nahlédnout za závoj
„dramatické a vysoce kodifikované reprezentace, kterou (boxerský svět) o sobě tak
rád poskytuje veřejnosti“ (ibid). Teprve tehdy se mu dostává „šance uniknout
z předem zkonstruované kolektivní mytologie a (...) prefabrikovaného exotismu
veřejné a zveřejňované podoby této instituce – velkých i malých zápasů, heroismu
sociálního vzestupu marginalizovaných.“ Dochází ke zjištění, že etnograf „musí
namísto mimořádných životů a kariér šampiónů poznat box prostřednictvím jeho
nejméně známé a nejméně spektakulární podoby, která (jako jediná skutečně)
vypovídá o podivně tělesné, materiální a symbolické ekonomii rohovnického světa.
Krátce: člověk nesmí vstupovat do ringu v zastoupení mimořádných postav mistrů,
nýbrž sám `mlátit do pytlů‘ vedle anonomních boxerů v tělocvičně“ (ibid).
„Nepochybuji,“ shrnuje, „že důvěru frekventantů woodlawnské tělocvičny
bych nikdy nezískal, kdybych se stal jedním z nich s proklamovaným cílem studovat
je, neboť právě tato intence by neodvolatelně pozměnila můj statut a mou roli v tomto
sociálním a symbolickém systému“ (ibid: 9).

Vývoj etnografie od kabinetního myslitelství bez jakékoli terénní účasti (a
s explicitní

či

iplicitní

intencí

dominovat)

přes

zúčastněné

pozorování

k pozorovatelskému zúčastnění (a k intenci vzdát se dominance a „pouze“ porozumět)
má zřetelnou trajektorii i směr. Účast autorů těch podle mého názoru nejzajímavějších
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a nejpřínosnějších prací je stále plnokrevnější, intimnější, bolestnější a riskantnější – a
pro hodnotu výsledné studie také důležitější.
Kde jsou její hranice? Soudím, že ponořit se do „hry“ aktérů nebude pro
etnografa nikdy dostupné neproblematicky a plně. Jakkoli Loic Wacquant navléká
v chicagské tělocvičně boxerské rukavice a odhodlává se rány rozdávat i přijímat,
jakkoli je v té době pro něho účast prvořadá a pozorování druhořadé a jakkoli by se se
„ochotně vzdal svého výzkumu a všeho ostatního, pokud by mu to umožnilo zůstat a
boxovat, dál být `jedním z kluků‘“, přece jen se nejen výzkumu, ale ani „toho
ostatního“ nevzdává. Přinejmenším je mu stále otevřena možnost kdykoli nastoupit do
letadla a vrátit se k zajištěné existenci akademického činitele a spolupracovníka
profesora proslulého v docela jiném světě, než je ten obývaný sociálně
marginalizovanými afro-americkými boxery. Terénní výzkum pro něho zůstává hrou,
zajisté naprosto vážně míněnou a hranou naplno, ale přece jen hrou, kterou
charakterizuje možnost kdykoli říci: „Už nehraju“. Pro všechny ostatní boxery se však
nejedná o hru, ale o svět a proces, z něhož vystoupit nemohou. Tento rozdíl je
nesmazatelný.
Aby překlenutí průrvy mezi logickou formou praxe a logickou formou
diskursu bylo ne-li adekvátní, tedy co možná nejadekvátnější, je třeba přiznat oběma
oprávněnost jejich specifických nároků. Ta badatelská – jak je přesvědčeno
akademické prostředí - je nezastupitelná proto, že na rozdíl od ponoření do praxe
nabízí odstup, který dává naději na pochopení vytčené referenční reality jako celku.
Snad je to oprávněný nárok: „Ani Bůh,“ říká Emmanuel Lévinas, „nemůže poznat
předmět jinak než tím, že ho obkrouží“ (1994: 162). Takové odpoutání je ovšem
radikálním krokem, neboť badatel si vyvázáním ze svého „vyvlastnění praxí“ přestává
klást otázky kudykam ve světě a získává pozici nad světem, tedy pozici, jíž jsou
vlastní otázky dramaticky jiného řádu. Teprve z takového místa může po způsobu
pohádkového čaroděje vyřknout zaklínadlo, jehož prostřednictvím rozdvojí čas a
dosud překotný děj pozastaví. Je však jakýmsi čarodějem naruby, protože tímto
krokem svět odčarovává – očarován čarovným světem by nemohl najít oporu
dostatečně solidní k tomu, aby své někdejší spoluhráče a sám sebe zbavil povahy
subjektu a učinil je objektem. „Obrácené kouzlo“ pak v sobě nese cosi jako definitivní
exkomunikaci: pozastavení času prostřednictvím fixace v textu je nevratné; kdo se
jednou „uzdraví“ a nad svět konání povznese, sotva znovu dostatečně „zešílí“, aby ve
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světě specificky situované racionality mohl znovu neproblematicky pobývat. Přesto
však může taková sebe-exkomunikace stát za to: bez ní by na zkoumaný svět nepadlo
alespoň nějaké světlo, bez něhož by zůstal ve své subliminální temnotě, ztracený
navždy.
Co se týká zprávy, o jejíž sepsání jsem se pokusil: Má účast v hráčském světě
byla neproblematická přinejmenším v tom smyslu, že byla úplná a objektivního
pozorování prostá. Nestál jsem před etickým problémem zda žádat či nežádat ostatní
hráče o „informovaný souhlas“. Po třiadvacet let a ze všech sil jsem se snažil osvojit
si strukturu tohoto světa a sám přispívat k jejímu upevňování, ale o etnografií
vytyčeném pojmovém určení výrazu „struktura“ a o samotné existenci etnografie jsem
nevěděl nic. Nebýt zhola nečekaného vývoje, který vedl k pádu komunistického
impéria, prožil bych celý život jako hazardní hráč a žádnou zprávu, natož
etnografickou, bych o tom nepodal. Hazardní hra pro mě nebyla hrou, z níž bych chtěl
a vzhledem k životním okolnostem vposledku mohl vystoupit. Byl to můj život.
Mé sociální podmínky neměly zadní vrátka, má sociální praxe neobsahovala
potenciál budoucí vědecké aktivity. Zhroucení politického uskutečnění marxistickoleninského programu v Československu proto pro mě bylo nejprve sociálním zlomem.
A to naprosto radikálním: z „podsvětí“ hazardní hry, víceméně tajného dopisování do
zahraničních dostihových časopisů a profesí jako skladník, umývač černého nádobí či
domácí dělník výrobního podniku Svazu invalidů, jsem vystoupil do „normálního“
světa jako bych z odvrácené, temné strany Měsíce vstoupil na tu přivrácenou a
osvětlenou, kde mě nezvyklá světla nejednou mátla. Teprve po tomto sociálním
zlomu jsem jako etnograf píšící svou studii došel ke zlomu epistemologickému.
Jistěže i mě čekaly při psaní případové studie problémy – byly však právě
opačné, než jakým čelí jiní etnografové. Nemusel jsem řešit ani dobu, ani úplnost
ponoru do popisovaného světa, ani způsob fixace viděného, slyšeného a prožitého,
neboť to všechno se průběžně zapisovalo přímo do mně – postupně jsem „jazyk“
praxe zvládl stejně, jako si přistěhovalec osvojí jazyk nové vlasti a přestane se
zabývat učebnicemi a sešity, do nichž si zpočátku zapisoval slovíčka. Zato přede
mnou stála nutnost odstupu. V „jazyce“, který jsem předtím používal intuitivně a
neproblematicky, jsem musel najít jeho „gramatiku“; teď už jsem nemyslel v něm,
nýbrž o něm – „typicky scholastická opozice a produkt scholastické situace v silném
smyslu skholé, otium, neaktivita“ (Bourdieu 1990: 31), kterou by akademickým
světem formovaná mysl, paradoxně, nahlížela jen s obtížemi. (Než mě exemplárně
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vyloučili, strávil jsem na studiích osm semestrů, ale komunisty ovládaná univerzita
tehdy neměla se skutečným akademickým prostředím nic společného). Navyklý času
traktovanému herní dynamikou, který plyne překotně a neustále, musel jsem zohlednit
povahu času vědy, v němž je nutné spočinout. A to klidně, jako se spočívá na posedu
či jiné pozorovatelně. Zásadní však bylo, že v té části své studie, která je věnována
teorii, jsem musel kromě času pozastavit i celé vnímání, které jsem si osvojil jako
normální, tedy hráčské, a osvojit si to, které za normální považuje zcela odlišně
strukturovaný ne-hráčský svět, jehož je věda součástí.
Povaha vědeckého myšlení mě nejvíc zaskočila tím, že přinejmenším
implicitně obsahovala nejen touhu se v postulovaných abstraktních pravidelnostech a
kategoriích, a tak i ve zvláštním bezčasí „opevnit“, ale i nárok z této pozice budoucí
vývoj prozkoumaného světa predikovat. Avšak, nemohl jsem si neříci, pokud bylo
nezbytné a nevyhnutelné čas pozorovaného konání pozastavit, nárok na jeho popis
musel být omezen na to, co se stalo – a tím se kvalita odhadu toho, co se teprve stane,
mohla v nejlepším případě blížit kvalitě odhadu, jehož je schopen bookmaker, který
na výsledek budoucí události vypisuje své kurzy. Zkušenost z praxe mě přitom
naučila, že ani s dosavadními výsledky nejlépe obeznámený, mnohaletou zkušeností
vybavený a čerstvými informacemi zásobený znalec dostihů nedokáže v delší časové
perspektivě určit budoucího vítěze ani poloviny, ba ani třetiny z nich: také jeho
zaskočí okolnosti, s nimiž nepočítal a ani počítat nemohl. I pro něho platí, že
budoucnost, která se uskuteční, je pouze jednou z mnoha; stačilo málo a uskutečnila
by se jiná. Pokud by ovšem někdo predikční schopností (a zdaleka by nemusela být
dokonalá) vládl, hru by zničil - nedostatečná schopnost člověka předvídat proto je pro
celý herní svět tím největším požehnáním. Všichni jeho aktéři, s nimiž jsem se stýkal,
si to uvědomovali, aniž o tom museli přemýšlet; proto můj úlek ze zjištění, že
vědecký svět, který sám o sobě uvažuje usilovně, si buď schopnost predikovat
nárokuje, anebo její nedostatek v určitých rozpacích skrývá.
Sociální skutečnost je přitom podstatně složitějším polem k výkladu nežli
dostih: možných budoucností je pak nespočet. A to i proto, že člověk ve svém konání
je pravým hybatelem událostního dění; pokud by nebyl, jednou ustavené struktury by
byly nejen mocné (což jistě mohou být), byly by věčné a změna vyloučena.
Bylo to tedy bez nároku na univerzální povahu svých zjištění (které chci
považovat jen za postřehy) a bez ambice predikovat, s nimiž jsem přistoupil ke svému
odstupování od praxe směrem k teorii. Zabralo mi mnoho let. Potřeboval jsem čas
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k pochopení toho, že mé vzpomínky jsou také daty, respektive: čím mi můj příběh
data připomíná. Vzhledem k tomu, že moje „antropologická praxe“ nebyla vedena
snahou zaznamenávat signifikantní, specifické a „jiné“, nýbrž se odehrávala ryze
v rovině zakoušené zkušenosti, musel jsem činit z osobního deníku „terénní deník“
zpětně – podle toho, jak vehementně se některé ze zakoušených zkušeností hlásily o
svou etnografickou relevanci a nabízely se k analýze, a tak i k cestě na papír této
studie.
Každopádně mnohem spíše než zvuk mého vlastního hlasu mi při psaní dělalo
potěšení „nechat mluvit hlasy jiné, dávno ztracené a mluvící jako ztracené“ (Fulka
2008: 252) a nenechat jedinečné destilovat filtrem univerzálního, jehož se může
zmocnit kdekdo a bez rizika. Každopádně si netroufám tvrdit, že jsem z hráčského
světa dokázal podle současných akademických měřítek vystoupit dostatečně, a že mé
myšlení není příliš zbarveno vším tím konvenčně nemyslitelným a má teorie
zkušenostmi a zažitými postupy praxe. Nejeden čtenář zřejmě dojde k názoru, že je.
Nemyslím si, že jako inspirace pro metodologii etnografických prací je moje
zpráva obecně použitelná: sotva lze očekávat, že aktéři rozličných sociálních světů a
nediskursivních praktik se své dosavadní praxe (a spolu s ní i sociální pozice) po čtvrt
století náhle vzdají a místo ní se oddají příslušným studiím, aby své konání nahlédli
teoreticky a popsali diskursivně. Můj příspěvek etnografii nakonec může být vcelku
prostý: Překlenout průrvu, která odděluje subjektivní účast a objektivní pozorování involvement a detachment - je problematické, ať už přicházíme odkudkoli.

V této

chvíli mám za nutné uvést pouze následující: v hráčském světě,

k jehož popisu a interpretaci přikračuji, jsem mezi léty 1968 a 1990 (pokud jsem
nebyl v cizině) pobýval téměř každý den. Nikdy jsem nebyl nemocný; pokud ano,
předstíral jsem zdraví. Zprávu o narození svého syna jsem za zmíněné bouřlivé noci
mohl očekávat proto, že to byla noc ze středy na čtvrtek. Pokud by šlo o noc páteční,
sobotní, nebo nedělní, nebyl bych doma u telefonu, ale hrál karty v nějakém z cizích
bytů, ad hoc proměněných v hernu. A kdyby to bylo středeční, případně sobotní či
nedělní odpoledne, byl bych na dostizích (když se narodila má dcera, propouštěli moji
ženu z porodnice v neděli po obědě – přijel pro ně švagr), zatímco v úterý a ve
čtvrtek večer bych u stolku nějaké hráči frekventované kavárny přijímal na ty dostihy
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sázky v předstihu.
Po třiadvacet let jsem byl hráčem, mluvil hráčskou mluvou, vyznával hráčskou
etiku, hleděl na svět hráčskou optikou. Ostatní hráči mě považovali za hráče. Čímž
chci především říci: nikoli za antropologa. Jak by také mohli – nebyl jsem jím a ve
snu by mě nenapadlo, že se o takovou distinkci jednou budu ucházet.
Tato práce proto není prací antropologa, který si hledal pole svého „terénního
výzkumu“. Je to, jak věřím, naopak sebezáchovné přání „terénu“ hledat mezi svými
hráči toho, který o něm podá zprávu jako antropolog.
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Příběh zevnitř
Pátek 5. května 1972
5:25 – 14:45
Krátce před půl šestou ráno se Kožíšek dostavil na Hlavní poštu (oddělení
balíků, služební vstup z Třídy politických vězňů). Za dohledu vrátného a pistolí
ozbrojeného člena Závodní stráže vzal kartičku se svým občanským jménem
z přihrádky, umístěné vlevo, příchod si nechal potvrdit „píchacími hodinami“ a pak ji
umístil do téměř identické přihrádky vpravo. Tím vstoupil, jak mu ukládal zákon, do
„pracovního procesu“.
V šatně plné úzkých, šedě natřených plechových skříněk se ve společnosti
několika zívajících kolegů převlékl pod kolísavým světlem zářivky (všechna tato
tělesa, dodávaná státním podnikem Tungsram z lidově-demokratického Maďarska do
celého „tábora míru a socialismu“, začala spíše dříve než později blikat) do omšelé
uniformy poštovního doručovatele. Zkontroloval, zda má dostatek cigaret a zápalky,
za pravý ušní boltec umístil zbytek inkoustové tužky a odebral se číst denní tisk.
„Denní tisk,“ jímž se de facto mínil deník Rudé právo, orgán Ústředního
výboru Komunistické strany Československa (ačkoli veškerá legálně tištěná periodika
vydávaly instituce, sdružené v Národní frontě, rovněž ovládané komunisty), odebírala
všechna „pracoviště“. Tam z něho „nástěnkáři“ vystřihovali a na nástěnky vyvěšovali
ideologicky nejhutnější články, „pracující“ byli nicméně povzbuzováni ke čtení
celého listu: „Čti denní tisk!“ Kožíšek se opřel o stěnu, velkoformátový list rozložil a
za jeho stránkami zmizel.
Pod záhlavím, vyvedeném v nakloněné antikvě, volalo do světa motto
„Proletáři

všech zemí, spojte se!“ Titulní

stranu, vzhledem odpovídající

poučovatelské a dohližitelské povaze obsahu celých novin, plnila řada téměř stejně
rozsáhlých článků. První z nich uváděl nadpis „Z dubnové pošty Ústřednímu výboru
KSČ – Svědectví o iniciativě lidí“, v němž se psalo: „Také v dopisech, rezolucích a
telegramech, které přicházely na ÚV KSČ, nacházíme slova uznání politice strany,
ujištění o aktivní podpoře při plnění všech úkolů, zejména při uskutečňování usnesení
posledních zasedání ÚV KSČ (…) V poště se zrcadlil i hněv našeho lidu nad
americkou agresí v Indočíně.“ Další články nesly titulky „Díky SSSR žijeme v míru,“
a „Trvalou péči zkvalitňování členské základny strany“, zatímco třetí stránku zdobila
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fotografie lysého muže s popiskem „V.I.Lenin začínal svůj pracovní den v Kremlu
nad svými oblíbenými novinami“ a připomínalo se, že právě on stál na den přesně
„před šedesáti lety u zrodu listu Pravda, který je dnes listem s nejvyšším nákladem na
světě.“ Kromě zmíněných a dalších aktuálních zpráv přinášelo Rudé právo také
anonci televizních pořadů obou vysílacích kanálů Československé televize, která na
nedělní večer 7.května nabízela pracujícím následující volbu: „I.program, 20:00.
Osvobození. Ohnivá duha. První část sovětského velkofilmu – tanková bitva u
Kurska,; 21:35 Tv noviny. II.program, 20:00 Osvobození. Ohnivá duha. První část
sovětského velkofilmu – tanková bitva u Kurska,; 21:35 Nápěvy ruské země.“
Doslova pohroužen do novin, jejichž zrod režim každoročně připomínal Dnem
tisku

jako

další

ze

„slavných

výročí,“

využil

Kožíšek

příležitosti

k několikaminutovému polospánku. Teprve po procitnutí se textům v novinách
opravdu věnoval, a to tak, že na sportovní stránce zapátral po informacích o Dukle
Praha. Kromě oznámení, že jeho oblíbené mužstvo hraje toho odpoledne od půl páté
proti mužstvu Východoslovenských sléváren Košice (což dávno věděl) se však o
Dukle nepsalo nic; sportovní tematiku vyčerpala chvála myšlenky pořádání
cyklistického Závodu míru. Kožíšek proto erární výtisk stranického listu zase složil a
vyšel na dvůr plný poštovních vozů. Tam s řidičem jednoho z nich vykouřil první ze
startek dne. Startky byly lepší než partyzánky, prodávané po deseti kusech v balení s
nápisem “Zakuřte si ve zdraví” a podstatně zdravější než někdejší starky se vzkazem
“Čelem k práci, k bídě zády - / Šťastný národ, program vlády”, ale na trhu mimo svět
socialismu by se také prosazovaly jen obtížně. Když oba dokouřili, vyjeli rozvážet
poštovní zásilky adresátům.
Ačkoli socialistický diskurs označoval spropitné za „buržoazní přežitek“ a
ještě v šedesátých letech organizoval kampaně k jeho vyvržení, instituci spropitného
to nijak neohrozilo. Lidé dávali spropitné dál. I listonošům. Nebyly to ohromující
částky; Kožíšek zpravidla dostával korunové, mnohem častěji jen desetihaléřové
obnosy. Spíše než o peníze šlo o spikleneckou manifestaci jiného než socialistického
postoje v mezilidském styku; obdarovaný ukládal mince do kapsy a dárcům za ně
děkoval nikoli jako “soudruh”, ale předrevolučním „Služebník! a náznakem úklony. 10
Úředně stanovená délka pracovního dne obnášela 8,5 hodiny. Takřka všichni
10

„Soudruzi a soudružky – toto čestné oslovení je výrazem solidarity pracujících na stavbě
socialismu“, psal tehdy Dobromil Ječný v Brevíři moderního člověka (cit. in Macura 1992:76).
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občané ji dodržovali, Kožíšek však, na rozdíl od mnoha ostatních pracujících, nadto i
skutečně pracoval. Někdy sice řidič zastavil a vydal se shánět žiletky pro sebe,
hygienické vložky pro manželku či jiné zboží, jehož se právě na trhu nedostávalo
(socialismus pro takové komodity vynalezl eufemismus „úzký profil“) a ,Kožíšek na
tu hodinu nebo dvě v autě usnul, to by však i jeho nadřízení považovali za
pochopitelné a tolerovatelné. Už vůbec nikdo by se pak nepozastavil nad tím, že
každý čtvrtek se nechal poštovním autem odvézt do kanceláře Státního závodiště pod
Prašnou branou, kde si za 2,50 kčs koupil Dostihový program na nadcházející neděli.
Podstatné bylo, že všechny doručitelné balíky skutečně doručil. Připočítalo-li se
k tomu jeho ostentativní „čtení“ Rudého práva, dostával se častěji než jiní mezi „naše
nejlepší pracovníky“. V době dalšího z návratů „slavných májových dní“ se jeho
jméno objevilo na nástěnce Hlavní pošty spolu se jmény Lenina, Engelse, Marxe,
Gottwalda a dalších ikon režimu.
Pracovní doba končila ve 14:00. V šatně Hlavní pošty Kožíšek především
pečlivě spočítal obdržené mince. Celý obnos (mohlo to být kolem pětatřiceti korun;
před víkendem bývali podle jeho slov občané, včetně důchodců a téměř stejně
početných simulantů, předstírajících neduhy zakládající pracovní neschopnost,
v lepším rozpoložení než třeba v pondělí) nasypal do častým používáním oblýskané
kožené portmonky ve tvaru podkovy.
Uniformu pověsil na háček ve skříňce, ve vrátnici vzal lístek se svým
občanským jménem, prohnal ho „píchačkami“ a uložil do předepsané zdířky mezi
jména ostatních pošťáků, kterým pracovní den právě také skončil.
Od Hlavní pošty se vydal do Vodičkovy ulice. Šel s poněkud shrbenými zády
a zvolna, stejně jako když nosil do schodů balíky. Nedlouho před půl třetí konečně
dorazil ke vchodu do kavárny U Nováků.
Dotkl se madla vstupních „lítacích“ dveří.
Vzduch zvenku se prolnul se vzduchem uvnitř.
V tom okamžiku se Kožíšek narovnal.
Minul šatnu, v této roční době prázdnou. Před ním se zašlým předválečným
mramorem matně lesklo schodiště.
Pravá část vedla dolů. V podzemí se nacházel státní podnik Varieté, kde se
pracující o čtyři roky dříve, v uvolněné atmosféře Pražského jara, mohli poprvé setkat
s tím, co předtím znali jen z novinových zpráv o vystřelcích zahraniční buržoazní
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dekadence: se striptýzem. Soudruzi, kteří tehdy Varieté vládli dispozičním právem, ho
opatrně nazvali Krásou bez závoje. Zaznamenali obrovský úspěch, ten se však
rozplynul stejně rychle jako celé Pražské jaro – nyní se do Varieté opět sjížděli
členové jednotných zemědělských družstev a po večerech rezignovaně brali za vděk
postarším iluzionistou.
Do Varieté však Kožíšek v životě nevkročil. Levou částí schodiště stoupal do
prvního patra. Zvenčí tentýž člověk, který předtím vyšel z brány svého pracoviště, ale
uvnitř někdo úplně jiný. Na poštu, rudou nástěnku s „našimi nejlepšími pracovníky,“ i
na své občanské jméno rázem zapomněl. Teď byl hazardním hráčem, myší
prošermovanou, mířícím za hazardními hráči.
Na podestě vrhl krátký pohled do slepnoucího zrcadla. Uviděl v něm tvář
dosud nepoznamenanou strniskem (před nástupem do pracovního procesu se oholil
kolem páté ráno) a hlavu obkrouženou zbytky šednoucích vlasů, ostříhaných
holičovou mašinkou na pětimilimetrovou délku (o účesu se nedalo mluvit). K rituálu
mužů vstupujících do společenských prostor, tedy k utažení uzlu na kravatě, se
nemohl uchýlit; za celý život žádnou kravatu nevlastnil. Nejsvrchnější knoflíček levné
košile zpravidla chyběl, dávno se odkutálel do míst, z nichž nebylo návratu (až
upadnou i další knoflíčky, Kožíšek si koupí jinou levnou košili – najde-li na takovou
akci čas).
Mnoho lidí by asi příliš nepotěšila ani technická kvalita zrcadla, ani jím
nabídnuté svědectví, Kožíšek byl však nadmíru spokojený: nepřinášel si do
nastávajícího boje jakoukoli čitelnou distinkci. Přicházel vkládat jen to skutečně
podstatné. S matným obrazem své fyzické podoby se proto pozdravil jako s prchavým
přeludem.
Ze zvyku si odkašlal, pak vykročil znovu do schodů.
Stávalo se, že je bral po dvou.
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Pátek 5. května 1972
14:45 – 24:00

Hazardní hry zakázány
V prvním patře se rozkládala hala plná šachových stolků. Dvoubarevný,
popraskaný mramor šachovnic svědčil o svém zrodu v jiné éře; ta nadcházející se
hlásila jako „doba umělých hmot“. Do kavárny U Nováků si ovšem umakart dosud
cestu nenašel - mramor, dřevo, mosaz a poslední zbytky prvorepublikových čajových
sklenic s oušky tu dosud rovnostářskému plastu z posledních sil udatně vzdorovaly.
Úzkou uličkou mezi šachovými stolky se Kožíšek chvatně protáhl. Muže
(žena tu nebyla žádná) soustředěné na partie, které hráli o pětikoruny, ignoroval.
Pokračoval v chůzi směrem ke kulečníkovým stolům potaženým zeleným suknem a
nasvíceným lampami se zašlými zelenými stínítky, kde se hrálo o padesátikoruny.
Pozdrav některých matadorů, kteří přitom vyňali z úst viržinka, opětoval pokývnutím.
Konečně došel do nejvzdálenějšího oddělení, které jako jediné nepostrádalo
okna, přesněji řečeno prosklenou stěnu. Ta vedla do spoře osvětlené, nepříliš
frekventované pasáže; architektovu ideu otevřenosti k okolí přesto kdosi poopravil
v zájmu praktických potřeb prostředí tím, že ji do výše očí zneprůhlednil štědrou
vrstvou béžového, nikdy nečištěného olejového nátěru.
Do prostoru, osvětlovaného zářivkami, se vešlo pět samostatně stojících stolů
a jednadvacet boxů. Černě lakované dřevěné boxy obsahovaly lavice, potažené vínově
rudou koženkou; ze tří stran obemykaly stoly, navržené dávným designérem speciálně
pro hraní karet, ze čtvrté strany se v případě potřeby přisunovala dřevěná židle.
Sedadla v boxech měla tu výhodu, že za hráčem nemohl nikdo stát, nahlížet mu do
karet a případně posílat cundy soupeřům.
Každý ze stolů měl lehce zakulacené rohy a obsahoval úzkou podlouhlou
zásuvku se šikmým dnem, umístěnou těsně pod deskou. Zásuvku, určenou pro mince
a bankovky, by nebylo dost dobře možné používat v případě, že by stůl pokrýval
ubrus, avšak ubrusy tu nikdy nikdo neviděl. A to nejen proto, že karty by se z nich
obtížně zdvihaly; pod cípy látky by mohly šikovnější prsty fachčit, tedy rozdané karty
nepozorovaně vyměňovat za jiné, čemuž herní svět, ve zbožném „neuveď nás
v pokušení“, hleděl zamezit.
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V této části kavárny nebyly vázy, televizor, jukebox. Na žádné ze zdí nevisela
zrcadla, obrazy, plakáty, ani jinde oblíbené artefakty ze sušených rostlin českých polí
a lesů a dokonce ani žádná režimní hesla - jedině černá cedule s nápisem zlatě
vyvedeném v ozdobném písmu: “Hazardní hry zakázány!”. Kromě židlí, s výjimkou
jedné úzké skříňky pod cedulí, žádný mobiliář. Tmavorudě natřenou betonovou stěrku
podlahy nekryl koberec.
Strohost prostoru byla extrémní. Přesto jsem se naučil ji oceňovat: poté, co
kdosi moudře zalakoval i okna, neobsahovala nic, co by hru komplikovalo nebo
rušilo. Prázdná kavárna U Nováků mi proto připomínala ring nebo tenisový dvorec,
který ke svému vymezení také používá jen ty nejnezbytnější prostředky. Byla stejně
prostá a stejně přísná jako herní pravidla.
Člověk sem musel urazit dlouhou a složitou cestu, kterou patrně vytyčil
pokračovatel myšlenkové tradice Jana Scota Eriugenny; zřetelně byla směřována
hierarchicky. V přízemí se člověk ještě setkával s pracujícími, přicházejícími do
varieté. V prvním patře už jen s lidmi, kteří přišli hrát. Šachové stolky a kulečníkové
stoly ještě mohly příchozímu sugerovat dojem “společenských”, a nikoli hazardních
her, byť jejich účastníci se také o cosi sázeli. Ale tady, na samém konci bludiště, kde
na skutečné hladké a prázdné stolní desky milující svou hladkost a prázdnotu natolik,
že na rozdíl od stolních desek všech ostatních kaváren se zdály odrazovalt hosty
dokonce i od toho, aby na ně kladli nádobí a příbory, byla sféra čistého hazardu.
Promlouvala tu tichá, ale důrazná řeč prostoru, jenž si nárokoval nad každým z
hráčů zvláštní moc. Zatímco oni stárli, on zůstával pořád stejný. Za dvaadvacet let
mých téměř každodenních návštěv se tam nezměnilo naprosto nic a ani ti, kteří tu byli
poprvé hosty o celá desetiletí dříve než já, si na sebemenší změnu nedokázali
vzpomenout. A míval jsem nejednou dojem, že i ten, kdo byl svým zvláštním
způsobem součástí tohoto prostoru, v pradávném žaketu vystrojený vrchní číšník, se
díky jeho neměnnosti také nemění, podobně jako se na řece Styx nemění nejen
převoznická loďka, ale ani Cháron.
Tento prostor byl opravdu jiný.

Kořeni a prošermované myši
Kolem třetí hodiny u kartetní partie ještě nikdo nevysedával.

Tato část
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kavárny se teprve otevírala a Kožíšek jako obvykle přicházel první. Měl k tomu dobrý
důvod: hodlal obsadit nejvzdálenější box. Přestože sem za poslední čtvrtstoletí
docházel kromě pondělí každý den a mohl být považován za štamgasta s určitými
právy, ani on si nemohl místo rezervovat. Tady platilo důsledné: kdo dřív přijde, ten
si dřív vybere.
Po důstojné prodlevě se k němu dostavil vrchní číšník Lhoták, hubený,
nevysoký muž zralého, ale jinak neurčitého věku, s řídkými černými vlasy ulíznutými
přes podlouhlou lebku zepředu dozadu a oblečený v žaketu. Ten byl očividně stejného
stáří jako mramor šachových stolků a podobně oblýskaný. (Nesloužil-li Lhoták, byla
to „paní Lída,“ platinová blondýna pomalých pohybů a mrštného jazyka, vyznačující
se stejně nezdravou pletí jako všichni, jež pod místní zářivky osud zavál).
„Jako vždycky, sportovče?“ optal se Kožíška vrchní číšník11 a nečekaje na
odpověď, zamumlal „Služebník“. Pak se odšoural. Ani objednávka jediného hosta
nezaručovala její vyřízení dříve než za čtvrthodinu. Kuchyně byla daleko a číšník se
cestou musel proplétat mezi šachisty a kulečníkáři. „Mám jen jedny ruce, sportovci,“
upozorňoval pan Lhoták denně všechny, kteří si toho nepovšimli. Kožíška si vážil i
proto, že v něm rozeznal vzácný lidský typ těch všímavých.
Na koženkové lavici posledního boxu, takticky zvoleném tak, aby poskytoval
maximální přehled o okolním ději, všímavý host okamžitě usnul. Když se Lhoták
konečně přikolébal zpět, kladl talíř na karetní stůl tiše a šetrně. Kožíšek to nicméně
zaznamenal, na okamžik se probouzel a ze stolu přenášel talíř s pokrmem zapsaným
v jídelním lístku místní odnože monopolu státního podniku Restaurace a jídelny jako
„studená mísa“ (debrecínka, tavený sýr z provenience národního podniku Madeta
seříznutý do tvaru trojúhelníku a zabalený ve staniolu, nakládaná znojemská okurka,
skrojek másla zmrazeného na kámen, pláteček červené řepy a rohlík nebo krajíček
chleba, vše v ceně sedm korun a čtyřicet haléřů) na sedadlo lavice po své levici.
Soudím, že i on si uvědomoval: karetní stůl není jídelním stolem, takže na něj patří
karty, a ne jídlo. Snad i proto si objednával vždy právě „studenou mísu“, pokrm co
možná nejvzdálenější od „pořádného jídla“.
Studená mísa neměla tendenci stydnout, a tak mohl Kožíšek využít posledního
plonkového času pro posilující spánek. Mnohokrát jsem ho při tom pozoroval, ale
nikdy jsem nedokázal rozhodnout, nakolik opravdu spal, přinejmenším tím způsobem,
11

Příběh zvenčí: Zaujalo mě, že zaměstnanci hráčských doupat na newyorské Bowery koncem
devatenáctého století oslovovali hráče právě tak: “Old Sport” (Mazur 2010: 50).
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který za spaní pokládala například moje matka. Jakmile totiž do prostoru mezi
karetními stoly někdo vstoupil, Kožíšek ho zaznamenal a pokradmu zhodnotil.
Pokradmu, ale důkladně.
První otázka: má příchozí škváru, náboje, broky, lováky, špunty, zrní, výbavu,
šrouby, zkrátka peníze? Nebo je spíš fekete, plajte, maucheles, mňau, černej,
černoušek, švarcenégr, umouněnej, na kříži, švorc? Nemá-li, nemůže ke hře dojít.
„Každá hra, která se nehraje o peníze,“ uváděl Kožíček jako první z přikázání herního
světa, „je šlecht, je špatná.“ A valchař zvaný Petkov to slovy, která i s bulharským
přízvukem vešla do obecného hráčského povědomí, hodnotil následovně: „Neny
penyz, neny nyc.“
Druhý krok Kožíškovy úvahy: jestli ten člověk nějaké peníze má, jak jsou
dlouhé? Dostatečně, aby hráč chtěl pro jejich zisk riskovat ty svoje? „Hlavně
nevlítnout do mokrýho hadru!“ kladl mi Kožíšek opakovaně na srdce. Jak jsem se pak
mnohokrát přesvědčil, hráčský pud se někdy skutečně ozývá tak naléhavě, že člověk
tuto okolnost podcení. O nějakých deset let později jsem v témže boxu viděl hocha
známého jako Zelinář, který několik příliš hravých partnerů zlákal ke hře, ačkoli u
sebe neměl než sedm korun, hřeben a kapesní zrcátko – za hodinu na nich vyhrál
několik tisíc.
Za třetí: má-li někdo dostatečně dlouhé peníze, je možné ho zaháčkovat a
rozepnout, tedy pohnout ke hře? Není-li, může přijít třeba Warren Buffet – a Kožíšek
znovu usne, protože zabývat se člověkem, který je sice movitý a hazardně hraje, ale
výhradně na kapitalistické burze, je z hlediska hráče čekajícího na vhodného herního
partnera za karetním stolkem uprostřed socialismu bezcenné.
Odpověďmi na všechny tři uvedené otázky se Kožíšek nesnažil zjistit, jaký
člověk přichází – to ho naprosto nezajímalo; často mi dokonce zdůrazňoval, že mě to
zajímat ani nesmí. Zkoumat bylo nutné, ale výhradně: jakou hodnotu má zkoumaný
jako hráč?
Poté přišla na pořad otázka čtvrtá: je-li to člověk disponující v dané chvíli
dlouhými penězi, které je pravděpodobně ochoten vsadit, tedy hráč, jaký typ hráče to
je? Dává přednost sázkám na dostihy či na sportovní zápasy, anebo je ochoten
usednout i ke karetní hře? K jaké? K takové, jejíž průběh a výsledek určuje především
náhoda, anebo k některé z těch, jež vyžadují specifickou herní kompetenci? A jakou
kompetencí v tom případě asi takový potenciální partner disponuje? Je, bohdá, nízká –
je to tedy kořen, případně křapík, nebo úplný kofráko? Nebo naopak myš, komyko, či
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dokonce myš prošermovaná? Mohu si být relativně jistý, že moje kompetence je
vyšší?
Podle jakého klíče to všechno Kožíšek tak rychle a přitom důkladně hodnotil
mi nikdy nevysvětlil - a teprve po letech jsem si uvědomil, proč ne: protože slovy se
to sdělit nedá.
Přesto mi zdůrazňoval, že rozeznávání hráčské kvality potenciálních soupeřů
si musím osvojit. Poměrně snadno by se totiž mohlo stát, že člověk narazí na
zdánlivého kořena, jemuž divže nepadají karty z rukou – a pak se ukáže, že to byla
jen mimořádně prošermovaná myš, která sice své výhry hlasitě připisovala štěstí
(„Dnes mi to nějak jde, minule v Uránii jsem nevyhrál ani jednu z deseti partií“), ale
jejich základem byla vynikající kompetence.
Kožíšek mi mnohokrát připomněl obdobný proces pánů Andreadise a Mika.
Jakýsi tělovýchovné myšlence oddaný činovník pražské radnice nechal pasáž
známou jako Černá růže vybavit ping-pongovými stoly. Pracující – už vzhledem
k omezené nabídce jiných příležitostí roztýlit se - ta myšlenka zaujala a dostavili se
v hojném počtu. Někteří z nich hráli ping-pong na velice slušné úrovni, byli mezi nimi
i přeborníci turnajů pořádaných Revolučním odborovým hnutím v rámci rekreačních
pobytů. Těm nejlepším ovšem brzo přestal stačit pocit radosti ze sportovního úspěchu
a hleděli svou kompetenci zhodnotit i materiálně. A tak se začalo sportovat o peníze.
S největšími machry se však zakrátko nikdo nechtěl sázet, a proto vznikl handicapový
systém – lepší hráč poskytoval slabšímu náskok, někdy až deset bodů.
Jako vůbec nejslabší se v Černé růži jednoho odpoledne jevili dva nově
příchozí, kteří hráli proti sobě. Místní chytráci vytušili příležitost, a tak nováčky
začali přemlouvat, ať si to rozdají s nimi. Jeden z nich souhlasil, ovšem jen
s podmínkou, že dostane patnáct bodů náskok. Pak bude ochoten hrát i o vyšší částky.
Natěšení sportovci se předháněli, kdo si s předpokládanými kořeny bude moci
zahrát; ale než se toho dne Černá růže zavírala, dával naopak jak Andreadis, tak
Miko, náskok svým soupeřům – nakonec až devatenáct bodů. I tak však vyhrávali.
Aby ne, když Vlado Miko získal ve stolním tenise titul mistra Evropy a Ivan
Andreadis dokonce mistra světa, byť mezitím nějaký čas už uplynul.
„Jak říkám, nikdy neválej s někým, koho jako hráče nedokážeš přečíst,“ radil
Kožíšek.
Když to téma nakousl poprvé, zkoumavě se na mě podíval. Můj výraz ho
neuklidnil, a tak pokračoval: „A když už to schrupneš, což může bejt, poněvadž pořád
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ještě jsi strašnej kořen, nech se uvázanej. Jakmile se klepneš, vyplivni to. Jinak bys
taky moh‘ mačkat švestky.“
„Švestky?“ ptal jsem se, když mi tu radu nabídl poprvé.
„No originál. Bejt uvázenej je nechutný. Ale tomu se nevyhneš, v tom je to
hra. Mnohem horší je úplně se voříznout, to bys pak moh‘ chodit v létě v teniskách a
v zimě v bačkorách.“ S hroznou představou před očima se odmlčel. „Hele, dva frajeři
něco hrajou, třeba cenzra. Jeden pořád prohrává, je čím dál uvázanější. Pak mu ten
nažvejknutej řekne, že má dost, že už hrát nebude. Uvázanej se brání, žádá
pokračování, chce se odvázat. Nažvejknutej říká, že by si tedy snad něco ještě zahrál,
ale něco jinýho. Třeba mačkání švestek – on že vezme do každý ruky švestku, obě
ruce dá za záda a ten druhej bude sázet na to, která z těch dvou švestek je
nerozmáčknutá. Ten uvázanej to odkejvá, sází na nerozmáčknutou švestku. Narodí se
u toho třetí frajer a ptá se ho, proč to válí, copak mu není jasný, že soupeř mu švestku,
schovanou v tý ruce, na kterou ukáže, vždycky rozmáčkne? A víš, co mu ten křapík
odpoví ? No – Co mám dělat, když jsem uvázanej?“
„Děsnej křapík,“ kýval jsem hlavou.
„Tak si na to vždycky vzpomeň, až půjdeš po vodvazu. Někdy je lepší to
vyplivnout.“
„Někdy ?“
„Jasně že někdy. Jindy, hlavně když máš nějakýho fóra, musíš táhnout, musíš
topit. Když to válíš na frontu, můžeš bejt uvázanej i do kořena. Do-čas-ně. Na
dyštanc se tvůj fór projeví. Rezóna.“

Jsem si jistý, že během krátkých dřímot se Kožíškovi zdály sny a myslím, že
vím jaké: sny o kořenech, hravých jak koťata, kteří přicházejí k Novákům, chtějí si
vsadit na dostihy či hledají nějakého partnera pro cenzra (složitá hra s 32
jednohlavými mariášovými kartami), žolíky na glat (zrychlená forma prosté hry se
104 dvouhlavými kartami), či jakoukoli jinou komerční hru podle svého gusta a
v kapse mají hafo, případně ranec nebo dokonce houžev. Ale i kdyby se mu takový
sen nikdy nezdál, movitý příchozí s mizivou herní kompetencí byl přesně tím, na
něhož čekal a jehož si nechtěl nechat uniknout.
Valnou většinou u snu zůstávalo; se zkušeností se herní kompetence zvyšuje a
přestože posléze narazí na limity dané individuálním talentem, z kořenů se stávají (na
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pomyslném žebříčku kompetencí neutrální) střelci a z některých střelců zručné,
ostražité a akceschopné myši.
„Kořeni vymřeli,“ posteskl si mi jednou Kožíšek ve chvilkovém návalu
skutečné deprese, vyvolané mimořádně dlouhým obdobím jejich nevýskytu. Po
dlouhém zamyšlení pak dodal tónem, jímž se možná sdělují obrovským úsilím
odhalené přírodní zákony: „Važ si kořena. Nesmíš ho ztratit, a proto mu vycházej
vstříc a přiznej mu všechny práva. Pamatuj, že kořen má vždycky pravdu.“
Osvojil jsem si to naučení; kdykoli mě kořen známý jako Kotrbáč vyzval
telefonem k partii cenzra, nežehral jsem, že jsou třeba tři ráno. Ani na to, že právě leje
jak z konve. Měl přece „všechna práva“, tedy i to, abych mu byl k herní dispozici
kdykoli. Doma jsem ho, pravda, uvítat nemohl – byt obývala i má sestra, rodiče a
prarodiče, jimž bych noční návštěvu třiadvacetiletého blondýna ve svém pokoji sotva
dokázal uspokojivě vysvětlit. A tak jsem ze šuplíku bral dvoje nové karty (vždycky
jsem tam míval, hned pod skripty z politické ekonomie, nejméně deset balíčků
žolíkových a dvakrát tolik mariášových), notýsek a tužku a ze dna skříně vojenskou
maskovací celtu, tiše se z bytu vyplížil a pokud bylo dostatečně teplo, běžel třeba na
Alšovo nábřeží, kde často parkoval nákladní automobil značky Tatra. Z jeho motoru
stékala temná viskózní kapalina a pod jeho mohutnými nápravami se dalo víceméně
jen ležet, ale pokud pršelo, ještě rádi jsme na celtu ulehli proti sobě a partie se mohla
odehrát. Dřív než se řidič Tatry vrátil od milenky a vyrazil do pracovního procesu –
nestávalo se to dříve než kolem šesté - zpravidla jsem Kotrbáčovu výbavu, obvykle
dva tři tisíce korun, vyhrál. Protože Kotrbáč hrál nejen mizerně a kupodivu se nijak
nelepšil, ale ještě ho provázela smůla, někdy k tomu došlo i mnohem dřív – v tom
případě nabídl jako zástavu za chybějící hotovost například manžetové knoflíčky, o
nichž prohlašoval, že jsou z dvaadvacetikarátového zlata. Jako zlatník jsem
kompetentní nebyl, ale slepý taky ne. Přesto jsem předstíral, že mu věřím a půjčoval
mu do další hry pět set. Měl z toho nesmírnou radost. Vzhledem k tomu, že o
vyplacení zástav jsem ho nikdy nežádal, viděl kořena ve mně. Proto mi telefonoval
vždycky, jakmile se dostal k čerstvýmu pečivu, jak rád penězům do hry říkal.
Toho dne čerstvý pečivo, které získával tím, že na ulicích oslovoval zahraniční
turisty – Íčka (Italy), Juchavý (Jugoslávce), Chrochtavý (Nizozemce), Frantíky
(Francouze) nebo Vepře (Němce) – a nabízel za jejich valuty lepší kurs než
socialistické banky, měl už po poledni. Nepršelo, a tak jsme hráli v parku na lavičce.
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Hra se protahovala, Kotrbáč měl co chvíli dardu s bellou a občas i fús, vysoké karetní
konfigurace. Pak ovšem jednu prakticky už vyhranou partii zadal tím, že se špatně
vyuasoval, prohrál ji a průběh se obrátil. Přesto jsem jeho dvě tága vyhrál až o půl
čtvrté a teprve o dalších dvacet minut později i ty tři kiliány, které jsem mu půjčil na
„stříbrný“ řetízek. Dal jsem mu kilána jako štígro a utíkal k Novákům.
Kožíšek v té době už neseděl v posledním boxu sám. S viditelným zájmem
naslouchal mohutnému stříbrovlasému šedesátníkovi se zarudlou tváří, který pil pivo
a nepřetržitě vyprávěl spletité historky, vesměs o vlastních milostných úspěších;
každý ho znal jako Pohádkáře. Neslýchal to rád, takže mu tak ostatní říkali jen za
zády. Na Kožíškův popud ho oslovovali přijatelněji: Andersene.
Kožíšek s Pohádkářem-Andersenem hráli cenzra. Vrchní číšník Lhoták
projevil vůči nim sympatii tím, že jim nepřinesl žádné šlupky nebo dokonce kanoe,
nýbrž karty poměrně neobehrané, byť to byly ty levnější ze dvou druhů na trhu.
Soupeři se dohodli, že pro začátek budou hrát v mezích odpoledního standardu, tedy o
dva kilány se skokem - kdo prohrál, měl právo v následující partii základní sázku
zdvojnásobit.
Pohádkář šrouby míval, ačkoli jejich zdroj byl záhadný. A takový i navždy
zůstal, už proto, že nikdo neměl důvod po něm pátrat. Nejraději sázel na dostihy – od
personálu několika chuchelských stájí dostával informace o tréninkové formě a
zdravotním stavu jejich koní. Dobře za ně platil, a tak nebývaly špatné. Sázel však i
na ty dostihy, kde se musel spolehnout jen na vlastní úsudek - hrozil se totiž hry, na
níž by neměl, jak tomu říkal, interes. Tam už valné úspěchy neslavil.
Karty hrál vcelku slušně, dobře ovšem věděl, že Kožíšek je přece jen lepší.
Bez „interesu“ ale zůstávat nechtěl a kromě Kožíška tu dosud byl málokdo
k dispozici. Když k tomu přidal skutečnost, že právě v něm, na rozdíl od jiných, najde
pro svá vyprávění pozorného posluchače, dal se do hry.
„…její manžel měl akorát odjet na montáž do Lybie,“ říkal právě Pohádkář.
„Lybie?“ zajímal se Kožíšek. „To je daleko.“
„Originál! To bylo na tom to gusto. Povídám jí, milostivá paní…“
Pohádkář moji přítomnost nezaregistroval. Kožíšek ano. To stačilo. Šel jsem si
najít box, který ještě nebyl obsazený.
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Občas – bolestně zřídka, zdálo se nám – se kořen

narodil. Z neznámého

popudu, podobný můře, která si v temnotě také najde světlo osudové svíce, zavítal
mezi hráče nový zájemce o hru. Snad ho vedla jen intuice, snad dal na doporučení
někoho, kdo hráčský svět už navštěvoval, snad se nejprve ocitl na dostihovém
závodišti a tam se dozvěděl, že na dostihy lze sázet i U Nováků, kde se navíc dají hrát
i karty; cesty byly nepochybně různé (v mém případě to byla ta dostihová).
Lhoták a Lída obsluhovali v restauraci, do níž měl pochopitelně přístup
kdokoli. Člověk by očekával, že v zájmu rozmnožení klientely a z toho pramenících
tuzérů nové příchozí uvítají – přesto jsem mohl zas a znovu sledovat, že jim v pobytu
mezi hracími stoly okatě brání. A to s poukazem, že dnes se v restauraci sešli
„kamarádi mezi sebou“ (Lhoták), případně „uzavřená společnost“ (Lída) a
poklepáváním na tabulku „Hazardní hry zakázány!“, umístěnou na skříňkou plnou
hracích karet. Chtěli číšníci svůj klid, nerušený vypovídáním do policejních protokolů
ohledně tvrzení pracujících, obehraných o poctivě vydělané peníze, že zrovna U
Nováků se hrají hazardní hry, mělo-li se jednat o hry ryze „společenské“? Nevím, ale
pokud takovou obavu měli, byla poněkud přehnaná – za dvaadvacet let, po které jsem
je znal, nevypovídali na policii ani jednou.
Postupně jsem dospěl k názoru, že pokusy Lhotáka i Lídy zamezit příchozím
ve vstupu byly jen formální; přirovnal bych je k výstraze na tabulích podél parkových
cest: „V zimě se cesta neudržuje.“ Podobně jako cestář, i číšník mohl v případě
„nehody“ postiženému připomenout: „Nevaroval jsem vás snad?“ Anebo, říkal jsem
si, dodržovali rituál, zděděný dost možná od předválečných číšníků – naznačovali
příchozímu, že na svém vstupu do jiného světa musí výslovně trvat12.
Prohlásil-li příchozí, že na svém rozhodnutí trvá, jako by vyslovil šahádu či
jinou formuli, jejíž vyřčení je pro vstup do jiného světa či přestup na jiné náboženství
nutný. Poté mu už nebránilo nic, jiné hranice než osobní rozhodnutí hráčský svět
neměl. A ve vlastním zájmu mít nemohl, protože jedině nově příchozí mohli
doplňovat jeho přirozený úbytek.
Potkat narozeného kořena, případně rybu, bylo snem každého hráče. Mně se
to za bezmála čtvrt století podařilo jen asi třikrát či čtyřikrát, přičemž kapitálním
úlovkem byl sportovní typ, jemuž se říkalo Sparta Chicago (tvrdil, že za zmíněný klub
12

Bohužel se jich na to nemohu zeptat, oba už dávno zemřeli.
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toho podivuhodného jména hrál fotbal v USA – nikdo jsme tomu nevěřili); miloval
sázky na sporty, zálibu našel i v dostizích a posléze i v kartách, přičemž vždy sázel
vysoko.
Nově příchozí se aspoň na čas stával kořenem svého objevitele, ostatní jeho
právo a la ius noctis primae uznávali a byl-li objevitel přítomen, sami se jako herní
partneři nováčkovi nenabízeli. Objevitel pak zpravidla trpělivě a laskavě zasvěcoval
kořena do sázkových pravidel a každý jeho dobrý tah nadmíru vychvaloval, což bylo
ovšem možné pouze během nějaké hry. Rozdíly v aktuální herní kompetenci se ovšem
nemohly neprojevit: příchozí tak platil zápisné.
Považovali jsme to za rovné – všichni jsme tím prošli. Copak každá myš
nezačínala jako kořen, stejně jako se každý motýl vyvíjí z larvy a každý univerzitní
profesor z vyjukaného studenta?
Výše zápisného se samozřejmě různila. Podle toho, kolik peněz si nováček do
hry přinášel a jak rychle svoji herní kompetenci zvyšoval. Důležité bylo nebejt
hemzavej, zkrotit svou chuť vyhrát všechny jeho peníze okamžitě – „Kořeny si
ochrupávej s citem!“ zdůrazňoval Kožíšek -,

budoucí hráč by mohl propadnout

beznaději, zkysat.
Občas zkysal. To zejména v případě, že se při vstupu do herního světa potkal
s ventrou. Tak se označovala prošermovaná myš, která se zvrhla – převaha v herní
kompetenci jí nestačila, v partii proti nezkušenému mnohdy začala fachčit.
Každopádně nováčka vzala až dolů, což rozhodně nepříspívalo k jeho dojmu, že si
pěkně zahrál; nejednou už nechtěl takovou zkušenost opakovat a pro herní svět byl
ztracený.
Mezi ventrami proslul zejména Cába, otec tehdy nejpopulárnější pražské
prostitutky, okouzlující návštěvníky z kapitalistické ciziny v hotelu Alcron (svými
úspěchy poněkud zpychla, a tak jí konkurentky říkali Z hovna Přemyslovna). Sám
tolik krásy nepobral; byl to tlouštík s vyvalenýma modrýma očima a s růžovou pleší,
na níž mu obvykle vyvstávaly krůpěje potu. Otíral je kapesníkem a tu působil zvlášť
rozpačitým, roztržitým a celkově nešťastným dojmem. Nejeden začátečník se tím dal
zmást a právě s Cábou si k partii rád sedl. Cába ho pak nekompromisně ořízl, za což
ho všichni hráči nesnášeli. Několik let se pak ohyzdnému zjevení vyobrazenému na
žaludském esu, po desetiletí známému jako Bába s nůší, říkalo právě Cába.13
13

Příběh zvenčí: Soudím, že “černé” eso vyzývá k podobným symbolickým reprezentacím v
rozličných prostředích – po invazi do Iráku byly americkým vojákům rozdány karty, z nichž každá se
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Kožíšek přicházel první proto, aby případně uplatnil právo na „své“ kořeny,
kvůli naději na partii s kořeny právě volnými a zejména kvůli snu, že se nachomýtne u
toho, až se narodí nějaký nový kořen. Nejčastěji však musel vzít za vděk partií se
střelcem jakým byl Pohádkář; snadno se mohlo stát, že toho odpoledne prohraje.
Uvědomoval si to. „Víš, jak je to,“ utrousil úsloví, které jsme používali všichni
a mysleli tím něco podobného jako muslim svým „Inšallah“. Všechno se hraje,“
zdůrazňoval mi nicméně opakovaně, „na dlouhou dyštanc.“ Sděloval mi tím, že
výsledkům jednotlivých partií netřeba přisuzovat přílišný význam: „Není důležitý,
abys hrál jak mistr světa. Koukej jen na to, abys hrál líp než tvůj soupeř a sčot udělej,
až s ním odehraješ aspoň sto partií. “
Věřil jsem mu to. Především jsem se rychle zbavil iluzí, že chci-li vyhrávat,
mohu hrát s kýmkoli. S Kotrbáčem (jehož jsem nemusel nijak šetřit, protože už dávno
nebyl nováčkem, který by mohl zkysat) kdykoli a cokoli, s jinými jen někdy a něco,
s dalšími nikdy a nic. I proto jsem nabídky zvolna se trousících hráčů odmítal jednu
za druhou; vesměs mě o hru žádaly myši, které hrály lépe než já už před světovou
válkou.
Krátce po čtvrté hodině bylo ještě možné najít několik boxů, v nichž
„kamarádi mezi sebou“ dosud „nesportovali“; do jednoho z nich jsem se usadil a
začal jsem se věnovat tomu, co jsem považoval za svou parádní disciplínu: vypisování
sázkových kurzů na deset sobotních dostihů klusáků v Budapešti.
Po stole jsem rozložil poupata, jak se bůhvíproč říkalo svazkům dostihových
výsledků, které téměř každý hráč vystřihoval z programů, uchovával nejméně tři
měsíce a zpravidla nosil stále s sebou. Snažil jsem se z nich odvodit indicie pro
stanovení relativních šancí jednotlivých startujících aktuálního programu, čemuž se
říkalo študování.
Nebyla to snadná práce. Už proto ne, že proměnných bylo příliš mnoho: do
úvahy bylo nutné vzít nejen aktuální formu každého koně, charakterizovanou
umístěním v předcházejících dostizích a dosahovanými časy, přepočítávanými na
jeden kilometr, dále jeho rodokmen, dispozice zvládat krátké, střední, nebo
vytrvalecké tratě, schopnosti žokeje a trenéra a pozici na startu, ale zejména je
porovnat s obdobnými kvalitami všech soupeřů. To byl však teprve začátek, po němž
přicházely na řadu rozličné finesy – třeba to, že určitý kůň sice dosáhl mimořádně
podle své důležitosti pojila s některým z 52 nepřátel, které bylo potřeba najít a zajmout, případně
zlikvidovat; pikové eso byl Saddam Husajn (Guardian 14. 12. 2003).
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dobrého kilometrového času, ale v nestandardně „rychlém“ dostihu, takže jeho
výsledku je nutné přikládat menší váhu, nebo naopak to, že pomalý čas byl dosažen
na blátě (trati změklé deštěm), takže ho bylo třeba posoudit shovívavěji... a tak
podobně.
Študování bylo nezbytné jak pro hráče, kteří sázeli, tak pro bookmakery, kteří
od nich sázky přijímali. Hráčova výhoda spočívala v tom, že si mohl svobodně vybrat
na jakého koně a za kolik peněz si vsadí, nadto nemusel sázet vůbec. Bookmaker
naopak musel vypsat kurzy na všechny koně ve všech dostizích a čekat, až si hráč
vybere.
Vypsaný kurz byl matematickým vyjádřením bookmakerova názoru na to,
jaká je pravděpodobnost vítězství či umístění určitého koně. Kurz současně
stanovoval i poměr mezi obnosem, který hráč vsadil, a částkou, kterou mu v případě
trefy bookmaker vyplatí. (Například kurzem 3:1 buk nabízel sázkovému trhu otevřený
kontrakt, že při sázce 100 korun na určitou sázkovou příležitost hráči v případě jeho
úspěchu vyplatí nejen 100 korun sázky, ale nadto i 300 korun výhry). Nejvyšší
pravděpodobnost vyjadřoval nejnižším kurzem, kůň s takovým kurzem byl favorit;
v případě kurzu pari, matematicky charakterizovaným poměrem 1:1 (za 100
vsazených korun dostával sázející zpět svou stovku plus dalších 100 korun výhry)
měl mít stejné šance na vítězství jako všichni jeho soupeři dohromady. Stávalo se, že
favoritův kurz byl ještě nižšší, v tom případě měl mít vyšší šance nežli celé pole
soupeřů a poměr se vyjadřoval nikoli ku jedné, nýbrž ku deseti. (Například poměr
7:10 znamenal, že ke vsazené stovce dostane sázkař 70 korun navíc). Takto oceněný
kůň byl favorit desetinový, horký, hajc, vykřičený. Mnozí kořeni – než je praxe
poučila o opaku - měli sklon nazývat hajc-favorita průchodem, průchoďákem či
tutovkou; dávali tím najevo přesvědčení, že jeho vítězství je jisté.
Kožíškovi tím dělali velikou radost: „Na tuty je jenom smrt,“ opakoval mi
pořád dokola. „Jinak se může stát cokoli. Kdo tohle neví, dojede na to – myslí si, že
to, co je nepravděpodobný, je rovnou nemožný. Ale možný je nejen to, co je
nepravděpodobný, ale i to, co považuješ za nemyslitelný. Stát se může úplně
všechno.“
Co kdybych mu namítl, že na univerzitě mi den co den přednášejí o
„zákonitosti historického vývoje“? Nejspíš by opáčil: „Smůla, že si na takový metly u
mně nic nevsaděj“, nebo něco v podobném duchu. „Není žádná budoucnost,“ svěřil
mi jednou.
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„Žádná budoucnost?“
„Ne. Jsou jenom budoucnosti. Nejmíň tolik budoucností, kolik je v dostihu
koní. A mimo dostih nespočet.“
„Ale každej dostih se jednou odeběhne.“
„Právě. Jedna z budoucností se stane přítomností. Pak minulostí. Ale dokud je
to budoucnost, tak jedna z mnohejch. Kořen to nechce vidět – a právě v tom je
největší fór buka.“
„Aha,“ řekl jsem nejistě.
„Koukni... kdyby se to, co se stane, dalo vypočítat... bejval na hře frajer,
kterýmu se říkalo Kalabis. Byl to nějakej profesor na mat-fyz nebo tak něco. Začal to
držet, dělal buka. Všechno propočítával a ve finále sestrojil logaritmický pravítko.
Mělo dobře půl metru, pousvný části, spoustu číslic. Podle toho vypisoval kurzy. No a
zrovna tenhle Kalabis byl největší kofráko jakýho jsem kdy viděl. Pořád chodil vedle
bot.“
Kožíšek proto sázky na favority přijímal nejraději. Opatrněji se naopak stavěl
k levákům, psům, krakenům - outsiderům s vysokými kurzy, kteří za nízké sázky
přinášely sázejícím vysoké zisky. Stejně nejisté jako výhry favoritů se mu jevily i
prohry outsiderů.
Platnost uvedené teze ovšem podrobil zkoušce praxí jiný buk, zvaný Brejla
(občas také Čichač). Vždy na počátku sezóny nabízel sázkařům, aby v každém
dostihu chuchelské sezóny označili koně, který podle jejich soudu nemůže vyhrát.
Pokud žádný z takových koní nezvítězí, jejich sázka je trefená a on jim ji vyplatí
v kurzu deset ku jedné. Před dubnovým Gomba-handicapem, tradičním začátkem
sezóny, vybral takových sázek na tucty. Nikdy se však nestalo, že by některá z těch
sázek jela ještě v červenci, natož v listopadu, kdy cvalová sezóna končila. Ne, ani
prohry outsiderů nebyly na tuty.
Ale na tuty nebylo ani to, že bookmakerův výpis je správný, že jeho kurzy
šancím jednotlivých koní skutečně odpovídají. Za mylný výpis byl ovšem buk
neprodleně potrestán, právě na jeho chybu hráči čekali. To bylo jejich druhou
výhodou.
Na bukově straně stála ovšem matematická výhoda: suma kurzů na jednotlivé
koně byla vždy nižší než v případě, že by šance bookmakera a hráče byly vyrovnané.
Bookmaker, jak anglická etymologie napovídala, byl tím, kdo „dělá knihu“, čímž se
myslelo cosi ve smyslu účetní knihy. Vyhrát mohl jen jeden kůň, a na toho bylo nutné
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vyplatit výhru. Všichni ostatní prohrávali, sázky na ně uzavřené buk stahoval,
propadaly v jeho prospěch. Buci se proto snažili přijmout sázky na co největší počet
koní, vést tedy svou „knihu“ tak, aby svá rizika co možná omezovali. Staženými
sázkami vypláceli ty trefené – a čekali na vytoužený případ, kdy dostih přejel nějaký
kraken, outsider, na něhož byly uzavřeny zanedbatelné, případně vůbec žádné sázky.
V takovém případě zavírali knihu, slavili triumf.
Matematickou výhodu buků si uvědomoval každý. Ale navzdory skutečnosti,
že za buka se mohl prohlásit kdokoli, nebylo jich mnoho. Hráčům jejich činnost spíš
než hru připomínala práci, kterou museli aspoň předstírat v nepříjemných hodinách
ne-hráčské existence. Sám Kožíšek si nejednou při študování ulevil: „Jako bych
chodil do háku“. Bookmaker měl herní výhodu, a právě proto v herním světě i málo
úcty. O svých prohrách občas okolí cudně informoval, čímž všechny hráče potěšil, ale
o svých výhrách, pokud si zachoval zdravý rozum, nemluvil nikdy. V hráčském
folklóru nehrál hrdinskou roli – ta připadala hráčům, kteří dosáhli pozoruhodných
výher navzdory své matematické nevýhodě. Málokdy se říkalo, že u buků „vyhráli“.
Zpravidla je potrestali, nebo jim dali do makovice.
Sám jsem se k bookmakerské činnosti propracoval postupně. Od uzavírání
sázek jsem se příležitostně dostal i k tomu, že jsem sázku přijal – to v případě, že se
mi buky nabízený kurz jevil jako příliš nízký. To bylo běžné, protože

chyběla

autorita, která by bookmakerské licence udělovala nebo odebírala; nejen sázet, ale i
sázky přijímat mohl každý.
Chábr
Oblíbil jsem si sázky na maďarské klusáky. Zprvu proto, že na rozdíl od
chuchelského dostihového provozu jsem nemusel čelit nevýhodě, plynoucí
z nedostatku informací od trenérů a dalšího stájového personálu; smysluplné kontakty
na budapešťské aktéry neměl v Praze nikdo. Jediné, co Státní závodiště, které sázky
přijímalo prostřednictvím totalizátoru14, sázejícím poskytovalo, byl cyklostylovaný
přepis originálních maďarských programů. Aby je pořadatel stihl nechat přepsat na
psacím stroji (čemuž se v kanceláři hned vedle Prašné brány po léta věnovala jistá
„paní Eva“) a vytisknout, musel mnohé informace vynechat. Proto sázkařům dával
k dispozici například výsledný kilometrový čas každého koně, nikoli však časy na
14

Více o instituci totalizátoru a jeho historii na str 235.
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jednotlivá kola. Nepublikoval ani zprávy, vydávané v Budapešti kolegiem rozhodčích
– třeba o tom, že určitý kůň během dostihu ztratil nějakou část výstroje nebo krvácel
z nozder.

A

už

vůbec

nepřetiskoval

komentáře

k jednotlivým

dostihům,

charakterizující jejich průběh; přitom takřka každý dostih přinášel něco specifického:
některý jezdec musel svého koně vést v zatáčkách až ve třetí nebo čtvrté stopě od
vnitřní bariéry (tím si trať prodlužoval), zatímco jindy vedl nějaký kůň v rovince
s bezpečným náskokem, když se náhle čehosi lekl, zacválal, musel být žokejem
zadržen a vrácen do klusu, čímž nevyhnutelně ztrácel pozici a zpravidla končil
hluboko v poli poražených... skutečný důvod takového umístění se ze suchých
informací pražské verze dostihových výsledků vyčíst nedal. Pro šance dotyčného
koně v dalším dostihu to ovšem mělo zásadní význam. Dostat se včas k originálnímu
maďarsky psanému programu a všechny v něm obsažené informace zhodnotit – to by
byla ohromná výhoda... Šel jsem se optat do Maďarského kulturního střediska.
Jeho zaměstnance jsem zaskočil. Přestože úřadovali v parteru domu na
Národní třídě, málokterý Čech je navštěvoval. Nicméně se zaradovali: nadřízeným
budou moci vykázat nárůst předplatitelů maďarského tisku, byť se to týkalo titulu, o
němž sami v životě neslyšeli. Program, v originále Ügetö Pesti Turf, mi každopádně
zajistili. Počáteční problém s neindoevropskou maďarštinou se nakonec ukázal být
požehnáním; jako bych dostal do ruky knihu, psanou tajným písmem, které mi
dostihové taje otevřelo. Nikdo z těch, kteří na maďarské klusáky chodili dvakrát týdně
buď sázet, nebo sázky přijímat, maďarsky nerozuměl – ovšem jen proto, že nebyli
ochotní se to naučit. Možná to taky příliš připomínalo práci. Upřímně řečeno, dobře
jsem se to nenaučil ani já, obstojně jsem si však osvojil jazyk, používaný Ügetö Pesti
Turfem. Jako v nejedné „branži,“ i tady si člověk vystačil s nějakými dvěma tisíci
slov. Memoroval jsem je místo přípravy k maturitě. Tu jsem pak složil s nejhoršími
známkami, v sázkách jsem se však prosadil.
Mimořádně úspěšná byla sázka na ryzáka jménem Rádzsa, který jako outsider
vyhrál důležitý dostih Nemzeti Díj. Trefil jsem ho v kurzu 20:1 právě u Kožíška. Ten
by jinak zavřel knihu, a proto se na mně poprvé podíval se skutečným zájmem. Začal
přemýšlet, jestli má výhra byla jen výsledkem momentálního brusu, nebo signálem
kompetence, která by mohla mít trvalejší charakter. Když jsem u něj o týden později
trefil pětiletého Örömhíra v kurzu 8:1, začal se přiklánět k druhé možnosti.
„Örömhír, to značí Dobrá zpráva,“ sdělil jsem mu v opojení z výživné trefy.
„Originál? Jsi Maďar?“
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„Ne.“
„Aha,“ řekl Kožíšek. Později toho večera, při čekání na výsledek posledního
dostihu, si ke mně přisedl a bez okolků mě oslovil: „Ty máš nějakýho fóra.“
„Jakýho fóra bych moh mít?“
„Čekám, že mi to povíš. Rozmysli si to – když se mi to bude líbit, třeba tě
vezmu do firmy.“
Byla to jedna z těch nabídek, které se člověku zdají nemyslitelné, a přece je
sem tam dostane. Něco jako vítězství totálního krakena. Sám Kožíšek mně, na hře
zelenáči, nabízí chábrování?
„Ve firmě?“
„Nejsi hluchej. Já taky ne. Poslouchám.“
„Kdybych, říkám kdybych, nějakýho fóra měl, proč bych se měl spíchnout?“
„Protože jako hráč ho pořádně nezužitkuješ. To můžeš jedině jako buk. A to
bejt nemůžeš, poněvadž tomu nehovíš.“
„A ty jo.“
„Jen trochu. Ale pořád víc než ty. Aspoň nebaštím ty největší jógry.“
„Takže já řeknu, jakýho mám fóra, a ty mě naučíš dělat knihu.“
„Když se mi tvůj fór bude líbit.“
Svěřil jsem se mu.
„Jo tak,“ řekl mi Kožíšek. „Čekal jsem, že máš z Pešti nějaký hlášky, že ti
někdo posílá tipy ze stájí. Jako že kdo vyhraje. Ale na to se už vořízla spousta kořenů,
do toho bych nešel. Daleko lepší by byla hláška, že nějakej favorit nevyhraje, třeba
proto, že ho žokej zatáhne, jenže to je šméčko, a to mě nezajímá, protože každý
šméčko jednou upadne, pak jsi natřenej a nikdo už to u tebe nesehraje. To, co říkáš, je
ale rezónní.
„To jo,“ souhlasil jsem živě.
„Teda...“ pokračoval Kožíšek, „do určitý míry. Zvyšuje to tvoje šance oproti
hráčům, ale nemysli se, že tvoje info je dostatečný. Je jen o něco míň nedostatečný,
než mají jiný. Pokud si tohle nevtlučeš do hlavy, budeš stejnej kořen. I kdybys
nakrásně znal všechno, co se stalo, nikdy z toho nevykoumáš, co se stane. Ale jinak...
vcelku máš dobrej fór. Jestli chceš, dej si do firmy díl. Já si nechám dva.“
„Dobře.“
„A já s tebou budu v chábru jen když to študování budeš dělat pořádně.
Vypíšeš v každým dostihu každýho koně nejen na vítěze, ale i na plac. Já tvý kurzy
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zkouknu a upravím.“
„Upravíš je podle čeho? Když to budu mít vyštudovaný líp než ty?“
„Podle toho, co musí buk taky znát a ty to ještě neznáš...“
„Dobře.“
„A když do firmy zatopíš vždycky aspoň pět talířů. Černej nechoď.“
„Dobře.“
„A když si nebudeš nic – ani kurzy, ani šteks - zapisovat. Všechno si budeš
jen pamatovat.“
„Zkusím to, ale třeba to nedokážu....“
„Když něco zapíšeš, tak jen čínou. Umíš čínu?“
„Jasně,“ potvrdil jsem znalost zrychleného, svérázného zápisu čísel, který se
používal při karetních partiích.
„Já tě naučím ještě jiný znaky pro jiný účely.“
„Dobře.“
„A budeš si pamatovat, že jako buk jsi stroj. Když tě trefěj, ať tě ani
nenapadne kňourat.“
„Proč?“
„Protože nechci, aby někdo říkal, že mám chábra nechuťáka.“
„Dobře.“
„A nikdy,“ podíval se mi vážně do očí, „a to je nejdůležitější, na mě nezkusíš
postavit luftbalón.“
„Samozřejmě.“
„Tak jo,“ řekl Kožíšek. „Dáme cigáro.“
„Tak jo.“
Kožíšek vylovil z měkké krabičky startku. Promnul jí, až se z ní dost tabáku
vysypalo, trochu ji pomačkal, letmo přelízl a vzápětí nečekaně silným hlasem
zazpíval. Napodobil melodii italského hitu, jehož věhlas pronikl až do
Československa: „Fumáre! O-ho-ho-hó, cantáre!“
Škrtl jsem sirkou, zapálil mu pokroucenou cigaetu a na italštinu odpověděl
maďarštinou: „Szégyen arra, aki rosszad gondol.“ 15
Nedal na sobě znát, že tomu nerozumí, jen pomalu vyfoukl kouř ke stropu a
pokoušel se z něj, marně, dělat kroužky.
Sledoval jsem kouřové klikyháky, jako by svými znaky nadepisovaly novou
15

Hanba tomu, který špatně smýšlí.
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kapitolu v mém hráčském příběhu. Chábr... zvláštní instituce. Ve společenství, kde se
každý principiálně nacházel ve stavu bojovné rivality vůči všem ostatním a nikdo to
nezakrýval, to byla smlouva mezi dvěma nebo více hráči (prochábrovali se,
schábrovali, jeli v chábru) o vzájemné podpoře. Jako jiné hráčské smlouvy, ani tato se
nepodepisovala a nebyla vynutitelná, o to však byla nezpochybnitelnější. Vyplývalo
z ní, že jeden chábr se na druhého může plně a slepě spolehnout.
Jakmile jeden z chábrů získal relevantní sázkovou informaci, okamžitě s ní
seznámil toho druhého. Vypomáhali si v případě, že jednomu došly broky. Vymýšleli
procesy pro dva nástroje. Jen zčásti je to romantická ozvěna mušketýrského hesla
„Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Nemyslím, že má ryze morální inspiraci;
povstává hlavně z úvahy, že člověk mezi lidmi se bez spojence neobejde. V našem
případě si Kožíšek měl být jistý například tím, že přijmu-li sázku v určitém kurzu,
nebude to proto, že bych po tajné domluvě se sázkařem onen kurz předal s úmyslem
se o případný zisk, dosažený na Kožíškův úkor, později rozdělit. A já jsem si měl být
tímtéž jistý u něho.16
U hráčů ovšem platilo, že chábr má jen tu platnost, která se předem vyjedná.
Kožíšek byl mým chábrem na „Maďarech,“ v Chuchli ovšem chábroval s Knězem – a
v Chuchli měl stejně neomezený nárok pokusit se mě legitimním způsobem obehrát,
jako já jsem měl nárok vyklofnout něco z něho. „Vyjednaná platnost“ se pak už vůbec
nevztahovala na sféru ne-hráčskou. Kožíškovi jsem o sobě neřekl nic, zatímco on mi
tehdy nesdělil ani své občanské jméno, ani věk, ani bydliště, ani příbuzné, ani vztahy
k ne-hráčům. V ne-hráčském světě bych od něj neočekával žádnou pomoc a podporu;
to však byla ryze akademická otázka, protože v takovém světě jsme se nepotkávali.
Tenkrát jsem si to nemyslel, ale dnes mám přece jen dojem, že si mě Kožíšek
z nějakého důvodu oblíbil. A jedině z toho důvodu mi nuance hráčských strategií i
základní ustanovení hráčského morálního kódu začal postupně předávat. Už proto, že
byly tak odlišné od těch, které vyznával ne-hráčský svět, v němž jsem vyrostl, jsem je
často – příliš často – nebyl schopen hned vstřebat a přijmout.
Každopádně jsem toho dne vstoupil do učení ke svému mistrovi.
16

V dalším průběhu svého hráčského života jsem měl ještě několik chábrů. Byla to nejproduktivnější
ze strategií, o něž jsem se mohl v soupeřivé sféře opřít. Když jsem po zhroucení reálného socialismu o
dvacet let později vstoupil do soutěží ne-hráčského světa, chábry, nalezené mezi hráči, jsem si tam
přivedl (lze ovšem říci i to, že oni si přivedli mě). Dál jsem se slepě spoléhal na jejich slova, ačkoli už
nešlo o stokoruny, ale posléze o miliony dolarů. Dnes vím, že především díky tomu jsme mezi
vzájemně se zrazujícími, instituci chábra nevyznávajícími lidmi ne-hráčské společnosti, mohli bojovat
a obstát.
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Výpis
Před šestou hodinou jsem měl program víceméně vyštudovaný.
Výsledky zkoumání mi nepřinesly zvláštní radost; všechno nasvědčovalo
tomu, že favorité jednotlivých dostihů jsou favority oprávněnými. A pokud měl buk
„umírat s favoritem“...
Výmluvný příklad nabízel hned první dostih.
Na startovní listině bylo deset koní podprůměrné třídy. Vedli je průměrní
jezdci. Výjimkou mezi nimi byl Ferenc Menyhért, který si však velké ambice dělat
nemohl – měl tu Ultra Hanover, kdysi dávno (snad před půl rokem) slibnou klisnu
s výborným rodokmenem, ale byla poslední dobou beznadějně z formy. Ultra
Hanover snad mohla mít nárok na distinkci „třídová kobyla,“ nicméně Kožíšek trval
na tom, že „forma tluče třídu,“ a tak jsem ji vypsal 30:1. K tomu jsem přidal mentální
poznámku, že začnu na 20:1, protože nějakému křapíkovi by se i to mohlo zdát dost a
mohl by se vypustit.
Zdálo se, že čerstvou formu mají jen tři ze startujících: Tünemény, Utópia a
Topáz. Nejvíc mě zaujala poslední zmíněná. V předchozím dostihu doklusala jako
druhá za vítězným favoritem Újoncem, formu tedy naznačila. Její průměrný
kilometrový čas měl hodnotu 1:32,4 minuty. To věděli všichni, kdo si přečetli českou
podobu maďarského programu, jenže originální Ügetö Pesti Turf podával i další
údaje, například tento: První kolo Topáz zaklusala v čase 1:38,0, druhé však v čase
1:26,7, daleko nejrychleji ze všech startujících. V prvním kole se jí patrně něco
přihodilo. Komentář maďarského programu to zaznamenal: „Újonc állt az élre, de a
befutóban csak nagy küzdelemben tudta kivédeni a táv elején hibázó Topáz
támadásat17.“ Snadno jsem si tajemná slova kouzelné knihy přeložil: „Újonc se
prodral na špici, ale v rovince až po velkém boji dokázal odrazit útok Topáz, která
předtím během dostihu chybovala.“
Z uvedeného vyplývalo, že Topáz je schopna lepšího výkonu, než minule
zaznamenaných 1:32,4. A na vítězství v tomto dostihu by jí bohatě stačila
„jednatřicítka“ (čas 1:31,0). V tom případě byla její šance na vítězství vynikající.
Mluvilo něco proti ní? Jistě to, že její jezdec László Fülöp nepatřil ke špičce.
17

Ügetö Pesti Turf, XXVII. ročník, výsledky dostihu číslo 298, publikované ve 41. čísle, 1. května
1972
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A pak hlavně to, že chybovala (zacválala, musela být přivedena opět do klusu a než se
o to Fülöp postaral, ostatní koně ji předběhli), což jsem si mohl vyložit i takto: Topáz
má sklon dělat chyby. Takže je naopak výhodné kurz na ni zvýšit a sázky tím přivábit
– v naději, že chybu udělá znovu a tentokrát už ztrátu nedožene.
Prošel jsem proto osm dalších předchozích dostihů, jichž se Topáz účastnila.
Zacválala ve dvou z nich; jednou skončila hluboko mezi poraženými, podruhé (právě
ve svém předchozím dostihu) ztrátu dohnala a doběhla druhá. Usoudil jsem, že
zpravidla kluše čistě. Jako reálné šanci odpovídající kurz jsem stanovil: 7:10. To
znamená, říkal jsem si, že jako buk bych ji měl nabízet v kurzu 5:10, zatímco jako
hráč bych ji byl ochoten vsadit v kurzu minimálně pari.
S podobnou pečlivostí, kterou jsem nikdy nevěnoval žádnému z předmětů na
střední nebo vysoké škole, jsem posléze prošel všech deset dostihů sobotního
programu. Žádného neprávem podceňovaného outsidera, který by reálnou šanci
nějaký dostih přejet a pomohl nám zavřít knihu, jsem v něm nedokázal objevit.
„Je hodně budoucností,“ opakoval jsem si nicméně a snažil se věřit v ty z nich,
které vítězství favoritů a s tím spojené bookmakerské prohry nepřinesou.
Zvedl jsem se a šel se podívat, jak si vede Kožíšek v souboji s Pohádkářem.
Právě odehrál poslední štych jedné z partií, vyjmul zpoza ušního boltce špačka své
inkoustové tužky a zapsal soupeři: OI, zatímco sobě V. Znamenalo to, že Pohádkář
uhrál 120 bodů, zatímco Kožíšek jen 50. Za zjevně nevalné situace by bylo nevhodné
žádat ho o konzultaci mého kurzového výpisu. Sám mi to naznačil tím, že položil na
stůl pravici lehce sevřenou do pěsti. Znamení: OK. Neboli - jdi sázky nabrat, s tvým
výpisem souhlasím, ať je jakýkoli.
Cestou zpátky na své místo jsem zaznamenal, že hráči cenzra, bulky, dardy a
žolíků (mezi Čechy oblíbenému mariáši se vyhýbali, ten se většinou hrál o
desetihaléře a patřil do „normálních“ hospod) už zaplnili všechny boxy. Přicházeli
stále další, ti se však museli spokojit s tím, že si jen na některé partie přisadí.
Zpravidla nečekali dlouho, protože některému z hráčů nestačil obnos, o který byl jeho
soupeř ochotný hrát, a tak před zahájením další partie „vedlejší“ sázky okolostojících
rád přijal. Pokud přece jen všechny zájemce neuspokojil, vesměs se nabídl někdo
další, kdo takové sázky přijal. Posléze tak proti sobě nehráli dva hráči (i když jen ti
drželi karty v rukou), ale dva týmy a někdy – o pátečních podvečerech spíš obvykle –
byla na některou partii mnoha různými účastníky vsazena skutečná houžev, i několik
tisíc korun. A právě to, výše finanční částky ve hře, a nikoli herní kompetence
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soupeřů, odlišovalo „zajímavou“ hru od „nezajímavé“. V „obyčejném“ světě by se
sotva stalo, aby oproti zápasu, v němž proti sobě nastoupila světová jednička proti
dvojce, dalo obecenstvo tenisového turnaje přednost souboji dvou kvalifikantů – na
hře se to nicméně v případě, že proti sobě sice hráli dva zelenáči, ale na jejich utkání
se hodně sázelo, stávalo běžně.
Také jsem si na některou partii rád přisadil. Zejména, když hráli vyhlášení
mistři – mohl jsem se rychle se učit. A to nejen ryze herní taktiky, ale i zdánlivé
marginálie, jako například to, jak si v ruce řadili rozdané karty – myši nedávaly karty
stejných hodnot či barev vedle sebe, takže soupeři o kvalitě svého listu nenaznačovaly
vůbec nic.
Kromě hráčů karet ovšem v této době proudili k Novákům i ti, kteří si hodlali
vsadit především na dostihy. I na „Maďary“. Doufal jsem, že si vsadí i u naší „firmy“.
Bylo krátce před půl sedmou večer.

Přemysli, už na to nemysli
Hráčů v zadním traktu kavárny U Nováků valem přibývalo. Čemu se věnovali,
než prošli dveřmi na hranici „obyčejného“ a hráčského světa? Ať to bylo cokoli,
vynořovali se ze sociální sítě pracujících, kteří zpravidla neměli důvod pracovat.
Pobyt v té síti nepovažovali za život hodný toho jména, ale jen za čekání, patrně
nezbytné, na život na hře. Pouze tam, uprostřed lomozu nabízejících se a vzápětí
mizejících příležitostí, se člověk svými skutky mohl u-skutečňovat a jenom sám sobě
a osobní přízni či nepřízni tajuplné síly, která řídila náhodu, přičítat své nezdary i
úspěchy. O podobě své existence před těmi dveřmi nikdo nemluvil a nikoho ani
nezajímala; i sebezelenější zelenáči tohle nevyřčené pravidlo okamžitě vycítili.
Nikoho proto nepřekvapovalo, že příchozí vesměs nechávali přede dveřmi i svá
občanská jména.
Jakmile si osvojili identitu hráčů, přijali i jména, pod nimiž je znali ostatní
hráči: Kostra, Baron, Siki, Kulhavej ďábel, Bydžovák, Mydlinka, Chlup, Maxa,
Kuthajl, Motejl, Ječivej, Vočko, Hron, Mazlík, Johnny z Vyšehradu, Nos, Kolínko,
Čapala burda, Masíčko, Blecha, Učitel, Vajíčko, Kivásek řečený Kivi dělá divy,
Manžel, Karbanátek, Nouza, Tancmajstr, Mlíko, Prckobylka, Guly, Káca, Gančo,
Burčák, Pepa Xaverov alias Pupča, Moucha, Garči, Šedivka alias Lenin, Škodovka,
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Markýz, Lampión, Kožená kalhota, Táler, Brumla, Venca od vody, Kofroň, Větrník,
Čápa, Sasínek, Ali, Noční pták, Ovčička, Bechyně, Dým, Pašerák, Pamatovák,
Rumcajs, Karbanátek, Chlumák, Na vrata, Berlička, Tabule, Pasdíra, Červ, Paleček,
Džígo, Klusák, Prodloužená jízda, Žmoula, Bobr, Nadlesní, Čáslavák, Buki, Packa,
Togo, Lišák, Eda Elektrika, Pyžamo, Rosomák, Menachem Begin, Peťulák neboli
Kristus, Příbramák, Zebřička, Zavich, Tácek, Sparta Chicago, Řek Iotis, Skořápka,
Velkej Cikán Karči, Starosta, Franta Vinárník alias Šutera, Vaňha, Starej Paralýza,
Táta, Cína Jelínek, Čochňa, Čubík, Budík, Pinďa Fialka, Manšestrák, Kapr, Zelenina,
Karfiol, Kapusta, Citrón, Banán, Hruška, Kytička číslo jedna, Pizizubka, Meduna,
Bimbas, Rio, Šlapatón, Ezop...
Všechny přezdívky vznikaly ad hoc, většinou ve chvíli, kdy hráči mezi sebou
nově příchozího zaregistrovali. Poměrně často se stávalo, že se pojily s nějakou
událostí sázkového světa, především s nějakou excelentní trefou. „Hodnej Jamík“ a
„Zlej Jamík“ se jako mladíci vynořili z neznáma a společně trefili outsidera téhož
jména (pamatuji na to, Jamík byl přerostlý kůň ze stáje Motěšice a za nevídaného šera
vyhrál poslední dostih jednoho z podzimních odpolední. Stál 6:1 a všichni buci
dostali do makovice), „Waldner“ zkasíroval sázku na stejnojmenného švédského
stolního tenistu, „Kodeš“ na tenistu Kodeše, „Hrazdíra“ byl úspěšný při sázce na
cyklistu Hrazdíru během jedné z etap Závodu míru. „Menyhért“ rád sázel na koně
maďarského trenéra Menyhérta, „Minařík“ na „rita“ chuchelského žokeje Minaříka.
Ve zmíněných případech ovšem nebyly konkrétní okolnosti konkrétní sázky
podstatné; důležitější byl obecný vzkaz: tento člověk je schopen chovat se jako hráč.
Ale ani to nebylo nutné. „Vajíčko,“ „Citron“ a „Salámek“ někomu připomněli
zmíněné potraviny; stačilo to. Kožíšek, jak jsem se od jeho vrstevníka Palečka
dozvěděl až po letech, se jako jediný z celé rodiny vrátil z koncentračního tábora;
bylo mu tehdy patnáct let a neměl nic než prodřený kožich, který mu kdosi daroval.
Na dostihy a na karty v něm chodil bez ohledu na počasí.
Původ většiny přezdívek zůstal ovšem nejasný navždy. „Prokurátor“ ve
skutečnosti prodával ryby, zatímco skutečnému koncipientovi u Mětského soudu se
říkalo „Prckobylka“. „Zelinář“ nikdy neprodával v obchodě se zeleninou; „Vaňha“
pracoval jako vrchní číšník v rybí restauraci jedné z pasáží Václavského náměstí,
známé i v sedmdesátých letech jako „U Vaňhy“, přestože skutečný restauratér Vaňha
už o čtvrt století dříve emigroval. „Cína Jelínek“ neuměl ani kreslit, ale bez ohledu na
to vešel ve známost pod jménem kdysi poměrně oblíbeného malíře. Škodovka se
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nejmenoval Škoda a nevlastnil automobil spojovaný s takovým jménem, „Doktor
Žužu“ neměl žádný akademický titul, podobně jako „Munďavka,“ zvaný i „Doktor
Mundy“. „Kočička,“ přezdívaný také „Inženýr,“ nechoval kočky a byl sotva
gramotný. Podobně „Študák“ nikdy nic nestudoval a „Kněz“ sotvakdy vstoupil do
kostela. „Červ“ nebyl hubený, „Pamatovák“ si mnoho nepamatoval. „Číňan“
v žádném případě nebyl Číňanem, „Bulhar“ měl s Bulharskem společné pouze to, že
ho balkánská policie zadržela kvůli udání, že v nějakém letovisku dával víka (nabízel
turistům zábavu prostřednictvím šme-hry zvané také „skořápky“), zatímco skutečný
etnický Bulhar byl znám jako „Petkov“ (jeho občanské jméno znělo ovšem úplně
jinak) – kdosi z hráčů vyslovil domněnku, že „každej Bulhar se jmenuje Petkov,“
čímž o jeho jménu bylo rozhodnuto. Málokdo proti tomu protestoval, žádný
z nemnoha vzesených protestů nebyl plně úspěšný.
Vždycky to bylo jen náhodou, bezmála omylem, když jsem nějakého hráče,
jehož jsem po léta znal pod jmény a la Masíčko, Lenin, Guly nebo Kakraholtík, potkal
v ne-herním světě a stal se svědkem toho, jak tam funguje. Valná většina z těch
setkání byla nepříjemná a jistým způsobem nepatřičná, jako by k nim docházelo
nedopatřením. Jedné pondělní noci na sklonku osmdesátých let jsem například
navštívil v doprovodu své ženy vinárnu U zelené žáby, kam po chvíli dorazil velkej
válec známý jako Kytička číslo jedna; předchozí noci mě, jako bankéře v karetní hře,
častoval nejrůznějšími jízlivostmi a samozřejmě mi tykal – teď mi nabízel „květiny
pro dámu“, kterou tituloval „milostivá paní“ a posléze mi obřadně děkoval za nevelké
zpropitné. Sebeméně na sobě nedal znát, že bychom se znali, podobně jako jsem to
nekvitoval ani já. Trapně nám nicméně bylo oběma; uvědomovali jsme si, že role
hosta a prodavače květin jen hrajeme, jako by z donucení; skutečně svobodně jsme se
chovali jen na hře.
Každopádně mi trvalo téměř čtvrtstoletí, než jsem si udělal ucelenější obrázek
o tom, z jakých lidí se hráči rekrutovali a došel k závěru: ze všech. (Přesněji řečeno:
ze všech mužů. Sem tam se nějaká žena vyskytla na dostizích nebo u partie gotesu,
ale hráči se i v tom případě ptali jen na to, kolik peněz může vložit do hry a v zásadě
považovali takovou ženu za poněkud svéráznější druh muže). Hrát chodili starci nad
hrobem i mladíci mého věku. Uhlíři, učitelé, údržbáři, účetní, úředníci, uzenáři...
Taneční mistr, lékárník, redaktor sportovní rubriky deníku Práce, vedoucí obchodu
Ryby-drůbež, asistent produkce z filmových ateliérů na Barrandově, manažer
oblíbených zpěváků Michala Tučného a Václava Neckáře a jejich kapel, knihkupci,
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československý reprezentant v basketballu, vynikající juniorský tenista, číšníci,
středoškolský profesor češtiny. Jeden vedl financování československé větve
ropovodu Družba, jiný expedici modřanské čokoládovny Orion. Další byl
penzionovaným

šéfem

Státního

statistického

úřadu

(funkce

srovnatelná

s ministerskou), v ne-herním světě by se sotva kdy potkal s člověkem, který během
dne hubil potkany v pražské kanalizační síti (Kristus), nebo omýval mrtvoly v
prosektuře Na Moráni (Hora), U Nováků, v Uranii nebo v Juliši však s nimi usedal
k jednomu stolu a setrval tam při karetní hře a sázkách téměř na cokoli dlouhé hodiny.
Někteří hráči měli akademické tituly, jiní v životě nepřečetli jedinou knihu.
Bydleli v rozlehlých bytech v Pařížské ulici nebo v hanspaulských vilách, zatímco jiní
se tísnili v dělnických ubytovnách či přespávali v maringotkách na okraji rozličných
stavenišť. Mnozí žili v Praze, jiní za hazardní hrou přijížděli z Jihlavy, Pardubic,
Nového Bydžova, Kralup, Brna, Litoměřic, Plzně, jakož i z vesnic přímo od
zemědělských strojů nebo dokonce z lesních samot (hráč střídavě známý jako Revírní
a Nadlesní se ani nezdržoval převlékáním ve své hájence a pátek co pátek se
k Novákům dostavil v lesnické uniformě s knoflíky vyřezanými z parůžků). Byli tu
nejen svobodní, rozvedení, ovdovělí, ale stejně často i ti, kteří měli stálé vztahy,
rodiny, děti, vnuky. Heterosexuálové i homosexuálové, chudí i relativně movití, Češi,
Slováci, Židé i Cikorky (Romové), tetovaní hromotluci s dlouhými kriminálními
záznamy i příkladní občané, kteří nosili bílé dederonové košile a nedostávali ani
pokuty za špatné parkování.
Různorodí byli doslova v každém ohledu: Mlíko vystupoval v tom, co
socialismus považoval za televizní reklamu na konfekci, dvoumetrový brunet
Rumcajs budil dojem drahého gigola s působištěm na zaoceánském parníku, zatímco
Kapusta měřil asi stočtyřicet centimetrů a jeho obličej pokrývaly nesčetné bradavice.
Pokud ale právě zmíněný Kapusta měl ten večer do hry dost peněz, byl pro ostatní
hráče nesrovnatelně zajímavější, nežli pohledný, ale v té chvíli finančně suspektní
Rumcajs.
Ve společnosti, která sama sebe definovala jako „tábor míru a socialismu“
stojící v ostré dichotomii proti táboru „imperialismu,“ pracovala s obrazem „na naší
straně barikády – na opačné straně barikády,“ neustále upozorňovala na „třídně
rozdělený svět“ a pro níž byly klíčové takové distinkce jako straník či nestraník,
případně „vyloučený ze strany“ nebo jen „vyškrtnutý ze strany,“ měly režimem
vypracovávané „kádrové profily“ a nomenklaturní seznamy jednotlivců pro
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společenskou trajektorii klíčový význam. Na hře však nic takového neexistovalo, a
tak se běžně setkával válečný letec z RAF za jedním stolem s kolaborantem z doby
německé okupace, někdejší političtí vězni pracovního tábora v Jáchymově s dříve či
dosud stále vysoce postavenými komunisty a lidé s cestovními pasy s těmi, jimž režim
možnost cestování odpíral. Někdejší majitelé manufaktur, činžovních domů,
architektonických kanceláří, velkostatků – a mezi nimi muži, kteří jim po
komunistickém převratu chodili ty majetky ve jménu „lidu“ zabavovat. Nejméně
sedmdesátiletý Kapitán za války bojoval ve Francii, zatímco Pták v téže době nabízel
Židům odcházejícím do koncentračních táborů úschovu jejich šperků či obrazů, což
ovšem i těm nemnoha z přežilých pak v míru zapřel...
Ale jak nejednou konstatoval Hašile, hra byla důležitější než osobní minulost,
než minulost vůbec, než cokoli. Formuloval to následovně: „Přemysli, už na to
nemysli.“ Za ta léta jsem ho slyšel pronést tu formulku po karetní partii či skončeném
dostihu nejméně tisíckrát; nabývala povahy rituální výzvy. Přežila i svého tvůrce a
pokud vím, občas zazní u karet dodnes.
Kožíšek se mi stejný imperativ snažil vštípit také. Nesčetněkrát jsem od něho
slyšel: „Koukej se živejm do očí ! Ne mrtvejm do prdele.“
Srdce jako kníže Rohan
O půl osmé jsem měl na sobotní dostihy maďarských klusáků už nějaký šteks,
ale hra nebyla valná. Nejvyšší individuální sázku, za tisíc korun, uzavřel Lapiduch na
poslední dostih, vsadil núr ajns na koně jméném Sámán.
Příliš jsem se nedivil, maďarští klusáci nikdy nedosáhli popularity,
srovnatelné s rovinovými dostihy konanými ve Velké Chuchli. Mnozí hráči
každopádně setrvávali u rezehraných karetních partií - čekali, až se dostaví
bookmakeři a zveřejní své kurzy na neděli.
Teď už tu osmdesát míst u stolů hostům dávno nestačilo, a tak početní
„kamarádi mezi sebou“, osudem věru pestře svolaní, postávali mezi stoly a s poupaty
a dostihovými programy v rukou se shlukovali po rozích. Vyměňovali si zjištění,
která z dostihových výsledků vyštudovali a většinou přitom kouřili, zpravidla ty
nejlevnější cigarety; pod nevysokým stropem rostl šedomodrý oblak.
Na rozdíl od maďarských dostihů mohli hráči ty chuchelské přímo sledovat.
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To byl důležitý, ale nikoli nejdůležitější důvod jejich atraktivity. Tím byla skutečnost,
že kdekdo znal rajťáky, trenéry, pucáky, futráky a další stájový personál, od něhož
dostával zprávy o zdravotním stavu koní a jejich výkonech při rychlých pracech
v tréninku. Těmto zprávám se říkalo hlášky.
V předchozím dostihu mohl kůň podat nevýrazný výkon, ale dobrý čas
z rychlé práce - ten ovšem znali jen nemnozí, neboť stáje chodily s koňma ven za
rozbřesku a stájový personál důtklivě dohlížel na to, aby je konkurence nesledovala mohl signalizovat vzestup jeho formy. Klíčová však bývala zpráva, že minule
předvedený, zpravidla nepřesvědčivý výkon určitého koně netřeba brát v potaz,
protože stáj nešla na dostih, žokej koně zatáhl, udělal curykšnypra. To sice bylo proti
pravidlům, ale prokázat se to dalo jen obtížně – a rozhodně nebylo možné to
z výsledků vyštudovat. Proto takový kůň nebýval v dalším dostihu favoritem. V tom
případě často přišla od zasvěcených hláška, že nyní stáj na dostih půjde – už kvůli
kurzu, který z uvedených důvodů nemohl odpovídat skutečnému stavu věcí, a tak byl
bookmakerem předaný.
Jako všechny „výrobní prostředky“, i dostihové koně socialistický stát dávno
znárodnil. Vlastnil je prostřednictvím hřebčínů, státních statků a jednotných
zemědělských družstev. Disponovali s nimi však trenéři a žokejové. Ti svým
nadřízeným dovedli zdůvodnit prakticky cokoli, takže mívali volnou ruku a svůj
příjem mohli během sezóny zvyšovat všimným od hráčů, kteří se jim za kvalitní
hlášky revanšovali. Těm nejštědřejším volali ze stájových telefonů přímo na
pracoviště.
Hlášky dávaly informovaným hráčům pocit, že oproti bookmakerům mají
výhodu, kterou by bylo hříchem nevyužít. Měly však problematickou povahu:
navzdory logickému zájmu zúčastněných na jejich utajení aspoň do doby, než si na
příslušné koně bude možné vsadit, často předčasně unikaly mezi širší okruh – v tom
případě se buci klepli a kurzy upravili; ostatně i mnozí bookmakeři měli mezi
stájovým personálem své zpravodaje. Situaci nadto komplikovala skutečnost, že
zatímco některé hlášky byly na frontu, fromkové, rovné (pravdivé, či aspoň poctivě
míněné), jiné vstupovaly do hry jako úmyslně zavádějící, fórové, levé, křivé. Někdy je
iniciovali sami trenéři, a to v případě, že adresát jejich zpráv přestal topit, že se tedy
nerevanšoval dostatečně, případně vůbec. Z výchovných důvodů pak často takového
pana Vopatrnýho poslali do lesa, podali mu úmyslně zavádějící informaci. I taková
ovšem mezi hlášky vstupovala a z povahy věci nebylo snadné ji jako zavádějící
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posoudit.
Hlášky navíc mohl dát do oběhu kdokoli, a to se záměrem sázkový trh
znejistit, rozkolísat a ve vhodný okamžik z toho těžit. Jednoduchý příklad ze složité
praxe: rozšířit zprávu, že favorit určitého dostihu je špatně zakovanej (doprovázené
detaily hnisu, vytékajícího z rány), nebo trpí například šimbajny (zánět okostice ve
spěnce, k němuž jsou zejména dvouletí a tříletí angličtí plnokrevníci náchylní). Pak se
mohlo stát, že sázkaři se od favorita odvrátili, vsadili si na jiné koně – a tím jejich
kurz nutně snížili, zatímco kurz na favorita, na něhož se nesázelo, stoupl. V té chvíli
si autor fórové hlášky na favorita, který byl ve skutečnosti naprosto zdravý, vsadil.
Popisuji situaci jen v nejhrubších rysech: tvorba

a neustálá proměna

sázkového trhu byla nekonečně složitější (už proto, že kromě na vítěze se sázelo i na
zumístění mezi prvními dvěma, třemi, čtyřmi či dokonce pěti koňmi, čemuž se říkalo
tabule). Za důležité nicméně pokládám konstatování, že skutečné šance bylo možné
odhadovat jen obtížně. I sebevykřičenější hláška do poslední chvíle připouštěla
výskyt mnoha různých budoucností a bookmakeři na to spoléhali.

„

Víš, co musí mít buk hlavně?“ položil mi jednou Kožíšek další z kontrolních

otázek.
„Vypisovat kurzy tak, aby ho myši nevzaly na počty?“ snažil jsem se naznačit,
že základní matematické poměry u sázek už jsem zvládl. Že třeba vím, že jako rovný
kurz proti kurzu pari je také pari, zatímco proti kurzu 2:1 je to 5:10 a proti kurzu
1,5:1 zhruba 6,6:10, že akovka pari na pari činí 3:1, že při mrtvole (současném
doběhu dvou koní do cíle) je kůň startující s kurzem 5:1 vyplácen v kurzu 2:1,
zatímco při kurzu 1,2:1 má sázející v takovém případě dostat šedesát procent svého
vkladu, že chce-li někdo vsadit na dva koně, z nichž každý je ohodnocený kurzem
3:1, jako na jednu sázkovou entitu, je odpovídající kurz pari... a tak podobně.
„Říkám hlavně,“ upozornil mě guru.
„Přehled? Aby rozeznal fórový hlášky od rovnejch?“
„Zkus to ještě jednou.“
Nevěděl jsem.
„No přece srdce, ty křapíku. Srdce jako kníže Rohan.“
„Srdce? Pořád říkáš rezóna.“
„Rezóna jo. Jenže hra má ještě jinou logiku než má matyka. Uvidíš, kolikrát tě
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zamete ten, kdo má větší srdce.“
„Jak může srdce porazit matematiku?“
„Koukni,“ řekl mi a vyfoukl kouř startky ke stropu, „nabídnu ti hru. Jen pro
dva. Ty budeš mít obrovskýho matematickýho fóra, ale stejně jako já budeš muset
nasadit všechny svý broky. Půjdeš do toho?“
„Jak by ne? Copaks mi ty sám tolikrát nekázal, že když mám nějakýho fóra,
musím topit? Jestli je to obrovskej fór, a jestli je ta hra rovná, musím do toho jít třeba
za všechny svoje špunty.“
„Hmm, za všechny špunty“ pokýval. „Jako žes je vyplatil předem, třeba tady
do tohodle šuplíku. Fajn, já taky. A teď ti povím, vo co pude. Vezmu dva revolvery.
Jeden pro mně, druhej pro tebe. Do tvýho dám jeden náboj, do svýho dva. Takže je to,
jak jsem říkal – rovná hra, ale tvoje matematická výhoda.“
„To jo.“
„Pak zatočím bubínkama, a každej si dáme hlaveň ke spánku.“
„Aha.“
„Tvoje šance přežít je pět k jedný. Moje jen dvě k jedný. To je ta matyka. A
teď to srdce: půjdeš do toho? Anebo když uslyšíš ty pravidla, pustíš se a tu sázku
prohraješ, abys nemusel riskovat život?“
„Život bych nevsadil.“
„Tak to bys prohrál předem.“
„To jo.“
„Hele, já taky. Ale jsou válci, u kterých by sis nebyl jistej. Čím víc bys na
takovýho válce koukal, tím víc by se usmíval. A tebe by napadlo: Tenhle chlap by do
toho nejspíš opravdu šel. A jakmile si tohle řekneš, pustíš se. Samosebou jsem použil
extra příklad, ale chtěl jsem ti předvíst, že pokud má někdo větší srdce než ty, matyku
si můžeš nabouchat do kecek. Jenom když máš srdce, můžeš voříznout ty, co ho
nemaj‘. Nepůjde o život, o ten ve hře nejde nikdy. Ale může jít o strašný hafo. Budeš
se bát, to je jasný. Ale musíš vědět, že i tvůj soupeř se bojí – využij toho. Měj srdce,
na ten proces můžeš vyhrát všechno. Čím těžší situace, tím víc se uvolni. Směj se a
koukej tomu druhýmu přímo do ksichtu. Může se stát, že ho rozhodíš. Že prohraje
strachy. Prohraje předem.“
O výhrách a prohrách, jak jsem si postupně ozřejmoval, opravdu rozhodovalo
hráčské srdce obrovskou měrou. Schopnost uplatnit v pravou chvíli vůči soupeřům
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psychologické násilí byla ovšem jen jednou z jeho charakteristik. Další představovala
schopnost jakéhokoli fóra, herní výhody, nekompromisně využít.
Nebývaly to výhody značné; ty by až na největší kořeny rozeznal kdokoli.
Vesměs šlo o fóry malé, téměř nepatrné. Každá taková příležitost byla svérázná,
neopakovatelná a hráči se prezentovala pouze dočasně, vesměs jen na krátký okamžik
– proto bylo nutné jednat okamžitě.
Jednou věcí tedy bylo výhodu rozeznat, čemuž se sice s obtížemi, ale přece jen
dalo naučit. Otázkou však zůstávalo, jak s takovým náhle otevřeným oknem
příležitosti hráč naloží: bude opravdu u hry, projeví tedy dost duchapřítomnosti? A
také dost odvahy, aby se okolnostmi nabídnuté šance chopil odpovídajícím
způsobem? Vsadí opravdu vysoko, vjede tam s náklaďákem, jak říkával Kožíšek?
Většina lidí, jak jsem později zjišťoval, mnoho srdce nemá. Strach z prohry
mohutně převažuje nad nadějí na výhru – a to dokonce i v případě, že matematicky
vyjádřená pravděpodobnost hraje v náš prospěch. Srdce ovšem postrádala i většina
hráčů – sami sebe za tento nedostatek mnohokrát kárali.
Mít hráčské srdce rozhodně není vždy totéž, co sázet za hodně peněz. Hráč
například měl pro sázky na jeden dostihový program obsahující deset dostihů celkem
4,000 korun a všechny je také vsadil. Pokud však riskoval na každý dostih 400 korun,
znamenalo to, že svá rizika se snaží rozložit – v každém dostihu ovšem nemohl doufat
v sázku v předaném kurzu, a tak se, jak tomu Kožíšek říkal, zpravidla uprcal. Pokud
ovšem své zdroje, tedy stejných 4,000 korun, vsadil ve výhodném kurzu na jediného
koně, riziko neředil, nýbrž vyhrocoval; nebylo to ovšem jen jeho riziko, ale i
protihráčovo, bookmakerovo. Zatímco tedy sázkař, který hleděl svá rizika
minimalizovat, prohrával pomalu, ale víceméně jistě, srdcař sice mohl tentýž obnos
prohrát rychle, ale jistá jeho prohra rozhodně nebyla. A jestliže kurz na daného koně
správně vyhodnotil jako předaný, neměl matematickou nevýhodu, ale naopak výhodu
– a proto, na rozdíl od hráčů bez srdce, byl nebezpečný.
Odvážnou sázkou ovšem skutečný srdcař svůj příběh teprve začínal. Pokud
svých 4,000 korun vsadil v kurzu dejme tomu 3:1, měl nyní k dispozici 16,000 korun
– a před sebou zpravidla ještě další dostihy. Sázkový trh byl dávno stabilizovaný (jak
jsem, zprvu s podivem, zjišťoval, byl trh pravdě obvykle blíž než mínění jednotlivců)
a najít další předaný kurz bylo prakticky nemožné, srdcař však cítil, že teď by mohl
na své straně mít tu nejmocnější z herních sil: brus.
Všichni jsme věděli, že brus, šnyt, lauf, je trumfem nad jiné a všichni jsme

67
nepřetržitě snili o tom, že se zabrousíme. Každému z nás se to někdy, vesměs
nečekaně, povedlo – jen hráč s mimořádným srdcem však uměl tento dar náležitě
zužitkovat. Po klíčové trefě si tedy zmíněný ideálně-typický srdcař ze své munice
například nechal jen menší část; zbytek poslal do boje – předpokládejme, že vsadil
10,000 korun na to, že mírný favorit následujícího dostihu neskončí v poli deseti
soupeřů hůře, než druhý; odpovídající kurz mohl být pari. Jakmile trefil i tuto sázku,
byl si jistý: je v laufu. Z 26,000 korun si pak ponechal jen 6,000 a všechno ostatní
opět vsadil na jediného koně. Pokud si vybral nějakou sázkovou příležitost oceněnou
kurzem 2:1 a vsadil 20,000 - u několika bookmakerů, protože žádný jednotlivec by
zřejmě neměl dostatek srdce, aby se odhodlal podstoupit tak vysoké riziko, přestože
z jeho hlediska byl kurz přijatelný -, mohl své tažení dostihovým odpolednem
korunovat velkolepou trefou.
Mohl a nemusel. Pokud ale srdcař svou sázku trefil, měl z původních 4,000
celkem 66,000 korun – a najen to. Získal respekt, náležející zabroušenému válci, dost
možná dokonce brusiči Karhanovi.
Dá se srdce osvojit, jak mě k tomu nabádal Kožíšek?
Snažil jsem se ze všech sil a dosud snažím, ale jistý si nejsem. Jistý jsem si
jenom tím, že i ten, kdo jím prokazatelně vládl, ho může ztratit. Podobně jako geniální
tvůrce, který přijde o svůj talent.
Někteří si srdce podrželi navždy: Bulhar, Chlumák nebo Prokurátor se na
buky

a protihráče dívali s vyzývavou převahou i v okamžiku, kdy měli v kapse

posledních pár šušní. Dokud je neprohráli, právem bývali všemi považováni za krajně
nebezpečné. A pokud prohráli, dostavili se příště znovu a navzdory matematické
výhodě bookmakerů na závodištích a bankéřů za valchařskými stoly byli i
s omezenými penězi nebezpeční zas. Jiné - nejmarkantnějším příkladem byl kdysi
obdivovaný Menyhért - však série neúspěchů znejistila; změnili taktiku, svá rizika
rozkládali, začali hrát při zdi. Podle Kožíškova proroctví se pak nevyhnutelně uprcali.
Přesto si myslím, že zdaleka neželeli svých proher tolik jako vědomí, že respekt
ostatních, který jim býval vzdáván, bude vzdán jiným.
Granáti
Čerstvě zabroušení válci, jak jsem si za ta léta povšiml, přicházeli o pátečních
večerech k Novákům vždy o něco později, než ostatní hráči. Ještě před několika dny
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byl dnešní hrdina jedním z davu, ale teď se na něj všichni dívali jako na toho, kdo byl
vyvolen k zabroušení – někdy se to stalo minulou neděli v Chuchli, jindy ve středu na
maďarských klusácích, občas na některé z karetních sešlostí, na tom však málo
záleželo, zpráva o tom se bleskově rozšířila a znali ji všichni. Nepochybuji, že
respektu shromážděných si byl hrdina okamžiku velice dobře vědom – což on sám,
veterán nesčetných proher, ho za jiných večerů nevzdával jiným?
Zkušenost učila, že dříve nebo později pomine každý brus, matematika na
dlouhou dyštanc uplatní svá práva a hráč své výhry zase prohraje. Všichni jsme to
předpokládali, jeho nevyjímaje. Tím spíš jsme mu vzdávali svůj hold: oslavovali jsme
nikoli to, že měl dobrou hlášku, že nějaký dostih dobře vyštudoval, že si k výhře
pomohl jakoukoli popsatelnou taktikou – nýbrž daleko nejvíce to, že na něj laskavě
pohlédla vyšší moc, již jsme žádné jméno nedávali a ani si netroufali dávat, moc,
která vposledku nevyzpytatelným způsobem vybírá z mnoha budoucností tu jedinou,
jež se uskuteční, a tak rozhoduje o výsledku všech sázek a všech her. A on projevil
srdce, to znamená, že si této laskavosti dovedl vážit a nezadal ji, ale využil.
Toho večera byl ve středu všeobecné pozornosti jeden z nejméně
pravděpodobných hrdinů: Čonty. Před týdnem trefil v Chuchli u buka Brejly
akumulativní sázku s výsledným kurzem 30:1, polovinu výhry pak vsadil v posledním
dostihu na to, že jeden z outsiderů se dostane na tabuli, a to v kurzu 1,5:1; znovu
trefil... Nikdy jsem se nedozvěděl, jaké jméno a příjmení měl zapsané v občanském
průkazu, dosud si však zřetelně vybavuji jeho nachýlenou postavu a výrazný hrb,
nadouvající manšestrové sako, na jehož ramena mu věčně padaly lupy. Šum se
vzmohl už ve chvíli, kdy se objevil mezi prvními šachovými stolky. Když došel až
mezi sázkaře, mlčel. A jestliže se o někom dá prohlásit, že „dělá jako by nic“, bylo
by to, říkal jsem si, v jeho případě přesné hodnocení.
Čonty každopádně dodržel dodržel zákon – a ten velel nad výhrami nejásat.
Jako by tu evangelista Lukáš zanechal stopu svého „Běda vám, kdo jste nyní
nasyceni, neboť budete hladověti. Běda vám, kteříž se nyní smějete, nebo kvíliti a
plakati budete18.“ Ani největší herní triumf neznamenal žádnou trvale dobytou kótu a
žádný mezník, protože hráčský život neměl meze - hráčova situace nikdy nebyla
„dobrá,“ nýbrž „zatím dobrá“. Na druhé straně nemohla být z logiky věci nikdy ani
docela „špatná“; nejvýš se mohla jevit jako „zatím špatná“. A byl-li stav hráčovy
munice věčně momentální, proč o něm mluvit? Všichni jsme to silně pociťovali:
18

L 6:25
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Pokud kdokoli nad svými triumfy hlasitě jásal, byl negustovní. Jestliže příliš hlasitě
želel svých proher, bylo to ještě horší, snadno si mohl vysloužit pověst nechuťáka.
Jak důvěrně jsem sám už poznal a ještě mnohokrát měl poznat přísnost
nároků, které s sebou příkaz udržet si sebekontrolu za všech okolností nesl... Hra se
vždycky odehrávala ve společnosti jiných, ať už člověk usedal k partii s jediným
soupeřem, anebo se pohyboval na valše, dostihovém závodišti, u sázek v kavárně plné
ostatních hráčů. Předně vkládal do akce svůj odhad toho, jak se určitá situace vyvine;
musel však promýšlet nejen vlastní tahy, ale i tahy soupeřů, a to dřív, než je skutečně
udělali. Byla to akce v tomtéž čase a místě, aktéři stáli proti sobě tváří v tvář, podobně
jako boxeři... a přestože se nečastovali údery pěstí, vesměs bylo nutné být u hry, to
znamená rozhodovat o výpadu i vykrytí výpadů jiných nejen správně, ale i rychle,
takže na skutečné přemýšlení času nezbývalo a člověk se musel spolehnout hlavně na
intuici a zkušenost, která ovšem nováčkům, jako jsem byl já, chyběla. Každý se
vystavoval situaci tělesně, tedy i se srdcem, které se zejména ve chvílích, kdy se ocitl
v epicentru dění, svíralo, s krví bušící ve spáncích, s dechem, který se úžil, žaludkem,
který se svíral, hlavou, která se točila a s rukama, které se potily.
Chci-li, aby má zpráva byla poctivá, musím přiznat, že nedostatečně
zvládnutými příležitostmi zkrotit své tělo a duši jsem v Kožíškovi vyvolával nevoli. A
to mnohem větší než chybným výpisem kurzů nebo neschopností včas zareagovat na
výhodnou okolnost určité herní situace. Přestože moje chyba měla konkrétní finanční
následky i pro něho (připomínám, že v případě „firmy“ na maďarských klusácích byly
dokonce dvakrát větší než ty moje), zatímco následky nevhodného chování jsem nesl
sám, za ty první mě káral jen zlehka, ale za ty druhé se skutečným rozhočřením. Jen o
týden dřív jsem po ohlášení jednoho zvlášť nepříznivého doběhu z Budapešti pleskl
svinutým dostihovým programem o hranu stolu; Kožíškovi blesklo v očích: „Udělej
to hlavou, cvoku!“
Navzdory nejpevnějším předsevzetím mě tělo zrazovalo zas a znova a mnoho
nepomohlo ani to, že jsem si sám uložil trest: za každý prohřešek jsem jeden čas
chodil házet vojáka do kasičky kostela U Nejsvětějšího Salvátora na Křižovnickém
náměstí. Předpokládám, že jsem se stal jedním z nejštědřejších přispěvatelů, ale
Kožíšek měl i nadále dost možností posílat mě „pod studenou sprchu,“ „do
cvokhauzu“ a podobně, i když mé reakce by v „obyčejném“ světě jako zvlášť přepjaté
patrně nepůsobily. Na splnění jeho úkolu jsem pak pracoval dvě desetiletí a přestože
jsem se ponenáhlu zlepšoval, dokonalosti granáta jsem bohužel, a ani dnes není pro
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mě snadné si to připomenout, nikdy plně nedosáhl.
Granáti to dokázali. Kněz, Fírfach, Kapitán... i Kožíšek. Jejich krev nebyla
rybí, jak se o nich někdy říkávalo, ale lidská, stejně jako psychika. Nevěřím, že ke
zvládání reakcí na extrémní situace měli zvláštní dispozice, sebeovládání si v drsném
souboji sami se sebou vybojovali. A právě proto, že ten souboj se pokoušel svádět
každý z nás, a tak jsme znali jeho téměř nelidskou obtížnost, zahrnovali jsme je
respektem.
Čonty mlčel a ničím nedával najevo, že jakoukoli výhru, natož tak vynikající,
zaznamenal. I my ostatní jsme mlčeli. Pak, aniž k tomu někdo dal pokyn, jsme se před
ním rozestoupili.
Takového triumfu nemohl v „obyčejném“ životě nikdy dosáhnout. Tam byl
navždy odsouzen k posměškům a beznaději, tady se však měnil z mrzáka v prince,
jako Bajaja z té pohádky, kterou mu předčítali v dětství. Jen zřídka, jen výjimečně, jen
na omezený čas... ale bylo to možné.
Bukové
Vrchní

číšník Lhoták, který navzdory restauraci přeplněné hosty kouřil pod

nápisem „Hazardní hry zakázány!“, nechával popel padat na žaket a o čemsi snil, uctil
Čontyho náznakem, že bude ochoten přednostně vyřídit jeho případnou objednávku.
Když si Čonty poručil čaj, číšník se skutečně odšoural směrem ke kuchyni.
Na své cestě potkal bookmakery.
Jako první ho pozdravil drobný, lehce zavalitý Brejla; cupital krátkými
krůčky. Krátce po něm se svým charakteristickým způsobem přiklátil vytáhlý mladík
Salámek, doprovázený chábrem Mlíkem. O několik minut dorazil usměvavý Kněz;
ten v procesu chuchelských dostihů chábroval už léta s Kožíškem, k jehož boxu také
zamířil. A přicházeli další: obrovský, tělnatý Emtébák, proslulý i tím, že svou
hmotností drtil záchodové mísy, zachmuřený Lišák, nejméně osmdesátiletý Architekt,
smrtelně bledý Noční pták...
Hráči téměř všechny karetní partie ukončili nebo přerušili. Výhradní pozornost
na sebe strhla otázka, jak budou vypsány kurzy na nedělní program.
Slušelo se, aby akci zahájil Čonty: tím, že osloví toho buka, u něhož předchozí
neděli tolik vyhrál. Osazenstvo jednoho z prostředních boxů jim uvolnilo místo.
Jakmile Čonty s Brejlou dosedli, vrhli se ti nejčilejší na zbývající místa k sezení,
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zatímco ostatní se snažili zaujmout co nejvýhodnější pozice v řadách těch, kteří
museli zůstat stát. Neobešlo se to bez strkání a vzájemných invektiv... Náhodný
pozorovatel by si zřejmě pomyslel, že za trojitou hradbou těl je k mání něco vzácného
a zdarma, náhodní pozorovatelé se tu však nevyskytovali.
Hráči stojící v zadních řadách vyhlašované kurzy dobře neslyšeli. Naléhavě
žádali ty před sebou, aby jim informace předali. „Řekni mu, že dvě a čtvrt Delegaci
pošlu,“ ozývalo se z poslední řady. „A co sehrál Čonty?“, ptali se další a zmatek a
hluk zvyšovali.
Navzdory tomu však k dorozumění mezi bukem a hráčem posléze došlo.
Jakmile bookmaker prohlásil „Pošli to!“ a přijal od hráče bankovky (nejednou měl
chábra jako asistenta právě pro takové situace), sázka vstupovala v platnost. Všichni
na hře jsme to pravidlo znali a respektovali: popsaný okamžik představoval bod,
z něhož není návratu.
Pro složení vsazené sumy v hotovosti, v plné výši a předem existovala řada
pragmatických důvodů. Mělo ovšem, vždycky jsem to tak cítil, i symbolický rozměr:
teprve tím, že se hráč svých peněz přestal fyzicky dotýkat, změnily se z možnosti
(sázky na kteréhokoli koně v jakémkoli kurzu) v závazek (sázka na určitého koně
v určitém kurzu). Od té chvíle s nimi nemohl nakládat, jejich osud byl svěřen té moci,
která z mnoha budoucností vybere jedinou. O celkové sumě svých dostihových sázek,
uzavřených během jednoho večera, hráči nejednou říkali: „Poslal jsem do světa tři
talíře.“
Zmíněné pravidlo, jako všechna ostatní pravidla herního světa, bylo
samozřejmě nepsané. Ani buk nevydával hráči žádné psané potvrzení, obsahující
parametry uzavřené sázky. Zprvu se mi zdálo, že obě strany tak podstupují značné
riziko, ale zkušenost mě postupně usvědčovala z omylu: ke sporům o podobu
uzavřených sázek takřka nedocházelo. Pokud ano, pak jen proto, že se nějaký hráč
prostě zmýlil. (Několikrát mě přišel o sázku, kterou u mně neuzavřel, kasírovat sázkař
výmluvně přezdívaný Starej Paralýza; poslal jsem ho optat se jiných buků, pokaždé
některý z nich byl ten pravý a sázku mu vyplatil. Starej Paralýza si pak dával hodně
záležet na tom, aby se mi dostatečně obřadně omluvil).
Z mnoha pravidel existují výjimky, a tak i jednou uzavřenou sázku bylo
později možné rozvázat, pustit se z ní. Podmínky takového aktu nicméně museli
účastníci mezi sebou vyjednat. Obvykle ten, který rozvázání navrhl, současně zmínil i
pokutu, kterou je za to ochoten druhé straně vyplatit. Sázka ztratila platnost pouze
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v tom případě, že s tím souhlasily obě strany.
Někteří hráči byli s nabídnutými kurzy vcelku spokojeni a sázky uzavírali, jiní
doufali v lepší podmínky, a tak se snažili prodrat do chumlů kolem stolů jiných
bookmakerů. Do pozice chuchelského buka jsem ještě zdaleka nedorostl, a tak jsem
v téhle době vyhlížel nějakého zájemce o sázku na „Maďary“. Marně... Začal jsem
dávat za pravdu Kožíškově obavě, že „kořeni vymřeli“, očima jsem se střetl jen
s vrchním číšníkem Lhotákem. Ten si to mylně vyložil jako němou žádost o zjednání
pořádku, a tak zvolal „Sportovci!“, ale hlasivky nepřepínal a s odezvou nepočítal.
Vrátil se k přemýšlivému míchání čaje, který teď Čontyho, jak zkušeně usoudil,
nemohl zajímat. Pak náhle zbystřil: mezi kulečníkovými stoly se zjevili tři
uniformovaní policisté.
Byla to raritní událost, sám jsem ji teď zažíval poprvé. Lhoták nicméně
nezaváhal: pohledem mě poslal mezi zadní boxy a sám rozrazil chumel hráčů kolem
nejbližšího bookmakera. Vzduchem se neslo jediné slovo: „Vejška!“
Než policisté minuli kulečníkové stoly, prošli kolem záchodků a vstoupili do
zadní části kavárny, bankovky zmizely, chumly těl kolem bookmakerských boxů se
rozvolnily a tartas potuchal. Když praporčík v čele skupiny Lhotákovi krátce
zasalutoval, vládl už klid, jaký jsem znal snad jen z občasných návštěv studovny
Univerzitní knihovny v Klementinu.
Šťára
Praporčík – hodnost charakterizující nikoli „policistu“, ale „příslušníka VB“ Lhotákovi něco důtklivě a přísně sděloval. Ten chápavě pokyvoval hlavou, posléze
však letmo poukázal na ceduli „Hazardní hry zakázány!“ a pokrčil rameny:
kavárenskými hosty byli pracující, kteří se tu věnují společenským hrám. Aby tomu
nebylo nikdy jinak, to on už si ohlídá. Praporčík ho obdaroval profesionálně
nedůvěřivým pohledem a vzápětí svým dvěma strážmistrům vydal pokyn, aby
všechny přítomné legitimovali.
Nikoho z nás ani nenapadlo se tomu vzpírat, žertovat nebo se mužů
v uniformách na cokoli vyptávat. Mít u sebe občanskou legitimaci a na požádání ji
předložit příslušným autoritám ke kontrole ostatně bylo jednou ze zákonem vytčených
povinností.
Další povinností bylo doložit, že kontrolovaný se účastní „pracovního
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procesu“, že není „příživníkem“, ale skutečně pracujícím, případně kandidátem
pracujícího (studenti jako já), nebo naopak veteránem, který svou práci ve prospěch
společnosti už odvedl (důchodci). Vůči tomu jsme všichni projevili okaté porozumění.
Naznačovali jsme, že pátrání po příživnících na našem společném úsilí nejen
chápeme, ale vítáme. „Řádným životem pracujícího člověka“, jak zněla jedna
z režimních floskulí, které při rozsudcích nad „příživníky“ používaly i soudy,
každopádně nejen žije, ale i nadále touží žít každý z nás.
Zdaleka ne všichni přítomní opravdu pracovali a někteří, tím jsem si byl
naprosto jistý (nejednu noc probdělou u karet jsem s nimi během následujících let
protáhl až do odpoledne následujícího dne), dokonce ani na žádné pracoviště
nedocházeli. Skutečnost nicméně nebyla podstatná, podstatné bylo razítko nějakého
podniku, které pracovní poměr potvrzovalo. To si rozličnými způsoby dokázali
obstarat všichni, Bezpečnost tak vlastně kontrolovala jen to, zda se mezi námi najdou
úplní blbci, kteří pravidla „hry na pracující“ nepochopili, anebo provokatéři, kteří je
odmítali.
A tak Hašile, který stál vedle mě a jehož legitimovali jako prvního, rázem
nebyl bukem, u něhož lze v Chuchli sázet na pořadí, a dokonce ani Hašilem.
„Soudruhu Epsteine,“ oslovil ho strážmistr s pohledem upřeným do legitimace, „vy
pracujete...“
„Ve státním podniku Soluna,“ odpověděl Hašile, ačkoli z jeho občanského
průkazu to bylo příslušníkovi VB zřetelné. A pak dodal: „Soudruhu.“
To slovo jsem ho nikdy použít neslyšel, a snad i proto mi znělo nepatřičně,
jako by Hašile byl cizincem, který se pokouší mluvit správně česky, ale cizí přízvuk
nezapře. Podobně mluvila moje babička, podle občanské legitimace Češka, ale v duši
navěky Ruska.
„Takže Soluna, “ poválel strážmistr to slovo po jazyku.
„Ano, prosím pěkně, Soluna.“
„Hmm...“ , naznačil představitel státní moci, že všemu věřit nemusí a nebude.
„Jako zlatník. Už patnáct let, pořád na jednom místě. Je nejsem, jak se říká,
tenhle... fluktuant,“ sípal Hašile. Tvářil se co možná nejúslužněji, záda se mu kulatila,
ramena poklesala, levou dlaň si otíral o kalhoty. Pokoušel se přitom vyloudit cosi jako
srdečný smích a tak naznačit, že v této kavárně nabírá ve společnosti ostatních dobře
naladěných pracujících sil po práci a před prací. Přesto se zdálo, že v jeho úsměvu je
především škleb.
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Podivná věc, zarážející pro všechny ctitele hrdinství: Hašile se očividně
ponižoval, ale v hloubi duše, zdálo se, své chování za ponižující nepovažoval střetává se s protivníkem, chce nad ním zvítězit a zvítězí. Tak jaképak ponížení?
Mazané je to. Strážmistr mu říká „soudruhu“, on mu to vrací, ale vůbec nic to
neznamená. A čím důkladněji zástupce státu studuje údaje v jeho občanském průkazu,
tím víc se vzdaluje odkrytí jeho pravé identity, jíž je identita hazardního hráče.
Nepochyboval jsem, že Hašile v Hašileho a buka věřil mnohem víc nežli v Epsteina a
pracovníka. Skutečným jménem ve vztahu ke všemu, na čem v životě záleží, pro něj
byl Hašile, zatímco Epstein jen přezdívkou pro tu životní sféru, která je mu vcelku
lhostejná.
„Hmm!“ pravil policista důrazně. Hašile na to neodpověděl a pouze ho
pozoroval, asi jako housenka, která se snaží vypadat jako výhonek větvičky.
I kdyby to strážmistr všechno pochopil, což se dost možná aspoň do jisté míry
stalo, co měl dělat? Byl bezmocný. A proto toho večera k žádnému „předvolání na
služebnu za účelem podání vysvětlení“, tím méně k zatčení Hašileho či kohokoli
jiného nedošlo. Po pečlivé a svou zbytečnou zdlouhavostí nepříjemné kontrole
dokumentů, která žádného diverzanta či „příživníka“ neodhalila, příslušníci Veřejné
bezpečnosti konečně dali najevo, že pro tentokrát budou srocení, podezřele
převyšující kapacitu právě této kavárny, tolerovat.
Jakmile se otočili, nechutně servilní, šeptavý Epstein se zase narovnal a záhy
se proměnil v sebevědomého, vtipného Hašileho. Ostatním ani nemusel opakovat své
„Přemysli, už na to nemysli“; identity hráčů si znovuosvojili všichni pracující během
minuty.

Sázkový ruch se okamžitě po odchodu mužů socialistických zákonů vzedmul
s předchozí silou. Přesto s tím, jak hráči své peníze investovali – každá sázka musela
být vyplacena bukovi předem a v plné výši, jinak nejela – postupně polevoval.
Zatímco Čonty se svými sázkami netajil, jiní z válců dávali přednost
soukromí. V tom případě po bookmakerech žádali extráto, sázky jen mezi čtyřma
očima. Vrchní číšník Lhoták nechával pro tyto účely dva stoly rezervované i ve
chvílích, kdy v jeho kavárně nebylo takřka k hnutí. Zmíněné stoly se sice nacházely v
nedůstojném prostoru za pánskými záchodky, ale bukům a těm z jejich klientů, kteří
se o to, co považovali za dobré informace, nechtěli dělit, poskytovaly žádané útočiště.
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Většina velkých hráčů ovšem o utajení nedbala. Někteří naopak žádali
nejodvážnější buky, aby o jejich sázky veřejně soutěžili. Například Džígo, stařec se
silnými bifokálními brýlemi, zdevastovaným chrupem a vždy lačný sázet vysoko,
usedal do prostředního boxu a žádal o současnou pozornost Brejly, Salámka a Kněze:
„Tak se vyceňte“. Nikdo se mu neposmíval, že ztěžka dýchá a šišlá – k posměchu měl
blízko spíš on, když oslovil ty dva buky, kteří mu nabídli nižší kurz než Salámek:
„Brejlo, nějak ti padá pyšk. Hubu máš jak havajskej domovník. A ty, Knězi, prej ši
míval sééérce, ale teď še ti nějak potěj ruce. Eště šem nic pořádně nešehrál, a ty už
máš hnědý kaliko.“
Početní pozorovatelé se usmívali a kývali: „Kněz má hnědý kaliko.“ Brejla i
Kněz museli řešit dilema: Džígo žádal vyšší kurs než považovali za odpovídající a
sázka, neúměrně zvyšující jejich riziko, se jim do „knihy“ nehodila, na druhé straně
na hře zdaleka nešlo jen o peníze, ale i o hráčské chování, jehož prostřednictvím se
člověk jako hráč vyjevoval. Všichni přihlížející sledovali, jak se bukové rozhodnou...
Naznačili, že i oni mají srdce a Salámkův kurz dorovnali.
Čonty zaznamenal skvělou předchozí neděli, v největším laufu byl však už
nejméně tři týdny Rančák. Tentokrát se trochu zdržel, nicméně i před ním se všichni
zprvu rozestoupili a pak se shlukli kolem boxu, kam usedl, aby sledovali jeho sázky.
Podsaditý, hřmotný a vždy provázený nejen vůní pitralónu, ale hlavně skoro
hmatatelnou aurou sebevědomí, o kurzy téměř nesmlouval. Věřil svému laufu a jeho
víra byla taková, že před ní ustupovali i nejprošermovanější bukové – bez ohledu na
svou matematickou výhodu předem vyhlašovali na jeho sázky limity. Rančák se nad
tím okázale pohoršoval a častoval je stejně peprnými výtkami jako předtím Džígo,
současně ho to však těšilo: jako hráč tím nad bookmakery symbolicky triumfoval.
Respekt ostatních hráčů vůči němu byl mlčenlivý, ale hluboký.
Rančákovým vstupem na scénu hlavní před-chuchelský večer vrcholil; o jeho
sázky se zajímali téměř všichni. Museli, protože každou ze svých sázek tlačil Rančák
kurz na určité koně dolů, což naopak znamenalo, že kurzy na jiné koně porostou.
Sázkový trh se změnil – a tak nabídl nové možnosti. V tomto případě se hlavním
bodem následujících diskusí stala skutečnost, že v hlavním dostihu sázel proti
horkému favoritu Crapomovi na napajedelskou klisnu Delegaci, a to furiantsky nur
ajns, jen na vítěze. Původní kurz 2:1 sehrál na 1,75 a když mu bookmakeři odmítli
vzít další peníze, tak i v kurzu 1,5:1. A Crapom, loňský král dvouletých a vítěz svého
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debutu jako tříletý, jehož kurz do té doby klesal, a to až na 4:10, postupně vystoupal
na 7:10.
Proces s koníky
Vrchní Lhoták se opíral o jediný kus nábytku v celé kavárně, úzkou skříňku.
Skladoval v ní balíčky karet. Pouze s jím vydanými kartami se tu smělo hrát, své si
nikdo přinést nesměl.
Na výrobu základního herního prostředku měl monopol státní podnik
Obchodní tiskárna Kolín. Nejoblíbenější karty, jednohlavé mariášové, nabízel v
pestrém sortimentu dvou typů: papírové v maloobchodní ceně 14 korun, voskované za
17 korun. Líce obou nesly tradiční, věky posvěcené obrázky19, ale socialističtí
designéři vytvořili pokrokové rubové strany. Levnější typ ozdobili stylizovaným
koníčkem.. (Pro přesnost: Pegasem. Měl křídla, byť podivně zubatá. Možná to byl
přece jen kůň, který se ovšem opíral o velké ozubené kolo, známé z vlajky NDR).
V dějinách péče o fair play to nebyl šťastný počin.
Každá karta má jinou hodnotu a charakter – o těch informuje hráče lícní
strana. Soupeři se však ukazují karty rubem – z jeho pohledu jsou všechny stejné.
Pokud by byl někdo schopen usuzovat na hodnoty karet podle jejich rubů, získal by
zásadní výhodu. A právě tu nabídl stylizovaný koníček.
Socialistický designér ho umístil do geometrického středu karty, a to udělal
dobře. Bohužel pohrdl konceptem svého buržoazního předchůdce (ten vytvořil
reversní stranu na způsob perského koberce) a už ho už neobdařil tvarem, který by byl
na obou stranách od středu zrcadlově totožný. Koník tedy neměl například dvě hlavy,
z nichž jedna by směřovala nahoru a druhá dolů. Vlastnil jedinou. To samo o sobě o
hodnotě karty ještě nic neprozrazovalo, ale myším to stačilo. Po herní situaci, která si
žádala karty shromáždit, zamíchat a znovu rozdat, srovnala myš v partii s kořenem
všechny karty tak, aby koňské hlavy jejich rubů byly orientované jedním směrem,
zatímco na několika nejdůležitějších kartách, řekněme na všech esech, směrem
opačným. Proto vždycky věděla, zda kořen ve svém listu eso má, nebo nemá, a mohla
tomu svou herní taktiku přizpůsobit. Na dlouhou dyštanc to znamenalo výhodu, která
19

Příběh zvenčí: V České republice “nejstarší dochované karty – většinu jde o nátisky archů, nalezené
ve vazbách starých knih – pocházejí ze Slezska a jsou datované rokem 1547. O deset let pozdější jsou
pražské karty” (Wittlich 1998: 167).
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se měnila v téměř zaručenou výhru.
Každý nováček koníky zchrupl. Mě nevyjímaje; stalo se to dokonce poměrně
nedávno. Cítil jsem brus, a tak jsem si sedl k cenzru s Fousenkou, který hru ovládal,
jak jsem předtím vypozoroval, zhruba na mé úrovni. Džef si na mě chtěl přisadit – a
sázku mu vzal... Kožíšek. Když jsem prohrál čtyři partie se skokem po sobě a stálo mě
to 1,200 korun, usoudil jsem, že v až tak velkém brusu asi nejsem a od stolu jsem se
zvedl. O něco později jsem se Kožíška zeptal, co ho vedlo k tomu, aby sázel na
Fousenku proti mě.
„Rád si z Džefa něco vyklofnu,“ pokrčil rameny.
„Nejde o Džefa. Hraje Fousenka o hodně líp než já?“
„Ani ne. Oba jste křapíci.“
„Tak v čem je ten proces?“
Proces byl samozřejmě v konících a Kožíšek mi to vysvětlil.
„Tos mi to nemoh říct včas? Ušetřil bych dvanáctikilo,“ vytkl jsem mu.
„A já bych nevyklof z Džefa tágo,“ upozornil mě. „A víš co? Přišlo tě to
originál levně, někdy se kořen na koníkách úplně vořízne. Měls recht, jsi fakt v brusu.
Tutově jo, protože jsem ti ten proces spíchnul, to nevoceníš? Teď už koníky
nezchrupneš. Možná jednou najdeš kořena, na kterým to vodvážeš s mazadlem.“
„Říkal jsi, že šméčka tě nezajímaj.“
„Tohle není žádný šme. Karty jsou to rovný, nejsou cinklý. Pro každýho stejný.
A každej, pořád ti to vopakuju, by měl bejt u hry.“
„A tak – neznalost koníků neomlouvá,“ snažil jsem se použít sžíravou ironii.
„Tos řek dobře.“
„Takže radši mám válet s károvkama?, “ poukázal jsem na dražší typ karet,
jejichž rub kolínští designéři opatřili abstraktním vzorcem diagonálně umístěných čar,
které vytvářely mnohé kosočtverce. „Ty se přečíst nedaj, nebo jo?“
„Přijde na to,“ konstatoval Kožíšek a levou rukou si vzal ze studené mísy
osychající skrojek červené řepy.
„Ty jsi snad blbější než malovaný sáně. Přece na to, kdo ty karty přinese.
Neválej s kartama, o kterejch nic nevíš.“
„Ale tady mi je nosí Lhoták, taky o nich nic nevím.“
„Lhoták je fromkáč. Nikdy by tu nedovolil válet s levejma kartama.“
Lhotákem servírované karty byly dílem obehrané, dílem dosud nepoužité. Za
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ty první si stát jeho prostřednictvím účtoval 3 kčs za hodinu. Ty druhé prodával číšník
ve vlastní režii, což bylo sice nezákonné, ale s podnikáním takového druhu se
v systému víceméně počítalo. Konečně, víc než tři sta procentní přirážku
k maloobchodní ceně si účtoval jen zřídka. Měl na kavárnu, která mu byla státem
svěřena, očividné dispoziční právo, takže proti tomu nikdo nic nenamítal. Naopak,
hráči to, že jím předložené karty nejsou předem cinknuté, ale spolehlivě rovné, vítali a
byli ochotní honorovat.
Muž oblečený v posledním žaketu oprýskávajícího archipelagu státního
podniku Restaurace a jídelny, jediný nehráč mezi hráči, sledoval handrkování o kurzy
a obíhání bankovek s očividným potěšením: v této kavárně se snad hrálo hazardně, ale
určitě na frontu.
Když vrhl letmý pohled na své předválečné klapáče značky Omega zjistil, že
mnoho nechybí do půl jedenácté.
Uličky
Lhoták si zapálil cigaretu, a proto ho nepříjemně zaskočilo, když ho ke svému
stolu povolal Rančák. Válec ho požádal, aby všem, kdo budou mít zájem, přinesl buď
hořký fernet, anebo sladké lepidlo (kupodivu poměrně oblíbený vaječný koňak). Ale
místo očekávaných díků se rozhostilo nejisté ticho, zájem neprojevil nikdo. Lidé, kteří
by v běžném životě přijali skoro cokoli, pokud by to bylo zdarma, se dívali stranou...
Tenkrát jsem tomu nerozuměl, ale později jsem se ptal: Nechtěli, aby si Rančák mohl
jejich respekt koupit? Nechtěli dar, který si nevysloužili a který by je uvedl do
závislého postavení? Situaci každopádně zachránil Kožíšek: „Víš co, Rančáku, když
už chceš bejt kořínek, udělej uličku. Třeba sudá-lichá. Panáka dostane ten, kdo to
trefí.“
Návrh byl pro všechny, včetně Rančáka, přijatelný. Hráčům se sice nelíbilo, že
peníze za drinky se z herního světa vypaří do neherního a že je už nikdy nebude
možné na Rančákovi vyhrát - dívali jsme se na něho asi jako domorodci na
vypaseného misionáře; toužili jsme ho, což znamenalo jeho peníze, sníst a tak se sami
stát robustnějšími hráči - nicméně vyhrát štamprli bylo mnohem lákavější, než ji
dostat.

Válec vytáhl svazek stokorun a každý z přítomných mohl zvolit, zda je

poslední číslovka na předložené bankovce sudá nebo lichá. Příznakem jeho trvajícího
brusu zřejmě bylo, že navzdory počtu pravděpodobnosti většina netrefila.
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Zatímco hráči popíjeli, začalo se sázet i na jiné příležitosti, než byly nedělní
dostihy v Chuchli. Přijal jsem několik sázek na „Maďary“ (například pole proti
Topáz, což znamenalo, že protihráč vsázel na to, že v prvním dostihu vyhraje kdokoli
jiný než ona), hovor se však točil i k nadcházejícím sportovním utkáním, a tak se
začalo sázet hlavně na ně. Pro některé hráče to byla důležitá disciplína (a patřila jí, jak
se mnohem později ukázalo, budoucnost), na kterou se specializovali. Někteří bukové
s tím počítali, a tak si připravili i kurzy na ligový nebo pohárový fotbal. S adventem
nové disciplíny se v buky se změnili i někteří hráči, zejména Johnny z Vyšehradu,
Siki nebo usměvavý šedovlasý muž známý pouze jako Láďa (kuchař, který údajně
vařil fotbalistům Sparty Praha; každopádně byl přesvědčen, že ze světa kopané má ty
nejlepší informace).
I sázky na fotbal se postupně vyčerpaly, ale jednou inspirované hráče nemohlo
nic zastavit, a proto nadešla chvíle uliček. Tím se rozuměla sázka výhradně o dvou
možných výsledcích (jakou je například zmíněná sudá-lichá v číselné řadě)
s matematicky „rovným“, tedy skutečným šancím odpovídajícím kurzem pari. Kromě
jiného se tehdy konečně dostávali do sázkové hry i koně, na které jinak nikdo nesázel.
Názory na jejich relativní šance se samozřejmě různily a právě v tom případě
docházelo k uličkám, jimž se také říkalo kdo blíž nebo sportsázka, očividně právě
kvůli absenci matematické výhody. Každý ze dvou hráčů si vybral jednoho
z outsiderů; vyhrával ten, který byl „blíž vítězi,“ což mohlo znamenat, že sice doběhl
sedmý, ale sázka na něho byla trefená, protože jeho soupeř skončil až jedenáctý.
Matematicky rovné byly kurzy, nikoli ovšem šance těch koní; myši dokázaly
pravděpodobnost rozpoznat lépe než kořeni, a díky tomu získat slušnou šanci z nich
sem tam něco vyklofnout. Pokusil jsem se svou kompetenci také zhodnotit a uzavřel
tři podle mého mínění hodně slibné uličky na „Maďary“ s Doktorem Žužu. Přistoupil
jen na dva kiliány za sázku, což mi bylo líto.
Téměř nikdo neodcházel, předchozí intenzivní a napjatá atmosféra se nicméně
uvolňovala a zdánlivě se stávala bezmála přátelskou. Do přátelství však i v těchto
chvílích ve skutečnosti mnohé scházelo: s každým „přítelem“ by ubýval hráči jeden
herní soupeř, jehož chyb bylo možné využít k uzavření výhodné sázky.
Přesto vzplála konverzace, obvykle tak, že některý z hráčů dal k lepšímu to, co
považoval za zvlášť zábavný případ zmatenosti a ubohosti „obyčejného“ světa. Bylo
v tom mnoho vtipu, jízlivosti a neskrývaného pohrdání, které jsme všichni sdíleli.
Připomínaly se i některé slavné trefy a kupodivu ještě mnohem více těch, které
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se slavnými trefami mohly stát, nebýt naprosto neočekávaných, nejednou přímo
absurdních okolností, které je zmařily: těm se říkalo šprajc. Povaha šprajcu byla
svrchovaně záludná, všichni je ovšem důvěrně znali a po každé historce přikyvovali:
„Víš, jak je to.“
Bylo dost těch, kteří na hru chodili už za války a dokonce ještě před válkou,
kdy se kromě tuzemských dostihů sázelo místo na „Maďary“ na „Francii“, a to u
tehdy legálních bookmakerských kanceláří rozesetých po Praze. Nejneoblíbenějším
bookmakerem býval prý jistý Šubrt, rozložitý muž s obrovskými zuby a olysalou
hlavou (později jsem v jednom antikvariátu našel starý dostihový časopis a v něm
jeho fotografii), vzpomínalo se tedy, kdy a za jakých okolností právě on dostal do
palice, všichni ovšem připouštěli, že sázky u černých buků jsou lepší, protože se
z nich neodváději daně státu, tedy mimo herní svět. Mnohokrát jsem slyšel vyprávění
o v Praze usedlém anglickém žokeji Leslie Lomaxovi, který údajně „nikdy nezátáhl
koně a dalo se na něj přísahat jak na bibli“.
Občas někdo připomněl konspiraci, nezbytnou v případě valchy provozované
v soukromých bytech za výjimečného stavu v době heydrichiády, případně
zavzpomínal

na

chytristiky

používané

hazardními

hráči

v letitém

střetu

s protihazardním oddělením Bezpečnosti, které, jak se mi jevilo, vedl ještě o desetiletí
dříve proslulý inspektor Voda. Samotnou heydrichiádu, válku, komunistický puč,
gottwaldovskou hrůzovládu, chruščovovské tání a osmašedesátý rok jsem neslyšel
probírat nikdy; herní svět je po způsobu učitele vykázal do kouta jako vyrušující
nezvedence a přinutil je mlčet. Mezi přítomnými pobýval i jeden z někdejších
licentovaných bookmakerů, Architekt, ani jednou jsem ho však neslyšel ztratit slovo o
tom, že mu komunisté podnik sebrali. Ani majitelé dostihových stájí nemluvili o
znárodnění svých koní... Přemysli, už na to nemysli.
I během vzpomínání na dávné hry, nahlížené jako zlatý věk („Tenkrát dostihy
chodily tak, jak měly,“ fantazíroval Moucha), k jehož obzoru cválali obrovskými
skoky derby-vítězové Lionel a Panoš, se utužoval a obohacoval hráčský argot. Byl,
jako každý argot, koncipovaný tak, aby mu ne-hráč nerozuměl. Kořenil v dobách tak
dávných,

že

přesahoval

i

vzpomínky

osmdesátitelých

svědků

počátků

československého dostihového kalendáře, jehož nejdůležitější události byly spjaty
s chuchelským závodištěm od dvacátých let dvacátého století; i oni se mu, jako každý
příchozí, museli postupně naučit a přistoupit tak na konspirativní povahu života na
hře, jež byla po mnoho desetiletí ilegální. Dosud zahrnoval mnoho výrazů z němčiny
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– hajcfavorit, vyhrál o půl bánu, curykšnypr, pikundšpíl, šteks, ausfár, fírák, réžie
gedekt, šnelcuk, drajfach, šlecht, heftovat, cajk, núr ajns, šlepr – postupně ho však
obohacovaly výrazy a idiomy nové, vycházející z češtiny. (Pamatuji, že to byl Brejla,
kdo inicioval novotvar čurabela indická – posléze jsme tak říkali kterékoli ženě, jež
z venkovního světa vpadla na hru, o něco manžela, přítele, otce nebo syna žádala, a
tak ho srabila; výraz, který přišel sice zřídka, ale přece jen vhod).

Suverénní

a tvůrčí nakládání s touto mluvou všichni oceňovali. I

neoblíbenému Cábovi se musela uznat, že má věci. „Co ty jsi rozdal,“ řekl jednou
Brejlovi, když ten ho přesvědčoval, že mu nabízí kurz na nějakého koně v takové
výši, že je to prakticky dárek, „to si vezme bezrukej z kredence.“ Když se Brejla
dušoval, že říká svatou pravvdu, Cába opáčil: „Tobě bych nevěřil, že jsi doma, ani
kdyby ses vykláněl z vokna.“
A přece podstatně důležitější než jakkoli elegantní forma řeči byl její obsah:
„kamarádi mezi sebou“ nepřetržitě střehli na to, co v řeči těch druhých mohlo
připomínat tvrzení. Přinejmenším myši nikdy nemluvily „jen tak“, bez určitých
úmyslů. Jejich řeč se vinula směrem, kde si doufaly najít oběť. Tu se snažily dohnat
k nepředloženým výrokům, které se daly rozporovat, a pokud bylo možné zjistit
prokazatelný výsledek, učinit je předmětem sázky. Železným pravidlem tu bylo, že
na podporu jednou vyhlášeného názoru musel člověk aspoň něco vsadit. Posléze
vsadil, protože jinak by nemohl být považován za skutečného hráče, což by nesnesl –
ostudou nebylo prohrát, ale v situaci vyzývající ke hře nehrát.
V této době, na jedné straně vytyčené sázkami na dostihy a na druhé odjezdem
na valchu, se napětí uvolňovalo, sem tam probleskl i vtip; říkali jsme tomu lagýrka.
Seriózní sázky už se zpravidla neuzavíraly, přesto jakákoli událost, která se
předmětem sázky stát mohla, ještě nejednou sázku inspirovala. V „obyčejném“ světě
by dvě mouchy usednuvší na okenní sklo sotva vyvolaly jakýkoli zájem, tady někdo
mohl nabídnout sázku na to, že ta vpravo vzlétne dřív než ta vlevo. Podobně by nikde
jinde než právě tady nezískala na hlubokém významu otázka, zda animovaný chlapec
známý jako televizní Večerníček jezdí nejprve v autě, na houpacím koni, případně na
cirkusovém jednokole. Jakmile se na zmíněnou posloupnost vyskytly mezi
přítomnými alespoň dva odlišné názory, k sázce došlo naprosto nevyhnutelně.
Takové hrátky se ovšem nepovažovaly za skutečná utkání, nýbrž za víceméně
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cvičná oťukávání udržující hráče u hry a ve formě. Také výše z nich plynoucích sázek
byla spíš symbolická. Jejich prostřednictvím se jen zvýrazňovalo to, co jsem touto
dobou za pátečních večerů U Nováků vždycky výrazně pociťoval: pocit ryze mužské
pospolitosti sobě rovných.
Šleprování valchy
Řady „kamarádů mezi sebou“ právě tehdy začali rozmnožovat další hráči. Ti,
kteří před sázkami na dostihy dávali přednost čistokrevné valše. U Nováků se stavili
vlastně jen na skok – aby se dozvěděli, na jakou adresu se mají po půlnoci dostavit.
Informaci o lokaci popůlnoční hry byl ochoten zájemcům pošeptat šlepr –
člověk, najatý k tomu účelu bankou, která ten večer hru, známou jako teta, dávala.
Nejčastěji zaměstnávaným šleprem byl vychrtlý bělovlasý stařec s mohutným
stříbrným knírem, zvaný Bohata (snad to bylo jeho skutečné jméno, ačkoli mnozí o
tom pochybovali). Jeho hlavním úkolem bylo nějaký byt najít, posoudit jeho vhodnost
pro uvítání několika desítek valchařů a také smluvit podmínky s držitelem bytového
dekretu. Pak si kolem deváté sedl k Novákům a zájemcům sděloval, jak se na partii
dostanou. Bohata ovšem patřil ještě ke staré škole, šleproval i během války za
stanného práva. Tehdejší konspirační pravidla úzkostlivě dodržoval, a proto nikdy
nesděloval skutečnou adresu, ale posílal poluntéry na určitou mezistanici, například
na tramvajovou refýž na náměstí Jiřího z Poděbrad. Tam už čekal další šlepr, který
jim polohu vybraného bytu konečně prozradil, například: „Strojnická šest, čtvrté
patro, dveře vlevo.“ Případně: „Dnes je to u starýho Vrby,“ což znal každý, protože
tam se hrávalo už léta.
Výběr bytů se prováděl tak, aby nejevil vysledovatelný vzorec. Jen naprosto
výjimečně se v některém z nich hrálo dva dny po sobě. Valcha se sice vracela,
obvykle však nikoli dříve než po několika týdnech, většinou po měsících a stávalo se,
že i po rocích.
Během sedmdesátých a osmdesátých let jsem v Praze poznal takových bytů
desítky, možná až dvě stovky. Většinou se nalézaly na periferiích, hrálo se však i na
rohu Krakovské ulice a Václavského náměstí (u Vajíčka), na Havelském náměstí (u
Růžičky), na Vinohradské třídě (u Mlíka). Starej Vrba poskytoval svůj nájemní byt
v Holečkově ulici na Smíchově, Mladej Vrba za jatkami na břehu Vltavy. Nejčastěji
se patrně hrálo u Hrona (umělecké jméno herce ve filmu z třicátých let) na
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Francouzské, u Škodovky ve Strojnické, u Peťuláka v Legerově a u Kytičky číslo dvě
ve Štěpánské.
Před vchodem do domu obvykle čekával další šlepr, který lokaci definitivně
potvrdil a naposledy varoval před jízdou výtahem (výtahy se někdy porouchaly a
všichni hráči se chtěli vyhnout tomu, aby někomu museli vysvětlovat proč jedou po
půlnoci zrovna k člověku, na jehož příjmení si nedokázali vzpomenout, ale věděli, že
bydlí ve čtvrtém patře).
Kromě bytů se někdy hra přesunula i do státem vlastněných objektů, pokud je
spravoval nebo aspoň doporučil některý z hráčů. Hrálo se v zadních místnostech
hospod (v Letohradské, na ulici Pionýrů, v Šafr Baru v Trojické), ve výletní restauraci
v Tróji, na tenisových kurtech Slavie na Letné, na fotbalovém stadionu Bohemians i
Viktorie Žižkov a také v krásném prostředí velkoryse koncipované a pod staletými
kaštany skryté stavby na Střeleckém ostrově vprostřed Vltavy. 20

Bohata

dohlížel na dodržování konspiračních pravidel neochvějně, jisté

výjimky byl přesto ochoten učinit. Kožíška neposlal, tak jako valnou většinu
ostatních, ke stánku s párky před kino Blaník na Václavském náměstí, ale lokaci mu
prozradil rovnou: hrát se mělo u Spalovače mrtvol v Nerudově ulici.
Krátce před půlnocí si mě Kožíšek vzal stranou, abych ho mohl seznámit
s tím, jaký šteks jsem od hráčů získal na „Maďary“.
„Tos to vzal za tágo čtyři k jedný ?“ ptá se s lehkým překvapením a ukazuje
na mou „čínskou“ poznámku vedle jména Sámán v posledním dostihu. Vzápětí se
vrací ke své druhé studené míse, tentokrát zpestřené špetkou křenu.
„No, nasadil to Lapiduch,“ vysvětluji. „A že prej buď za tágo, nebo vůbec nic.
Říkals, že mám mít srdce, tak jsem mu to vzal. A taky - je to núr ajns. Kdo ti to ještě
dneska núr ajns pošle?“
„Hm,“ řekl na to Kožíšek. „A cos nabral proti ?“
„Favorita za sedm fousů. Favority válej v každým dostihu.“
„Dobře. Dal sis podmínku, že favorit bude startovat ?“
„Jak by ne,“ ohradil jsem se dotčeně. „Copak si myslíš, že ještě žeru takový
jógry, polykám takový chocholouše ? Že jsem za zelena utrženej ? A vůbec, sám bych
20

Příběh zvenčí: V této souvislosti považuji za zajímavé, že koncem osmdesátých let šestnáctého
století si na císaři Rudolfovi II. vymohli Pražští střelci pořádání “spravedlivého a nepodezřelého
karbanu” právě na Střeleckém ostrově (Wittlich 1998: 173).
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Sámána nesehrál ani pět k jedný. Vypadá to, že favoriti můžou zejtra trefovat, takže
nějakej násaz proti bude dobrej.“
„Lapiduch je dobrej válec,“ konstatoval Kožíšek zamyšleně. „Ale nesmí se
nám zabrousit, to by nás taky moh‘ rozstřílet.“
„Když se zabrousí v posledním rénen, už nám to může bejt egál.“
„To máš recht. Tak jo.“
„Mimochodem,“ napadlo mě, „voříznul jsi nakonec toho Pohádkáře?“
„Ne. Byl zabroušenej jak Karhan. Ale stálo mě to jen talíř a ještě ho vsadil.
Crapom osm desetin.“
„Pořád chce ten svůj interes.“
„Jo, host,“ uznal Kožíšek a usilovně se snažil potlačit zívnutí.
„Tak já jdu domů,“ zavřel jsem dostihový program.
„Co bys dělal doma? Doma to znáš,“ poučil mě Kožíšek.
„Potřebuju se vyspat.“
„Vyspat ?“ obrací se ke mě guru s nevěřícným pohledem.
„Jo. Jsem jen dovopravdy unavenej. Ráno škola, pak Kotrbáč, potom honem
k Novákům nabírat Maďary...“
„Kdo myslíš, že to u tebe bude válet, když to sám nepůjdeš sehrát proti
vodě?“
„Vždyť jindy chodím. Dnes jsem tuhej...“
„Aspoň ukázat se tam musíš. Jedeme.“
A tak jsme vyšli ven a na rohu ulice V jámě si vzali taxi. Měli jsme štěstí:
místo jednoho z vozů značky Škoda, které proti kočičím hlavám pražského dláždění
vždy protestovaly hlasitým skřípěním, to byla ruská Volha. Zadní sedadla sice před
před poškozením kryla ostře oranžová deka z umělohmotného materiálu leskymo,
známého agresivitou vůči uživateli, ale pokud si člověk dal pozor a nedotýkal se jí
obnaženou pokožkou, neměl oprávněný důvod si stěžovat.
„Chrám svatýho Mikuláše na Malostranským náměstí,“ sdělil Kožíšek tichým
hlasem řidiči. Zpoza ušního boltce vyjmul zbytek inkoustové tužky a přesunul ji do
kapsy košile.
Chtěl jsem se ho zeptat, jestli se jedeme napřed pomodlit, ale když jsem se
k němu znovu obrátil, už tvrdě spal.
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Příběh zvenčí
Peníze ve hře
„Každá hra, která se nehraje o peníze, je špatná,“ prohlašuje Kožíšek.
A Petkov: „Neny penyz, neny nyc.“
Chceme-li jim porozumět, nezbývá nám než pozastavit kuturní rozdíly mezi
svým (nehráčským) a jiným (hráčským) prostředím. Takové pozastavení obsahuje
především ochotu připustit i to, že nám dobře známé pojmy, jako například „hra“
nebo „peníze“, mohou mít v jiném prostředí nejednou dramaticky jiné obsahy.
Prozkoumáme-li je poctivě, tedy s opravdovým respektem k jinakosti,
uvedená věta zůstane prostá. Jenže jinak, než jsme předpokládali.
Podle Eugena Finka je charakteristikou hry „neskutečnost“, kterou dokonce
považuje za její „bytostný rys“, přičemž to není jen jedna charakteristika z mnohých,
nýbrž „rys, který určuje její ráz“. Často citovaný autor opakovaně zdůrazňuje, že
„konstitutivním rysem hry je parafráze vážného života v živlu zdání“ (1993: 97,91).
Případně: „Hra je pouhé zkoušení možností, jež nemá žádné nevyhnutelné následky“
(1993:93).
Jenže vstoupíme-li do hazardní hry jako aktéři, rázem pocítíme její intenzivní
lákavost i hrozby a z nich vyplývající naléhavost, jež nás nutí bystřit smysly. Času na
rozhodování je málo, ale navzdory tomu musíme své kroky uvážit, protože každý
z nich nabývá významu. Na rozdíl od většiny svých počinů v mimoherní situaci
nemůžeme ty na hře odvysvětlit, zpochybnit, devalvovat jako vtip nebo přihlásit
k reparátu; hra jim vystaví účet, vůči němuž se nelze odvolat. Tu záleží na všem, i na
maličkostech, jichž bychom si v ne-herní situaci stěží povšimli a pokud ano, téměř
jistě bychom jim nepřikládali váhu. Urgentně – a pocit urgence se dostavuje vždycky,
protože rozhodnutí je takřka na dosah ruky; „nejžhavější touhu a vášeň nevzbuzuje to,
co je nám vzdáleno, nýbrž něco, co nemáme, a přitom se zdá, že chvíle, kdy to
budeme mít, je blíž a blíž“ (Simmel 1997: 19) - si uvědomujeme, že jindy zpravidla
líný a rozbíhavý proud událostí se dává do pohybu určitým směrem, že teprve nyní se
dostáváme do opravdu bytostného kontaktu s realitou, a tak myšlenka, že by hra
mohla být neskutečná (přinejmenším méně skutečná, než je náš pobyt v „obyčejném“
životě), je nejspíš tím posledním, co bychom si připustili.
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„Hazardní hra,“ říká Walter Benjamin, „generuje svými experimenty bleskově
rychlý proces stimulace v okamžiku nebezpečí“ (1929: 190). A Michael Konik
(účastník mnoha amerických turnajů v pokeru, kde přihláška stojí 10,000 dolarů)
nabádá: „Hrajte přinejmenším o tolik, aby v případě, že prohrajete, jste váhali, zda se
o tom zmíníte své ženě (...) Krátce: hrajte o tolik, aby prohra bolela“ (2001:34-36).
Hazardní hra naplňující svůj pojem - nebezpečná a s často bolestnými následky - se
proto nikdy neodehrává „v živlu zdání“. O to se právě peníze spolehlivě postarají.
Už Johan Huizinga konstatoval, že „jsme zvyklí považovat protiklad hry a
vážnosti za absolutní, všechno však naznačuje tomu, že tento protiklad nemá hluboké
základy (2000:31). Cituje Franze Boase, jehož Mamalekalové krutě trestají narušení
posvátného úkonu hry byť jen „smíchem či zakašláním“ (2000:87) a já mu z vlastní
zkušenosti musím dát za pravdu: hru narušuje i účastník, jehož myšlenky zřetelně
zabíhají jiným směrem, kazilo by ji i pouhé zívnutí, které by se dalo vyložit jako
příznak toho, že hráč se na dosažení žádaného herního výsledku neupíná s veškerým
úsilím, jehož je schopen. Zvedat ze stolu rozdané karty jako by člověk zvedal
ubrousek je nepřístojné, s rozdaným listem je třeba se seznamovat jako s obsahem
telegramu a karty si gustýrovat. Aby se hra „nekazila“, musí být pro všechny
účastníky vážná. „Hra se obrací ve vážnost a vážnost ve hru“ (Huizinga 2000: 18).
Skutečně vážnou by se však nestala právě v případě Finkova nároku, aby by ji
neprovázely „nevyhnutelné následky“. Jenže, řečeno s Ervingem Goffmanem
(prezident American Sociological Association a badatel na poli symbolické interakce,
který se nechal zaměstnat jako krupiér), hazardní hra zcela nepochybně má
„konsekvencialitu, tedy schopnost výhry či prohry přelít se přes hranice události,
v nichž se zrodily, a objektivně ovlivnit pozdější život hráče“ (1967:159).
A tuto konsekvencialitu má právě proto, že se hraje o peníze, o jejichž povaze
mluví v tomto smyslu podobně vědec i básník:

„V konceptu peněz je obsažen

koncept budoucnosti“ (Ferguson 2009: 19). „Jakákoli mince je jen souborem
možných budoucností, peníze jsou budoucí čas“ (Borges 1969: 201).
Dětská hra následky, přelévající se přes hranice hry, zpravidla nemá, o té však
Kožíšek nemluví. Neodkazuje ani ke hře o zápalky, o knoflíky, nebo o povinnost
poraženého udělat několik dřepů. Není ochoten zabývat se ani hrou o několik korun
(proto U Nováků ignoruje šachisty, kteří víc nevsadí). Natož o desetihaléře –
z prostoru pod cedulí „Hazardní hry zakázány!“ je desetníkový mariáš vykázán nikoli
proto, že patří, ale právě kvůli tomu, že nepatří mezi hazardní hry, kterým se všichni
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příchozí chtějí ve skutečnosti věnovat. Nepatří mezi ně proto, že postrádá jejich
nezbytnou konsekvencialitu, umožňovanou tím, že se hraje o nezanedbatelné peníze,
cenné i v mimo-herním prostoru a post-herním čase.
Spolu s Gerdou Reithovou nepochybuji, že „bez existence autentického
měřítka hodnoty nemůže hráč do hry smysluplně vstoupit“ (2002:146), ani v ní
později setrvat. Peníze jsou oním „autentickým měřítkem“ par excellence, protože
lépe než jakákoli jiná myslitelná média jsou vybaveny sociálně ratifikovanou
hodnotou. Měří ovšem nejen hru, ale současně i „hráčskost“ hráčů: Jestliže se Kožíšek
snaží odhadnout, zda má příchozí peníze (a pokud ano, jsou-li to peníze právě do hry),
zkoumá hlavně to, může-li on, hráč, s tím člověkem navázat komunikaci jako
s hráčem, respektive na jaké úrovni. Hráč je v této optice svérázným Golemem
divotvorného pražského rabína: do důlku jeho čela je nutno vložit magický šém.
Jedině v tom případě se vztyčí a vykročí do světa, hotov k velikým činům; zbavte ho
šému a bude jen hromadou hlíny. Kožíškova vlastní metafora je dostatečně výstižná –
označuje-li velkou výhru jako výživu, či dokonce transfuzi, myslí na sílu, která
z neduživých dělá ty, kteří kypí „zdravím“, ovšem specificky hráčským.
Peníze ve hře jsou těžištěm, nástrojem i cílem a člověk je hráčem natolik,
kolik peněz je schopen do hry vložit.
Schopnost peněz přelévat se ze hry „přes hranice události, v nichž se zrodily, a
objektivně ovlivnit pozdější život hráče“, považuji za zjevnou. Přehledná situace se
nicméně stane problematickou, pokusíme-li se rozkrýt, co Erving Goffman už
nerozkrývá: „pozdější život hráče.“
Problematická je zajisté už jen proto, že antropologické bádání mnohokrát
prokázalo: lidé vkládají do peněz nejen význam kvantitativní, ale i kvalitativní a
„hodnotové standardy bývají přijímány většinově, ale nikdy univerzálně“ (Gregory
1997: 15). I peníze jsou proto nejen „situačně definovány, ale i kontinuálně znovuvyjednávány“ (Parry, Bloch 1989: 23). Nadto mohou přecházet „z jednoho
hodnotového režimu do jiného“ (Appadurai 1986:15), do režimu, v němž „projdou
kulturní redefinicí a mohou být použity svérázným způsobem“ (Hugh-Jones 1992:
54). Zjevně „mohou být různě reprezentovány jak různými kulturami, tak různými
skupinami uvnitř jediné kultury“ (Parry 1989:19,22) a také, vzhledem k rozličným
situacím, jednotlivými členy této kultury vzhledem k jejich trajektorii. Vposledku
každý aktér sociálního časoprostoru si je vykládá a reprezentuje po svém a o
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prosazení své reprezentace nepřetržitě vyjednává. Například s penězi od manžela
nakládá žena v domácnosti jednou jako s „kapesným“, jindy jako s „penězi na
domácnost“, ačkoli fyzicky se jedná o tytéž mince a bankovky – za kapesné má
„právo“ koupit si osobní parfém, jinak ji poskytnuté peníze přinášejí „povinnost“
nakoupit zboží nebo služby prospívající celé rodině. Souboj reprezentací tkví i
v prosazení představy o tom, co je „kapesné“ a co ne. A jiné peníze jsou naopak
považovány za „nedělitelné – například dědictví nebo svatební dar“, jak dokládá
Viviana Zelizerová. Tento „proces převrací zobecnělý kvantitativní

standard do

mnoha specializovaných kvalitativních standardů“ (Gregory 1997: 14). Proto je
„utilitární přístup k penězům z teoretického či empirického hlediska svěrací kazajkou“
(Zelizer 1989:344).
Vidíme sice, že i hráč si služby či předměty v ne-herním světě kupuje, jako
listonoš pokorně děkuje za nepatrné spropitné a drobné mince ukládá do peněženky
s hnidopišskou pečlivostí a jako zákazník státního monopolu Tabák Kutná Hora se
mezi jeho produkty rozhoduje pro ty nejlevnější, takže i pro něho peníze jako
utilitární komodita bez pochyb plní běžné ekonomické funkce, avšak na hře peníze
nepočítá, byť se jedná o tisíce, do kapes je strká bez ladu a skladu a v mnoha dalších
ohledech s nimi nakládá dramaticky jiným způsobem nežli v ne-herním prostředí.
Tomuto nakládání se budu ještě podrobně věnovat, už v této chvíli chci nicméně
prohlásit, že hazardní hráči, které jsem poznal, byli svůj vztah k penězům snad
intuitivně, ale na každý pád adekvátně schopni měnit podle struktury okolního
prostoru a podle kontextu.
Čím jsou tedy peníze v prostoru a kontextu hazardní hry?
Kromě prostředku registrace ke hře, jak už jsme konstatovali, jistě i cílem, o
jehož dosažení je nutné se vší vážností usilovat. Tedy i motivem.
Mnozí sociologové zjišťují: „Jestliže se otážeme, co gamblera motivuje,
odpověď je prostá a vždy stejná – je to naděje na zbohatnutí, a to zbohatnutí
bleskurychlé“ (Brenner 1990:91). O herních motivacích informuje Ottův slovník
naučný už v roce 1900, že „jest tu pozorovati nepříznivý mravní účinek oživováním
tužeb po bezpracném zisku“ (1900:359), zatímco Roger Caillois říká: „Místo trpělivé
námahy, která vynáší málo, ale jistě, nabízí hazard přelud okamžitě nabytého jmění,
náhle získaného času, hojnosti a přepychu“ (1998:161).
Mně by Kožíšek na podobnou otázku nejspíš řekl „Neptej se na takový
nesmysly,“ to je ovšem ryzí spekulace, protože mě, hráče a nadto jeho chábra - nikoli
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na kvantitativní metody spoléhajícího sociologa a dokonce ani etnografa
provádějícího zúčastněné pozorování - by nikdy nenapadlo se ho na to ptát. I dnes
jsem přesvědčený, že spíš než tím, co hráči říkají, je smysluplnější zabývat se tím, jak
jednají, jak je jejich jednání „symbolicky situováno a jak je obsazen a strukturován
okolní prostor“ (Šima 2008:35). Pak se rovnítko mezi „touhou po výhře“ a „touhou po
rychlém zbohatnutí“ stane mimořádně problematickým. Neunikne nám, že Kožíšek
počítající svou životní výhru ve světle jediné žárovky odmítá i tu „hojnost a přepych“,
jež by mu přinesla druhá žárovka v druhé místnosti jeho věru spartánského bytu. Co
by Roger Caillois a mnozí další zastánci jeho myšlenkové školy vyvodili z jednání
Starýho Vrby, který v časech svého brusu neměl už ani po kapsách, v ponožkách a za
košilí dost místa na všechny vyhrané bankovky, a tak si obstaral papundeklovou
krabici od televize značky Orion, kam je házel – a současně odmítal, jak jsem toho
byl osobně svědkem, vyjít vstříc naléhavému přání své manželky, která ho žádala o
zakoupení miniaturní lahvičky likéru Borovička v ceně devíti korun, s vysvětlením, že
„nebude utrácet za blbosti“?
Oba muži jistě mohli být chorobnými lakomci, ale to by jimi museli být i
nespočetní jiní, jež jsem za ta léta poznal, a jejichž přepychem zůstávala sklenice
piva, tesilové kalhoty, pitralon po holení na tvářích a dostihový triedr kolem krku
nejen v těch obdobích, kdy chodili vedle bot, ale i pokud měli právě po kapsách či
v krabicích násobky ročního příjmu průměrného pracujícího.
„Pozdější život hráče“ tedy peníze ovlivňují, nikoli však jako život
konzumenta materiálního přepychu, nýbrž právě jako život hráče. Po výhře touží a o
výhru usiluje, ale pokud jí dosáhne, je pro něho „výživou“, která mu umožňuje
v hráčské existenci pokračovat. Čím větší výhra, tím plněji bude hráč ve zmíněném
„později“ hráčem. A po tom, aby byl hráčem v maximální možné míře, touží nejvíc ze
všeho.
Nejsem ani první, ani jediný, kdo si toho povšiml. Dávno mě předešli jiní –
zpravidla ti, kdo na hře rovněž získali aktérskou zkušenost. Namátkou Blaise Pascal,
hráč v kostky: „V samotných penězích, které můžeme vyhrát, nenacházíme opravdové
štěstí a nespatřujeme pravé blaho; kdyby nám je někdo nabídl, zejména pod
podmínkou, že je pro hru nepoužijeme, odmítli bychom je“ (Pascal 1973:115 a dále).
Roger Caillois, který si aktérský výrok „Hraji proto, abych vyhrál“ vyložil
jako „touhu po přeludu přepychu“ jen opodstatňuje obavu Pierra Bourdieua z
„nebezpečí podlehat mýlkám plynoucím ze sklonu zaměňovat aktérovo hledisko
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s pozorovatelovým, například při hledání odpovědí na pozorovatelovy otázky, které si
praxe nikdy neklade, protože nemá potřebu si je klást“ (1990:82).

Vztah hráče k penězům se ovšem tím, co jsme dosud popsali (prostředek
registrace do hry, založení hráčské „mohutnosti“) ještě zdaleka nevyčerpává.
Peníze Starýho Vrby v krabici od televizoru mohou být výrazem rozchodu
s „rozpočtovou disciplínou“, tak typickou pro obyčejný svět. „Co člověka
v každodenním životě trápí, je neustálé připomínání potřeby mít svůj rozpočet pod
kontrolou (...) zatímco ‚velcí‘ hráči – ti, kteří hrají dostatečně často a dostatečně
mohutně, aby se jejich hraní stalo ohniskem uspořádání jejich života - , nemají žádný
smysl pro ‚rozpočet‘. Tato role je s hodnotami střední třídy a s příslušností k ní
nekompatibilní“ (Downes 2006: 101). Zmíněný „rozchod“ však může být mnohem
radikálnější a agresivnější.
Etnograf Michael Stewart pozorující celonoční hazardní hry v romské osadě
za časů socialismu kdesi v Maďarsku, konstatuje: „Pro mě bylo velmi zvláštní
pozorovat zaměstnané muže, kteří právě prohráli obrovské sumy peněz (až
čtyřnásobek měsíční mzdy), a příští měsíc se chystali hrát znovu“ (2005: 68).
Je zřejmé, že lidí, kteří prohráli čtyřnásobek měsíčního příjmu, o který se
zasloužili prací, je mu líto a skutečnost, že se chystají hrát znovu, v něm vyvolává
zmatek.

(„Romové můj zmatek nesdíleli,“ dodává k pozorované situaci později

[2005:233]). Stewartovi - a povšimněme si, že ani neregistruje, že peníze se nikam
neztratily, že někdo je sice prohrál, ale jiný vyhrál - očividně působí potíže
neposuzovat peníze v tom „hodnotovém režimu“, který je mu vlastní jako ne-hráči a
beze zbytku přistoupit na jejich reprezentaci v hodnotovém režimu hazardní hry.
Je-li pozorovatel v takové situaci méně vstřícný k jinakosti jiných, považuje-li
svou pozici za epistemiologické privilegium a v případě peněz trvá na svém
pojmovém určení jako na tom „správném“ (takže není morálně neutrální), zpravidla
dojde ke zjištění, že aktéři, kteří „jeho zmatek nesdílejí“ se dopouštějí chyby, kterou
jim je nutné vysvětlit a tak je vrátit ze scestí, kam nešťastně zabloudili. Jeden příklad
z mnoha: „Pokud jde o peníze ze hry, neměly by být principiálně ničím jiným než
pouhým doplňkem nebo přepychem přidaným k pravidelnému příjmu, který hráči
plyne z výkonu jeho profese,“ píše Roger Caillois (1998: 174).
Michael Stewart se nicméně přihlásil ke svému „zmatku“, a tak mohl to, co
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pozoroval, posléze pochopit. „Pochopení jiného,“ říká v této souvislosti Robert N.
Bellah, „zahrnuje ohromné potíže a složitosti. Pouze aluzivně spatřujeme, že projekt
pochopení jiného je motivován hlubokým zmatkem z chápání sebe sama. Nemluvím
tu o osobním, psychologickém ‚já‘, ale o kulturním. Mnohé z nejlepších
antropologických prací byly motivovány právě tímto prohlubujícím se pocitem
zmatku“ (Bellah 2007). Michael Stewart nejenže, na rozdíl od Rogera Cailloise,
připustil možnost dvou odlišných reprezentací peněz, ale i existenci dvou odlišných
ontologických řádů, v nichž zmíněné reprezentace koření. Soudím tak z jeho zprávy:
„Jak se nezáživné papírové peníze přesouvaly z jedné strany stolu na druhou,
předváděli muži symbolické zničení té části osobnosti, která se zapojovala do
vydělávání těchto peněz v zaměstnání. Práci v továrnách řídili gadžovští šéfové, kteří
měli jiné záměry a motivaci, a peníze takto získané nesly stejné znaky. Peníze z her
nebyly poskvrněné prací, nenesly s sebou ponižující minulost. Prohra byla tedy skoro
stejně přijatelná jako výhra a jistě vhodnější, než kdyby se někdo do hry nezapojil
vůbec” ( 2005: 68).
Jsem přesvědčen, že etnografova interpretace odpovídá tomu, co jím sledovaní
romští hráči opravdu prakticky uskutečňují. „Pravidelný příjem, který plyne z výkonu
jejich profese“, který tolik doporučuje Caillois, je přesně tím, co má „ponižující
minulost“ práce pro bílé šéfy. Aby si člověk uchoval sebeúctu a mohl se jich dotýkat,
je vhodné tyto peníze očistit tak, aby své „poskvrnění“ ztratily, a spolu s nimi
„symbolicky zničit i tu část své osobnosti“, která se na onom poskrvrnění podílela.
Symbolické očišťování peněz zdaleka není omezeno na primitivní hru „voko
bere“ maďarských Romů za socialismu. Má bohatou minulost i přítomnost. A
rozhodně se mu nemusejí věnovat jen lidé marginalizovaní.
Doboví komentátoři společenského dění Anglie devatenáctého století mluví o
sázkách, jež na dostihových závodištích uzavírali za doslova neslýchané obnosy u
bookmakerů nejpřednější aristokraté. Vévoda z Beaufortu, Earl of Glasgow, Earl of
Derby, Earl of Durham, Lord de Ros, sir George Chetwynd nebo Charles Greville,
„Whig aristocrat, pro něhož pohrdání plebsem bylo druhou přirozeností“ (Mortimer
1658:91), sázeli nejen na dostihové koně, ale třeba i na zápasy boxerů. Hráčské
kariéry začínali s ohromnými majetky a nejednou je končili na mizině, jako například
proslulý plukovník Henry Mellish nebo kapitán Jack Mytton (The Druid 1912:119).
Oblíbený dandy George Payne, který „mohl zaznamenat vynikající úspěch v leckteré
oblasti života, ale bez zjevného zaváhání se věnoval dostihům a kartám“ (Mortimer
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1958:99) dědil velké majetky třikrát (poprvé, když jeho otec podlehl zraněním ze
souboje) a prohrál všechna dědictví (Longrigg 1972: 130); o 60,000 liber přišel, když
jeho Savernake ztratil Derby roku 1866 o krátkou hlavu. Bookmakeři - o prvním
z nich tradice tvrdí, že se jmenoval Ogden a že začal nabízet různě vysoké kurzy na
každého koně mítinku v Newmarketu počátkem 90. let 18. století“ (Longrigg 1975:
138), a tak položil základ „dělání knihy“ - vždy měli ve hře matematickou výhodu, na
dlouhou dyštanc proto nemohl nikdo, tím méně inteligentní vzdělanec, očekávat, že u
nich peníze neprohraje. Za opravdu zajímavé však považuji to, jak o situaci referuje
tehdejší tisk: v kontrastu s příkladně se chovajícími aristokraty jsou bookmakeři
vesměs „špinaví, drzí a často téměř negramotní. Nejvýrazněji se mezi nimi prosadil
jistý William Crockford, s poloidiotským výrazem v sinalé tváři a rukama jako by bez
kloubů, měkkýma jako čerstvé telecí a bílýma jako papír. Jeho tváře vyhlížely ochable
a jeho ústa byla přecpána kostmi mrtvol. Podobně `Crutch‘ Robinson proslul jako
arogantní, šišlavý a špinavý mrzák, Ludlow Bond jako marnivý, umaštěný, nápadně
se strojící mizera známý jako Smrt na bílém koni, zatímco Wagstaffe byl výjimečně
drzý a odporný halama, jehož zuby do sebe zapadaly jako dvě cirkulárky“ (Longrigg
1975: 138).
Rád bych se u anglických aristokratů jako hráčů alespoň krátce zastavil.
Předně je nápadné, že za svou parádní disciplínu si vybrali dostihy; soudím, že k
tomu měli dobrý důvod. Jízda na koni je spojena s aristokracií od jejích počátků,
dostihový kůň je nadto aristokratem par excellence: dostihových zkoušek se smí
účastnit výhradně “anglický plnokrevník”, tedy takové zvíře, jehož oba rodiče (a
všichni předkové) jsou zapsáni ve Stud Book, Plemenné knize.

Ta byla jednou

provždy uzavřena (všichni dnešní dostihoví koně pocházejí v patrilinii z jednoho ze
tří “praotců”). Podobně jsou i šlechtici “jezdci, jejichž hrdost a historické vědomí se
odvozuje z rodokmenů” (Duby 1997: 176). Tito jezdci vyjíždějí v časech své slávy do
bitev, jejichž příběhy jsou zasazeny do “dávné eschatologické perspektivy; vítězství v
bitvě je jakýmsi novým křtem smývajícím hřích, poskvrnu, která ospavedlňuje
nerovnost” (ibid:177), respektive nadřazenost aristokracie. Bitva sváděná aristokraty
v koňských sedlech proto podporuje reprezentaci určité moci, morálky a sociální
struktury” (ibid 161).

A právě taková je i “bitva” sázková – uvedený popis

bookmakerů pak především sugeruje jejich úlohu v procesu, během něhož měly být
peníze díky pravým hrdinům symbolicky od-hodnoceny, zbaveny “hříchu” svého
původu. Aristokracie věrná vlastní reprezentaci musela penězi pohrdat spektakulárně;
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buď je “očistit”, anebo připustit, že spadnou třeba do pekla, jehož kontury lze vytušit
v metafoře „úst přecpaných kostmi mrtvol.“21
Také šlechtici toužili triumfovat nad “šéfy továren”, v jejich případě to však
nebyli socialističtí manažeři, nýbrž rapidně bohatnoucí kapitalisté, kteří se
společensky nezadržitelně prosazovali; úspěch peněz a jejich schopnosti nivelizovat
vyvolal touhu bránit vlastnosti jedinečné, osobní. “Peníze,” uvažuje Georg Simmel,
“jsou `vulgární’, protože jsou ekvivalentem pro cokoli; vznešené je jen to, co je
individuální; zatímco to, co je rovné mnohému, je rovné i tomu nejnižšímu, a na
úroveň nejnižšího stahuje i to nejvyšší” (Simmel 1997: 16). Aristokrat, který se za
ztělesnění toho nejvyššího považoval, chtěl předvést, že podnikatel má „jen“ peníze,
nadto peníze poskvrněné v jeho případě praktikami „plebsu“, a proto rovněž
obtěžkané „ponižující minulostí“. Z jeho pohledu „byla hazardní hra `metaforickou
substitucí‘ starého způsobu života“ (Reith 2002: 66) - gentleman neměl usilovat o
hromadění peněz, nýbrž demonstrovat odvahu (proto sázel vysoko) a čest (nad
prohrou netruchlil a plně vyrovnával sázkové dluhy).
Rozdíl mezi anglickými (v jisté době i jinými evropskými, zejména
francouzskými) šlechtici a Stewartovými Romy je v jistém smyslu subtilnější, než by
se snad na první pohled mohlo zdát; tím spíš stojí za úvahu to, co obě zmíněné
hráčské komunity spojuje: v obou případech šlo o symbolické očištění peněz v první
řadě, takže prohra skutečně byla „skoro stejně přijatelná jako výhra a jistě vhodnější,
než kdyby se někdo do hry nezapojil vůbec“.
Svět vyznačující se funkcionální racionalitou, komodifikací a byrokratizací
trvá na své reprezentaci peněz důsledně. K jejímu prosazení vytváří například
lékařské diagnózy, které zastánce jiných reprezentací označují za duševně nemocné.
Jmenovitě pro ty, „jejichž porucha spočívá v častých a opakovaných epizodách
hráčství“, má v mezinárodní klasifikaci nemocí připravenu diagnózu F63.0 (Nešpor
1994: 27)22. „Buďte pro dítě dobrým modelem,“ vyzývá MUDr Nešpor ve své knize
21

Zatímco mnozí aristokraté končili na mizině, bookmakeři pos sobě naopak zanechávali pohádkové
majetky. Například Frederick Swindell, který začínal jako údržbář strojů v továrně na palné zbraně,
odkazoval dědicům v poslední vůli 140,000 liber (Sasuly 1982: 30).
22
Mezi studiemi věnovanými gamblerství viz například E.Bergler - The Psychology of Gambling , in
Gambling (edited by R.Herman), Harper and Row, 1968, strana 113-130 - H.J.Shaffer: Strange
Bedfellows: A Critical View of Pathological Gambling and Addiction, uveřejněná v revui Addiction
říjen 1994, strany 1445-1448
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Hazardní hra jako nemoc. „Dítě vycítí, že i pro vás mají peníze, které jste si poctivě
vydělal, větší cenu, než kdybyste je někde vyhrál“ (Nešpor 1994:97).
Jenže pro hráče takové peníze „větší cenu“, tedy hodnotu, kterou do nich
vkládá psychiatr, rozhodně nemají. „Hodnota je tím neviditelným řetězem, který
vztahy mezi věcmi spojuje se vztahy mezi lidmi“ a „esencí vytváření hodnoty je
lidské vědomí.“ Pro společenské vědy je každopádně nepřijatelné „vytyčovat ideál,
vůči němuž může být určitý typ chování shledán nedostatečným, protože stanovení
podobné ‚optimality’ ustavuje nadřazenost toho, co má být, nad tím, co je“ (Gregory
1997: 12 - 13). Budeme-li se poctivě věnovat pouze tomu, co „je“ a zbavíme se
„zmatku“, který v nás budí morální rozrušení, pak nahlédneme, že pro Stewartovy
Romy mají nemalou hodnotu peníze zbavené prostřednictvím hry moci, jíž vůči nim
uplatňují gadžové. Angličtí aristokraté podobným způsobem odmítají étos buržoasie.
A má vlastní zkušenost se vztahuje k penězům ratifikovaným socialismem, který je
vyplácel „pracujícím“ podílejícím se na uskutečňování jeho cílů, jež ovšem nemalé
části těch pracujících byly proti mysli nebo svědomí. Nepochybuji, že dalších
partikulárních důvodů, daných specifickou sociální konfigurací vnucující svou
reprezentaci penězům v tom „světě“, vůči němuž chce hráčský „svět“ vytvořit
alternativu, je nespočet. Jedno však s překvapivou vytrvalostí trvá napříč prostorem i
historickým časem: Hráčovy peníze jsou na hře reprezentovány především jako
prostředek k triumfu nad jinou, ne-herní reprezentací peněz.
Mnozí pozorovatelé herního prostředí si tohoto skutečně zásadního
významového přesmyku povšimli. Nejednou je v něm dále utvrdily autentické výroky
aktérů herního prostředí. Například: „Ať je to cokoli, co jako hazardní hráči chceme,
peníze to nejsou,“ jak říká jeden z mnoha svědků (Sagal 2007: 436). Přesto však při
jeho interpretaci doporučuji určitou obezřetnost, bez jejíhož uplatnění bychom snadno
mohli dojít k příliš zjednodušujícím závěrům.
„Peníze musí být v hazardní hře přítomné, ale nemohou být důležité.
V protikladu ke svému statusu ve vnějším světě, kde jsou žádoucím médiem hodnot,
jsou ve hře chápány jako věc, která je sama o sobě takřka bezcenná (...) Jako konečné
měřítko hodnot ve vnějším světě jsou během herní směny svrženy ze svého trůnu,“
vyvozuje z toho Gerda Reithová (2002: 147-48).
Tatáž autorka (podobně jako jiní) ovšem krátce předtím konstatuje, že „hrát
poker o zápalky je vnímáno jako dětská hra, protože bez existence autentického
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měřítka hodnoty nemohou hráči do hry vstoupit (...) Ztělesnit se prostřednictvím
něčeho tak bezcenného jako jsou zápalky by bylo ponižující, neboť by to učinilo
hráče stejně bezcenným, objektem výsměchu“ (2002: 146). Naprosto s tím souhlasím,
pak se ovšem musím ptát, proč hra vyžaduje peníze jako autentické měřítko hodnoty,
které však současně nemohou být důležité a stávají se bezcennými.
Stewartův popis romské hry je v tomto ohledu podobně rozpačitý: „Jak se
nezáživné papírové peníze přesouvaly z jedné strany stolu na druhou...“ Nezáživné
pro koho? Jistě ne pro Stewarta, jenž lituje těch, kteří je prohráli, neboť představovaly
několikaměsíční odměnu za práci v továrně. A jejich „nezáživnost“ nelze podsouvat
ani hráčům, neboť oni nepochybně hrají o cosi kýženého a velmi cenného. Natolik
cenného, že je potřeba to symbolicky očistit – kdo by se tak usilovně věnoval
symbolickému očišťování něčeho, co není důležité?
Pozorovatelům, zdá se, uniká, že v trefném komentáři „prohra byla skoro
stejně přijatelná jako výhra a jistě vhodnější, než kdyby se někdo do hry nezapojil
vůbec“, nelze bagatelizovat a už vůbec ne ignorovat ono nenápadné „skoro“. Teprve
pomineme-li toto „skoro“, můžeme dojít ke zbrklé radikalizaci a la „peníze ve hře
jsou chápány jako bezcenné,“ která ovšem nemůže odpovídat skutečnému stavu věcí,
protože v tom případě by byla smysluplná hra zrušena.
I s aktérskými výroky je třeba nakládat opatrně, protože na jedné straně
slyšíme „Hraji proto, abych vyhrál,“ přičemž je zřejmé, že výhra se zjišťuje striktně
podle peněz, zatímco na straně druhé se dozvídáme „Ať je to cokoli, co jako hazardní
hráči chceme, peníze to nejsou.“ Hráčovo zpupné „nechci“ je pro účely interpretace
nutné korigovat tím, co vysvítá z jeho konání; v tom případě navrhuji číst je takto:
„Přestože stejně dobře jako vy chápu a ani na okamžik nezapomínám, že
prostřednictvím peněz si v mimo-herním světě mohu obstarat a osvojit mnohé, svým
herním konáním vám a v neposlední řadě i sám sobě předvádím, že jsem schopen
trvale svůdné moci peněz jako atributora mnoha hodnot odolávat. A to tím, že s nimi
nakládám jako by byly atributorem hodnoty jediné, totiž hráčské mohutnosti.“
Peníze ve hře nejsou „chápány jako bezcenné“. Jsou-li „svrhávány z trůnu
jako měřítko hodnot ve vnějším světě“, i uprostřed herního světa je to vždy pouze
„jako by“. Nikdo si nemyslí, že je to doopravdy, i kdyby to ostatním účastníkům hry
nebo etnografům tvrdil od rána do večera. Naopak, velký hráč počítá s tím, že se jeho
soupeř nedokáže vzdát myšlenky na hodnotu peněz v ne-herním světě, zatímco on
sám to zejména v okamžiku, kdy dojde “na lámání chleba”, dokáže přesvědčivě
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předstírat; v tom je jeho srdce. Kdyby šlo jen o “papírky”, byl by velkým hráčem
kdekdo.
Ono „svrhávání z trůnu“ je hra zpoza hry, a teprve tato „metahra“ se odehrává
v „živlu zdání“, který všichni, kdo to správně vycítili, přiživují. Co není „jako by“ je
aktérovo skutečné riskování skutečných peněz a k tomu nutná kuráž nést jeho
skutečné následky ve všech světech, kterými prochází.
Roger Caillois se domnívá, že „svět hry je s reálným světem v příkrém
protikladu, hra je tudíž aktivita, která se bytostně distancuje od reality a jakýkoli
kontakt s běžnou životní realitou přináší zkázu a ohrožuje samu podstatu hry“ (1998:
131). Avšak vztah světa hry k onomu „reálnému“ světu se opozicí nevyčerpává.
Nemůže existovat sám o sobě, vždycky je alternativou, kterou se vymezuje vůči
širšímu kontextu. „Nelze mu porozumět,“ jak míní Loic Wacquant mluvě o jiném
alternativním světě, „mimo lidský a ekologický kontext v němž je ukotven a mimo
sociální možnosti, jichž je tento kontext nositelem. Definuje sám sebe v dvojitém
vztahu symbiózy a opozice“ (2004: 17). Podobně uvažuje Martin Heidegger: Jakožto
jsoucí ve světě se pobyt moci ‚řečí‘, které dominují určování toho, co je správné,
„nevyhnutelně musí dávat všanc, teprve jemu navzdory může vlastně získávat sám
sebe, své vždy jedinečné možnosti, jak být. V něm, z něho a proti němu se děje
veškeré pravé rozumění, výklad, sdílení, znovuodkrývání a nové osvojování“
(Ďurďovič 2008: 197).
Soudím tedy, že k maximálnímu „triumfu“ hráče nad ne-herní reprezentací
peněz zdánlivě paradoxně dochází nikoli na hře a v okamžiku, kdy člověk vyhraje
závratnou sumu, ale v mimo-herním světě, kde svůdné moci peněz odolá, uschová je
pro další herní příležitosti a ze své výhry si nekoupí ani druhou žárovku.
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Peníze v socialismu
Dosud jsem se při svém popisu herního světa uvnitř socialismu věnoval
převážně jeho „opozici“, je na čase zamyslet se i nad jeho „symbiózou“ se zmíněným
širším kontextem.
Jonathan Parry a Maurice Bloch ve své eseji o penězích a moralitě směny
(1989: 1 – 32) upozorňují na dva protikladné proudy západního diskursu o
symbolické reprezentaci peněz a zejména o morálním hodnocení peněžní a komerční
směny.
Jedním je aristotelsko-tomistická tradice. Aristotelés odsuzuje peníze, které
nabourávají ideál soběstačné domácnosti a produkce, určené nikoli ke směně, ale ke
spotřebě. Podle Tomáše Akvinského Nummus non parit nummos, peníze neplodí
peníze, čímž míní hlavně to, že by je neměly plodit, neboť výdělek z půjčování peněz
je „proti přirozenosti“. Tatáž myšlenková škola to zdůvodňuje: „Peníze pracují bez
ustání, ve dne i v noci, v neděli i ve svátek, dokonce i ve spánku. Nakládají s časem,
který ovšem není jejich, nýbrž Boží. Proto je to nejen zločin, ale i hřích. Jedinou
přípustnou funkcí peněz je splacení kupní ceny například za dům či pole, které
přinášejí užitek, zatímco z vypůjčených peněz žádný užitek plynout nemůže“ (Le
Goff 2005: 24-52).

Proti tomu se však už ve třináctém století, „času počítání,

účetnictví, obchodníků a úředníků, sestavujících první rozpočty“ (Murray, cit. in Le
Goff 2003: 223), vzmáhá drobný, ale v ideologicky rigidním systému významný
lingvistický posun (mimochodem: fenomén později patrný i v politickém uskutečnění
socialismu 20. století), „inciciovaný církví za účelem velkých společenských změn“
(Le Goff 2005: 51). Jedním z mezníků bylo zavedení instituce očistce – člověk, který
by jinak propadl peklu (například ten, obtížený těžkým hříchem hrabivosti, lichvář),
nyní dostává možnost být po „očištění“ spasen. Tímto krokem se dramaticky mění
mentální rámec: „očistec, který umožňuje lichvářovi spásu, přispěje ke zrodu
kapitalismu“ (Le Goff 2003: 294). „Hřích hrabivosti se v oficiální ideologii stává
stále méně ohavným, až je posléze odstraněn z kategorie ‚vášní‘ a stává se ‚zájmem‘“
(Hirschman, cit. in Parry, Bloch 1989: 19).
Před tuto bitvu reprezentací peněz se v devatenáctém století vrací Karl Marx.
Podobně jako Aristotelés vyzvedává přednosti vazeb vzájemné závislosti mezi členy
komunity, jejichž produkce se nestává komoditou určenou pro obchod mimo
komunitu. A jako Tomáš Akvinský neschvaluje skutečnost, že „peníze plodí peníze
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podobně jako hruškový strom hrušky“ (Marx, cit in Parry, Bloch 1989: 6). Peníze pak
podle Marxe vrážejí klín mezi produkty a člověka jako produkujícího. Je jim
připisována vlastní životodárná síla a způsobují, že vztahy mezi lidmi jsou maskovány
jako vztahy mezi věcmi. Tak nad lidmi získávají nadvládu; jsou „fetišizovány“.
Buržoasie s jejich pomocí „proměnila osobní důstojnost člověka ve směnnou hodnotu
a na místo nesčetně propůjčených a řádně nabytých svobod postavila jedinou
beohledně chladnou svobodu obchodu“, píší Marx a Engels v Komunistickém
manifestu (1974: 17).
Druhá ze zmíněných intelektuálních tradic naopak zdůrazňuje, že peníze mají
pro společenský život blahodárné účinky. Adam Smith ve své úvaze o „bohatství
národů“ říká: „společnost spočívá na dělbě práce – pokud by se narušila, lidé by si
poskytovali méně vzájemně prospěšných služeb“ (cit. in Farrant 1996: 2). Dochází
k závěru, že prosperita společnosti spočívá na individuálním snažení o finanční zisk.
O století později Georg Simmel v eseji Peníze v moderní kultuře připouští, že
„peněžní hospodářství souvislost mezi osobností a věcnými vztahy rozkládá tím, že
v každém okamžiku vsunuje mezi osobu a pevně určenou věc zcela objektivní
instanci peněz,“ ale „žehráme-li na separující a odcizující působení peněžního styku,
neměli bychom zapomínat: tím, že je nutné peníze proměnit, a tak za ně získat
konečné a konkrétní hodnoty, vytvářejí mezi členy téhož ekonomického okruhu
mimořádně silnou vazbu; právě proto, že nemohou být bezprostředně spotřebovány,
odkazují na jiné jednotlivce, od nichž můžeme za peníze získat to, co má být skutečně
spotřebováno (...) Dřívější těsnou sounáležitost osobního a lokálního prvku
diferencují peníze do té míry, že dnes mohu v Berlíně pobírat své příjmy
z amerických železnic, z norských hypoték, afrických zlatých dolů“ (Simmel 1997: 8,
11). Důvěra a vazby mezi lidmi se v této optice neničí, ale jejich dosah se dramaticky
rozšiřuje; oproti zotročení nabízejí naopak svobodu. „Peníze mohou být odpoledne za
městem. Mohou být Brahmsova hudba, mohou být mapy, mohou být káva, mohou být
Epiktétova slova, která učí pohrdat zlatem,“ píše Jorge Louis Borges (2009: 303).
Po tomto letmém vytyčení dvou zásadně odlišných reprezentací peněz se
obracím k politickému uskutečnění první z nich, do „reálně existujícího socialismu“.
Komunistická

strana

Československa

se

opírala

o

„demokratický

centralismus“, jinými slovy o „bezpodmínečné podřízení nižších složek složkám
vyšším“ (Rychlík 2008:190). „Vedoucí sílu společnosti“ proto ovládali nepočetní
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funkcionáři vrcholku její pyramidální struktury. Ti peníze kulturně reprezentovali;
„byly pro ni nejen objektem utopických vášní, ale i ústřední teoretickou kategorií.
Nahlíželi je jako metonymii kapitalismu, pochybnou část zastupující odsouzeníhodný
celek. Tvrdili, že po získání kontroly nad penězi může plánované hospodářství zvýšit
efektivitu produkce a eliminovat ekonomickou amorálnost ve spotřebě“ (Zatlin 2007:
14 - 15).
Antipatie vůči penězům „byla ustavujícím prvkem hospodářského plánování.
V kontrastu s tržními ekonomikami proto socialismus vytvářel rozdvojenou
zkušenost: Zaměstnanci dostávali za svou práci výplatu v penězích a nekonečné
opakování axiomu marxistické teorie, že „práce tvoří hodnoty“ je nutila chápat
peníze, jimiž byli vypláceni, jako nezprostředkovaný ekvivalent práce, kterou
vykonali. Avšak čím víc strana zdůrazňovala, že tyto peníze, nepotřísněné
kapitalistickým vykořisťováním, jsou substancí jejich práce, tím názorněji jim
každodenní zkušenost ukazovala, jak malou hodnotu jejich práce má: když se snažili
utratit tyto peníze jako spotřebitelé, často nedokázali získat produkty, které si přáli
(ibid: 11).
Avšak socialismus od počátku sliboval kvalitní spotřebu produkce, a to
spotřebu dokonce kvalitnější, bohatší a lépe rozdělovanou než v kapitalismu. Proto
před ním stále naléhavěji vyvstávala nutnost svou nárokovanou teoretickou převahu
nad kapitalismem prakticky demonstrovat právě na ekonomickém poli. Marxistický
historik Eric Hobsbawm poznamenal, že „prospekt socialismu jako světové
alternativy závisel na jeho schopnosti soutěžit se světovou kapitalistickou
ekonomikou“ (1994:250) a sovětský vůdce Nikita Chruščov s tímto náhledem
očividně souhlasil – v roce 1961 vydal známou instrukci: „Dohnat a předehnat!“
(Davies 1997:1092). Tím se otevřela éra takzvaného reálného socialismu – což byl
„slogan odrážející novou politiku zacílenou na přesun zdrojů směrem k uspokojování
spotřebitelské poptávky“ (Zatlin 2007: 10). Ideologie ustoupila od budoucích utopií
a začala se zabývat snahou o současnou prosperitu. Socialismus tak ovšem vstoupil do
soutěže, jejíž pravidla mu z logiky jeho ustavení byla cizí.
Samotná strana nic nevyráběla - i v socialismu se o to musely starat továrny,
zemědělské státní statky a další podniky. Na moci se pak výrazným způsobem
podíleli rovněž ti, kteří tyto entity (a dodavatele surovin pro jejich výrobní programy,
například doly) jako „majetek v socialistickém vlastnictví“ spravovali. Tito manažeři
měli straně dodávat zboží, aby je mohla přerozdělovat, a tak socialisticky vládnout. V
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ekonomii, kde „oficiální statistiky byly výtvorem fantazie“ (Vinen 2007:347) právě
manažeři

vládli

„dispozičním

právem,

zakládajícím

sice

nelegitimní

a

nekontrolovatelný, ale reálný vztah s tržní hodnotou, jež byla založena na
(nepeněžních) službách a protislužbách“ (Civín 2004:210). „Svá dispoziční práva
proměňoval hospodářský management v polosoukromá dominia, v positional
property“ (Křen 2006:885).
Prvořadým zájmem manažerů bylo zajistit si ze strany státu „více investic či
surovin, než bylo pro splnění úkolu plánu, vypracovávaného na centrální úrovni,
zapotřebí“ (Verdery 1996:21). Kromě materiálových zdrojů se jednalo i o zdroje
lidské; Zákoník práce byl koncipován tak, aby „vedení podniku mělo právo
rozhodovat o tom, zda pracující může ze závodu odejít nebo ne“ (Kaplan 2007:264).
Pokud podniky materiálové a lidské zdroje získaly, mohly je směňovat s ostatními
držiteli „dispozičních práv“. Tak došlo na slova Maxe Webera z roku 1918: „Namísto
soukromého podnikatele řídícího produkci na vlastní náklady a vlastní nebezpečí by
v systému socialismu spočívalo hospodářství v rukou úředníků (1998: 329), případně
Ludwiga von Misese roku 1922: „V socialistické společnosti nahradí čilou aktivitu
továren a moderních finančních domů panská pohoda byrokratů“ (1981:396). A ještě
mnohem dříve, už roku 1898, si do svého deníku poznamenal Lev Nikolajevič
Tolstoj: „Jediné, co se změní, bude povaha despotistmu. Nyní vládnou kapitalisté, pak
to budou dělničtí ředitelé“ (cit. in Steiner 1996: 259).
„Centrum postupně boj s podniky o plán prohrávalo; vytvářela se jakási
obrácená pyramida, v níž podniky nabývaly převahu, vymáhaly si maximum vstupů a
minimum výstupů“ (Křen 2006:884). Tak vláda ředitelů a dalších majitelů
dispozičních práv přinesla podivuhodnou poetic justice: „zákonodárci nesvobody se
sami učinili nesvobodnými. Stali se obětí monopolů a privilegií, které udělili druhým“
(Kabele 2005:306).
Komunisté „nedokázali vyřadit z ekonomické aktivity tržní síly“ (Zatlin 2007:
15), pouze je bizarním způsobem pokřivili: Zaměření na enormní masovou produkci
v primární sféře a se odrazilo v celém hospodaření, které se stalo výrazně
extenzivním. Zatímco „intenzivní hospodaření produkuje výrobky s vysokou přidanou
hodnotou, extenzivně orientované ekonomiky sovětského typu vlastně pracovaly
s ubranou hodnotou: své zboží vyráběly i prodávaly se ztrátou, a suroviny, které
těžily pro domácí průmysl nebo na vývoz, měly vyšší cenu než hotové výrobky, ve
které se proměnily“ (Judt 2008: 595).
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Pohledy manažerů ekonomiky, která se neorientuje na zisk – ten
v ideologickém žargonu nadále zůstával bezmála sprostým slovem - nesměřují ke
spotřebitelům.

Z jejich pohledu se tak „rozdvojená zkušenost s penězi“ dále

prohlubovala.
Také oficiální ideologie čelila v tomto směru vzrůstajícím potížím.
V sedmdesátých letech byly peníze v socialismu „všeobecným ekvivalentem
sloužícím především k vyjadřování cen ostatního zboží (k jeho koupi, prodeji a
provádění různých plateb), tj. sloužícím k peněžnímu vyjádření hodnoty zboží“
(Encyklopedický slovník II 1981: 836). První z jejich vytčených funkcí tedy byla
„míra hodnoty“. Rozdíl mezi socialismem a kapitalismem měl spočívat v tom, že „pro
využití peněz v kapitalistické společnosti je specifické jejich spojení s kapitálem“,
zatímco „za socialismu jsou spojeny s fondy (jednotlivých podniků i celé společnosti)
jako peněžní fondy. Tyto rozdíly však nevylučují, že peníze plní v obou případech
v závislosti na charakteristice výrobních vztahů své základní funkce i že peněžní oběh
má úvěrový charakter“ (ibid).
Pro skutečně obývaný prostor to znamenalo, že peníze mohly být mnohým z
toho, o čem se zmiňuje Borges, tedy hudbou, mapami, kávou, atd. Pro toho, kdo by je
„bez zákonného důvodu odmítal“ trestní zákon z roku 1961 dokonce stanovil trest
šestiměsíčního vězení (§ 144, odst 2, písm. a).
Přesto peníze měly přestat s „maskováním vztahů mezi lidmi“ a bránit se
„fetišizaci“. A to zřejmě tím, že rozvolnily své spojení s kapitálem – pro jednotlivce
takřka ztratily schopnost další peníze plodit.

V § 117 například trestní zákon

kriminalizoval „spekulaci“, kterou charakterizoval jako

„přechovávání předmětů

větší hodnoty v úmyslu je prodat, směnit, nebo získat jinou výhodu“, zejména pak
v případě že zločinec „spáchá takový čin výdělečně“. „Nedovolené podnikání“
obecně charakterizoval § 118:

„Kdo neoprávněně provozuje ve větším rozsahu

soukromé výrobní nebo jiné výdělečné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až
na tři léta.“ Pokud k tomu používal „jiného jako pracovní síly, nebo získal-li značný
prospěch“, mohl jít do vězení na osm let. To se de facto týkalo každého pokusu
podnikat, protože „soukromé výrobní nebo jiné podnikání ve větším rozsahu“ režim
nepovoloval. Podzákonná norma Předpisy o devizovém hospodářství zakazovala
vlastnit cizí měnu, za jejich porušení stanovil trestní zákon sankci až tří let ztráty
svobody (§ 146).
V institucializované tabuizaci zisku se do podnikání soukromě investovat
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nedalo, v Československu nebyla burza, což vylučovalo i investice do akcií, zákon by
formálně porušil i ten, kdo by třeba zakoupil umělecké dílo slibného mladého tvůrce a
po čase je se ziskem prodal. Jednotlivce se tedy netýkalo Marxovo p = p‘ (schopnost
kapitálu množit se). Legálně zbývala pouze možnost spotřebovávat (striktně vzato
byly peníze ukádané pracujícími na „vkladní knížky“ úročeny, tyto úroky „pracující“
i ve dnech pracovního klidu však přenejlepším dorovnávaly inflaci).
V roce 1972 činil průměrný hrubý měsíční příjem v Československé
socialistické republice 2,091 kčs. Kožíšek, ostatní listonoši a obecně pracovníci ve
spojích si přišli na 1,911 korun (Statistická ročenka 1973: 126). Měsíční příjem mé
matky, vědecké pracovnice, činil 2,394 kčs. Rozdíl mezi příjmem poštovního
doručovatele, který nemusel mít ani maturitu, a akademicky vzdělaného vědeckého
pracovníka s letitou praxí tedy obnášel 483 kčs, byl vyšší o pouhou pětinu.
„Tak jako má v Anglii hluboké historické kořeny individualismus,“ konstatuje
Alan McFarlane, „má v Čechách hluboké historické kořeny egalitarismus“ (1978: 31,
cit. in Holý 2001). Za socialismu se tento tradiční český zvyk dramaticky prohloubil:
„Egalitarismus byl v praktickém životě uplatňován mnohem více než kdekoli jinde ve
Východní Evropě. Například v roce 1979 byl nejvyšší říjem pouze 2,5krát vyšší než
příjem nejnižší“ (Wolchik 1991: 173, cit. in Holý 2001).
To formálně odráželo režimní rétoriku, která prosazovala rovnost. Skutečnost
však byla charakterizována nerovností – a to v přístupu k rozličným privilegiím,
zejména k dispozičním právům nakládání s přerozdělitelnými zdroji.
Moje osobní zkušenost a také zkušenost mých známých, kterou jsme si
mnohokrát vyměňovali, například svědčila o tom, že na jugoslávské pračky stáli
pracující fronty celou noc, ale ani první příchozí neměli žádnou záruku, že si vysněný
spotřebič skutečně zakoupí; valná většina vzácných praček byla alokována držiteli
privilegia alokovat je: nejprve na úrovni podniku zahraničního obchodu, poté v
managementu podniku Elektro a posléze mezi pracovníky prodejny. Pračky získali ti,
kteří ať v podobě protislužby nebo v podobě peněz zaplatili úplně jinou cenu, než
jakou oficiálně stanovil socialistický systém. Podobně zdravotní péče byla pro
všechny občany zdarma, avšak název zdravotních středisek, OÚNZ (Obvodní ústav
národního zdraví), jsme si pragmaticky přeložili jako Odevzdej úplatek nebo zemřeš.
Bez úplatků nebylo možné sehnat téměř nic, o co měli lidé skutečně zájem: už
oblíbený časopis Mladý svět nebo cigarety značky Sparta v tvrdé krabičce byly v
trafikách téměř výhradně “pod pultem”; trafikantka, která měla na prodejnu
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dispoziční právo, si také potřebovala zvýšit příjem, už jen proto, aby měla na úplatky
v OÚNZ, anebo na drobné výhody třeba v lékárně. “Rozhodujícím zdrojem dynamiky
sociálního jednání byla plebejská maximalizace utility”(Možný 2009 :122).
Ve společnosti trvalého nedostatku platilo, že peněz bylo víc než zboží. A
skutečně kvalitní zboží bylo mimořádně vzácné. Z toho by mělo vyplývat, že pokud
by docházelo k “fetišizaci”, tak spíše ve vztahu ke zboží než k penězům – a po mém
soudu tomu tak skutečně bylo.
Vlastnit jakýkoli předmět z Tuzexu totiž znamenalo mnohem víc než ho užívat
nebo spotřebovávat. Řady plechovek s coca-colou, které jsem vídal vyrovnané v
“obytných stěnách” jako na malých oltářích nejrůznějších bytů svých spoluobčanů,
kteří je odmítali vypít podobně jako holandský likér Bolls, v němž se před očima
závidějících hostů vznášely jemné plátky zlatého staniolu, o tom svědčí výmluvně.
Plechovky coca-coly a láhve likéru se ta stávaly fetiši nejen metaforicky, ale takřka
hmatatelně.
Lidé uměli “číst” a velmi často tematizovali i nepatrné rozdíly mezi
rozdílnými typy téhož zboží: závist těch, kteří měli sovětský vůz Žiguli s motorem o
obsahu 1500 kubíků vůči těm, jejichž statusové postavení ztělesňoval Žiguli o 1600
kubících, nejednou vyústila do vandalské akce poničení “nepřítelova” laku: “obejít s
korunou” se tomu říkalo a každý to znal. V devadesátých letech, po zhroucení
socialistického režimu, jsem na pražské ulici nechával stát přes noc i Jaguár; terčem
podobného útoku se nikdy nestal.
Fetišizace zboží dosáhla v socialismu proporcí, jimž lidé narození do
kapitalismu zpravidla nedokáží ani uvěřit.
Fetišizace peněz, i podle Marxe motor produktivního konání v kapitalismu,
ovšem nebyla ani v socialismu neznámá - měla jen poněkud jinou povahu: “Peníze si
osvojovaly fetišistické kvality jako důsledek stranické politiky” (Zatlin 20007: 17), a
to navzdory tomu, že Rudé právo zas a znovu varovalo před “těmi, kteří na první
místo kladou nezdravou prestiž a modlu peněz” (cit. in Škápíková et al 2009: 141).
To, že peníze měly v jistém smyslu menší hodnotu než v kapitalismu zdaleka
neznamenalo, že byly bezcenné. I v socialismu se podílely, a to naprosto zásadním
způsobem, na formování sociální identity. Po penězích, které i podle ideologů “dál
plnily své základní funkce” lidé stále prahli, neboť zůstávaly někdy jen jedním z
aspektů, ale přesto aspektem ekonomických transakcí. Jako ekonomický kapitál je
občané investovat téměř nemohli, čím víc jich však dokázali nahromadit, tím snáze se
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dostávali k nedostatkovému, zbožňovanému zboží, a tak rostl i jejich kapitál
společenský. Pokud jich měli opravdu hodně, vyrovnali i případný handicap slabší
pozice v klientelských sítích spravujících zbožní distribuci: byli “úspěšní”.
Jaký význam měly peníze pro tehdejší hazardní hráče?
Nedejme se mýlit skutečností, že za průměrný měsíční plat bylo možné
zakoupit (na černém trhu) asi 78 amerických dolarů. Současně je totiž nutné upozornit
i na ceny: káva za 2 kčs, studená mísa v restauraci 7,40 kčs, jízda taxíkem v centru
města kolem 10 kčs, jízdenka městské hromadné dopravy 1 kčs, kilogram rybího filé
16 kčs, jízdní kolo 700 kčs… zhruba takové ceny může zákazník v roce 2011
očekávat na Manhattanu v dolarech. Dalo by se tedy spekulovat o tom, že i sázka za
100 československých korun znamenala z pohledu hráče sázku prostředků v kupní
síle 100 dnešních amerických dolarů.
Jestliže v socialismu nemohl nikdo považovat peníze za kapitál, hráč byl tím,
komu právě tento aspekt vadil nejméně. Musel si být jen jistý, že stále představují
žádané, sociálně ratifikované médium hodnoty – a tím nade vší pochybnost zůstávaly.
Hráč i nadále jevil svým konáním ochotu se všeho, co se za peníze obrazně i
doslova dalo koupit (takže šlo jak o status, tak o služby, komodity a nejednou i o
zdraví), ostentativně vzdávat. Jejich “životodárnou sílu” soustředil k jedinému cíli:
stávat se a co nejdéle zůstávat hráčem.
Zatímco aktér “normálního” světa “reálného socialismu” čelil rozhodnutí, zda
bude pracovat pro systém, což obnášelo morálně odsouzeníhodnou konsekvenci
podpory okupačního totalitářského režimu, anebo si prostředky k životu bude
obstarávat spíše v šedé ekonomice, což bylo morálně suspektní pro své sobectví a
nedostatek vynutitelných pravidel, hráč volil radikální alternativu: životem na hře se
podle svého přesvědčení z širšího kontextu vyvázal.
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Hráč a hráčský habitus
Kožíšek prochází dveřmi kavárny a v té chvíli se mlčky narovnává v zádech.
Podržme tuto chvíli v patrnosti; soudím, že je pro naše zkoumání mimořádně
významná.
Mlčení jen málokdy vstoupí do historie, z hlediska historikovi předepsaných
analytických nároků není vykazatelné. Etnografické perspektivě bádání se nicméně
otevírá, etnografie smí nakládat i se specifickou poetic knowledge, a proto věnovat
svou pozornost i nepodepsaným aktivitám bezejmenných a neslyšených a nechat je,
řečeno s Jacquesem Rancierem, „promluvit jako mlčící“ (cit in Chartier 1997: 3). Je
to legitimní nárok, protože komunikativní potenciál nevytvářejí jen slova (nadto ani
vyslovené slovo samo o sobě ještě nutně nevypovídá o skutečné intenci mluvčího),
ale také právě mlčení – to nicméně doprovázívá lidské konání právě tam, kde aktérovi
na výsledku akce záleží nejvíce a kde slova by čin jen zdržovala nebo narušovala.
Kožíšek se mlčky narovnává v bráně mezi dvěma světy.
Vzhledem k tomu, že každý z těch dvou světů ustavuje a řídí svébytná logika,
musí jejich panství někde začínat a jinde končit, nebo přinejmenším někde dominovat
a jinde ustupovat – mezi těmito poli musí existovat určité rozhraní. To ovšem bývá
nezasvěceným neviditelné a nepochopitelné.
Připomínám, že podobně jako Kožíšek mezi hráče vstupuje i hrdina proslulé
dětské knížky mezi kouzelníky.
„`Prostě mám v jedenáct hodin nastoupit do vlaku, který odjíždí z nástupiště
devět a tři čtvrtě,‘ četl Harry.
Teta i strýc vytřeštili oči.
`Z kterého nástupiště ?‘
`Číslo devět a tři čvrtě.‘
`Nemluv hlouposti,‘ řekl strýc Vernon, `žádné nástupiště devět a tři čtvrtě
není‘“ (Rowling 2000: 88).
Jenže nástupiště číslo devět a tři čtvrtě „je,“ stejně jako „jsou“ ti, kteří
příchodem do jeho prostoru rázem pohledu ostatních mizí za horizont událostí. Ti,
kteří si náhle osvojili specifický modus operandi.
Výraz modus operandi neuvádím bezdůvodně; je tím, kterým Pierre Bourdieu
nejednou vysvětluje, co míní pojmem „habitus“. Nebudu se uchylovat k úvahám,
které nepatří mezi mé úkoly, totiž k úvahám o tom, do jaké míry je tento koncept
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stvořený zapřísáhlým racionalistou vposledku substancionalistický nebo metafyzický.
Chci jej pouze povolat na pomoc tam, kde se právě nacházíme: u zmíněných
vstupních dveří.
Za nimi bude Kožíšek specificky „situován a zároveň nucen se situovat, odlišit
se, a to beze snahy o odlišnost; tím, že vstoupí do hry, mlčky přijme tlaky a možnosti,
které s sebou hra nese a které se mu, tak jako všem účastníkům hry, jeví jako to, co je
třeba udělat‘, jako formy, jež je třeba stvořit, postupy, jež je třeba objevit, zkrátka
jako možnosti vyznačující se ambicí existovat“ (Bourdieu 1998: 49-50). Aktér tak
musí uplatňovat svůj „smysl pro hru“, který se „vztahuje k iminentní budoucnosti, je
smyslem aktéra pro směr, smyslem usměrňujícím jednání nikoli podle toho, co aktér
vidí, nýbrž podle toho, co před-vídá, anticipuje anticipaci ostatních aktérů apriori
ustavené hry“ (Bourdieu 1990: 81). Habitus je proto, kromě jiného, i výsledkem
„aktérovy subjektivní snahy zachovat si autonomii jedinečné bytosti“ (1998:20).
Soudím, že Bourdieuovo dílo The Logic of Practice bychom dost možná mohli
přejmenovat na The Logic of Play. Jeho teoretický model, používající tak výrazně a
tak rozsáhle podobenství hry, právě ve světě, který není herním odvozeně nebo
přeneseně, nýbrž doslova, stojí za zkoušku.

Socialismus, rozkládající se před branou, kterou jsme se rozhodli pozorovat,
deklaruje svou péči o dobro „masy“, tedy jakési nadosobní entity, zatímco autonomie
osobnosti si rozhodně necení (na výstavě propagandistických nástrojů sovětské éry
v londýnské Tate Gallery mě v březnu roku 2010 zaujal plakát, vyzývající
k denunciaci

„individualistů“).

Je

prodchnutý

cykličností,

předvídatelností,

prozaičností, rutinou a z ní vyplývající nemožností prožít cosi skutečně mimořádného,
a proto „velkého“, tedy vším, co „obyčejný“ život činí obyčejným navýsost. Právě
tento život například odmítá ve svém Soumraku model Friedrich Nietzche: „My,
moderní, se svou úzkostlivou péčí o sebe a o svou lásku k bližnímu, se svými
ctnostmi práce, skromnosti v nárocích, spravedlivostí, vědeckostí, my sbírající,
ekonomičtí, mechaničtí, žijeme dobu slabou. Naše ctnosti jsou závislé, jsou vyzvány
naší slabostí“ (1955: 144).
Chci argumentovat, že za branou člověk naopak hodlá, a věří, že může,
konstruovat proti obyčejnému životu jiný: „hrdinský“. „V hrdinském životě spočívá
důraz na odvahu k boji a k dosahování mimořádných cílů, na hledání ctnosti a slávy
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(...). Základním kontrastem je to, že hrdinský život se odehrává ve sféře nebezpečí,
násilí a koketování s rizikem, zatímco normální život ve sféře žen, reprodukce a péče.
Hrdina vyhledává hrdinský život, aby prostřednictvím projevení odvahy dosáhl
sebepotvrzení“ (Featherstone 1995: 58-59).
Jestliže Eugen Fink označuje herní chování za „ne-vážné, které nemá onen
závažný a tíživý ráz lidské skutečnosti jakožto úkolu sebeuskutečňování“ (1993: 90),
hráč si s ním nemůže porozumět. Herní aktér, například Fjodor Michajlovič
Dostojevskij, naopak ústy svého literárního hrdiny vyhlašuje: „Ano, vždyť jsem
riskoval víc než život. Měl jsem odvahu riskovat – a smím se zas počítat mezi lidi“
(Dostojevskij 1971: 139).
Jeremy Bentham formuluje svou koncepci „záludné hry“, použitou Cliffordem
Geertzem v eseji o sázkách na kohoutí zápasy na Bali: „Je to hra, ve které jdou sázky
tak vysoko, že z utilitárního hlediska je iracionální se jí vůbec účastnit,“ přičemž
Geertz pokračuje: „Mezní užitek z toho, co sázkař může vyhrát, je jasně menší než
mezní újma potenciální prohry. V záludné hře to platí pro obě strany. Jsou v tom až
po uši. Účastníci se sešli při hledání slasti a vstoupili do vztahu, který jim, kolektivně
vzato, přinese spíš čistou strázeň než čistou slast“ (2000:478). Stejný postoj vyjádřil o
mnoho staletí dříve Michel de Montaigne ve svých Esejích: „Míval jsem rád hazardní
hry v karty a v kostky. Dávno jsem toho však zanechal, a to z jediného důvodu –
kdykoli jsem prohrával, bez ohledu na to, že jsem to na sobě nedával znát, stále jsem
pociťoval bodavou bolest“ (cit. in Bernard 1998: 47).
Přesně to je výměrem skutečné hazardní hry: prvek rizika musí být zásadní, a
to nejlépe do té míry, jaká hráče bolí a ne-hráčům připadá nerozumná nebo přímo
šílená. „Prvek rizika“ je ovšem především jiným vyjádřením toho, že „nevíme“ a víc
než to, i toho, že „nevíme a předpokládáme, že ani ostatní nevědí“ (i když mohou mít
hlášky ze stájí). Brána, kterou Kožíšek prochází, je efektivně branou mezi situací
života v socialismu, který odvozuje svou legitimitu od toho, že ví, a že pokud
jednotlivec neví, manažeři systému mu vydají příslušné pokyny a nejistoty ho ušetří, a
situací života na hře, která by bez sdílené nejistoty nemohla být herní. Ačkoli Carl
Gustav Jung učí, že „Opravdu nejistí jsou ti lidé, kteří se mylně domnívají, že jsou
jistí; náš život je nejistý, a proto pocit nejistoty odpovídá pravdě mnohem více než
iluze a předstírání jistoty“ (1995: 165), „obyčejnému“ člověku se přesto jeví herní
východiska jako patologická. „Střízlivý člověk musí, zdá se, předpokládat, že se ví to,
co se vědět nedá“ (Simmel 1997: 51).
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„Hra má průběh a smysl sama v sobě“ (Huizinga 2000: 20), herní jednání
proto nemůže mít a nemá utilitární cíle. Patří k praktikám, které „jsou
ospravedlňovány tím, že se provozují (...) a možná nemají ani jiný smysl ani jinou
funkci nežli tu, kterou implikuje jejich vlastní existence“ (Bourdieu 1990: 14).
Hrdina, křehký a zranitelý neméně než hrbáč zvaný Čonty případně kdokoli z
nás, se vskutku rozhoduje zazvonit u dveří osudu, aby se s ním utkal bez ohledu na
nepravděpodobnost svého vítězství.
V kultuře zbožňující úspěch je jeho konání podezřelé. Připomínám nicméně,
že například kulturní tradice japonská si váží nade vše právě toho, kdo se „vrhá vstříc
svému hořkému osudu a vzdoruje diktátu konvence i ‚zdravého rozumu‘ (...) jeho
zápas byl ztracen a fakticky k ničemu“ (Morris 1975: xxi). A podobně k tomu, kdo
může ztratit všechno, avšak svou „autonomii jedinečné bytosti“, potvrdí, mluví i
Friedrich Nietzsche:
„Hod se vám zhatil.
Ale co na tom, vy hráči v kostky! Nenaučili jste se hrát a smát, jak hrát a smát
se má! Což nesedíme stále u velkého hracího stolu, u velkého stolu výsměchu?
A nezdařila-li se vám velká věc, což vy sami jste proto nezdaření, zakrnělí? A
zakrněli-li jste sami, zakrněl proto – člověk?
Je-li však člověk zakrnělý a zrůdný: Nuže dobrá! Nuže vzhůru!“ (Nietzche
1992: 243).
Nietzche, tím, že vyzývá k sebe-„aristokratizování“ a sebe-potvrzení, ovšem
vyzývá člověka i k tomu, aby, jak si povšiml Michael Stewart sledující hru
maďarských Romů,

„symbolicky zničil“ určitou „část své osobnosti“, v tomto

případě tu, která bláhově a zbaběle lpí na „obyčejném“ životě a jeho struktuře
relevance.
Takové sebe-potvrzení a sebe-očištění (od „zakrnělé a zrůdné“ části vlastní
osobnosti) očividně žádá i osvojení si „stylu“, osobitého charismatu: pouze ten může
nekřečovitě spojit vrcholně vážnou „hru“ (jde o mnoho) a „smích“ (nejde o nic, na
čem doopravdy záleží) v jedno. Hráč, má-li dostát přetěžkému nároku na hrdinství,
tedy musí riskovat mnoho, mnohem víc, než je z konvenčního pohledu „rozumné“.
Pokud by mnoho neriskoval, nedostál by klíčové charakteritice hry, kterou je intenzita
– a ta se „na rozdíl od intence vyznačuje tím, že je sama sobě svým vlastním
principem, zatímco intence je usnášena vně sebe“ (Fulka 2008: 255). I proto, jak
argumentuje Pierre Bourdieu, rozumné jednání se „z racionálního hlediska jeho šancí
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na úspěch může jevit jako zdůvodněné, aniž se dá říci, že rozhodnutí k němu vyšlo
z racionálního propočtu šancí“ (1998: 106). Hráčovo konání se jistě může ne-hráči
jevit jako chorobné, pravdou však zůstává, že šílenců není mezi hráči o nic víc nežli
mezi ne-hráči, a proto takové konání není nesmyslné. Jeho smysl je obsažen sám
v sobě: spočívá především v eleganci performance, během níž nesmí dát v ideálním
případě sebeméně najevo, že i on touží po úspěchu a současně bojuje s obavami. Svůj
nadhled projevuje v jakékoli herní situaci: jako vítěz i jako poražený.
Pokusím se řečené ilustrovat jedním z po mém soudu výmluvných příběhů,
který jsem před mnoha lety vystopoval v různých dobových zdrojích a uvedl ve svých
dějinách dostihů, publikovaných pod titulem Království za koně:
Pohádkově bohatý markýz Hastings zahájil kariéru hazardního hráče jako
dvacetiletý, v roce 1862. O rok později už proslul jako „největší z těch, kteří jsou
posedlí mánií sázek“, již prý „nepochybně zdědil po své matce“. Za další dva roky už
měl ve stájích padesát plnokrevníků, na dostihovém kontě řadu úspěchů a na kontě
společenském několik skandálů. Poslední účet řádně zatížil útěkem s lady Florence
Pagetovou, snoubenkou pozdějšího ministra zemědělství Henryho Chaplina.
Na jaře roku 1867 vlastnil Henry Chaplin ryzáka Hermita, jednoho z favoritů
Derby. Týden před nejprestižnějším z dostihů se hřebec během tréninku náhle
rozkašlal a téměř upadl. Hastings o tom dostal hlášku, která ho nezarmoutilara a
nabídl na vítězství koně svého rivala v Derby vysoký kurz. O to zase dostal hlášku
Henry Chaplin, který nabidku přijal a prostřednictvím několika přátel si na Hermitovo
vítězství vsadil.
Derby se odehrálo v atmosféře sněhové vánice. Ještě neuvěřitelnějším dojmem
než sníh koncem května však zapůsobil Hermit: z beznadějné pozice se během
posledních dvou set metrů dostal až na úroveň vedoucího Marksmana a v samém cíli
ho o krk porazil.
Díky tomu, že Henry Chaplin vsadil všechno, co mohl, vyhrál údajně 120,000
liber23. Hastings sice negentlemansky utekl s jeho snoubenkou, všichni ovšem ocenili,
jak gentlemansky, zcela nevzrušeně, rekordní výhru vyplatil. Hned potom odjel se
spokojeným výrazem a v dobré náladě s přáteli na večeři.
Když Hastings nedlouho poté ležel na smrtelné posteli, přiznal, že Hermitovo
23

Pro srovnání uvádím, že v roce 1900 stál na čele přehledu nejúspěšnějších majitelů anglických
dostihových stájí Edward, princ waleský. Mezi jeho koňmi byl i Diamond Jubilee, vítěz Derby.
Všechny koně ve všech dostizích získali celkem 29, 585 liber sterlinků Cope 1953: 60).
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vítězství ho po všech stránkách zruinovalo. Jeho slavná poslední slova však zněla:
„Ale nedal jsem to na sobě znát, že ne?“ (Horáček 1986: 106).
Hrdina sázkového světa ovšem nejen nesmí nad svými ztrátami projevit
zklamání a žal, je mu také zapovězeno dát najevo potěšení v té vzácné a opojné
situaci, do níž ho staví výhra. Ale ještě víc: nesmí očekávat, tím méně vyžadovat, ani
to, že v případě svého triumfu bude příliš hlasitě aplaudován. Mike Featherstone míní:
„Maskulinní hrdinská představa vyžaduje potlačení osobní marnivosti: výsledkem je,
že uznání a věhlas lze očekávat pouze s konečným rozřešením jeho snahy. A proto
ten, kdo se oddává hrdinskému životu by měl být lhostejný ke svému uctívání,
k uznání i k lásce druhých“ (1995: 66). Souhlasím s tím, poznamenávám však, že
„konečné rozřešení“ nenastává ve hře nikdy, protože vždy čeká další dostih, další
karetní partie, další sázkové příležitosti. Rozřešení je přinejlepším momentální, a
tehdy se dostavuje i momentální uznání hráče jako granáta, jako hrdiny: Čonty
přichází, ostatní hráči se mlčky rozestupují. To je vše, vzápětí se minulost zavírá a
budoucnost znovu otevírá a nabízí nové možnosti nového hrdinského konání, které je
vždy především vnitřním bojem každého aktéra, přestože zvládání tohoto boje je
posuzované veřejně.
Granát typu markýze Hastingse zdaleka není na hře výjimečným zjevem,
granáti se na hře, má-li být skutečnou hazardní hrou, projevují napříč prostorem i
časem. Podstatné není to, čím člověk je (Hastingsem nebo Čontym), nýbrž jak koná.
Je to tedy vskutku modus operandi, „aktérova subjektivní snaha zachovat si
autonomii jedinečné bytosti,“ jiným slovem habitus v dikci Pierra Bourdieua, co je
pro herní svět podstatné.

Habitus,

jak jej teoreticky konstruuje Pierre Bourdieu, je ovšem

komplexnějším konceptem, než jsme dosud připouštěli. Je totiž nejen výsledkem
jednotlivcova „smyslu pro směr“ a snahy zachovat si osobní autonomii, ale i aktérova
podrobení se určitému předem danému, objektivnímu rozvržení, a to v důvěře ve
smysluplnost připojení se ke hře, která se v něm odehrává. Bourdieu říká: „Sociální
prostor je skutečně ta první a poslední realita, protože rozhoduje dokonce i o tom,
jakou představu o něm sociální činitelé mají“ (1998:20). Snad je tedy možné říci, že
zatímco Kožíšek vstupuje do hráčského světa, hráčský svět vstupuje do Kožíška.
Sociální sféry či „pole“ jsou u Bourdieua svébytnými množinami určitých
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kauzalit; jsou to „strukturované struktury předurčené k činnosti jakožto struktury
strukturující“, přičemž jsou „založena na sdílených přesvědčeních a předpokladech
přesahujících odlišnosti mezi aktéry (... ). Mají kritéria pro vnitřni regulaci čítající
zákazy a legitimní odměny (...). Aktéři si sami osvojují určitá jednání a deformují je
filtrem neviditelného uspořádání struktur“ (Martuccelli 2008:96).
Kožíšek, procházející „branou mezi světy“ se mlčky narovná... a tím jako by
naznačoval svůj úmysl vyvázat se ze světa, jenž mu podle jeho soudu neumožňuje
„smysl pro hru“ uplatnit. Otázkou, která zaslouží naší pozornost v tom případě musí
být: do jaké míry může onen smysl uplatnit v tom druhém světě, kam spěchá natolik,
že schody bere po dvou? Bude pěšci širších strukturálních sil dovoleno „vyjevit se
jako člověk, který utváří své vlastní osudy“? Obhájí tedy v herním světě primárně
uspořádaném za pomoci přísných pravidel a plném mohutných symbolických
reprodukcí onu kýženou „osobní autonomii“? Jinými slovy: Bude uspokojovat své
vlastní potřeby, anebo, v posledku, potřeby habitu?
Vstup do hráčského světa není nutně vytyčen pouze určitou „branou“,
známou mezi všem zasvěcenými, například nástupištěm číslo devět a tři čtvrtě nebo
dveřmi

kavárny

U

Nováků.

Hazardní

hra

jako

jedna

z historií

obtížně

pozorovatelných škvír narušuje technologické sítě tak efektivně právě proto, že
nemusí mít vlastní jeviště, ono foucaultovské un lieu propre; na hře se hráč neocitá
pouze „někde“ a „někdy,“ nýbrž potenciálně všude a kdykoli – konkrétně tam a tehdy,
kde a kdy se na tom dohodne nejméně s jedním dalším hráčem. Bez potíží i o třetí
hodině ráno pod nákladním vozem Tatra V3S, zaparkovaným na Alšově nábřeží
v Praze. Prostor hry má nejen materiální, ale především ideální povahu. Je to
„dočasný svět uvnitř obyčejného světa a slouží tomu, aby v něm probíhal v sobě
uzavřený děj“ (Huizinga 2000: 21).
Převaha ideálního nad materiálním ovšem prostupuje a vytváří herní svět i
v dalších ohledech. Především v tom, že jeho nejdůležitější pravidla jsou nepsaná.
Nemám tím na mysli pravidla konkrétní hry (cenzra, žolíků, rulety), ta je samozřejmě
možné sepsat a v některých případech k tomu dochází, jde mi o řád. Ten je přísný –
hráči, kteří se na společném vstupu do hry dohodli, zároveň mlčky souhlasí i s tím, že
tento řád budou respektovat. Z mnoha jeho přikázání připomínám to nejdůležitější:
oba se vystavují nejistotě, oba proto uznávají autoritu síly, která vyvolí jednu z mnoha
budoucností, a tak určí herní výsledek, jenž se účastníci zavazují akceptovat.
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V obyčejném životě, jak upozorňuje Erving Goffman, se člověk také vystavuje
riziku a může se „chápat příležitostí,“ ale buď si to neuvědomuje, anebo si to, že
mnoho riskoval, „uvědomí až poté, co ‚hra‘ skončila. Teprve pak si jednotlivec
redefinuje situaci jako fatální po celou dobu“ (1967: 170).
„Dočasný svět“ každopádně trvá tak dlouho, dokud jej jeho aktéři za takový
uznávají. Zrušit lze okamžitě, stačí k tomu jediné slovo. Dát jasně najevo, že hráčský
svět je dočasně odkouzlen, a tedy pozastaven, lze například oslovením „soudruhu“,
kterým Hašile tituluje zástupce „obyčejného“ světa, ztělesněného praporčíkem (od
hráčů jsem oslovení „soudruhu“ neslyšel za dvaadvacet let svého pobytu mezi nimi
ani jednou; pouze Šedivka tituloval jiné hráče „lenine“, to ovšem jen v případě, že je
chtěl heftovat,).
Dohoda hráčů o nastolení hry a dodržení jejího řádu je vážná a závazná,
současně je však dobrovolná. „Rozhodnutí hrát nebo nehrát se uskutečňuje za
podmínky, že k němu nikoho nenutí žádná vnější síla; nehrát by bylo snadnou, zcela
praktickou volbou“ (Goffman 1967: 160). Hráči, „především musejí mít volnost ze
hry odejít kdykoli se jim zlíbí a prohlásit ‚Už nehraju‘“ (Caillois 1998: 28). Právě to
považuje Johan Huizinga za „první základní znak hry: je svobodná; hra je svoboda“
(2000: 18).
Tato kvalita je jednou z těch, které svět hry, a hazardní hry povýtce,ustavují
v jeho odlišnosti vůči „obyčejnému“ světu nejvýrazněji. V běžném životě totiž
vesměs, doslova i přeneseně, platí: „kdo se dá na vojnu, musí bojovat“. Ve válce nelze
prohlásit „Už nehraju“, lze pouze dezertovat, pro polapeného dezertéra bývají ovšem
následky fatální. Od hracího stolu nebo z dostihového závodiště lze bez jakýchkoli
sankcí odejít kdykoli a nevrátit se třeba nikdy, zatímco od rozvážení poštovních
balíků až po skončení pracovní doby a následujícího pracovního dne je nutné dostavit
se opět a včas. Ani profesionální fotbalista nemůže přestat hrát dříve, než mu vyprší
smlouva s jeho klubem; není hazardním hráčem, a proto se na něho svoboda světa
hazardní hry nevztahuje.
V tomto světle považuji za pozoruhodné, že hazardní hráči, které jsem poznal,
své svobody nehrát využívali jen zřídka a pokud to udělali, byl to spíš výraz
nesvobody: momentálně neměli peníze, kterými by se do hry, po níž toužili, jako
hráči mohli zaregistrovat.
Až retrospektivně zjišťuji, co jsem si tehdy neuvědomoval: ačkoli po okupaci
armádami Varšavské smlouvy emigrovaly z Československa desetitisíce lidí
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(pamatuji si na mnohé prázdné židle v třídách střední školy, kam jsem v září 1968
nastoupil do maturitního ročníku), vzpomenout si na emigranta mezi hráči není
snadné. Jediný Čapajev odjel do Austrálie, což vyvolalo rozčarování: nevyplatil
některé sázky. Po několika letech se nicméně vrátil (zřejmě i „obyčejný“ svět u
protinožců se mu zdál být obyčejným nadmíru), sázkové dluhy vyrovnal a „na
Maďarech“, v Chuchli a na valše byl pak pravidelně k vidění přinejmenším do
listopadu 1989.
Na rozdíl od jiných pracujících hráči zpravidla nevyužívali ani dotovaných
odborářských dovolených (téměř všichni zaměstnaní lidé v Československu byli členy
jednotného Revolučního odborového hnutí, které kromě příspěvků na pobyty ve
vesměs jen bazálně vybavených a díky „společné péči pracujících“ zdevastovaných
letoviscích hlídalo hlavně to, aby si odboráři na svém státním zaměstnavateli nic
nenárokovali a hlavně nestávkovali, neboť tím by porušovali státem vyhlášený
„pětiletý plán“, jímž se aspoň deklarativně řídilo socialistické hospodářství)
v „bratrských zemích tábora míru a socialismu“ jako Bulharsko, Rumunsko či NDR,
které měly mořská pobřeží. Své dovolené mnohem spíš trávili poblíž Karlových Varů,
kam se v červenci přesouval dostihový provoz.
Když československá dostihová sezóna skončila, jezdili jsme sázet (mezi
sebou) na poslední dostihy do východoněmeckých Drážďan, Lipska, Halle nebo
Gothy až do dne, kdy zvonec na věži rozhodčích ve shodě s odvěkým rituálem
odzvonil dostihům až do jara.
Nastávala doba půstu, a byla krutá. Tak na nás působil každý okamžik mimo
hru; třeba na dostihy do Karlových Varů mnozí nejezdili individuálně, ale raději si
prostřednictvím hráče bůhvíproč zvaného Alkoholik (denně nevypil víc než dvě piva)
pronajímali autobus značky Karosa, v jehož zadní části se mohla hrát teta, a tak byly
dvě hodiny vyrvány ze spárů bezcenného neherního času a proměněny v čas cenný,
herní.
Konec dostihové sezóny byl smutnou chvílí; navykli jsme si, že právě na
nedělní dostihy se upíná všeobecná pozornost několik dní dopředu, že jimi týden
vrcholí. Právě neděle pak byly bez dostihů plné zoufalství, patrně ne nepodobného
tomu, jemuž se marně brání vyhnanec v zapadlé sibiřské osadě, ještě mnohem pustější
než všední dny obyčejného života, podobně jako v šanzonu známého z podání Hany
Hegerové, která doporučovala „hodit neděli do řeky,“ protože je „tupá, šedá, zlá,
nudná, bludná.“ Na druhém konci světa o neděli zpíval Johnny Cash:
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On a Sunday morning sidewalk,
I'm wishing, Lord, that I was stoned.
'Cause there's something in a Sunday
That makes a body feel alone.
And there's nothing short a' dying
That's half as lonesome as the sound
Of the sleeping city sidewalk
And Sunday morning coming down.
Přesně takový pocit – „nothing short of dying“ - jsme bez možnosti žít na hře
sdíleli. Proto jsme v roce 1970 zorganizovali „domácí dostihy“, oživení stolní hry,
které se prý dávno zapomenutí hráči, pociťující o nedělích stejnou prázdnotu jako my,
věnovali už po první světové válce. Byla to hra, která skutečné dostihy simulovala a
na kterou se dalo hlavně sázet. „Vydával“ jsem tehdy na psacím stroji psané dostihové
programy, z nichž valnou většinu mám dodnes; připomínají mi kromě jiného, že
Kožíšek vyhrál, už v zimě, Derby roku 1972 s koněm Express, a to v barvách mé
„stáje“, kterou jsem podle jedné z římských legií nazval Rapax. Zjišťuji, že jako
Expressův „majitel“ jsem na tom vyklofnul rys 3,670 korun. Vzhledem k relativní
důležitosti dostihu v celém kalendáři to nebylo mnoho, konstatuji nicméně, že
odpolední program, jehož se netypicky zúčastnily i některé manželky nebo přítelkyně
(bohužel se nejednou projevovaly jako čurabely indické a nad prohrami, přestože
nebývaly závratné a hradili je jejich partneři, nepřístojně hořekovaly), následovala
valcha, které už se neúčastnily a kde částku tří a půl tisíce mohl bankéř prohrát nebo
vyhrát „na tři hrcy“.
Tak se nám i neděli podařilo vyrvat socialismu: na různých domácích
dostizích se pak hráči scházeli hluboko do osmdesátých let.
Přestože k „vykouzlení“ dočasného hráčského světa dostačují pouzí dva
partneři, v plné robustnosti se ten svět vyjevuje a moc svého habitu uplatní až tehdy,
registruje-li se do herní akce hráčů mnoho.
„Hazardní hry mají, jak se zdá, větší přitažlivost v davu, ne-li přímo v hlučné
vřavě,“ míní Roger Caillois. „Nic nebrání hráčům, aby sdělovali výši svých sázek
telefonicky (...), ale kdepak, raději jsou tady, v tlačenici, která zaplavuje dostihovou
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dráhu nebo v kasinu“ (1998: 61). Proto jsou „brány“ do herního světa, známé všem
hráčům, tak důležité.
Souboj za úsvitu zajisté může učinit z jakkoli jinak „šedé“ neděle neděli
barvitou, vydat se pod hradby Tróje uprostřed mnoha jiných Achájců je ovšem
očividně čímsi větší. Tím „čímsi“ je právě habitus se svými předzjednanými nároky.
Smím-li prodlít u nastolené metafory vojska, připomenu, že jedním
z armádních nároků je, aby si všichni bojovníci oblékli uniformu. Má to jistě řadu
praktických důvodů, za pozornost mi ale stojí jeden z důvodů metaforických:
uniforma, česky také stejnokroj, napohled činí z různých lidí stejné. Věřím, že se tak
vyjadřuje i společné odhodlání podrobit se určitému předem danému rozvržení a
podle jeho pravidel společně konat. A snad je to tento skrytý nárok habitu hráčského
světa, co způsobuje, že Kožíšek hned poté, co prošel „branou“ a vrhl pohled do
zrcadla, byl spokojen v tom případě, kdy zjistil, že díky svému oblečení je a bude
nenápadný. I ostatní hráči totiž téměř bez výjimky přicházeli na hru tak, že se to
vzpíralo popisu. Připomínám, že se tak chovali v zemi, kde platilo
Je to tak, třeba je to k nevíře
že mnicha dělá kutna, krunýř rytíře.
Je to pravda odvěká,
že šaty dělaj člověka
jak zpívali kdysi populární kabaretiéři Voskovec a Werich (karaoketexty.cz).
Nastávala doba, kterou i v socialistickém Československu charakterizoval
vpád vizuálního, kdy se komunikace měnila ve visual journey, jak konstatoval Michel
De Certeau (1984: xxi). A přesto hráči, na rozdíl od marnivějších spoluobčanů, kteří
si nejrůznějšími způsoby obstarávali džíny ze Západu, brali za vděk těmi místními,
vesměs značky Vinnetou, prodávanými ve státních obchodech za 145 korun. Očividně
se nevzpírali ani socialistické posedlosti umělými vlákny, jichž se „v chemických
laboratořích zrodila celá řada“, jak píše autorita v oboru historie odívání, Konstantina
Hlaváčková, která připomíná i silonové prádlo, které továrny chrlily, ačkoli se
„množily pochybnosti, zda jeho nošení není zdravotně závadné, neboť vyvolávalo
ekzémy a kožní záněty.“ Zřejmě vzali v potaz „rázné vyvrácení těchto pochybností
tvrzením, že příčinou potíží je zvýšená citlivost nositele, nikoli nedokonalost
materiálu“ (2000: 100-101). Košile tedy obvykle měli z diolenu (vyráběly se z něho i
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záclony a nábytkové textilie) a krátké bundičky z materiálu el-po. Z polyesteru byly i
kotníkové ponožky značky Nezmar, na které se obouvaly krutě tvrdé polobotky
z provenience Svitu Gottwaldov, nositele Řádu práce.
Během téhož ročního období nosila většina hráčů téměř denně tytéž věci.
Pokud si někdo oblékl něco ve výraznější barvě než byla šedá, neurčitě zelená nebo
modrá, sděloval mi Kožíšek: „Vypadá jako světskej“.
Nebyly to však jeho úšklebky, co hráče vedlo k tomu, aby se oblékali levně a
bez nejmenší fantazie. Kromě pocitu, že koupí elegantnějšího ošacení v Tuzexu nebo
na černém trhu by utráceli „za blbosti“, tedy mrhali penězi, jež bylo z jejich hlediska
mnohem vhodnější investovat do hry, se instinktivně maskovali mimikry socialismu,
který i pod tímto přitakáním hleděli odmítat. I díky tomu, že nabídka socialistických
obchodů byla tak úzká, nabývali pak vzhledu vojska v téměř jednotném stejnokroji.
Osobité oblékání, navzdory všem nedostatkům socialistického oděvního a
obuvního průmyslu, stále zůstávalo terčem zájmu mnoha „pracujících“. Právě tehdy
„se každý rád pochlubil něčím, co ostatní neměli. Někdo vyšmelil bony, někdo sehnal
látku a zasedl k šicímu stroji. Hojně se chodilo k domácím švadlenám, které dovedly
podle obrázku z časopisu vyrobit dokonalou iluzi západní módy“ (Bartlová 2011).
V případě hráče by pozornost věnovaná oblékání tím spíš svědčila o tom, že člověk
není schopen se ze struktur relavance „obyčejného“ světa plně vyvázat.
K tomuto vyvázání však habitus (snad vposledku má metafyzický rozměr)
mocně vyzýval. Tak mocně, že hráč, ve snaze stát se někým radikálně jiným než tím,
kterým byl v „obyčejném světě“, se na hře obvykle vzdával jak odkazů na své civilní
zaměstnání, tak i svého občanského jména.
Zaměstnání a jméno se v české tradici vždy pojilo. Stačí projít se po jakémkoli
českém hřbitově, nápisy náhrobních kamenů uvedenou tezi potvrdí. Na Olšanech jsem
si zapsal: Jan Lohr, bývalý mistr pekařský, Mařenka Mašková, manželka dopr.
vrchního oficiála měšť. elektr. podniků kr. hl. města Prahy, Alois Brauner, železničář
nákl. nádraží na Žižkově, Karel Kress, ú.o.civ. inženýr, vrchní stavební rada,
zakladatel akc. spol. „Kress“ atd., JUDr. Václav Schuster, býv. zpln. ministr, Jan
Klika, majitel realit v Libni,

František Navrátil Olmer, přednosta účtárny.

Z publikace Klíč k pražským hřbitovům: „Ludvík Berousek, majitel cirkusu Bernes,
Jan Ceyp z Peclínovce, primář zemského blázince,

Vladimír Kalousek, klasický

filolog, Josef Kramuele, majitel letního divadla v Kravíně,..a stovky dalších
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jmen/povolání (Kovařík 2001: 85-99).
Sociální

antropolog

Ladislav

Holý

poznamenává,

že

„neochota

individualizovat jednotlivce se odráží v českém zvyku oslovovat lidi prostřednictvím
rolí, které mají v zaměstnání. Netýká se to pouze lidí, jejichž role jsou v daném
okamžiku mnohem důležitější než jejich osobní identita, jako v případě lékařů, sester,
nebo policistů, kteří jsou takto běžně oslovováni, ale téměř každého. Oslovit někoho
pane redaktore, spisovateli, prodavači, řediteli, průvodčí, zahradníku a podobně je
zcela běžné. (...) Tento zvyk však neklade důraz na roli jednotlivce v oblasti dělby
práce, ale popírá individualitu a vyzdvihuje identitu odvozenou ze skupinové
příslušnosti“ (Holý 2001: 62).
Ačkoli vládnoucí režim už Josifa Vissarionoviče Stalina neformálně
degradoval z někdejšího „vůdce světového proletariátu“ na „rozporuplnou osobnost,“
stále lnul k jeho představě, že lidé mají být vintiki, šroubky socialismu. Každý
šroubek fungujícího stroje zjevně musí nejen sloužit, ale také svou službu konat na
určitém přiděleném místě, takže pro jednotlivce, kteří jevili sklon povolání měnit,
vynalezla mluva socialismu káravý výraz „fluktuant“. (Právě od toho se Hašile,
během policejní kontroly ostentativně ne-hráč, hleděl tak výrazně distancovat).
Povolání se vepisovalo do občanského průkazu, nabývalo srovnatelné důležitosti, a
tak i povahy svérázného pří-jmení. „Proces svázání jména s povoláním byl sociální
abstrakcí známou už od Osvícenství – éry, během níž dosáhl v průmyslových zemích
téměř universálního rozšíření – a cílenou k tomu, aby člověk vyhovoval potřebám
produkce“ (Godzich 2006: ix), nikde však nedosáhl takové intenzity jako právě za
socialismu. Proto se hráč, toužící zbavit se všeho, co mu okolní svět předkládal jako
povinnost, aluzím na své občanské zaměstnání24 vyhýbal tak důsledně.
A chci argumentovat, že ze stejného důvodu, tedy z instinktivní obavy
uniknout symbolickému násilí, rezignoval i na své občanské jméno.
Nikoli, soudím, bezdůvodně. Biblická slova - „Když byl učinil Hospodin Bůh
z země všelikou zvěř polní, i všecko ptactvo nebeské, přivedl je k Adamovi, aby
pohleděl na ně, jaké by jméno kterému dáti měl; a jak by koli nazval Adam kterou
24

A také na svůj fyzický věk. Například jméno a povolání (majitel cirkusu), vytesané na zmíněném
náhrobku Ludvíka Berouska doprovázejí i životopisná data (1902 – 1954). S fyzickým věkem se však v
“obyčejném” světě pojila i určitá omezení – člověk například mohl vlastnit řidičský průkaz až od
osmnácti let, krátce poté museli muži nastoupit dvouletou vojenskou službu, teprve od jistého věku měl
občan právo na důchod a podobně. Hráči však o svém věku nemluvili: starý neměl žádnou přednost
před mladým, pokud nebyl momentálně “větším hráčem”. Na dostihy mohl vsadit osmiletý i
stoosmiletý, atd.
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duši živou, tak by jmenována byla. I dal Adam jména všem hovadům, i ptactvu
nebeskému a všeliké zvěři polní“ (Gn 2:19,20) mluví jasně. Bůh, jako nadřazená síla,
dává jméno člověku, člověk pak pojmenovává ostatní „duši živou“, aby „nad rybami
mořskými a nad ptactvem nebeským i nad všelikým živočichem hýbajícím se na
zemi“ panoval (Gn 1: 28). A proto kdekoli se jméno (neřku-li pouze takové jméno,
které je součástí seznamu povolených jmen – jak dosud ze zákona platí v Česku)
zapisuje do matrik dříve, než se k tomu člověk může zaujmout stanovisko, bere mu
část svobody. „Vlastní jméno je zcela ojedinělá forma nominace; nastoluje sociální
identitu, která biologickému jedinci zaručuje totožnost ve všech polích, v nichž se
projevuje jako aktér, to jest ve všech jeho možných životních příbězích. Jakožto
instituce stojí mimo čas a prostor a zůstává vždy a všude stejné: zajišťuje tím
dotyčnému jedinci při všech biologických a společenských změnách a výkyvech
stálost totožnosti se sebou samým, jak ji vyžaduje společenský řád (...) Je základem
toho, co se nazývá občanský stav, to jest celku vlastností určité osoby, jež mají podle
zákona právní účinky a jež jsou zdánlivě konstatovány, ve skutečnosti však
nastolovány matričními zápisy,“ míní Pierre Bourdieu (1998:59-61).
V Bourdieuově dikci se jeví popsaný fenomén jako univerzální, nicméně
„předpoklad, že bychom měli život a práci jednotlivého člověka vidět tak, jak ji v
optice jednoty zarámuje vnější komentátor, nebo jako vnitřní konstrukci subjektu, má
své kritiky“ (Featherstone 1995: 35). Každopádně přinejmenším instituce osobního
jména daného jednou provždy není univerzální. Například japonské dějiny nás učí, že
zakladatel tokugawského šógunátu, Ieyasu, přišel na svět jako Takečio (1542), že po
určité období svého pestrého života byl Motonobu (1555) a po své první bitvě
Motoyasu (1558). Ieyasu si říkal teprve od roku 1563... Conrad Totman k tomu
poznamenává: „Jména byla považována za neoddělitelnou část procesu bytí a hrála
při utváření tohoto procesu svou roli. Jak se měnila doba a měnila se situace
jednotlivce, také jméno se měnilo (...) Takečio dostal své dětské jméno (Věčný
bambus) v naději, že mu pomůže přežít ve světě, kde válečníci žili krátce. Ve dvanácti
letech byl prohlášen za muže a dostal jméno podle svého lenního pána. Teprve jako
válečník osvědčený na bitevním poli si mohl své jméno zvolit sám. Vystřídal jich
několik – podle proměnlivé situace. Až poté, co se nazval Ieyasu, shledal své jméno
natolik vyhovujícím, že už je neměnil“ (Totman 1983: 25).
Ieyasu si určil jméno sám, otázkou přesto musí zůstat, zda i tak symbolickému
násilí, které pojmenování provází, úplně unikl. Se jménem si totiž ve světě, který

119
hodlal opanovat, přidělil i veřejnou roli. Hráč naproti tomu netoužil hrát ve světě ani
roli sjednotitele Japonska, ani žádné jiné žádné role; chtěl být sám sebou radikálně.
Tušil „sklon normálního světa ztotožnovat normálnost s identitou chápanou jako
věrnost sobě samému, jež je charakteristická pro bytost předvídatelnou nebo aspoň
srozumitelnou“ (Bourdieu 1998: 59). Jeho cílem nebylo ustavení identity veřejné a
zvnějšku čitelné, ale ryze vnitřní. Souzněl tak s Foucaltovým přáním: „Neptejte se,
kdo jsem, a nechtějte po mně, abych zůstával stejný: to je morálka občanů; nutí nás
mít v pořádku doklady. Ať nám ale ponechá naše svobody“ (cit. in Fulka 2008: 252).
Odmítnutí vnějšího světa se všemi jeho pravidly – především s „ústředním
dogmatem, že peníze jsou zásadním indikátorem hodnot,“ (Lears 2004: 22) ale i
s jeho předepsanými rolemi – bylo dramatické.

Hráč, podobně jako hrdina

Pirandellova románu Jeden, nikdo, stotisíc, „odmítá své já jako fikci, kterou vytvořili
ostatní“ (Lukavec 2010: 213). Hráčský svět, který ono odmítnutí umožňoval,
představoval alternativu naprosto radikální. A pokud radikální měla zůstat, musel se
člověk zbavit i úředně přiděleného jména.
Považuji za signifikantní, že hráčské „jméno“ neuděluje žádná autorita, vzniká
náhodně a nejednou jako žert. Připomíná „jména“ účastníků internetových chatů:
například na serveru Patria.cz diskutují, ve chvíli, kdy píši tuto zprávu (22.2. 2011), o
tržních pohybech akcie Komerční banky Orangutan, Gupík, Amonfobis, Velká
medvědice, Bufík, Merkur a Týpek. Tyto „nicky“ vyvazují své uživatele
z konvenčního morálního rámce, jakož i z jiných omezení, například z nutnosti řídit
se pravidly české gramatiky, vyvarovat se vulgarit a podobně. Jeví se proto, že
internet vyhovuje touze pohybovat se v nějakém prostoru podobně jako na maškarním
bále, co možná svobodně. Internetový „nick“, by se dal do češtiny oprávněně
překládat jako „nicka“; stejně jako hráčské „jméno“ není jménem, nýbrž nanejvýš
maskou. Tak jako maska, která říká „nejsem skutečnou tváří“, dává najevo: slovo,
které používám, není jménem. Skrývám se za něj, abych chránil svou vnitřní,
„skutečnou“ identitu a její svobodný projev.
Gerda Reithová říká, že „fluidní hráčská identita znamená, že ‚každodenní já‘
je opouštěno a jiná persona, lépe odpovídající ritulizované sociální situaci, v níž se
hazardní hráč nachází, je přijata. S přerušením zvyku a rutiny a s opuštěním dobře
známého okolí referenční body osobnosti mizí. Jak se mění a přesouvají tradiční
kategorie orientace, tak se osy hráčovy identity stávají méně fixovanými a dovolují
hledání a vytváření nových rolí“ (2002: 133). Jsem ochoten na to přistoupit, protože
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„hráč“ v etnografické studii je vždycky ideálním typem, zatímco různí živí lidé se
v různých časech a prostředích mohou chovat různě. Pokud mám však interpretovat
chování těch hráčů, které jsem osobně poznal, klonil bych se k tomu, že identita je
sice „fluidní“, avšak „každodenní já“ se váže spíše k tomu, které se vyjevuje na hře;
„jiná persona“ je pak ta, kterou si člověk osvojuje v šedém, nudném světě mimo hru,
který se zdá fungovat v „živlu zdání“.
Internetový chat má herní rys dobrovolného vstupu, účasti a odchodu, „herním“
světem v našich intencích však není, protože jeho aktér vůbec nic neriskuje, během
akce nejsou jeho vlastnosti podrobovány zkoušce. Na hře je ovšem aktérovým
„jediným přímým, bezpodmínečným vyjádřením jeho skutečného ustrojení a
spravedlivá základna reputace,“ jak předpokládá Erving Goffman, „výkon během
performance“ (1967: 185). Plně souhlasím - copak jsem nebyl mezi těmi, kteří se
instinktivně rozestoupili před Čontym poté, co prokázal hráčské srdce? Netoužil jsem
snad po trefě, která by podobnou poctu a možnost unést ji se ctí přinesla i mně?
Nevystavoval jsem vlastní tělo jeku a zuření akce v „distinktivním smyslovém a
citovém universu, v němž se dobrodružství, mužská čest a prestiž prolínají (...) a kde
je „člověk vyzýván, aby“ – jak říká Loic Wacquant – „objevil sám sebe, či, ještě spíš,
sám sebe produkoval“ (2004: 15)? A nebojoval jsem sám se sebou tak těžce, jak jsem
nikdy v životě o nic nebojoval, abych si tváří v tvář prudkým výkyvům herních situací
zachoval lehký úsměv na rtech, i když mě všechno bolelo?
Prodlím-li u situace, v níž Čonty vchází k Novákům a hráči se před ním
mimoděk rozestupují, musím poznamenat, že mnohem spíš než Nietzchem
oslavovaným hrdinou, jenž hledá sebepotvrzení, jsem se tenkrát zřejmě setkal s
„hrdinou vycházejícím vstříc naplnění určité role“, jak (s odvoláním na vnímání
hrdiny u Homéra a v severských ságách) říká Alasdair MacIntyre. „Hrdina
v hrdinských společnostech je ten, kdo exceluje během výkonu nezbytné sociální
role“ (cit. in Featherstone 1995: 61). Ano, „vytrhuje se z anonymity masy a snaží se
získat schválení a obdiv místní společnosti“ (Wacquant 2004: 15), soudím však, že
ono „schválení a obdiv“ je mu především určeno jako tomu, kdo splnil tu úlohu, která
musí být různými jednotlivci plněna, aby se zas a znovu potvrzovaly hodnoty a cíle
pospolitosti.
I proto zachovává Čonty svůj nezúčastněný výraz: splnil to, co herní svět
očekával, cosi téměř jako povinnost. Zmíněný svět je prodchnutý etikou činící ze
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všech aktérů aspirující hrdiny; až i je nevyzpytatelná síla vyvolí a dá jim možnost
ukázat srdce, také budou ten úkol chtít splnit, přestože – nebo právě proto, že – si
nikdo nemůže být předem jistý, jak se pak opravdu zachová.
Bylo by pro mě nesnadné, dost možná nemožné, to pochopit z jakkoli
výmluvné přednášky; stačilo však několik minut mlčenlivé akce, abych to pochopil
beze zbytku. V mé zkušenosti hrál Kožíšek tu roli, pro níž mají společenské vědy
pojem significant other a jež je vyhrazena těm, kteří jsou z hlediska jednotlivce
důležití pro jeho pochopení a přijetí sociálních norem, čímž současně ostatním
hráčům umožňoval uskutečnit v mém případě jednoznačnou „identifikaci jiné osoby
jako spolučlena skupiny vyžadující sdílení kritérií pro evaluaci a posuzování“ (Barth
1998: 15). Navzdory kvalitám mého učitele a jeho kupodivu neutuchajícímu zájmu
mě stále zaučovat a něco opravdu naučit, to však byla sféra nediskursivní,
dennodenně „pouze“ nahlížené a postupě osvojované praktiky, co mě do hráčského
světa posléze zařadilo nejúčinněji.
Už tenkrát jsem nepochyboval, že povaha obyčejného života, jehož systém
jsme odmítali, nás tlačila k tomu, abychom vytvářeli ze svého života systém na hře.
Dostihové mítinky a rozličné noční valchy nebyly jen jednotlivými událostmi, ale
„každý článek doplňoval článek jiný se zřetelem na celkový smysl“, jak to o mnoho
let dříve popsal Georg Simmel. Zakládaly „prožitek, který se dá vyjádřit pouze jako
zvláštní způsob, jímž je náhodně vnější zahrnuto ve vnitřně nutném (...) Celý tento
vztah je zahrnut i v určité hlubší vnitřní struktuře. Ať dobrodružství zdánlivě sebevíc
spočívá na rozdílnosti uvnitř života, může být nicméně jako dobrodružství pociťován i
život jako celek“ (Simmel 1997: 48).
Tento věru „vnitřně nutný“ život na hře byl „založený na sdílených
přesvědčeních a předpokladech přesahujících odlišnosti mezi aktéry“ zcela
nepochybně. Jsem ochoten místopřísežně prohlásit, že jsme „důvěru ve smysluplnost
připojení se ke hře“ rozhodně nepostrádali, přičemž nevylučuji, že „strukturované
struktury předurčené k činnosti jakožto struktury strukturující“ řídily naše kroky, aniž
bychom si uvědomovali, že je řídí. Ostatně, nejen Pierre Bourdieu, ale také myslitelé
jako Hans Georg Gadamer ani nepředpokládají naše uvědomění: „Hra nemá své bytí
ve vědomém postoji hráče, ale naopak hráče vtahuje na své území a plní ho ‚duchem‘,
což posléze znamená, že hráč zakouší hru jako realitu, která ho přesahuje“ (1975: 89).
Opíraje se o své praktické poučení se dnes odvážím říci: habitus herního světa,
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v podivuhodné objektivně-subjektivní přesmyčce, a priori stanovuje, co je správné a
co dokonce hrdinské, zatímco hrdinové podle vlastního „smyslu pro hru“ si jeho
nároky internalizují a hledí jim dostát.
Hlásím se k těm, kteří se domnívají, že „teoretický instrumentář Pierra
Bourdieua představuje ideální možnost pro konstruování kolektivní biografie
koherentní skupiny“ (Šotola 2007: 107), a nebudu rozporovat ani to, že „Skutečné
zvládnutí logiky konání je možné jen pro toho, kdo je sám ovládnut, kdo ji vlastní, ale
jen natolik, že je jí sám vlastněn, tedy jinými slovy vyvlastněn“ (1990:14). Přesto mě
cit ponouká spíš k tomu, abych popis vztahu mezi jednotlivcem a „strukturující
strukturou“ přijal v poetičtější dikci Michela De Certeau: aktéři „sledují ‚text‘, který
píší, aniž jsou sami schopní ho číst,“ jejich „vědění je stejně slepé jako je to, které o
lásce mají milenci ve vzájemném obětí“ (1984: 93).
Prostor „za branou“ do hráčského habitu je nicméně nezbytné zvážit i ve
vztahu k tomu co se odehrává „před branou“, neboť Kožíšek jako osobnost není
pouze hráčem. Navzdory veškeré snaze se nemůže ze své ne-hráčské identity
zaměstnance Hlavní pošty Praha plně vyvázat; kromě jiného víme, že je povinnen
doklad stvrzující tuto identitu nosit stále při sobě a na vyžádání autorit mimo-herního
světa ji kdykoli prokázat.
Hráčský svět uvnitř kontextu socialismu můžeme považovat za „pole
strategických možností“ vytyčené „systémem společných referencí, společných
opěrných bodů, sdílených dějin a epistémé jako řádu kultury“ (Foucault, cit. in
Bourdieu 1998: 43-44). Pierre Bourdieu ovšem upozorňuje, že takový „systém nelze
považovat za naprosto autonomní; už jen proto, že pak by se změny, k nimž v takto
separovaném světě dochází, nedaly nijak vyložit, ledaže bychom mu přičetli
imanentní schopnost měnit se jakýmsi tajemným hegelovským samopohybem“ (ibid).
V případě systému, který zkoumáme, by taková ne-závislost znamenala, že ani
výrazná změna širšího kontextu, například zhroucení socialistického režimu, by se jí
nedotkla. Opak, jak se ukázalo v listopadu 1989 a po něm, však byl pravdou: celý
habitus hráčského světa byl událostmi v mimoherním světě, vůči němuž se s takovým
úsilím vymezoval, dramaticky otřesen.
I v roce 1972 by proto například zasloužilo pozornost zkoumání, do jaké míry
Kožíšek usměrňuje své jednání v mimoherním světě tak, aby zkvalitnilo jeho
strategické možnosti v tom herním. Je to náhoda, že své civilní zaměstnání nachází
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v instituci, vzdálené od hráčské kavárny jen několik set metrů? Nebo je volí záměrně,
a to i s přihlédnutím ke skutečnosti, že ve chvíli, kdy se tato kavárna (a s ní i
z hráčského hlediska výhodné příležitosti) otevírá, má na rozdíl od potenciálních
soupeřů, jejichž kroky před-vídá, už po práci, a tak může obsadit nejlepší prostor? Na
to, přiznávám, nedokážu jednoznačně odpovědět a vzhledem k povaze zkoumané
referenční reality se obávám, že takové otázky nezodpovězené zůstanou.
Považuji však za zřejmé, že vývoj jakkoli „nezávislého“ pole „nikdy není
nezávislý na vnějších faktorech (...) a jeho „vztahy jsou podmíněny stavem bojů vně
pole a posilou, jíž se jedněm nebo druhým popřípadě zvenčí dostává“ (Bourdieu
1998:50). Tyto intervence do jisté míry zkoumat mohu a musím, už proto, že
„životodárnou silou“ herního světa byly peníze, které tento svět ovšem neprodukoval,
nýbrž přebíral z širšího kontextu světa vnějšího. Právě tomuto tématu proto posléze
věnuji zvláštní kapitolu (Oběživo, str. 215).
Pro tuto chvíli však spolu s Kožíškem zůstaňme za „branou“, širší sociální
kontext ponechme za sebou a věnujme se osobitému světu hernímu.

124
Organizace vztahů uvnitř systému
Ptáme-li se, jak se hráči ve svém světě sdružují, ptáme se zároveň, jak se
organizují. Kde je organizace, je i struktura a vzájemný vztah entit a trvalé či relativně
stabilní vzorce vztahů uvnitř systému. Avšak odpovědět na otázku, jak je struktura
hráčského světa strukturovaná, je kromobyčejně obtížné.
Vztahy uvnitř systémů jsou obvykle hierarchizované. Clifford Geertz popisuje
prostředí kohoutích zápasů na Bali: „Vyšších sázek se „zúčastní skutečně podstatní
členové společnosti, solidní občané, kteří jsou středem místního života (...) tito muži
definují a ovládají tuto hru, stejně jako vládnou společnosti a určují ji. Zde se
„balijská statusová hierarchie stěhuje do podstaty kohoutích zápasů, které (...) jsou
simulací sociální matrice. A jako je prestiž, nezbytnost ji upevňovat, chránit,
oslavovat, ospravedlňovat a jenom tak se v ní hřát (...) zřejmě ústřední silou řídíci
život ve společnosti, je tomu tak i u kohoutích zápasů“ (Geertz 2000: 481-2).
I tréninkové středisko boxerů v jednom z chicagských ghett - také jeden
z alternativních světů, kde aktéři svým konáním aspirují na „de-banalizaci
každodenního života“ - popisuje francouzský sociolog Loic Wacquant: “Konverzace
v klubu jsou vysoce ritualizované. Pořadí mluvčích, důležitost jejich sdělení, místo,
které jim patří v zadní místnosti... to všechno vyjevuje složitou a detailně
hierarchizovanou strukturu (2004: 15, 39).
Pro ten svět, který se snažím popsat však žádná, natož složitá a detailně
propracovaná, hierarchie neplatí.
Ani Kožíšek, přestože je U Nováků každodenním a vítaným hostem, nemá na
určitý stůl nebo místo „přednostní právo“ prostě proto, že v hráčském světě žádný
„hřadovací pořádek“ není. Jednou je tu nejváženější osobou lilipután Kapusta, jindy
postižený Čonty, protože si respekt vysloužili prostřednictvím performance ve hře;
v tom případě jim vrchní číšník přinese čaj dříve než obvykle a ostatní hráči je nechají
mezi sebou projít, ale tím se jejich privilegia vyčerpávají. Příště připadnou někomu
jinému. Vydobydou-li si to, že ostatní hráči se před nimi rozestoupí, je to pozice
momentální, prchavá; úsloví „světská sláva – polní tráva“ není nikde platnější.
Nejsou tu žádní náčelníci, mudrci, stařešinové, vajdové. Nezbytnosti přijmout
hierarchii si hráč „užil“ v tom světě, z něhož chce uniknout, až dost; to „obyčejný“
svět je plný strážmistrů, praporčíků, ředitelů pošt a generálních tajemníků
komunistických stran. Tady je hráčem, a proto člověkem naprosto svobodným; nikdo
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po něm nebude cestovat.
Podobné uspořádání očividně není charakteristické pouze pro společenství
hazardních hráčů. Například Sharon Bohn Gmelch je shledává u mnoha „skupin, které
chtějí zůstat mimo“ (jak zní název jeho studie), přestože po staletí žijí „uvnitř
komplexních společností“: „Postrádají formální politické vůdce a hierarchickou
politickou strukturu. Vskutku, jejich členové jsou zavile nezávislí. Úcta je vzdávána
starším, zejména mužským hlavám rodin a jejich rada může být vyhledávána, není
však závazná“ (1986: 317).
Na hře však nejsou nejen formální, ale ani neformální vůdci, ani „hlavy
rodin“, ani rádci.
Ani soudci. Život na hře samozřejmě přinášel spory, zvlášť když za jediný
večer se tu uzavřelo tisíce smluv. Mnohé byly významné, ale žádná psaná a
podepsaná. A přesto aktéři všechny případné různice nakonec nějakým způsobem
urovnali, aniž by hledali autoritu, která by jejich při rozsoudila.
O několik desetiletí později, v „normálním“ světě, který vynakládá obrovské
prostředky na vzdělávání mnoha ze svých nejbystřejších lidí v oboru psaných smluv a
také soudních sporů, jsem si uvědomil, že formální smlouva je především výrazem
nedůvěry mezi těmi, kteří ji podepisují. Nepsaná smlouva mezi hráči se naopak
opírala o apriorní důvěru v partnerovo odhodlání ji respektovat a dodržet. Domnívám
se, že právní dohodu mezi občany provází či má provázet odlesk moci zákona, na
ústní dohodu naproti tomu padá odlesk moci pojmu „čest.“ Ze své hráčské zkušenosti
přesto nevyvozuji žádné morální závěry; vykládám-li uvedenou praktiku, pak jako
praktickou. Vyhovovala nade vše nadřazenému cíli všech: uchovat hráčský svět, a tím
i možnost smysluplně hrát (zatímco v „normálním“ světě může být zájem aktéra na
zpochybnění nebo nedodržení smlouvy větší nežli jeho zájem na rozkvětu tak
zvaného právního státu).
Věří-li v tento cíl opravdu všichni, není mezi nimi místo pro ty, kteří by
nevěřili. A tak ti, kteří by přijaté sázky zapřeli, nebo nárokovali výplatu těch
neuzavřených, by byli zanedlouho nedůvěryhodní a nikdo by s nimi už další
„smlouvy“ neuzavíral. Přestali by fungovat jako hráči, a tak se zřítili do pekla
„normálních“ občanů. Jako občané by sice na dostihové závodiště (fyzický prostor,
přístupný všem) mohli přijít, jako hráči by se však (v kulturně konstruovaném
prostoru, přístupném jen vyvoleným) neuplatnili. Věčné zatracení je děsivé pro
každého opravdu věřícího - samozřejmě i pro toho, kdo věří ve hru.

126
Vyplatil každý hráč každému hráči - a vždycky – dohodnutou výhru? Jistěže
ne. Stávalo se, a ne úplně zřídka, že například nějaký bookmaker (většinou
příležitostný) podstoupil příliš velké riziko a ocitl se v situaci, kdy všechny přijaté
sázky v plné výši vyplatit nemohl. I v takovém případě ovšem své závazky uznal jako
platné. Zpravidla pak s věřiteli vyjednal další postup. To, že by někdo udělal prince (s
nabranými penězi utekl a už se nikdy neukázal) jsem za dvaadvacet let zaznamenal
asi jen dvakrát či třikrát. Ano, tu a tam někdo s nevyrovnanými závazky opravdu
zmizel, stáhl se pod své z hráčského hlediska nečitelné občanské jméno do
bezbřehého „normálního“ světa - hráči tomu říkali, a já si až dnes uvědomuji skutečný
smysl toho rčení, „šel do ilegality“ -, dříve nebo později se ovšem objevil. Pokud
věřitelům podal špunty, vyplatil jejich sázky, bylo mu okamžitě odpuštěno a
vzpomínka vesměs zahlazena. Dokonce s uznáním: „je to granát, podal to. To víš,
každej je někdy ve srabu.“ Pokud všechny dluhy v plné výši neuhradil, mohl žádat o
poshovění (pak to podal poté, co zaznamenal větší trefu), nebo o částečnou amnestii;
často byla věřitelem udělena. Nejdůležitější ovšem bylo, že dlužník nezpochybňoval
ani skutečnost uzavřené sázky, ani její parametry (jak se v „normálním“ světě děje při
zpochybňování uzavřených smluv).
Soudce mívá v nejednom strukturovaném prostředí nemenší vliv než stařešina,
na hře se však během let, které jsem tam strávil, žádný nikdy nevyskytl. Život na hře
potlačoval veškeré distinkce – kulturní, věkové, vzdělanostní, sociální i morální –
nejen v tom, že neakceptoval ty, které snad platily v “normálním” světě; odmítal je i v
tom vlastním.A to natolik, že se obával i pouhých náznaků hierarchizace; hleděl je
zažehnat rázně a bez prodlení. Ani granát jako Rančák, na vrcholu svého brusu a
sklízející respekt všech, si nemohl dovolit ostatní obdarovat. Kdyby jeho dar přijali,
uznali by jeho nadřazenost.
Etnografická literatura – a tu připomínám studii Jamese Woodburna
Egalitarian Societies - zná společnosti, které prosazují podobně radikální
rovnostářství. Přinejmenším jedna z nich stojí za zmínku: tanzanské etnikum Hadza,
(pozorované v padesátých letech 20. století). Uloví-li muž větší zvíře, o maso se dělí
s ostatními. Nevede ho k tomu praktická potřeba zbavit se masa dřív než shnije;
Hadzové je umí nasušit a udržet poživatelné po měsíce. Praktický je ovšem výsledek:
musí-li se podělit, neloví do zásoby nebo „na kšeft“, takže okolní ekosystém není
vytěžován nad kritickou míru. Postoupení úlovku ostatním není považováno za dar a
nepředpokládá reciprocitu. Ne-hadzovský svět se jistě zeptá: proč tedy lovci loví?
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Není-li to pro maso, je to pro prestiž? Snad, ale není snadné to potvrdit – lovci své
lovecké úspěchy umenšují, zpravidla o nich mlčí. Má se za to, že marnivost by
lovecké štěstí urážela a lovce srabila.. Podobně je to se vším, co by mohlo mít
nějakou cenu a přitom to není pro lovce nepostradatelné: šípy s hroty napuštěnými
jedem, víc než jeden nůž. A právě o ty se hrají hazardní hry. „Muži stráví zrovna tolik
času hazardní hrou jako lovem. Výsledek hry závisí na náhodě, takže v čase se výhry
a prohry zpravidla vyrovnávají. Výhry jsou neutralizovány, odosobněny tím, že prošly
hrou. Tyto hry jsou ve skutečnosti hlavním způsobem, kterým zboží mezi Hadzy
cirkuluje“ (Woodburn 1998:48, 52).
Zprávu Jamese Woodburna považuji za mimořádně zajímavou. Nejenže
připomíná hráčskou etiku (největší granát mlčí; marnivost by urážela Štěstěnu; to, co
projde hrou je pro lovce „neutralizováno“ stejně jako pro Stewartovy Romy), ale
hlavně: hazardní hra, v níž výhry střídají prohry, je hlavním prostředkem k odmítnutí
hierarchie a udržení rovnosti všech aktérů. „Motor systému zohledňuje víc politiku
než potřeby výživy. To, na čem záleží, je rovnost, a hrozba nerovnosti budí větší
obavy než hrozba hladu“ (1998: 50).
Otázka z vnějšího světa „Proč lovci loví, jestliže tím téměř nic nezískávají?“ je
podobná té, s níž se ne-hráčský svět ptá toho hráčského: „Proč hráči hrají, jestliže
téměř každý z nich ví, že výhry nevyhnutelně následují prohry?“
Odpověď je v obou případech zřejmá: protože strukturovanou integritu svého
světa chtějí udržet, třeba i za cenu obětí.
Z absence hierarchie a zvenčí čitelných struktur vyplývala pro hráčský svět i
jeho podivuhodná obranyschopnost, díky níž přežil i v dobách nejbrutálnějších
režimů.
Protože jej zvenčí nebylo možné „přečíst,“ nebylo možné jej ani kontrolovat
a regulovat. Při absenci jakýchkoli „představitelů“ nemohl žádný orgán státní správy
volat kohokoli k odpovědnosti za to, co se v hráčském světě odehrávalo. Těžko by
žádal i „vysvětlení“ – neuměl by svou otázku zformulovat, natož zapsat do protokolu
smysluplnou odpověď. Státní moc mohla fungovat jen ve sféře, vlastní státu –
například zajistit, aby za státem pronajaté karty zaplatil host stanovené tři koruny,
beztrestně nepoškozoval pisoár (podle dikce zákona „majetek v socialistickém
vlastnictví“), dodržoval úředně stanovenou zavírací hodinu. To však byly ve vztahu
k hráčskému světu jen okolnosti (podobné dešti, který změkčoval dostihovou dráhu),
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případně kulisy.
Přesto hráči dodržovali konspirativní pravidla, jejichž přísnost mi připadala už
tehdy přehnaná. Nebyl snad zákon zakazující hazrdní hru už dávno zrušen?
Myslím, že nový Trestní zákon, který dne 29. listopadu 1961 nahradil ten
předcházející, stojí pro naše účely za pozornost, a tak se u něj krátce zastavím. V § 1
(Účel zákona) se psalo: „Účelem trestního zákona je chránit společenské a státní
zřízení Československé socialistické republiky, socialistické vlastnictví, práva a
oprávněné zájmy občanů a vychovávat k řádnému plnění občanských povinností a
k zachování pravidel socialistického soužití.“ Hazardní hru zmiňoval, aniž by ji
jakkoli definoval, pod číslem 203, jediný paragraf: „Kdo se soustavně vyhýbá poctivé
práci a opatřuje si prostředky k životu prostitucí, hazardní hrou nebo jiným nekalým
způsobem, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“ Pro hráče z toho
vyplývalo, že hazardní hra se nezapovídá, pouze se zakazuje opatřovat si jejím
prostřednictvím „prostředky k životu.“

Podle dikce zákona směl tedy člověk

prohrávat po libosti, vyhrávat jen střídmě – tak, aby suma výher nepřevýšila sumu
proher. Tento matematický úkon mohl však provést výhradně hráč, a proto k jeho
obžalobě a odsouzení by mohlo dojít jen v tom případě, že by své výhry (za jaké
období?) nějakému orgánu státní správy (jakému?) sám ohlásil. Poznamenávám, že
k několika obviněním a soudním stáním přesto došlo, sám jsem byl v roce 1975
předmětem obojího. Obvodní soud pro Prahu 1 mě poté, co jsem prohlásil, že „někdy
jsem vyhrával, ale jindy zase prohrával,“ osvobodil, stručně řečeno, pro „nedostatek
důkazů“25.
V souvislosti s přijetím nového Trestního zákona Bezpečnost každopádně své
„protihazardní“ oddělení rozpustila... a tak se mi instituce šleprů a zvyk buků
zapisovat si přijaté sázky jen šifrovaně jevily jako archaické. I mnohá další pravidla,
které mi pamětníci „těžkých dob“ kladli důtklivě na srdce: jedné zimní noci jsem
v bytě hráče Lampióna nenašel místo, kam si pověsit kabát (věšáky byly zavalené
kabáty těch, kteří přišli přede mnou), a tak jsem si ho pověsil na kliku okna,
vedoucího do ulice. Hráče Struhaře jsem tím vyděsil: „Šílíš? Půjde kolem vejška,
25

Od roku 1964 se nemohl opírat ani o zákoník občanský, přijatý pod číslem 40/1964 Sb. V něm byla
“samostatná hlava úpravy věnované sázce a hře bez náhrady vypuštěna; tyto vztahy reguloval pak již
jen nepřímo, v rámci úpravy odpovědnosti za neoprávněný majetkový prospěch. Jeho ustanovení § 455
odst 2 stanovovalo, že přijetí plnění vzniklého ze sázky a hry uzavřené mezi občany se za neoprávněný
majetkový prospěch nepovažuje, ovšem nelze se jej domáhat soudní cestou (…) Tím se ostatně hlásil k
hluboké historické tradici: Pravidlo, že veškeré dluhy ze hry, i písemně uznané, jsou nevymahatelné,
obsahovalo už České zřízení zemské z roku 1549” (Kramář 2006: 18 - 20).
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bude si myslet, že se tu někdo voběsil a vlítne na nás. Přesně to se stalo po válce
v Kobylisích...“
Kabát jsem pověsil jinam, ale Struhařova výtka na mě nezapůsobila (první ze
dvou návštěv vejšky v hráčském bytě jsem zažil až o několik let později; obě neměly
pro život v obyčejném světě žádné následky). V každém případě jsem si tehdy
pomyslel, že veškerá konspirace je jen jakousi hrou uvnitř hry. Nebo rituálem, jenž se
sice ještě provozuje, ale jeho původní smysl dávno vyvanul, podobně jako vesnické
„vynášení smrtky“ nebo „pálení čarodějnic“.
Mýlil jsem se. Postupně jsem měl mnoho příležitostí pochopit, že jako hráči se
nevole „obyčejného“ světa a jeho soudů neobáváme, zatímco jeho šikanu přímo
vítáme: během návštěvy policistů U Nováků se nejen Hašile při vší své úslužnosti
vůči „soudruhům“ šklebil a pitvořil, příležitost „nalhat“ jim, že je „pracujícím“ a
nikoli hráčem, ho vyloženě těšila. Vrchní číšník Lhoták mohl ze zdi „své“ kavárny
starou ceduli s nápisem „Hazardní hry zakázány!“ dávno sejmout, od roku 1961 byly
v Československu de facto dovoleny. Věděl to, a přesto ji nesejmul. I my jsme to
věděli, jen vědět nechtěli.
Soudím, že herní svět potřeboval stvrzení autenticity své jinakosti. A že pokud
ho něco mohlo ohrozit, pak to byl nikoli zájem, ale naopak nezájem o něj ze strany
mocných neherního světa. Uvedené tezi přidává na váze skutečnost, že až otevření
demokratické perspektivy a implementace politických a občanských svobod do
zákoníků napsaných po roce 1989 život na hře, který jako ilegální nebo aspoň
podezřelý kvetl v Čechách nejméně sto let, dramaticky zasáhly a oslabily. O peníze se
náhle hrálo v kasínech, otevíraných na hlavních třídách; člověk se tam nemusel tajit
s tím, že hraje o vysoké finanční obnosy; podnikatelské záměry v oblasti hazardu
pravidelně prezentovaly noviny, časopisy, televize... zatímco strukturovaný hráčský
svět, jak jsme jej znali, se rozpadal.
Proto nemohu než souhlasit se Sharonem Bohnem Gmelchem, jenž o
„skupinách, které chtějí zůstat mimo“, říká: „Jejich odmítání hostitelskými
uspolečnostmi je hlavním faktorem udržování jejich identity“ (1986:323), stejně jako
s Evthymiem Papataxiarchem (pozoroval hráčské prostředí na severu řeckého ostrova
Lesbos), pro něhož se „nadměrné utajování zdá být rétorice hazardní hry vlastní“
(1999: 166).
Ve zmíněné souvislosti je třeba položit si i následující otázku: Proč
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socialistický stát vypustil ze svého trestního zákoníku hazardní hraní jako trestný čin?
Pokouším se najít mezi aktéry tehdejšího legislativního prostředí někoho, kdo by mi
nějakou odpověď nabídl, dosud bohužel beze zdaru. Proto jsem odkázán na spekulaci.
Trestní zákoník charakterizoval vlastní účel především jako „ochranu
společenského

a

státního

zřízení

Československé

socialistické

republiky.“

Zákonodárci socialismu pravděpodobně došli k názoru: Hráčský svět společenské a
státní zřízení neohrožuje, takže vynakládat úsilí a prostředky na jeho kontrolu není
potřeba. Je-li jiný, tím lépe – nebezpeční jsou pouze ti, kteří zůstávají v „normálním“
světě, protože jen v takové pozici ho mohou ohrožovat, jak to předpokládá
agonistická logika politiky. Kdo ví – jakkoli je to nepravděpodobné - třeba někoho
napadlo: je-li v hráčích tolik vášně a přesvědčení, ať je vybíjejí ve svých herních
praktikách, a ne v diskursivní sféře, kterou ovládáme a nadále chceme ovládat my.
Vytrvává sázkař ve svém světě, „zatímco si je vědom, že skutečná ekonomická či
sociální

transformace

je

nepravděpodobná,

ve

svém

vyjadřování

absurdit

ekonomického a sociálního uspořádání?“ (Allen 2006 :189). Jen ať se toho drží;
hlavně, že s námi nevstupuje do souboje o „veřejnou interpretaci skutečnosti“
(Heidegger, cit. in Bourdieu 1998: 63), tedy do politiky.
Ano, občas přišla k Novákům nebo do bytu, kde se po nocích hrálo,
socialistická Bezpečnost. Ano, občas nějakého hráče obvinili nebo dokonce podrobili
soudnímu řízení, to ale nemělo žádné následky, protože ze strany režimu se jednalo
jen o to, aby dal najevo, že všechno „vidí“, což byla zase jeho taktika, součást
strategie velké hry o moc.
Není však přece jen „aktér komplicem systému, který má sklon udržovat
existující mocenské vztahy“ (de Certeau, cit. in Allen 2006:189)? A není můj odkaz
na hráčovo „hrdinské“ chování nepatřičný či přímo směšný? Soudím, že jistě může
být – nezapomínejme však, že „události, které si ve svém vlastním, jen sebe sama
skýtajícím významu, mohou být velice podobné, jsou z hlediska svých vztahů k celku
života krajně divergentní“ (Simmel 1997: 44), že je snadné nechat se lapit do „pasti
substancialistického a naivně relativistického výkladu, který spočívá v tom, že každou
činnost nazírá samu o sobě a pro ni samu, nezávisle na celku ostatních zaměnitelných
praktik“ (Bourdieu 1998: 11). Platí-li že„veškerá fikce vědění se vztahuje k chtíči být
hlediskem“ (de Certeau 1984: 92), svá hlediska se pokusme s věděním nezaměňovat.
Někde se však přece jen dvě odlišná, vzájemně nekompatibilní paradigmata
mohou překrývat, nalézat bitevní pole svého skutečného, nikoli zdánlivého střetnutí.
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Bývá to i tam, kde se bojuje o záchranu či zkázu autonomie lidské osobnosti. Stává
se, že outsider, vybavený jen touhou po sebeurčení, nad experty favorizovaným
systémem vítězí.
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Příběh zevnitř
Sobota 6. května 1972
00:00 – 04:00

Nechal jsem řidiče objet Svatomikulášský chrám nejméně pětkrát, aby se guru
mohl prospat co nejdéle.
„Víš, jak je to,“ zamumlal Kožíšek, když se probral.
Nevěděl jsem nic, ale snažil jsem se nedat to na sobě znát. Vystoupili jsme
z dročky a každý jsme podali řidiči zelenou papírovou pětikorunu. „Služebník,“ řekl i
s ohledem na naše velkorysé štígro obnášející jednu korunu a čtyřicet haléřů.
Teta se nedávala v žádném z bytů na Malostranském náměstí, ale ctili jsme
konspirační pravidlo, že taxíkem se před dům, kde se dávala, zásadně nejezdí. Proto
jsme šli ještě hodný kus cesty do strmého svahu Nerudovy ulice. Chodník před
některými domy krylo nízké, zastřešené lešení.
Přestože jsme nijak nespěchali, Kožíšek si občas odplivl jako fotbalista ke
konci zápasu. Měl jsem dojem, že plive příliš často. „Kožich,“ řekl jsem mu bodře,
„ty studený mísy tě dostanou. Jednou na ten tavenej sejr zakukáš.“
Nekomentoval to, což nebylo dobré znamení: žaludek ho asi opravdu trápil.
Nějakých sto metrů nad budovou italského velvyslanectví se o lešení opíraly
dvě letité Romky a jedna sotva osmnáctiletá. Přes ramena měly černé šátky s velkými
růžemi, kouřily americké cigarety a stěžovaly si jedna druhé na to, že je zima. „Také
frédo, pán Kožuch,“ nechala se slyšet ta nejstarší.
„Brzy bude líp, matka,“ ujistil ji Kožíšek. Chtěl jsem poznamenat něco
vtipného, ale než mě cokoli napadlo, vyloupl se ze stínů stín a vstoupil do žlutého
světla pouliční lucerny. Šlepr, jehož jsem znal jako Cucátka, se třásl chladem, už tu
stál dlouho. Viděl nás ale rád, mohli jsme jít i na jinou estrádu, třeba k Munďavkově
báře. Vytrčil prostředník a ukazováček – druhé patro.
Po spoře osvětlených schodech domu, postaveného zřejmě před třicetiletou
válkou, jsme stoupali mlčky. Ze zdí táhl chlad a vlhko, stěny tu očividně nikdo
nevybílil už dobrého půl století.
Ve druhém patře Kožíšek jednou krátce a dvakrát rychle zaťukal na dveře. Po
chvíli je otevřel nevysoký chlapík s tmavě šedým obočím a světle zelenou pletí. Byl
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to pravidelný účastník rozličných pražských estrád, Spalovač mrtvol. Trhnutím hlavy
naznačil, abychom si pospíšili, a tak jsme vstoupili a z obyčejného světa se prolnuli
na hru.
Spalovačův byt sestával, zdálo se mi, především z cigaretového kouře. A také
z jediné místnosti, rozdělené závěsem ztěžklým slizem neurčitého chemického složení
na „pokoj“ a „kuchyňský kout“.
V kuchyňském koutě spala na posteli, jejíž nohy vytvořilo několik cihel,
Spalovačova asi čtrnáctiletá dcera, teď jediná osoba ženského pohlaví v celém bytě.
Byla to neduživá dívka. Co chvíli se probudila, otřásala se chrčivým kašlem a s
usilovností, jakou může člověku poskytnout jen pud sebezáchovy, lapala po kyslíku.
Připomínala mi postavy z ranných pláten Jakuba Schikanedra, kde se umělec místo
pozdějších motivů kočárů s koňmi a výletních parníků, které prodával buržoasii za
nehorázně vysoké ceny, ještě věnoval tržně nepříliš úspěšné sociální kritice.
Pozoroval jsem její zápas se zájmem, zatímco jsem čekal, až mi Spalovač, který si
mezitím také zapálil, uvaří kávu, za kterou jsem mu posléze dal na estrádě obvyklou
cenu 10 korun.
Spalovač byl pro tento večer koberou. Nejenže poskytoval svůj byt, za což
dostával od banky hodinovou pinku 50 korun, ale nabízel hráčům i kávu, červenou
limonádu, kterou před odzátkováním důkladně protřepal, aby se barvivo rozptýlilo,
cigarety a samozřejmě alkohol, především pivo a brandy z produkce státního podniku
Stock Plzeň-Božkov. K mání byly i párky s hořčicí, ty si ovšem musel hráč sníst jinde
než u hracího stolu, kde by všem překážel, takže valný zájem o ně nikdy nebyl. Oproti
cenám, účtovaným státem provozovanými restauracemi podle jednotného ceníku,
byly ty na valše sice také jednotné, ale nejméně pětinásobné; například káva stála U
Nováků necelé dvě koruny. Stávalo se, že do kobery, jemuž se tak říkalo podle údajně
skutečného člověka, u něhož se hrávalo někdy za belle epoque na začátku století,
spadlo za noc i kolem dvou tisíc korun.
Upíjel jsem ošizenou kávu, v níž divoce vířila hrubě mletá zrnka, zvolna.
Nechtěl jsem a ani nemohl do hry spěchat. Celý prostor „pokoje“ plnili hráči, kteří
v několika řadách obkroužili hrací stůl. Viděl jsem jen jejich záda a abych mohl
sledovat i karty, musel bych si vzít štafle.
Průběh hry jsem ovšem mohl odhadovat podle sluchu. Navzdory přítomnosti
tolika rozrušených lidí, kterou by v jakémkoli jiném prostředí provázel hluk, to bylo
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možné: všem záleželo na tom,, aby se sázky uskutečňovaly a výhry vyplácely správně
a rychle. Nikdo nemluvil zbytečně a sebemenší náznak odchylky od tohoto pravidla
vyvolal okamžitou, úsečnou kritiku. Uvolněná atmosféra lagýrky předpůlnočních
Nováků byla dávno ta tam, vstřídalo ji všeobecné soutředění.
Hře, u níž jsme se sešli, se v těcho dobách říkalo teta, v předešlých moje tetatvoje teta, za časů rakousko-uherské monarchie meine Tante, deine Tante.26 Název
přesně vystihoval její prostá pravidla.
Hrálo se s dvaatřiceti jednohlavými mariášovými kartami. Hráči obklopili stůl
ze tří stran, čtvrtá byla přísně vyhrazena bance, báře. Bankéř neboli dávač karty
zamíchal, shrnul do balíčku, který držel (byl-li to pravák) v levé ruce tak, aby
poslední karta byla hráčům vždy viditelná. Tato poslední karta, dekl, do hry
nevstupovala, skutečně plnila roli jakéhosi „víka“. Sázet se na ní nedalo, zatímco
sázky na kartu bezprostředně pod deklem se hráči po skončení každé partie vracely
jako nerozhodnuté. Pro každou z partií, známých jako tálie, pak vstupovalo do hry
zbývajících třicet karet.
Jakmile bankéř karty zamíchal a ukázal hráčům dekl, dával tím i pokyn
k zahájení sázek. Hráč uzavřel sázku tím, že umístil peníze na post. To byl prostor,
vyhražený na stole jedné z osmi karetních hodnot: sedmičce, osmičce, devítce,
desítce, spodkovi, filkovi, králi, nebo esu. Pokud na stůl dosáhl, kladl na něj
bankovky sám. Pokud ne, zvedl ruku s penězi a kartu, na kterou se rozhodl vsadit,
krátce ohlásil: „Sedma!“, nebo „Eso!“ a banka pak peníze umístila v jeho zastoupení.
Poté, co hráči své sázky uskutečnili, bankéř vyložil pravou rukou na stůl první
dvě karty ze spodu balíčku, lícem vzhůru. Jednu kartu nedaleko stolové hrany blíže
k sobě – to byla z bankéřova hlediska „moje teta“, takže všechny peníze na tuto kartu
vsazené propadaly ve prospěch báry - a druhou („tvoje teta“) těsně nad ní, blíže
k hráčům, kteří sázky na ní vyhrávali a bankéř jim vyplatil výhru odpovídající vkladu.
Tomuto vyložení obou karet bezprostředně po sobě se říkalo hrc, nebo cuk.
Po každém cuku musela banka prohrávající posty stáhnout, vyhrávající
vyplatit a krátce posečkat, až hráči uzavřou případné další sázky. Pouze cuk přinášel
rozhodnutí, po každém se hra otevírala znovu: mezi cuky mohl hráč se svými sázkami
nakládat libovolně, třeba si poručit, že peníze, vsazené na devítku, přesouvá na eso,
26

Příběh zvenčí: Tato hra má v Čechách dávnou tradici. Zcela jistě přišla z Francie a původně byla
známá pod názvem Pharaon. Za vlády Josefa II byl roku 1786 vydán “českým místodržitelstvím patent,
v němž byly hazardním hrám přiřazeny české ekvivalenty. Pharaon se tu nazýval Naševaše” (Wittlich
1998: 179).
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případně sázku úplně stáhnout. Neměl však svým rozhodováním průběh hry zdržovat;
čekalo se od něho ryché rozhodnutí a úsečný pokyn. Jakmile všechny pokyny
proběhly, vyjel bankéř další cuk, a to tak, že jednou vyložené karty nepřekrýval –
kartu pro „moji tetu“ kladl vlevo od té předchozí, kartu pro „tvoji tetu“ rovněž. Jedna
tálie se skládala z patnácti cuků a v jejím finále leželo třicet karet na stole ve dvou
řadách: spodní a horní. Tím tálie končila, bankéř znovu karty zamíchal a posléze
připravil tálii další.
Byla to ta nejprostší ze všech karetních her, s nimiž jsem se kdy setkal a právě
ta prostota, zakládající i svižnost akce, byla jedním z důvodů její nezměrné
přitažlivosti. Všechny karty tu měly naprosto stejnou hodnotu, nezáleželo na jejich
barvách ani na jakýchkoli kombinacích. Pouze na tom, zda se vsazená karta, vyložená
na stole, objevila ve spodní nebo horní řadě.
Mělo to mocný symbolický náboj odkazující na „peklo“ a „nebe“ a žádný
prostor mezi tím. Tato manichejská dichotomie se přenášela i do naší hráčské mluvy:
výrazů jako chodil jsem po černejch klávesách, šel jsem do kufru, do díry, do žumpy,
dolů, všechno může jít dolů, nebo naopak chodil jsem po bílejch, šel jsem nahoru a
podobně jsme používali i ohledně sázek na dostihy a posléze i jako
referenci jakéhokoli úspěchu či neúspěchu. Namísto „zůstal jsem na svých“ jsme
říkali jen nahoru dolu – charakterizovalo to nejen herní výsledek, ale i dynamiku
herního procesu a vůbec celého herního světa.
Maximální úspornosti byly podřízeny i herní pokyny hráčů bance a naopak.
Pokud hráč potřeboval ještě několik okamžiků na rozmyšlenou nebo na sázku, nesměl
volat na bankéře: „Počkej!“ nebo „Zastav!“, ale výhradně rituální „Atandé!“, které
mezi hráče osud očividně zavál podivuhodnými cestami z francouzského „Attendez!“.
Jakýmkoli jiným výrazem se bankéř necítil být vázán, zatímco platilo, že „na atandé
stojí celý nádraží“. Dát v tom případě hráči příležitost vsadit si bylo pro bankéře
naprosto nezbytné: na prohry si hráči vesměs nestěžovali, o bankéřově
nerespektování jejich Atandé však byli schopni mluvit opravdu rozhořčeně.
Pokud hráč svou sázku – například na filka - trefil, nemusel říkat vůbec nic,
očekávalo se, že klouby prstů klepne o stůl; v tom případě mu banka vsazené peníze i
výhru podala. Pokud neklepl, předpokládalo se, že sázka na trefenou kartu jede dál, že
hráč vsází na to, že i další filek půjde nahoru. V případě, že hráč měl stůl příliš
daleko, aby o něj mohl klepat, říkal: Do ruky.
Ačkoli jsem tedy na stůl neviděl, hráčské pokyny mi o průběhu hry mnohé

136
sdělovaly, přestože nejeden z nich se v návalech plechově burácejícího kašle
Spalovačovy dcery utápěl. Přinejmenším jedno jsem z nich pochopil: Kožíškovo
rozhodnutí nechat se odšleprovat sem, do toho nejubožejšího prostoru archipelagu
pražské valchy, který jsem kdy navštívil, mělo svou rezónu. Mnohem víc než na
prostoru, v němž se odehrávala, záleželo na mohutnosti hry. A dnes tu nebyla žádná
prcárna, ale hra jak Labe, možná až palba jako u Verdunu.
Ostatně, co bych dělal fajnovýho, když jsem sám byl ochoten hrát karty i pod
zaparkovaným náklaďákem. Rmoutilo mě jen to, že do ruky nebo jede neslýchám
příliš často od chábra Kožíška, ztraceného v zástupu poluntérů.
Několik poluntérů se po čase ořízlo, požádali banku o štígro a ze světla hry se
vytrousili do noci obyčejného světa. Přeskupení stojících hráčů mi v jedné chvíli
nabídlo škvíru, do které jsem se vmísil. Další štěstí jsem měl v tom, že přede mnou
stál hubeňour Karfiól, který sice nepřetržitě kouřil ta nejlevnější viržinka na celém
socialistickém trhu, ale vzrůstem mi nesahal ani po bradu.
Jedna tálie právě skončila a hráči si u kobery objednávali panáky. Bankéř
seděl na hraně koberou poskytnutého gauče a krátkými buclatými prsty soustředěně
míchal karty. Byl to holohlavý, asi padesátiletý „Kivi, který dělá divy“. Jako
divotvůrce rozhodně nevypadal. Měl na sobě koženou bundičku s oblýskaným
límcem a vedle sebe sklenici zvětralého piva, se kterým vystačil celou noc.
S ošuntělým vzhledem kontrastovalo jen pět nebo šést kódrů, masívních zlatých
prstenů, které o sebe při míchání narážely a hlasitě cvakaly.
Kromě bankéře, dávače, tvořili banku ještě vyplaceč, rovnač a topiči.
Zatímco bankéř se staral o karty, ti ostatní o peníze. Jakmile se uskutečnil cuk,
vyplaceč stáhl peníze vsazené na kartu, která šla dolů a poté se věnoval penězům
vsazeným na kartu, která šla nahoru. Byla to složitější práce, než by se mohlo zdát:
vsazená stokoruna mohla znamenat sázku za sto korun, ale také nemusela, a to
v případě, že byla markovaná. Přeložená napůl znamenala, že hráč vsází padesát
korun. Pokud měla ještě ohnutý roh, platila 25 korun, zatímco měla-li ohnutý roh, ale
byla natažená, 75 korun (Pětadvacet korun bylo minimální sázkou). Na pětistovce,
tehdy nominálně nejvyšší bankovce, platily zase jiné marky, například dvakrát
přeložená bankovka signalizovala sázku za 200 korun. Situaci dále komplikovalo
pravidlo, že pokud člověk vsadil několik bankovek naráz, marka se nezohledňovala.
Hráčům v tom případě činilo značné potěšení, jestliže přehnutá stokoruna s ohnutým

137
rohem, vyhlížející jako sázka ze pětadvacet korun, je ve skutečností sázkou za šest
set, protože pod vrchní stokorunou se jako nádivka skrývá pětistovka...
Vyplaceč musel být rychlý, ale také pozorný a přesný, protože každá jeho
chyba znamenala, nebo aspoň mohla znamenat, pro banku ztrátu. Pokud například
vyplatil k přeložené stokoruně výhru 50 kčs, ale nevšiml si, že obsahuje nádivku v
podobě pětistovky (takže měl vyplatit 600), nepodléhala sázka v dalším cuku riziku
prohry. Případná výhra ovšem hráči náležela, takže musel dostat celkem 2,400 (svou
základní sázku 600 plus výhru z prvního cuku 600 plus výhru z druhého cuku 1,200).
Jestliže karta šla dolů, vyplaceč musel peníze nejen stahovat, ale také vracet
podle marek; například stáhl přeloženou stokorunu a na post položil padesátikorunu.
V případě, že karta šla nahoru, bral jednotlivé sázky, zpravidla pokládané křížem přes
sebe, do ruky a nahlas konstatoval jejich hodnotu. Okamžik posečkal – pokud nikdo
nic neříkal, vyplácel k sázce odpovídající výhru a celý obnos kladl zpátky na post.
Hráč ovšem mohl také klepnout o stůl - v tom případě mu vyplaceč peníze podal –
anebo vyplaceči sdělit, co s penězi zamýšlí. Jetliže například vsadil 200 a měl teď mít
celkem 400, mohl říci: „Kilo do ruky, tři kila jedou“ a v tom případě mu vyplaceč
podal stokorunu a na postu nechal 300. Jindy hráč řekl třeba cénka, což znamenalo, že
celý obnos chce přesunout na desítku. Mohl také říci cuk, čímž dal najevo, že sázka
platí, ale až poté, co následující cuk proběhne. A pokud se cítil zvlášť zabroušený,
řekl mazadlo a podal vyplaceči další broky a svou sázku tak razantně zvyšoval.
Stažené peníze házel vyplaceč za sebe na gauč, kde rovnač všelijak
pokroucené bankovky zase narovnával, skládal do štůsků podle hodnoty, a tak je
vyplaceči připravoval pro příští užití. S postupem hry měly často bizarně markované
bankovky sklon se třepit a trhat. To je ovšem ze hry nediskvalifikovalo, sázka platila i
v případě, že se bankovka roztrhla docela. Jen v případě, že se banka ocitla v brusu a
mohla si to dovolit, rovnač dával takové peníze stranou. Jedním z jeho úkolů bylo
druhý den všechny přelepit průsvitnou lepicí páskou a na poště je vyměnit za
nepoškozené. Vcelku nicméně nebyl jeho úkol obtížný, zatímco ten vyplacečův patřil
k těm nejnáročnějším. Hráč sledoval jen své vlastní sázky, vyplaceč však musel mít
neustálý přehled o všech. A to i proto, aby uhlídal případné podlože (obvykle se
nestávalo, ale mohlo se stát, že by se někdo pokusil posunout na post karty, která
právě trefila, nějaké peníze a pak se přihlásil k výhře), anebo štiky (stávalo se, že
jednou za čas ztratil někdo o svých sázkách přehled a zapomněl se o výhru přihlásit;
na to číhala myš prošermovaná a hlásila se místo něho – vyplaceč však měl být
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schopen určit oprávněného výherce). Krom toho se vyplaceč nesměl dopustit ani
jakékoli nešikovnosti v manipulaci s penězi – všichni hráči čekali na příležitost, aby
ho mohli vyzvat: „Sundej si rukavice!“ nebo si ho jinak dobírat.
Zmíněným a dalším úkolům musel vyplaceč věnovat tolik soustředění, že po
hodině nebo po dvou se vyčerpal natolik, že se zpravidla (unikátní mě známou
výjimkou byl

muž známý jako Smaha, jehož jsem za dvacet let neviděl udělat

jedinou chybu27) nechával vystřídat. A to některým z topičů, svých chábrů v bance.
Topič byl kdokoli z těch, kteří banku ustavovali jako svéhodruhu akciovou
společnost, vkládali do ní své díly nebo šáby, podle jejichž velikosti participovali na
ziscích i ztrátách. Podobně jako bookmakerské firmy mohli i banky zakládat hráči po
libosti. O jejich atraktivitě rozhodovaly především tři parametry.
Solventnost, protože žádný hráč nechtěl vlítnout do mokrýho hadru. Kivi měl
své masivní prsteny právě proto, aby solventnost demonstroval – mlčky se
předpokládalo, že pokud bance dojde hotovost, lze prsteny zarazit, tedy dát je u
některého z finančně momentálně zdatných hráčů do zástavy a vypůjčit si na ně
hotovost.
Druhým kritériem byla pověst rovinářů, neboť i za bankou se dalo fachčit.
A třetím renomé granátů, kteří ani pod tlakem palby jako u Verdunu nedávali
najevo jakákoli hnutí mysli a chovali se za všech okolností stejně. Etika vyžadovala,
aby nikdy nestáli mezi hráči nebo za nimi, ale drželi se v prostoru kolem banky.
Ostatně, mohlo se stát, že dávač se neosvědčil, že upadl do srabu, a v takovém
případě se novým dávačem stával někdo z nich.
„Za veslem jsi jako stroj,“ opakoval mi Kožíšek. Všichni hráči si uvědomovali,
že v souboji s bankou proti nim stojí matematická nevýhoda; za svou ochotu ji
akceptovat žádali od svých protivníků jako protihodnotu uznání skutečnosti, že v této
situaci není tím, kdo zaslouží ohledy, banka, nýbrž hráči.
Jak by si ten, kdo má v herním světě výhodu, mohl na něco stěžovat? A to
přesto, že právě v tetě byla ona výhoda nevelká. V jisté situaci, a ta nebyla výjimečná
a znal ji každý, byly dokonce šance naprosto vyrovnané. Osobně jsem žádnou jinou
27

Asi o pět let později jsem byl svědkem toho, že i Smaha spolknul chocholouše: při rozdělování peněz
po hře se zjistilo, že nejméně dvacet stokorun má sice správnou barvu i velikost, ale velkým písmem na
nich stojí “Stokorunáčka pre kúzelnikov” – ve svých vystoupeních je používali varientní iluzionisté.
Trik spočíval v tom, že poluntér (nikdy se nezjistilo, kdo to byl) zamíchal tyto papírky mezi skutečné
bankovky – pokud prohrál, hodil vyplaceč celý post na gauč, pokud trefil, vyplatil jeho sázku
skutečnými penězi. Pamatuji se, že Smaha to ohodnotil jako “dobrej proces” a s chutí se zasmál.
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hru, díky zmíněné okolnosti pro hráče matematicky tak málo nevýhodnou, neznal a
nikdy později ani nepoznal.
Jediná výhoda banky spočívala v tom, že v některém cuku nešla dolů karta X a
nahoru karta Y, nýbrž v obou případech karta Z. (Například eso zelené a eso červené).
Tehdy karta močila, a hráči se vracela ze vsazené částky jen polovina. (Pokud byla
sázka uzavřena v minimální hodnotě 25 korun, dostával hráč bankou předem
připravený plíšek nebo podobný drobný předmět zanedbatelné hodnoty, známý jako
čůrbůr - ten se vsadit dal, ale příště už močit nemohl). Karty jedné hodnoty, například
esa, byly však v každé tálii jen čtyři, a proto si střízlivě uvažující hráč mohl počkat,
až první tři esa budou vyložena a vsadit si na čtvrté, které samozřejmě močit nemohlo.
Na čtvrťáky, karty, které hráčovu šanci s bankéřovou plně vyrovnávaly, se pak vcelku
samozřejmě sázelo daleko nejvíce.
Banka nadto musela pokrýt i režii – to ona platila koberovi pinku a šleprům
šleprovné. A také těm hráčům, kteří se ořízli, dávala na odchodnou štígro,
ostentativně něco jako závdavek na příští štěstí. Takovým penězům se říkalo i na
mlíko nebo na drožku, protože hráč už je nesměl vsadit. Pokud se ovšem ořízla banka,
což se zdaleka nestávalo zřídka, hráči jí žádné peníze na mlíko nedávali – copak
banka neměla matematickou výhodu? Pěkně jsme jí dali do palice, radovali se.
Herní situace ustavovala neformální koalici hráčů proti bance; vždy byli
ochotni ji kritizovat, číhat na její sebemenší chybu a v nepřesně definovaných
situacích požadovat, aby náklady spojené s jejich řešením nesla ona. A v neposlední
řadě: hráč mohl přijít nebo odejít kdykoli, banka však začínala hru ve (víceméně)
přesně stanovený čas a končit mohla teprve poté, co to hráčům ohlásila s určitým
předstihem. Posledním ohlášeným táliím se říkalo „stříbrná“, zlatá“ a jako konec
všeho přicházela „atomová“. Přesto si hráči někdy vymohli ještě tálii přidanou jako
zvláštní bonus, nazývanou dý lecte róze. Teprve potom banka končila, rozdala štígra
a odešla se podělit o případnou výhru – vzápětí však byla vystřídána bankou novou,
složenou ad hoc z hráčů, kteří o to měli zájem. (Z předchozích bankéřů se však zhusta
stávali hráči – považovalo se za žádoucí, aby demonstrovali, že i oni jsou ochotni
sázet proti vodě). Taková akce vešla ve známost jako doprc; mohlo jich být i několik.
Kiváskovým vyplacečem byl právě Smaha, mladík s hranatými rameny a tváří
poznamenanou neštovicemi. Na stole po své pravé ruce měl kancelářskou houbičku,
s jejíž pomocí si zvlhčoval psty. Bylo to rozumnější než je před počítáním bankovek
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olizovat - přinejmenším kiliány, stokoruny vydávané státní tiskárnou cenin, nám
všem zanechávaly na prstech zelené skvrny i bez olizování.
Kivi domíchal, kartami srovnanými do balíčku klepl o stůl a podrobil je
krátkému, ale intenzivně zkoumavému pohledu. Pak, zřejmě spokojen, ukázal dekl.
Doprovodil ho jedinými slovy, které za posledních pět minut pronesl: „Indiánský
léto“.
Deklem pro nastávající tálii byla tedy červená devítka. K téměř každé kartě se
spíš než konvenčním názvem, srozumitelným i mariášníkům v mnoha hospodách
Čech, Moravy a Slezska, odkazovalo specificky hráčským: červené eso bylo
„Vinohradské“, kulové „Peněžní“, zelenému se říkalo Gran Chaco. Sedmičce zelené
„Kašpárek“, osmičce „Slona viděti, radost míti,“ devítce „Kozina“, desítce „Spící
pes“, a tak podobně. Některá jména odkazovala ke karetním obrázkům, jiné nikoli.
Etymologie mnoha sahala do takového dávnověku, že se v něm ztrácela. Proč byl
kulový spodek „Patron švorcáků“, červená desítka „Helenka“ a žaludská „Katolička“
jsme si neuměli vysvětlit.
Vysvětlovat ovšem ani nechtěli. Důležitější než jméno pro každého z nás bylo
poznat každou kartu i z nepatrných detailů. Mohlo se stát, že bankéřovi by karta
z balíčku na okamžik povyjela… chyba, za kterou ho bylo nutné a eticky správné
potrestat, na chvilku převážit jeho věčnou matematickou výhodu na vlastní stranu.
Nebojím se prohlásit, že jsem ten úkol zanedlouho zvládal na slušné úrovni,
nikdy jsem se však nemohl rovnat čihařům. Ti si dokázali povšimnout i
nejdrobnějších oděrek, které karty, ať už koně nebo károvky, během míchání a
rychlých cuků nevyhnutelně poznamenávaly. Skoro u každé partie takový sedával a
hráči mu rádi přenechávali místo co nejblíže k bankéřovi; nejednou sázeli podle něj.
Mezi čihaři proslul zejména Krejčí, na rozdíl od nás ostatních, oblečených špatně,
vždy vystrojený v kravatě a s lakýrkami na nohou. I dnes trůnil hned po Kiviho levici
a nehnutě karty pozoroval, podobný cizokrajnému hadovi, který bleskově útočí také
z klidu.
S Indiánským létem na deklu jsem Karfiolovo viržinko rázem přestal vnímat.
Mou pozornost si rázně vyžádal prostor hry.
Spalovačův byt jevil ještě větší strohost než kavárna U Nováků. Okna kryly
narychlo ustřižené závěsy, stěny byly holé a mezi nimi jen gauč, stůl bez ubrusu a
kolem něho židle. Od stropu, z lustru bez stínidla, svítily tři stowattové žárovky.
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K rozčlenění prázdné stolní desky do jednotlivých hracích polí sloužily čtyři
kostky cukru. Používaly je všechny banky; „hřiště“ bylo vždycky a všude stejné.
Prostor před cukrem, který byl z mého pohledu vpravo, vymezoval sázky na
sedmičku. Před druhým cukrem se rozkládalo území osmičky, před třetím devítky a
před čtvrtým desítky. Za cukry, blíže k té straně stolu, kde seděl bankéř a stál
vyplaceč, byla hrací pole zbývajících karet, v sekvenci spodek-filek-král-eso.
Včas jsem si peníze rozdělil –v téhle tlačenici by to bylo nemožné - šteks na
„Maďary“ a zátop na zítřejší dostihy jsem ukryl do nejhlubšího hloubětína a
s předsevzetím, že víc nevytáhnu, jsem si nechal v ruce 2,500 korun. Zatím jsem
ovšem s násazem vyčkával, potřeboval jsem se zorientovat, udělat si představu, jak
karty chodí. Mezitím na jednotlivá hrací pole stolu dopadaly bankovky.
Nejvyšší sázky vesměs uzavírali ti, kterým se dnes dostalo privilegia sednout
si do první řady: Kapitán, Mongol, Sasínek... A také Fírfach, jehož jsem ovšem ani
jindy stát nevidal.
Fírfachovo skutečné příjmení, občanské povolání, ani jakoukoli další
informaci krom toho, že je příznivcem fotbalového klubu Bohemians Praha (aspoň
soudě podle toho, že pouze na tento tým u buků sázel), jsem se o něm nikdy
nedozvěděl. Nikdy jsem také nedokázal odhadnout, jak je na tom u hry s penězi,
nikdy jsem ho neslyšel pronést jiná slova než ta, která považoval za nezbytná.
Vždycky sázel vysoko. Ve chvíli, kterou si vybral, pak náhle vstával, platil koberovi
útratu a odcházel. Nikdo netušil, zda jako vítěz, nebo poražený. O štígro nikdy
nežádal.
Jako výjimka, která potvrzovala pravidlo, byl na hře legendou. Ta se zrodila
jednoho červnového večera roku 1953 po měnové reformě. Tehdy komunistický
režim ze dne na den oznámil, že zavádí novou měnu. Dosud platné peníze se uvolil
vyměnit za nové v kurzu 5:1, ovšem jen do výše 300 korun; vyšší obnosy se měnily
v kurzu 50:1, stejně jako životní pojistky, zatímco státní dluhopisy byly anulovány
úplně. Jinými slovy, všichni občané Československa byli rázem černí. To se
pochopitelně týkalo i hráčů, kteří ovšem hráli dál – s tím málem, co jim zbylo.
Tím spíš je ohromilo, že jeden z nich vsadil zřejmě všechno, co měl – 200
nových korun – na krále. Poté, co král trefil, měl 400. Celou sumu nechal na postu
krále ležet. I druhý král trefil, z původních 200 korun už bylo 800 – trefě takového
typu se říká parole. Trefil i třetí – trojitá trefa známá jako drajfach znamenala 1600
korun. Chtěl na postu ponechat i ty, ale bankéři prohlásili, že tolik peněz nemají.

142
Ubezpečil je, že je ochoten počkat; pokud čtvrtý král půjde dolů, banka peníze stáhne,
půjde-li nahoru, vyplatí mu zbytek výhry, až si střelivo opatří.
Čtvrtý král byl žaludský. Trefil v předposledním cuku. Když se objevil v horní
řadě, dopustil se hráč toho, co na jeho poměry bylo triumfálním výkřikem. Jak mi řekl
očitý svědek, utrousil: „Žaludskej nemá fousy.“
Ze dvou set korun měl teď pohádkových šestnáct set živejch a dalších šestnáct
set na cestě, udělal trefu v kurzu 15:1, sehrál a trefil fírfach. Ti, kdo u toho o dvacet
let dříve byli, to navzdory svému zvyku nechávat minulost spát nadosmrti
nezapomněli. Během let jsem ten příběh slyšel vyprávě nejméně desetkrát, pokaždé
jinými lidmi, ale kupodivu stejně. Jak mu říkali předtím si nikdo nevzpomínal; od
onoho dne byl Fírfachem.
Nebylo divu, že pokud právě Fírfach dal dohromady banku, soustředila se
kolem ní největší hra. Sedět za veslem a být „strojem“ ho ovšem nikdy nebavilo, jak
jsem usoudil z toho, že za veslem někdy potlačoval zívání. Ačkoli o matematických
nevýhodách pozice poluntéra věděl všechno, stejně často jako tetu dával, ji i hrál
proti vodě - tehdy nezíval.
Vrtěl téměř doslova do poslední chvíle. Ještě v době, kdy ho nakrátko pustili
z nemocnice, kde lékaři už jeho fatální chorobu neuměli léčit a sdělili mu to. Ale
k tomu došlo až o řadu let let později. Tuším v tom roce, kdy Československé Derby
vyhrál Sudan.
Teď ovšem seděl - malebný se svými mléčně bílými, ale vzhledem k věku
nejméně šedesáti let podivuhodně hustými vlasy – vedle Kapitána. Hodil přehnutou
stokorunu s nějakou nádivkou na osmičku.
Jednu z židlí dostal i Berlička. Byl to téměř bezzubý, řídkým vousem zarostlý
Rom, sotva metr šedesát vysoký a silně kulhající na levou nohu. Nejen v chůzi, ale i
vsedě měl neustále po ruce berli z provenience státního podniku Chirana. Protetická
pomůcka často padala a hru to rušilo, Berličkovi to však nikdo nepředhazoval, protože
patřil mezi skutečné válce, pružiče. Pokud se mu vydařil některý z jeho náporů –
sehrál třeba několikrát parole s mazadlem -, posílal koberu před dům, aby přivedl
některou z žen jeho širší rodiny, které tam věrně čekávaly. Té podal vyhrané peníze,
s nimiž okamžitě běžela na jediný nepřetržitě otevřený poštovní úřad v zemi (Hlavní
pošta Praha, kde přes den pracoval Kožíšek) a někam, patrně na Slovensko, je
odesílala. Bankéři se z toho samozřejmě neradovali, na druhou sranu je to ani přes
míru nermoutilo, protože věděli: zanedlouho přijde Berlička zas a šance získat zpět to,
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co vyhrál, se znovu otevře.
Panovalo domnění, že peníze, které vsází, nejsou jen jeho, ale i mnoha jeho
příbuzných a zpřízněných; ti si ho vyvolili, aby za ně „válčil“. Chodit na poštu, stát
tam v řadě jiných občanů, ale u okénka na rozdíl od nich nepřebírat desetikoruny,
nýbrž tisíce, bylo jistě událostí, která jistě měla odezvu ve společenském životě celého
Ružomberku.
Berličkovi nový nápor vyšel jen zřídka, svého renomé osvědčeného
bojovníka, který ví, jak s gadži vyjebat, se však nechtěl vzdávat. Pokud se mu zásoby
střeliva tenčily, byl ochoten nasadit pro společnou kauzu i vlastní zdroje. To pak po
koberovi vzkazoval své mladé příbuzné, ať vyrazí na holandu. Obvykle to dlouho
netrvalo, kobera mu přišel podat peníze, které mladá vydělala (kde své kunšafty
nacházela mi bylo a zůstalo záhadou) a Berlička se zas mohl rozpružit. Nad penězi
z takových zdrojů se nikdo ani neušklíbl; říkalo se: „Penězům je to jedno“.
I další Rom hrál dnes vsedě: Velkej Cikán Karči, urostlý ohnivý krasavec
s muskulaturou boxera těžké váhy, který nejraději sázel na žaludské eso. Pokud se
vyskytlo jako čtvrťák, sázel na něj podstatnou část střeliva, které měl právě
k dispozici. V případě trefy klepal o stůl klouby obrovských rukou a kartě děkoval
mazlivým „Disznó!“ Vyhledal jsem si ten výraz v maďarském slovníku a s určitým
překvapením zjistil, že to znamená „prase“.
Karči obvykle na estrádě nesedával, poslední dobou se však zřejmě zabrousil,
a tak dostal přednost před jinými. Bylo mu sotva třicet let a kypěl zdravím, ale to
neznamenalo, že by měl uvolnit místo takovému Kulhavýmu ďáblovi, hubenému
sedmdesátníkovi s duralovou protézou pod kolenem pravé nohy. Kulhavej ďábel
míval taky světlé okamžiky, ale co naplat, poslední dobou sázel při zdi. Byl to prcan,
stejně jako Lampión, který prý na ministerstvu zahraničního obchodu vedl nějaké
důležité oddělení.
Na druhé straně: i někteří pružiči stáli. Třeba Kytička číslo 1, obvykle
střízlivý, ale na hře zaměstnávající koberu neustálými žádostmi o nové frťany. Když
se dostal do ráže, byl extrémně nebezpečný; několikrát jsem ho viděl banku roztřílet.
Stál i Bydžovák, jehož jsem naopak nikdy pít neviděl a mluvit neslyšel. Peníze si
dával do různých kapes vlevo, vpravo měl spoustu gumiček. Když se rozhodl k sázce,
vskrytu odpočítal bankovky, stočil je do ruličky a tu gumičkou zabezpečil. Výše
sázky byla proto předem nečitelná a pokud šla karta dolů, nečitelnou i zůstala;
rozluštil ji jedině rovnač. Vedle Bydžováka stál zamyšlený Kožíšek. Největším
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válcem těchto dní byl ovšem zabroušený Rančák; říkalo se, že na předchozích
estrádách své sázky stupňoval tak dramaticky, že banky kvůli němu vyhlašovaly
limit. Vysoko nad obvyklou hrou ostatních, kteří ovšem s velkým hráčem drželi basu
a bankéře obviňovali, že jsou „zoufalí“. Rančák ovšem sedět nechtěl: prý by neměl
přehled.
Dosavadní tlumený hovor ustal úplně. Kouř modrý nikotinem nehybně trčel
nad stolem, jen zpoza závěsu rachotil zajíkavý kašel dcery Spalovače mrtvol. I mně
prostoupila velebná krása okamžiku. Tak nějak si musí člověk připadat, napadlo mě,
na zádi parníku, odplouvajícího na oceán. Na ten nezměrný, nčejasně ohraničený
oceán, který jsem dosud nikdy nespatřil... Takový odjezd, jak jsem usuzoval z Knih
odvahy a dobrodružství, také doprovázejí sirény nebo podobné nepříjemné zvuky.
Karfiól do mě dloubl, ucedil: „Vypadá to, že velkej réza je bůček,“ a hodil dvě
stokoruny, srolované do vrtule, na spodka. Ačkoli jsem věděl, že Karfiól je pechfógl,
večně ve srabu, kouzelnému slovu bůček jsem nedokázal odolat. Navzdory svému
předsevzetí vytrvat v první tálii bez sázek jsem na odpovídající kartu poslal dva
kiliány a potěšilo mě, že na tentýž post vzápětí dopadla Bydžovákova rulička,
následovaná sázkou od Lapiducha.
Rézu jsem neznal, ale zjevně to býval hráč, který vynalezl zvláštní vodítko:
sázel podle toho, co bylo na deklu, a to na kartu na opačné straně řady cukrů. Ovšem
ne přímo naproti – v tom případě by to byl protidekl, který ovšem fungoval jako
nápověda od nepaměti - , ale křížem. V případě devítky byl velkej réza spodek, malej
réza filek.
Kivásek udělal první cuk. Spodek šel našlák dolů. Trefila kulová desítka,
tancující medvědi. „Jede a k tomu máz,“ zasípal Kytička číslo 1 a podal Smahovi
několik bankovek. Další se přidali se svými pokyny, Smaha si omočil prsty
v kancelářské houbičce.
Spodek se teď stal prvním šúsem – ti, kteří vyznávali alte šúle, strategii sázek
na karty, které dosud prohrávaly (v naději, že podle zákona pravděpodobnosti je na
nich řada, aby pro změnu trefily), se na něj svými sázkami slétli.
Ve druhém cuku šel dolů král a trefil právě spodek. „Cik-cak buggy,“ odfrkl
kdosi za mnou. Ohlédl jsem se – stál tam Starej Vrba, který zřejmě právě dorazil.
Sázky na karty, které předtím upadly, ho neinspirovaly. „Víš, jak je to,“ řekl jsem mu
přátelsky na uvítanou, ačkoli proválet násaz hned v prvním cuku své první tálie mi
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nic dobrého nevěštilo. Pokývl.
Ve třetím cuku močily devítky. Protože další byla na deklu, rázem zbývala ve
hře jen ta čtvrtá. Dalo se očekávat, že na ní bude nálet, což se okamžitě potvrdilo.
Kožíšek, Kapitán i Sasínek položili své sázky křížem přes sebe. Vsadil jsem tři kila a
Rančák hodil na čtvrtou devítku houžev.
Všechno ztichlo, jako před každým dalším cukem. Pohledy se zaostřily na
Kiviho prsty. Hrc-hrc, zasvištěly karty jako japonské meče. Dolů šla desítka, nahoru
„mrtvej pták“. Žaludská devítka! Zalil mě triumfální pocit. „Do ruky,“ řekl jsem
ovšem tónem, jako bych žádal o podání slánky u stolu. Smaha mi předal 600 korun.
„Přehoz na spodka, a talíř máz,“ zahlaholil vzápětí Rančák. Mezi hráči to trochu
zahučelo: Rančák vsadil za talíř, další talíř vyhrál a k tomu teď přidával třetí - sázka
za tři tisíce byla hodně vysoká. Smaha se úkosem podíval po Kivim, ale ten jen mlčky
upil piva.
Hrc-hrc, eso dolů, sedmička nahoru. „Atandé!“, zaskřehotal Kytička číslo 1.
„Sedma.“
Hrc-hrc, sedmička dolů, filek nahoru.
Bydžovákova rolička se snesla na eso.
Hrc-hrc, eso dolů, Rančákův spodek nahoru.
„Rančáku?“, zeptal se Smaha, dvanáct pětistovek v ruce.
„Říkám snad něco?“, odsekl hráč. „Jede.“
Kivi se možná chystal něco říct, ale Rančák mu v tom zabránil: „Tadyhle
mladej v tom má šába – kdybyste snad chtěli dávat jednomu strop.“
Zpoza hráčových ramen vykoukl tenký snědý mužík. Přišel s Rančákem,
nikdo z nás ho neznal a jediné, co se o něm dalo říct s jistotou, bylo, že za „mladýho“
se mohl naposledy vydávat za války. „Šá-báa,“ přikývl.
„Von tadyhle Franta má originál srdce,“ dobíral si banku Rančák. „Jak vidí
čtvrťáka, vjel by tam i s náklaďákem. Mockrát sem mu řikal, že tahle hra nemá
zábradlí, ale myslíte, že mě poslechne?“
Kivásek se natáhl pro spodka, který šel dolů v prvním cuku. Kartu hodil na
hromadu broků na postu. „Spodek má dost,“ oznámil.
„A to ma necháte uviazaného, páni?“, protestoval Berlička. Už-aj som chcel,
prisámpánboh, henteho nasadiť. Keď nemáte srdiečko, nedávajte banku.
„Všechno hraničí s mezema,“ vyjádřil stanovisko banky rovnač.
„Ako s mezema?“, žádal Berlička o vysvětlení přísloví, které dosud neslyšel.
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„Pošli to, Berličko,“ přerušil je Kivi s okázalou benevolencí. „Tobě to u nás
platí vždycky.“
Berlička odpočítal sedm set a podal je Smahovi, který je umístil na spodka.
Hrc-hrc, osmička dolů, filek nahoru.
„Disznó, disznó, disznó,“ špitá Karči.
Hrc-hrc, filek dolů, sedmička nahoru.
Hrc-hrc, král dolů, osmička nahoru.
Hrc-hrc, sedmička dolů, eso nahoru.
„Disznó,“ vydechl Karči a přijal dva tisíce korun za trefené eso žaludské.
Kněz zkasíroval šestnáct set, poslední dvě esa trefil za čtyři kila parole.
Hrc-hrc, desítka dolů, filek nahoru.
Do konce tálie zbývaly tři cuky.
Hrc-hrc, sedmička dolů, spodek nahoru.
„Dej to tadyhle Pepovi do ruky, von je takovej vostejchavej“ poradil Smahovi
Rančák. Snědý mužík se po penězích natáhl kostnatou rukou se začernalými nehty,
ale Smaha už na výplatu všech sázek na čtvrtého spodka neměl dost peněz.
„Topit!“ oznámil Kivi a zbylé karty zahodil mezi ostatní.
Bankéřův pokyn „Topit!“ potěšil každého hráče, ať v té chvíli vyhrával nebo
prohrával. Pro Karfióla měl ovšem hořkou příchuť, svá poslední tři kila proválel na
čtvrtou sedmičku, která šla dolů proti Rančákovu čtvrtému spodku. Nadto v situaci,
kdy topiči právě museli do banky vkládat další peníze podle výše svých podílů, bylo
psychologicky složité žádat o štígro. Smaha si toho přesto všiml a decentně mu podal
zmačkané kilo.
Karfiól si klestil cestu ven a já jsem mohl pomoci Starýmu Vrbovi získat jeho
vcelku pěkné místo. „To víš, že jo...“, odmítl mě s úšklebkem. „Akorát si budu
stoupat na švarcenégr plac.“ A s pohledem člověka, který už má nějaké zkušenosti, se
přesunul jinam.
Ukázalo se, že topičů dnes kejve v báře šest. Vytáhli z kapes zhruba po trojce,
Smaha podal Rančákovi dva talíře, které předtím do správné výplaty chyběly a
z tašky pohozené na gauči vytáhl několik nových balíčků karet. Kivi je všechny
důkladně prohlédl, nakonec jedny vybral a začal míchat. Jeho kódry, zdálo se mi,
přitom o sebe cvakaly silněji než dříve, s podivnou zarputilostí.
Řekl jsem si, že banka, která právě musela topit, nevypadá jako bůhvíjak
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zabroušená. Že tedy počkám na prvního čtvrťáka, a toho vsadím.
První čtvrťák se dostavil po šestém cuku, byl to král. Co jsem si vzpomínal,
v minulé tálii se králové příliš neprosadili, a tak jsem zamýšlenou sázku pěti rublů
zmenšil na čtyři. Nebyl jsem na kartě zdaleka sám, nejméně tágo na ni hodil i Fírfach.
Nemuseli jsme čekat dlouho, čtvrtý král trefil o dva cuky později. „Čtyři do ruky,
čtyři...“, podíval jsem se, kam hází peníze Bydžovák, tam nepůjdu, kam Kytička, tam
taky ne, kam Starej Vrba – takže... „Osma z kosma“, řekl jsem Smahovi.
Okamžitě mě zalilo očekávání, cítil jsem tlukot srdce.
Hrc-hrc, osmička jde bohužel dolů a trefuje žaludské eso.
„Disznó,“ šeptá Karči.
Vsadil jsem za pět set čtvrtou sedmu. Kožíšek, Kněz i Bydžovák už na ní své
sázky měli.
Hrc-hrc, sedmička jde dolů.
V posledním cuku nastává situace známá jako kalamajka. Proti čtvrté osmičce
dvě devítky. Na ty nikdo nesází, matematická šance močky je tu příliš vysoká.
Nejméně deset hráčů ovšem sází na čtvrťáka, kterým je osmička. Mezi nimi
Bydžovák.
Hrc-hrc, čtvrtá osma jde dolů.
Pro tuto noc zatlačila voči Bydžovákovi. Bez řečí se měl k odchodu.
„Přemysli, už na to nemysli,“ pozdravil ho vlídně Hašile.
Podobný osud potkává i Kytičku číslo 1. Zatímco Johnny z Vyšehradu mumlá
cosi ve smyslu „takovej hulata“ a má tím na mysli nepopulární situaci předchozí
kalamajky,

Kytička dostává štígro. Koberovi z něho platí asi patnáct panáků a

zmužile se vydává ke dveřím. Naneštěstí zakopne o komínek z cihel, podepírající
lůžko Spalovačovy dcery. Dávno jsem na ni zapomněl; uvědomil jsem si, jak dlouho
jsem jí neslyšel kašlat. Až teď, kdy se improvizovaná postel svezla k zemi a spolu
s děvčetem se vyvalila přes závěs.
„Dvě prkýnka srdíček“, ohlásil Kivi dekl pro nadcházející tálii, zatímco
Rančákův chábr Franta alias Pepa se Spalovačovi nabízel, že mu s rekonstrukcí
dceřiny postele vypomůže. „Nelagýruj se,“ vtáhl Rančák dezertéra za rameno zpátky
do herního světa jako pohraničník „narušitele státních hranic“. „Slyšels ten rachot? To
je tutovej hezyk!“
Co má na mysli se ukázalo v polovině tálie, kdy Rančák vsadil houžev na
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třetího filka. „Už ho slyším bubnovat!“
Třetí filek, kulový, trefil v desátém cuku.
„Čtyři a půl talíře,“ ohlásil Smaha, když peníze přepočítal.
„Drandí,“ řekl Rančák. „A tady Pepa si dává mazadlo, povídá, že už ho slyší
bubnovat, filka zelenýho.“
Na Rančákově postu teď bylo devět tisíc plus peníze, které si „vsadil“ jeho
chábr. O nejvyšší sázce dosavadního průběhu měl rozhodnout filek, zpodobněný na
kartě jako veselý vojenský tambor.
„Má dost,“ prohlásil Kivi.
„Pán vedúci...“ zaskřehotal Berlička.
„Máš říct Atandé, copak se to nikdy nenaučíš?“, pokáral ho Kivi a vyjel cuk.
Hrc-hrc, eso dolů, filek-bubeník nahoru.
„Topit,“ odtušil Smaha.
Několik poluntérů včetně Kytičky číslo 1 a Bydžováka se ořízlo, ale banka už
zase topila. Vypadalo to, že všichni spadneme do Rančáka.
„Ty máš teda uši,“ chválil Rančák hlasitě svého chábra, „slyšet bubínek
z takový dálky.“
„Cože?“, optal se „Pepa“.
„Nic, já jen že teda dám, Franto, na tebe a sehrajeme u Kněze Delegaci. Jak to
stojí, Delegace núr ajns?“
„Jeden a půl. Pro tebe,“ nasadil Kněz svůj obvyklý úsměv a upřel na Rančáka
modré oči. Vypadal jako postava z oblíbeného komiksu Rychlé šípy. (Když začal o
několik let později nosit červený svetr, začalo se mu říkat podle jednoho z altruisticky
založených hrdinů Červenáček)
„Tak pro Pepína za búrečka,“ souhlasil válec bez smlouvání a přes hlavy
okolostojících podal Knězovu chábrovi Kožíškovi pět tisíc. Ten je vzal, přepočítal,
uložil do hloubětína a nic si nezapsal. „Podmínka Crapom,“ dodal suše.
„Gut,“ prohlásil Rančák velkorysým tónem, ačkoli podmínka startu horkého
favorita byla pro platnost sázky samozřejmá. Pak se obrátil ke koberovi: „Co sme
dlužný?“ Na odpověď nečekal a dal Spalovačovi tři sta. korun. Pak vyšel ven a
zmatený chábr vyběhl za ním.
Rančák vyhrál nejméně čtyřicet tisíc, další hra se proto odehrávala vesměs
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mezi těmi, kteří šli po odvazu. Během následující doby, jejíž délku jsem ani nezkoušel
odhadovat, se mi podařilo trefit i prohrát tucty sázek. Čas dostal barvu a chuť a plnily
ho vibrace. Říše neznáma otevírala portál za portálem a každý z nich umožňoval nové
objevy. V ostrém kontrastu s obyčejným světem nebyla žádná chvíle banální.
Pořád ještě jsem ale nějaké peníze měl, což se o mnohých dalších říct nedalo. I
teď nadto přicházeli noví poluntéři. Zejména Venca vod vody, který předtím dával
gotes v jedné z libeňských hospod. Kapsy měl plné pětek a žižků, které sázel
v objemných houžvích.
Nevěděl jsem, čeho se chytit, žádný bok jsem nenacházel. Když mi zbývalo
kolem osmi set, zavřel jsem na chvíli oči a hodil na stůl před sebe tři složená kila.
„Devítka, nebo desítka?“, zeptal se Smaha; zřejmě přistály v neutrálním území
mezi dvěma posty.
„Cénka,“ řekl jsem.
Hrc-hrc, eso dolů, červená desítka nahoru! Na mém postu leželo šest set.
„Cuk,“ řeklo něco za mně.
Hrc-hrc, spící pes, zelená desítka dolů, sedmička nahoru. No, není tohle
znamení brusu? Kdybych „cuk“ neřekl, prohrál bych všechno.
„Kilo máz... z ušetřenýho materiálu,“ sdělil jsem vyplacečovi.
Fírfach se po mně podíval a položil na desítku dvě pětikila. Taková čest... teď
si ale nebudu moci sázku zase stáhnout, to by si Fírfach myslel, že nemám srdce.
Hrc-hrc, močily osmičky.
Hrc-hrc, král dolů, spodek nahoru.
Hrc-hrc, devítka dolů, filek nahoru.
Hrc-hrc, spodek dolů, tancující medvědi, kulová desítka nahoru!
Měl jsem na postu čtrnáct set. „Pět set do ruky, zbytek jede.“
„Tágo máz,“ řekl tiše Fírfach a ke svým dvěma tisícům si nechal přiložit třetí.
Hrc-hrc, eso dolů, katolička, čtvrtá desítka, na šlák nahoru!! Krev mi zabušila
do spánků. Během jedné tálie jsem se skoro odvázal... jen jsem měl mít srdce jako
Fírfach, to bych ještě udělal rys.
I tak to byla skvělá trefa, zdálo se mi. Zavrtěl jsem si! Nechtěl jsem ten pocit,
o jehož prchavé povaze jsem nepochyboval, pokazit, ale ponechat si ho alespoň na
cestu Nerudovou ulicí a možná až přes Karlův most, kudy půjdu domů.
Pokročil jsem ke dveřím, nikdo mi nevěnoval pozornost. Náhle jsem si
uvědomil, jak moc mě pálí oči, bolí za krkem, jak strašně se cítím unavený – před
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minutou jsem si nic z toho neuvědomoval. Podíval jsem se na své hodinky značky
Prim: bylo skoro půl čtvrté ráno.
Ohlédl jsem se po Spalovačově dceři. Zazdálo se mi, že dosud žije; v tom
případě možná byla ve větším laufu než Rančák.
Kiváskovy kódry docvakaly.„Spící pes,“ oznámil bankéř a klepl balíčkem
karet o stůl. Chystala se další tálie.
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Příběh zvenčí
Prostor a čas herního světa
Herní svět, radikální alternativa vůči světu „normálnímu“, svérázně
manipuloval i s prostorem a časem.
Manipulace tohoto druhu ovšem není jeho výsadou, protože za „normální“
časoprostor můžeme považovat nanejvýš ten, který je v běžné pozemské situaci
charakterizovaný vteřinami a roky chronometru, respektive milimetry, kilometry a
dalšími mírami eukleidovské geometrie, tedy ustavovaný objektivně. Takový
časoprostor je nezávislý, jeho objektivní rozvržení je jako byt, který může, ale nemusí
být obýván. Jakmile ho však zabydlí subjekt se svou tělesností a pohyblivostí, už
nejde jen o to, jak jsou předměty v prostoru rozmístěny, ale zejména o to, jak jim a
jejich rozmístění subjekt rozumí a jaký smysl jim přisuzuje. Zmíněné „osmyslnění“
není statické, ale odehrává se v čase, který stejně jako prostor už není nezávislý, ale
naopak jedinečným způsobem závislý na subjektu. Maurice Merleau-Ponty míní, že
„na místo ideje homogenního prostoru, jenž se celý naráz předkládá netělesnému
intelektu, nastupuje idea prostoru heterogenního, v němž mají přednostní postavení
některé směry, které souvisejí s našimi tělesnými zvláštnostmi a s naší situací bytostí
vržených do světa“ (1995: 23-24).
Časoprostorů je proto právě tolik, kolik je vnímajících subjektů. S tím souvisí i
pojem horizontu, jímž je pro Jana Patočku „mez, díky níž a vzhledem k níž dostává
všechno svůj význam“ (cit. in Mudrová 2008: 146). Čím širší horizont, tím jsou
obrysy předmětů a také vztahy mezi nimi zpravidla nezřetelnější, zatímco „prostorová
blízkost souvisí s významovou blízkostí.“ (ibid). Hra jako instituce obecně má tu
vlastnost, že manipulaci s prostorovou i významovou blízkostí podporuje, a tak
vědomí či tušení této situovanosti prohlubuje.
Nejúspěšnější je tam, kde čas a prostor dokáže výrazně komprimovat.
Například návštěvník divadla přistupuje na to, že během představení se v hledišti ani
nešeptá, zatímco na jevišti se mluví hlasitě. V hledišti se také zhasne a na jevišti
rozsvítí – vše, co je pro tento dočasný svět nepodstatné nebo rušivé mizí, zatímco to
podstatné je zdůrazněno. Světla reflektorů jsou nicméně jen pomocníkem k dosažení
takového cíle, asistují rozhodnutí aktérů vnímat čas a prostor určitým způsobem; sama
o sobě, bez aktérského přispění, nezmohou nic. Toto aktérské přispění musí být
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aktivním úsilím; k vytvoření magického kruhu hry je třeba soustředění – i proto
diváka, který zašustí pytlíkem s bonbóny stíhají ostatní přinejmenším káravými
pohledy; pokud by chtěl mluvit nahlas, strážci prostoru ho vyvedou, a tak „ze hry“
diskvalifikují. Divadlo může být plně divadlem pouze tehdy a tam, kdy a kde se v něj
věří.
Hazardní hra, jak jsme již konstatovali, rovněž. Mezi „dočasnými světy“
prolamujícími se - ať už otevřeným a vůči společensky aktuálně převažujícímu mínění
vstřícným způsobem, jako divadlo, nebo naopak pytláckým a převážně vzpurným
jako právě ona - do časoprostoru „normálního světa“ je ovšem specifická tím, že
výzvu aktérovi k vyostření vnímání podává s krajní naléhavostí. Dosažení soustředění
na hic et nunc, a tím i vytyčení „mezí, v nichž všechno dostává svůj význam“,
napomáhá i tím, že čas a prostor komprimuje maximálně: daleko za hranici jejich
vnímání nejen v „obyčejném“ světě, ale i v jiných, svou koncekvencialitou méně
silných „hrách“. (Málokdo se po příchodu domů bojí sdělit manželce, že postavy
zvané Romeo a Julie zahynuly, zatímco přiznat, že prohrál výplatu, je složitější úkol.)
Herní prostředí nevyžaduje kulisy, hudbu, efekty; je doslova minimalistické:
například stolní deska se čtyřmi kostkami cukru. Hráči soustředění kolem tohoto
jeviště nepotřebují ve svém „hledišti“ zhasnout, rušivé světlo zhasínají sami v sobě. A
stejně tak vypínají všechny zvenčí přicházející zvuky, například hlučný kašel
nějakého nehráče. V ideálním případě neproniká do herního kruhu zvenčí nic – a
protože vlastních předmětů obsahuje jen minimum, dostává se každému z nich, díky
zvláštnímu „osmyslnění“, dimenzí jinde nevídaných.
I jevy jinak nepatrné mohou být pozoruhodné, podobně jako pohyb a zvuk
Gulliverových hodinek pro liliputského císaře: „Byl na mé hodinky velmi zvědav.
Žasl nad jejich ustavičným zvukem a nad otáčením minutové ručičky, které zřetelně
pozoroval“ (Swift 2004: 31). Zvláštní vnímání času a prostoru není oddělené, musí
probíhat současně. Soudím, že lépe než abstraktní popis osvětlí hráčovu specifickou
situaci její umělecké ztvárnění, a proto si dovolím obrátit se na Jorge Luise Borgese.
Hrdinou jeho povídky Tajný zázrak je český spisovatel Jaromír Hladík. Poté,
co do Prahy vtrhnou okupanti (tentokrát nacisté z Německa), je odsouzen k smrti.
Lituje, že už nikdy nedokončí rozepsané drama. V noci před popravou rozmlouvá
s Bohem a prosí ho: „Ty, který jsi pánem staletí a času, poskytni mi potřebné dny,
abych mohl dokončit své dílo.“ Všudypřítomný hlas řekne: „Čas k tvé práci je ti
poskytnut.“ V té chvíli přijdou pro odsouzence dva vojáci a vyvedou ho na dvůr.
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„Několik vojáků prohlíželo motocykl a dohadovalo se, co mu chybí. Četař se
podíval na hodiny: bylo za minutu tři čtvrti na devět. Muselo se čekat, až odbije devět.
Hladík usedl na hromadu dříví a cítil se spíš bezvýznamný než nešťastný. Všiml si, že
se vojáci vyhýbají jeho pohledu. Četař mu nabídl cigaretu, aby mu ulehčil čekání.
Hladík nekouřil. Vzal si cigaretu ze zdvořilosti nebo z pokory. Když si ji zapaloval,
viděl, že se mu třesou ruce. Zamračilo se. Vojáci rozmlouvali potichu, jako by už byl
mrtev.
Popravčí četa se seřadila a postavila do pozoru. Hladík, zády ke zdi kasáren,
čekal, až zazní salva. Těžká kapka deště se dotkla jeho spánku a zvolna mu sjížděla po
tváři. Četař zakřičel poslední rozkaz.
Hmotný svět se zastavil. Všechny pušky mířily na Hladíka, ale muži, kteří ho
měli zabít, stáli nehnutě. Četařova paže zvěčnila nedokončený posunek. Na jedné
z dlaždic, kterými byl dvůr vydlážděn, se rýsoval nehybný stín včely. Vítr ustal jako na
obraze. (...) Udivilo ho, že nejen nepociťuje sebemenší únavu, ale že dlouhá
nehybnost mu nezpůsobuje ani závrať. Kouř cigarety, kterou zahodil, se stále ještě
nerozplynul. Než to vše Hladík pochopil, uplynul další „den“.
Bůh mu ve své všemohoucnosti poskytoval jeden rok a učinil pro něho tajný
zázrak: v určenou hodinu ho sice mělo zabít německé olovo, ale v jeho mysli měl
uběhnout jeden rok ve chvilce mezi rozkazem a jeho vykonáním. Hladík pečlivě, bez
hnutí a potají splétal v čase své náročné, neviditelné bludiště. Žádná vnější okolnost
mu nebyla na obtíž. Nakonec si zamiloval kasárenský dvůr a budovu kasáren. Přišel
na to, že krušné kakofónie, které tak pobuřovaly Flauberta, jsou pouhými vizuálními
pověrami, pramenícími ze slabosti a nepohodlnosti slov psaných, nikoli ze slov
zvučících. Dokončil drama. Měl už najít jediný přívlastek. Našel ho. Dešťová kapka
mu sklouzla z tváře. Pohnul hlavou. Čtyřnásobná salva ho srazila k zemi.
Jaromír Hladík zemřel dvě minuty po deváté (Borges 2009: 162-4).
V „obyčejném“ světě „psaných, a nikoli zvučících slov“ se odsouzenec cítí
bezvýznamný a dlouhá je mu i čtvrthodina před popravou. Zato v neobyčejném světě
extrémně zpomaleného času a komprimovaného prostoru, kde i „vítr ustane jako na
obraze“ a „žádná vnější okolnost mu není na obtíž“, vidí nevídané: i stín včely. Je
schopen si oblíbit i to, co je jinak nelákavé (kasárenský dvůr). Svou činnost považuje
za nesmírně vážnou, „pečlivě splétá náročné bludiště“. Za celou dobu nevyprodukuje
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nic, co by kdokoli mohl použít – avšak na cestě, jejíž svízele i úspěchy zná jen on, je
plně a výsostně sám sebou.
Nemyslím, že jsem někdy četl výstižnější popis hráčské zkušenosti.
I proto bych se uvedeného textu chtěl ještě přidržet a věnovat se zejména větě:
Udivilo ho, že nejen nepociťuje sebemenší únavu, ale že dlouhá nehybnost mu
nezpůsobuje ani závrať.
O potlačení schopnosti vnímat během hry únavu se vyjádřil nejeden
pozorovatel i aktér herního světa. Osobně ji mohu potvrdit: až při odchodu od hry u
Spalovače mrtvol na mě únava, zato náhle a s plnou silou, dolehla. V pozdějších
letech jsem ovšem absolvoval skutečné maratony: nejdelší v roce 1982, kdy jsem
v jednom suterénním bytě v Praze Na újezdě začal hrát v neděli po půlnoci a vytrval
nejen do rána, ale ještě celý den a další noc a další den a další noc až do osmé ranní.
Vím to přesně i proto, že jsem koberovi platil rekordní pinku 5,600 korun (tehdy už se
za hodinu platilo 100 kčs). Vím i to, že jsem nejen nespal, ale téměř ani nejedl,
protože v pondělí večer se pustil do hry i kobera a odmítal se vydat z herního světa do
neherního, kde se daly nakoupit párky a housky, ale nedalo se tam na nic vsadit.
Podobně jako Jaromír Hladík kasárenský dvůr, i já jsem si ten prostor, přestože do něj
vzlínalo vlhko z nedaleké Vltavy, postupně téměř oblíbil. Vydržel jsem tam ovšem
hlavně proto, že jsem jednak byl za veslem, a tak jsem jako disponent matematickou
výhodou musel táhnout, jednak jsem jako sotva třicetiletý předpokládal, že své herní
soupeře, vesměs o dvacet nebo i čtyřicet let starší, nakonec vezmu na fyzičku. Tento
předpoklad mi zhatili někteří poluntéři, kteří se šli vyspat, a pak se na hru vrátili,
takže na fyzičku měli vzít spíš oni mě. Posléze se ovšem všechny rozdíly smazaly a
zbyla jen hra a její bič, kterým nám práskala nad hlavou. Možná to byl svého druhu
rekord, a možná nebyl – záznamy se nevedly (pramenná stopa, jejíž absence trochu
želím).
I „dlouhá nehybnost“ v tom byla, protože jediný pohyb, který jsem vykonával,
bylo vyjíždění cuků a pak míchání karet po každé tálii. To jsem dávno zvládl – kvůli
schopnosti karty důkladně, ale rychle zamíchat mi už dlouho na hře říkali Hadí
ocásky.
A podobně jako Jaromíru Hladíkovi, zabředlému do své velké hry, mi nic
nepůsobilo závrať. U této skutečnosti se chci zastavit, protože „závrať“ je
v kabinetních úvahách i případových studiích etnografů často tematizovaná.
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Herní závrať a racionalita
Mnozí autoři se odvolávají na Rogera Cailloise, který do svých „základních
kategorií her“ vnáší ilinx (řecké slovo pro „vír“): „Hry, které působí závrať a spočívají
tedy v pokusu potlačit na nějakou dobu stabilitu vnímání a vnutit jasnému lidskému
vědomí určitý druh slast působícího zmatku. V těchto případech jde vždy o to, aby se
hráč oddal určité křeči, transu nebo omámení, které mají schopnost se suverénní
rychlostí vytlačit realitu.“ (1998: 44) „Tato závrať,“ píše dále, „existuje i v rovině
morální. Jde ruku v ruce se sklonem k rozvracení řádu, k destrukci, který je za
normálních okolností potlačen. Vypovídá o zvětralých a brutálních formách
utvrzování osobnosti“ (1998:45).
Z toho vychází Gerda Reithová, která říká: „Vrcholem zážitku hazardní hry je
okamžik, kdy vzrušení dostoupí vrcholu a hráči jsou prostoupeni herní horečkou, hrají
dál a dál, nevnímají své okolí, své ztráty, míjení času a dokonce sami sebe. Toto je
zkušenost toho, co Caillois nazývá illinx“ (2002: 131).
Avšak Roger Caillois závrať s hazardní hrou nespojuje. Naopak, oba pojmy
explicitně odděluje. („Jak na hry působící závrať, tak na hazardní hry byla sociology
uvalena karanténa“ [1998: 186]). Závrať podle něho „zakoušejí tančící derviši (točí se
kolem své osy podle rytmu, který udává ve stále větším tempu bubnující bubeník)“,
zatímco „prostředek jak se dostat do stavu odstředivého unikání a osvobození, když se
rychle točí kolem své osy a tělo se pak jen nesnadno dostává zpátky do své kůže a
vnímání jen pozvolna nabývá své původní ostrosti zná každé dítě.“ Zmíněný „sklon
k destrukci“ připisuje „dospělým, u nichž není v tomto ohledu nic výmluvnějšího
nežli zvláštní vzrušení, které pociťují, když třeba srážejí špacírkou květy z vysokých
stvolů při procházce loukou, nebo mohou-li v jarmarečních boudách rozbíjet s velkým
rámusem haldy brakového nádobí“ (1998: 44-46). Caillois konkrétně spojuje závrať
s akrobaty na létající hrazdě (1998: 154), obecně pak především s „atrakcemi
schopnými uvést ve zmatek smysl pro rovnováhu, to jest ‚pobláznit‘ ústrojí vnitřního
ucha a uvést do takového stavu celé tělo...“ (1998: 47).
Zažil jsem mnoho hazardních her, podobně jako ostatní hráči jsem při nich
seděl nebo stál (s výjimkou situace, kdy jsem pod nákladním autem ležel), téměř
nehnutě. K „pobláznění vnitřního ucha“ jsme měli stejně daleko jako k vandalismu
v sadech nebo na jarmarcích.
Ano, v okamžicích napětí těsně před rozhodnutím sázkové příležitosti, třeba
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cuku, se mi potily dlaně a bušilo srdce (a soudím, že nejen mně, ale i samotnému
Fírfachovi). Cítil jsem vzrušení, které bylo vektorem silné obavy z prohry a naděje na
slast výhry, bylo silné, ale k závrati, která by mi působila fyzickou a psychickou
disorientaci či zmatek a rozvolňovala mé spojení s realitou to mělo hodně daleko.
Myslím, že platí postřeh Georga Simmela: „Dobrodružství je z celkového běhu osudu
vyzdvihováno ostrou ohraničeností. Ta není mechanická, nýbrž organická: stejně jako
organizmus si svoji prostorovou formu neurčuje jednoduše tím, že ho zprava i zleva
něco omezuje, nýbrž hybnou silou života formujícího se zevnitř“ (1999: 46).
Během hry jsem nikdy neslyšel pro závrať charakteristické šumění v uších (jež
jsem silně pociťoval na řetízkovém kolotoči), ani, pravda, objektivně silný zvuk kašle
Spalovačovy nebohé dcerky - zato jsem silně vnímal mnohem slabší zvuk karet
v cuku. Rozvolnění se mohlo týkat jen vnější, nepodstatné reality neherního světa; mé
spojení s podstatnou realitou světa herního se naopak utužovalo. Ten, kdo je schopen
vnímat „stín včely“, nemá smysly ztrácející „původní ostrost“, ty se oproti
„původnímu“ stavu naopak vyostřují. A to, do jisté míry, i po šestapadesáti hodinách
nepřetržité hry, během nichž chce své herní soupeře „vzít na fyzičku“, jinými slovy
s pomocí jasného, soustředěného vnímání.
Obávám se proto, že popis herní situace provázené „závratí“ je jedním z oněch
případů „předem konstruovaného objektu kolektivní mytologie a prefabrikovaného
exotismu“, před nímž varuje Loic Wacquant (2004: 6).
I často citovaného Dostojevského Hráče je nutné číst bez předsudku. Na
jednom místě jeho hrdina sice poznamenává, že „v jednom okamžiku čekání“ prožil
„podobné dojmy, jaké asi prožívala Mme Blanchard, když v Paříži padala z hořícího
balónu“ (1971: 114), ale to si dovolím považovat především za duchaplný bonmot. I
kdybych se v tomto ohledu mýlil, je přesto zřejmé, že jde o jeden okamžik (nikoli
setrvalý stav), nadto o okamžik „čekání“, který je z logiky věci vzápětí následován
okamžikem uvolnění - tehdy je nutné si výhry vybrat (což znamená i zkontrolovat,
zda nám krupiér, dealer nebo jiný vyplaceč vyplatili nejméně ten obnos, na který
máme podle herních pravidel nárok), k čemuž je nutné zachovat si chladnou hlavu.
Dostojevského zpráva o průběhu hry (sázel na ruletu), velmi podrobná a
přesná, to potvrzuje:
„Nejčastěji padalo dvanáct prostředních, kterých jsem se také držel. Ta čísla
vycházela s jakousi pravidelností – určitě třikrát nebo čtyřikrát za sebou, potom na
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dvakrát zmizela a zase se na třikrát nebo čtyřikrát vracela. Tato podivná pravidelnost
se někdy vyskytuje v dlouhých řadách – a to mate zapisující hráče, počítající s tužkou
v ruce (...) Stalo se něco, co se ostatně při hře vyskytuje dost často. Štěstí se upne
třebas na červenou a neopustí ji třebas desetkrát až patnáctkrát za sebou.
Samozřejmě že všichni hned červenou opouštějí, a když padne desetkrát, nikdo se už
neodváží na ni vsadit. Ale ani na černou, protějšek červené, v tom případě nikdo ze
zkušených hráčů nesází. Zdálo by se třebas, že když šestnáctkrát padla červená,
posedmnácté určitě vyjde černá. Nováčci na to hromadně naletí, zdvojnásobují a
ztrojnásobují sázky a strašivě prohrávají. Schválně jsem se upnul na červenou, když
jsem zpozoroval, že vyšla sedmkrát za sebou...“ (1971: 116).
Zjišťujeme, že hráč měl přehled o tom, co padalo nejčastěji (dvanáct
prostředních), musel tedy být schopen sledovat nepřerušenou sekvenci všech
vyhrávajících čísel. Tuto sekvenci byl také schopen interpretovat a konfrontovat i
s předchozí herní zkušeností (nejen dnes, ale i jindy se „pravidelnost vyskytuje
v dlouhých řadách“). To není zanedbatelný výkon, však si také jiní hráči čísla raději
zapisovali a „počítali s tužkou v ruce“. Něčemu takovému se člověk ztižený závratí
věnovat nemůže. Také Dostojevského hráči, podobně jako Jaromír Hladík, „pečlivě,
bez hnutí a potají splétali v čase své náročné, neviditelné bludiště“.
Na jednom místě Dostojevského hrdina říká, že v jeho hlavě „probleskovala
početní úvaha. Držel jsem se některých čísel a šancí, ale brzy jsem je opouštěl a
znovu sázel skoro v bezvědomí.“ Z toho znovu vyplývá, že „početní úvaha, při nichž
se hráč drží určitých čísel a šancí“ je to, co je záhodno provozovat. Jeho „sázel jsem
skoro v bezvědomí“ je (mezi hráči velmi často slýchanou) výtkou vůči sobě samému,
že nebyl dostatečně pozorný v každém okamžiku, že někdy jeho pozornost přece jen
polevila – to ovšem se závratí typu ilinx nemá nic společného. Také ten stav dobře
znám: navzdory sebevětší snaze lidská pozornost někdy přece poleví, to je právě ta
„fyzička“, která právě proto, že je fyzická, nemůže být neselhávající. Důležité je vrátit
se k číslům a šancím co nejdříve. Sám Dostojevský to ostatně říká jasně: „Pouze
jedinkrát za celý ten večer, za celou hru, mě zamrazilo strachem a roztřásly se mi ruce
a nohy“ (1971: 113). A také: „Vyplatili mě v bankovkách; měl jsem už čtyři tisíce
florinů a osmdesát fridrichsdorů. Dosud jsem byl schopen to spočítat“ (1971: 114).
Popisů herních situací, číselných sekvencí a přesných obnosů v různých
měnách najdeme v Dostojevského Hráči mnoho, dramaticky více než popisů
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momentálních poklesů jasnosti vnímání. Jisté je, že jako hráč se „křeči, transu nebo
omámení“ nepoddával.
Svědčí o tom mnohé jiné zprávy „z terénu“, za všchny uvedu alespoň
Memoáry hazardního hráče Jacka Richardsona. Ten po jedné velmi neúspěšné noci
v Las Vegas prochází kasínem: „Ještě jsem dokázal rozeznat své staré aury v židlích,
na kterých jsem seděl; zanedbané polostíny energie, která opadávala s každou
prohranou sázkou. Celý ten výdej energie, pomyslel jsem si, k ničemu; všechno to
úsilí a kalkulace promarněné“ (Richardson in Lyons 2002: 149).
V souvislosti s „úsilím“, „kalkulací“ a soustředěním je nutné poznamenat:
ačkoli pro úspěšnou hru jsou důležité, přemíra snahy nesmí vyústit do křeče. Podobně
jako se hráči tenisu musejí soustředit na trajektorii a odskok míčku, bleskově
kalkulovat úhly vlastních úderů a nepolevit v úsilí, ale současně si zachovat svalovou
i mentální uvolněnost, také hazardní hráč hledá mezi vypětím a uvolněností
rovnováhu.

Tenistům může jít o vítězství ve finále Wimbledonu, hráči o trefu

rozhodující sázky, a přesto skuteční šampioni udivují přihlížející dojmem, že jsou
„nad věcí“.
Avšak nejen soustředění, ale ani s ním komplementární uvolnění nemají se
závratí nic společného.
Člověk, který vnímá šustot karet výrazněji než kašel nemocné 28, nepochybně
může působit jako ten, kdo utrpěl masivní ztrátu soudnosti. Tu také utrpěl – vzhledem
k logické formě ustavující jeden svět. Nikoli však k té, která ustavuje ten „jiný“.
Není to nové nebo překvapivé zjištění: v rozličných jazycích se běžně
používají obraty jako „je blázen do hip hopu“,„va matto per calcio“, „on do bezumia
vljubljon v skački“, „he’s mad about cycling,“ a podobně. Oddaný milovník určitého
hudebního žánru, kopané, koňských dostihů nebo cyklistiky je vyznavačem světa,
který jako všechny světy (nejen ten herní) stojí a padá s vážností, kterou mu jeho
substanciální nositelé přikládají. Těm, kteří nejsou ten „jeho“ svět schopni nebo
ochotni vážností obdarovávat, se pak musí jevit jako v jistém smyslu šílený.
Ve spojení s herním světem připomíná Joseph Mazur rytinu Williama
Hogartha z roku 1735: V přeplněném hráčském doupěti vidíme „radost i utrpení
vyhrávajících a prohrávajících. Kromě tří lidí si nikdo neuvědomuje, že v místnosti
28

Při cuku dvou karet průměrně naměříme asi 48 decibelů, ostrý kašel bude mít o plnou polovinu vyšší
hodnoty: okolo 73 decibelů.
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vypukl požár“ (2010: 41). Tito lidé jistě působí dojmem choromyslných, není však
stejně „postižený“ i Mozart, který ve Formanově filmu Amadeus komponuje své
Rekviem, ačkoli všem kolem je „jasné“, že by se měl raději najíst, vyspat a pak vyrazit
na pokojnou procházku? Šílený pak ovšem musí být i každý dirigent tělesa
zpřítomňujícího Mozartovu hudbu, neboť i on se oddává její „bezprostřední
přítomnosti“ a jeho „spojení s okolní realitou“ je přinejlepším vratké... a také každý
zamilovaný muž a každá zamilovaná žena.
Okolí se nad takovými lidmi usmívá nebo nad nimi vraští čelo, rozhodně je
však za plně normální nepovažuje. Ostatní těmto aktérům jiných světů, jak ostatně
sami nejednou přiznají, nerozumí. A nemusejí to být ani ostatní, mnohdy se tentýž
člověk ohlédne za svými vlastními „silnými a opravdovými vášněmi“, z nichž už
vyvanula „urgentnost, lákavost, hrozivost a všechny kroky, které je nezbytné
podniknout – tedy všechno to, co ustavuje skutečně obývaný svět. Pouze pro toho,
kdo se stáhne ze hry úplně, kdo naprosto rozbije kouzlo, ilusio, může být časová
souslednost viděna jako čirá diskontinuita a svět se jevit jako absurdita současnosti
bez budoucnosti, a proto beze smyslu“ (Bourdieu 1990: 82). Právě tak je třeba číst i
Dostojevského, který se ohlíží za svou hráčskou minulostí a říká: „Dodnes si
nerozumím...Snad jsem tenkrát zešílel a seděl jsem celou tu dobu někde v blázinci“
(1971: 99). Je to vyznání toho, že se znovu hlásí k „normálnímu“ světu. A to se vším
všudy, tedy i s ochotou označit „jiný“ svět za nemocný.
V každém případě se mohu připojit k Pierru Bourdieuovi, míní-li: „Nelze dělat
sociologii (...) aniž přiznáme, že sociální aktéři nedělají, co je prostě napadne, že to
nejsou šílenci, že nejednají nesmyslně“ (1998: 105). Přinejmenším aktér herního světa
není o nic více duševně nemocný než třeba rybář (jehož českým epitetem je „tichý
blázen“), a to ani v případě, že při zpětném pohledu, uskutečňovaném už z ne-herního
světa, tak označuje sám sebe.
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Kauzalita a synchronicita
Jestliže jsem předložil tezi, že i během hry se hráči chovají zpravidla
racionálně, rád bych se projevy této racionality či „racionality“ nyní zabýval
podrobněji.
Hráči zpravidla (intuitivně) sázejí podle jedné ze dvou strategií: v duchu
argotu, který v této práci používám, se jedná buď o alte šúle, nebo noje šúle.
Alte šúle se opírá o doktrínu zralosti šancí, která se odvolává na teorii
pravděpodobnosti. Tedy na matematickou disciplinu, která pracuje s náhodnými
pokusy, jejichž výsledek nelze předem určit, protože nejsou přesně známy počáteční
podmínky – což je právě případ hazardních her, například Dostojevským zmiňované
rulety. Teorémem této teorie je tzv. zákon velkých čísel. Ten, velmi zjednodušeně
řečeno, říká: pokud budou v ruletě pouze červená a černá čísla o tomtéž počtu, při
mnoha pokusech lze očekávat, že počet vyhrávajících červených a vyhrávajících
černých se zhruba vyrovná.
Pokud tomu tak je, šance barvy, která už mnohokrát nevyhrála, je „nazrálá“, a
proto se musí zvyšovat. Jsou proto hráči, kteří počkají, až například černá prohraje
pětkrát po sobě, a teprve potom na ni, jako na „zralou pro výhru“, vsadí. Pokud černá
prohraje i pošesté, vsadí dvojnásobek původní sázky, pokud posedmé, čtyřnásobek, a
tak dál – tomu se na hře říkalo štaflování.
Připomínám, že Dostojevského tato strategie neinspirovala: „Zdálo by se
třebas, že když šestnáctkrát padla červená, posedmnácté určitě vyjde černá. Nováčci
na to hromadně naletí, zdvojnásobují a ztrojnásobují sázky a strašlivě prohrávají.“
Skutečně se tak dennodenně děje, a to v kasínech celého světa, kde se alte šúle,
zejména ve štaflované variantě, dostalo přízviska Monte Carlo fallacy. Její omyl
spočívá v tom, že zákon velkých čísel sice platí, ale pouze pro velká čísla, tedy pro
velmi vysoký počet náhodných pokusů uskutečněných v dlouhém časovém úseku.
Daniel Kahneman a Amos Tversky, ekonomové zabývající se studiem anomálií a
kontradikcí v lidském chování, dokonce mluví o „zákonu malých čísel“, a to v tom
smyslu, že „lidé mají silný sklon věřit, že i velmi malé vzorky jsou vysoce
reprezentativními obrazy množin, z nichž jsou vybírány“ (1982: 8). Podobně jako
Dostojevský a jako oni doporučuji se této strategii vyhnout: žádný hráč alte šúle nebyl
podle mé zkušenosti pro banku nikdy opravdu nebezpečný (a nejednou opravdu
„strašlivě prohrával“).
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Dostojevskij se svěřuje: „Schválně jsem se upnul na červenou, když jsem
zpozoroval, že vyšla sedmkrát za sebou.“ Je tedy jasné, že byl příznivcem opačné
strategie, noje šúle. Ta dává přednost sázkám nikoli na prohraná, ale naopak na
vyhraná (bezprostředně předtím úspěšná) čísla. Nebo na karty: Fírfach trefí krále, ale
sázku nestahuje, nýbrž zdvojnásobuje a další trefu opět.
Jak se tato strategie vztahuje k matematice? Nijak. Výsledek nadcházející
sázkové příležitosti není na zákonu velkých čísel závislý. I kdyby předtím padesátkrát
padla černá, šance černé i červené pro příští otočení rulety jsou naprosto vyrovnané.
„Velká čísla“ nejsou proto pomocníkem hráče, nýbrž jeho soupeře, kasína –
organizátor ohromné spousty rychle po sobě následujících sázkových příležitostí, jaké
nabízí třeba právě ruleta, se na ně spoléhá právem. Předpokládá, že kromě černých a
červených čísel jednou ze sedmatřiceti otočení rulety padne aspoň jednou nula, která
je ovšem zelená. V té chvíli prohrávají obě barvy, stejně jako sázky nejen na vyšší, ale
i nižší čísla nebo na sudá i lichá. (To platí pro klasickou ruletu v Monte Carlu, kasína
v Las Vegas svou pozici vylepšují tím, že kromě nuly je ve hře i dvojitá nula).
Z hlediska matematiky se kasíno porazit nedá, alte šúle ji tedy zohledňuje
mylně. Noje šúle matematiku nezohledňuje – výhodu bankéřů se pokouší eliminovat
jinak: pomocí synchronicity.
Je to termín, který v práci publikované roku 1952 zavedl Carl Gustav Jung:
„Obecný pojem synchronicity používám ve speciálním smyslu časové koincidence
dvou nebo více událostí souvisejících spolu nekauzálně, které mají stejný nebo
podobný obsahový smysl. To je v protikladu k synchronismu, který představuje
pouhou současnost dvou událostí“ (cit in Jaffé 1998: 338). Říká dále, že „místo
výrazu synchronicita lze také použít pojem smysluplná koincidence dvou nebo více
událostí, přičemž se jedná o něco jiného než o náhodnou pravděpodobnost“ (Jung
1998: 357). Dokonce „čím více článků taková série má nebo čím je jejich charakter
neobvyklejší, tím více jejich pravděpodobnost klesá“ (1998: 358).
A přesto se to nepravděpodobné, na úkor pravděpodoného, ve skutečnosti
děje. Jung to ilustruje na příkladu
„mladé pacientky, která se ukázala jako psychologicky nepřístupná. Potíž
tkvěla v tom, že všechno věděla lépe. Její znamenité vzdělání jí k tomu dalo do ruky
vhodnou zbraň, totiž břitce vytříbený karteziánský racionalismus s geometricky
bezvadným pojetím skutečnosti. Po několika neplodných pokusech se zmírněním
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jejího racionalismu poněkud humánnějším uvažováním jsem se musel omezit na
naději, že se jí snad přihodí něco nečekaného a iracionálního, něco, co by mohlo
rozbít intelektuální retortu, do nž se uzavřela. A tak jsem jednoho dne seděl proti ní,
zády k oknu, abych naslouchal její výřečnosti. Noc předtím měla působivý sen, v němž
jí někdo daroval zlatého skarabea. Zatímco mi tento sen vyprávěla, zaslechl jsem, jak
za mnou něco tiše klepe na okno. Otočil jsem se a spatřil létající hmyz, který zvenku
narážel do okenic a snažil se dostat do temné místnosti. Okno jsem otevřel a
přilétající hmyz chytil ve vzduchu. Byla to cetonia aurata, scarabaeide, zlatohlávek.
Podal jsem brouka pacientce se slovy: ‚Tady máte svého skarabea.‘ Tato událost
prorazila do jejího racionalismu žádoucí díru“ (1998: 363-64).
Synchronicitou se zabývá i Stanislav Komárek, který však „nahromadění jevů
žádajících si společnou interpretaci“ nazývá syntopicitou, neboť ke koincidenci
dochází „nejen v čase, ale i v prostoru“. Uvádí například „hromadění podobných typů
poškození či úrazů v krátkém časovém rozmezí – na velkou kliniku přivezou jeden
den tři případy utržených uší, a poté půl roku žádný“, nebo naopak „to, že
„tuberkulóza začala mizet v průběhu dvacátého století dlouho předtím, než byla
zavedena léčba streptomycinem.“ Zmiňuje i „pád velkých dynastií, vládnoucích po
staletí – 1911 Mandžuové, 1917 Romanovci, 1918 Habsburkové a Hohenzollerni,
1922 Osmánci -, nebo v 60.letech téhož století prudký odklon od tradice, jakou
představovala ‚kulturní revoluce‘ v Číně, druhý vatikánský koncil, studentské hnutí
v Evropě a v USA.“ (2005: 42-44) Podobně uvažovali o situacích, které se rodí
v pravou chvíli, ale jako by z ničeho, i jiní myslitelé, například Arthur Koestler
(koincidence), Bill Bryson (nepřehlédnutelné shody náhod) nebo Karl Jaspers. Ten
označil období mezi léty 600 a 300 před naším letopočtem (kdy žil v Číně Konfucius
a Lao-c, v Indii Gotama a Džina, v Íránu učil Zarathuštra a jeho následovníci, v Izraeli
působili proroci a Řecko mělo Pýthagora, Sókrata, Platóna, Aristotela) za ‚axiální
dobu‘, osu v dějinách lidstva, kdy lidé na různých místech světa dospěli
k mimořádným duchovním výkonům. Nastolili velký etický zlom, po němž se
morální korektiv měl přestěhovat z vnějšku do nitra člověka,

aniž by o sobě

navzájem věděli (...). Tyto vývoje jsou svým způsobem samostatné. Reálný přenos
zpráv a podněty jsou vyloučeny (...) Je to tajemství, které je tím větší, čím více ho
zkoumáme“ (cit. in Páleš 2004: 40).
Život je jistě možné „racionalizovat podle nanejvýš rozdílných základních
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hledisek a nanejvýš rozdílným směrem – tato jednoduchá věta, na niž se ale často
zapomíná, by měla stát v záhlaví každé studie zabývající se `racionalismem‘,“ říká
Max Weber (1998b :225). Synchronicita se však tomuto až příliš dobře známému
pravidlu podivuhodně vymyká: je nevysvětlitelná. „Je vlastně moderní obdobou
chybějícího pojmu sympatie nebo Leibnitzovy ideje předzjednané harmonie. Není
však založena na filozofickém předpokladu, ale na zkušenosti a experimentu,“ míní
Emil Páleš (2004: 46). Carl Gustav Jung nazývá smysluplnou koincidenci „malým
zázrakem“ (1998: 370), ale podobně jako Komárek, který doporučuje „naučit se
uvažovat v obou režimech myšlení, kauzalistním i synchonicistním, což umožňuje
plastičtější pohled na svět“ (2005: 43), se snaží zbavit ji magické aury: „Synchronicita
není o nic záhadnější a tajuplnější než diskontinuity ve fyzice. Jen zavilé přesvědčení
o všemohoucnosti kauzality působí rozumu obtíže a má za následek, že se zdá
nemyslitelné, že by se mohly vyskytovat nebo existovat akauzální události... Čím více
se smysluplné koincidence hromadí a čím větší a přesnější je příslušná souvztažnost,
tím více klesá jejich pravděpodobnost a tím více vzrůstá jejich nemyslitelnost, to
znamená, že již nemohou být pokládány za pouhé náhody, nýbrž musí být
z nedostatku kauzální vysvětlitelnosti chápány jako uspořádání. Jejich ‚nedostatek
vysvětlitelnosti‘ nespočívá třeba jen ve skutečnosti, že příčina je neznámá, nýbrž
v tom, že tato příčina není našimi rozumovými prostředky ani myslitelná“ (cit in Jaffé
1998: 388).
Domnívám se, že „náhody, k nimž nedochází náhodou“ zná většina z nás a že
v podobných situacích se ocitáme mnohem častěji, než si připouštíme. Hlásíme-li se
však k „normálnímu“ světu, hlásíme se zároveň k jeho „karteziánskému
racionalismu“, a proto v nás synchronicita vyvolává úžas. Takový, že na ni raději
„obvykle rychle zapomeneme“ (Jung 1998: 359). Jen hráčský svět je i v tomto ohledu
jiný – vnímání synchronicity nepotlačuje, ale naopak zvýrazňuje.
Je to i proto, že hazardní hra se svými nesčetnými repeticemi a s pozorností,
kterou ji aktéři věnují, se jeví být pro „zkušenost a experiment“ vynikající laboratoří.
Dostojevskij nám sděluje, že „podivná pravidelnost se někdy vyskytuje
v dlouhých řadách (...) Stalo se něco, co se ostatně při hře vyskytuje dost často. Štěstí
se upne třebas na červenou a neopustí ji třebas desetkrát až patnáctkrát za sebou...“
V českém prostředí není neznámý příběh vyprávěný Jaroslavem Haškem ústy
„dobrého vojáka Švejka“: Poté, co ho felkurát Katz prohraje jako svého burše
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v kartách, dává Švejk k lepšímu historku o partii „voko bere“, která „začala jako
pětníčková.“ Bank držel klempíř Vejvoda. Ten po čase „chtěl taky něco popřát
druhýmu“ a začal se snažit, seč mohl, aby prohrál. Avšak on vyhrával a vyhrával, až
bylo v banku celých sto korun. A poté všechny peníze, které u sebe hráči měli. Pak i
ty, pro něž si odběhli domů. Pak i všechny peníze, které měl hostinský „do pivovaru“.
„Vodešel do kuchyně a za chvilku přiběhne kluk, co se u něj učil, abychom šli
pana hostinskýho uříznout, že prý visí na klice u okna. Tak jsme ho odřízli, vzkřísili a
hrálo se dál. Už nikdo neměl žádný peníze, všechno to bylo v banku před Vejvodou, a
tak si všichni řekli, že tam budou dávat úpisy. Trvalo to kolik hodin a před starým
Vejvodou rostly tisíce a tisíce. Kominickej mistr byl už do banku dlužen přes
půldruhého milionu, uhlíř ze Zderazu asi milion, domovník ze Stoletý kavárny
800,000 korun, jeden medik přes dva miliony. Starej Vojvoda to zkoušel všelijak.
Chodil pořád na záchod a vždycky to dal jinýmu, aby to vzal za něho, a když se vrátil,
hlásili mu, že bral, že mu přišlo jednadvacet. Poslali pro nový karty, a zas to nebylo
nic platný“ (Hašek 1983: 188).
Švejkova historka je zjevně nadnesená, povahu herní synchronicity nicméně
zachycuje výmluvně. Zaznamenal ji Dostojevský v Monte Carlu, stejně jako třeba
kronikáři nevadského městečka Virginia City. V místním saloonu jsem tam viděl stůl
pro hru faro29; různí bankéři právě za ním (ne za jinými stoly) prohráli všechny své
peníze. Skončil kdesi v přístěnku, někdy v devadesátých letech 19. století jej však
odtamtud nechal vynést muž, který hodlal dokázat, že žádná smysluplná koincidence
mezi tímto kusem nábytku a katastrofální smůlou bankéřů neexistuje. Jeden z
místních horníků se potom zabrousil natolik, že “vyhrál 80,000 dolarů, houf koní a
podíl ve zlatém dole” (Vogel 2000).
Sám mohu přidat doslova nespočet příkladů. Svědkem toho nejvýraznějšího
jsem byl v roce 2005 v Las Vegas: když jsem vstoupil do kasina Flamingo, uslyšel
29

Tato hra pronikla do Ameriky, stejně jako do Čech, z Francie a také zde se původně nazývala
Pharaon. Je velmi podobná tetě. V 19. století byla vůbec nejpopulárnější hazardní hrou na
mississippských parnících i jinde, pro známého hráče Nicka Řeka a mnoho dalších byla ze všech her
tou pro hráče nejvýhodnější. Není divu, že lasvegaská kasina ji zrušila (v roce 1975). Poslední faro se
dávalo v Renu v roce 1985.
Připomínám také, že Alexander Puškin se ve své Pikové dámě zmiňuje: “Dámy v oněch dnech
hrávaly faro” (Puškin 2002: 114).
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jsem od jednoho stolu, kde se hrály kostky, hlasitý jásot hráčů. Šel jsem blíž a kdosi
mi sdělil, že shooter (muž, který kostky házel do hry) je on the roll, že už prý
neprohrál nejméně čtvrt hodiny. Protože na výsledek může proti bance sázet nejen
shooter, ale všichni shromáždění okolo stolu, hned v další rundě jsem si vsadil 20
dolarů a pak si dal 100 dolarů máz. Okamžitě jsem trefil. Ačkoli každá výhra v této
hře je matematicky lehce nepravděpodobná, shooter zaznamenával jednu za druhou,
aniž jedinkrát prohrál. Během další čtvrt hodiny jsem při sázkách zprvu kolem 150 a
posléze 200 dolarů vyhrál tisíce, než v jedné hře konečně došlo k shooterově prohře.
(Ačkoli na jeho poslední hod všichni přítomní prohráli, mohutně zabroušenému válci
zatleskali).
Je to situace prožiná nesčetněkrát a nejednou i beletristicky zaznamenaná.
Damon Runyon: „Chlápek známej jako Guinea Joe bere kostky a trefuje to zleva
zprava a já o něm vím dost, abych věděl, že když to začne trefovat, byl by člověk
blázen, kdyby na něho nesázel...“ (Runyon 2000: 372).
Výraz to be on the roll, případně on the hot streak (a mnoho dalších) znamená
totéž co mít brus, šnyt nebo lauf. Je nepochybné, že je to fenomén univerzálně
přítomný a také nanejvýš ceněný ve všech hazardních hrách. Tím spíš musím vyjádřit
údiv nad tím, že v etnografických pracech z herního prostředí obvykle bývá
tematizován buď jen okrajově, anebo, zejména opírá-li se pozorovatel o kompetenci
psychologa, jako „magické či kvasi-náboženské víry,“ mezi nimi „myšlenka, že o
výsledku her rozhodují síly Prozřetelnosti jako ‚osud‘.“ (Reith 2002: 156) Hráči
bývají „obviňováni z toho, že trpí ‚iracionálními pověrami‘, či ‚iluzí kontroly‘. Tyto
‚patologické‘ modely pojednávají hazardní hru jako individuální poruchu poznávací
schopnosti, která má hráči pomoci snášet nesnesitelnou situaci. Podle Edwarda
Devereauxe se tak‚ vyplňují mezery v pozitivním vědění... a překonávají se inhibitivní
úzkosti navozené pocitem ignorance a bezmoci‘“ (ibid: 157). To, co je pro
Devereauxe technikou, jíž hráč uniká převaze hry, do které „upadl“, je pro „Goffmana
‚obrana‘ – považování štěstí za atribut lidí nebo určitých předmětů...“ (Downes 2006:
110). Takové výklady ovšem svědčí především o ukotvenosti svých autorů ve světě
funkcionální racionality, jejíž logikou svět hry poměřují. Smyslupné koincidence,
jejichž příčina není v Jungově dikci „našimi rozumovými prostředky ani myslitelná,“
jsou v této optice „jako rušivé odfiltrovány“ (Komárek 2005: 43) a nemají právo být
uznány za skutečné. Málokterý fenomén však byl podroben tak intenzivnímu a
častému zkoumání, jaké poskytuje empirie hazardních hráčů nejrůznějších dob a míst

166
celého světa; málokterý byl shledán tak skutečným, respektive stále se
uskutečňujícím. Vypovídá o tom, že štěstí (respektive jeho opak) je v epicentru
„malého zázraku“ atributem lidí nebo předmětů.
Pro každého, kdo odmítne připustit empirii hráče jako tu, která mapuje snad
nevysvětlitelně, ale reálně se vyjevující abstraktní pravidelnosti a odkáže ji do sféry
patologie, která jej postihuje kdykoli se stává hráčem, připomínám, že zastánci
synchronicity a syntopicity jsou Jung (jehož v uvažování zmíněným směrem
explicitně povzbuzoval Albert Einstein a na němž se podílel teoretický fyzik
Wolfgang Pauli), geolog Vernadskij, Koestler, Komárek, Rhine a mnozí další, o nichž
není známo, že by právě hazardni hře holdovali. Známo nicméně je, že Napoleon
Bonaparte se před povyšováním důstojníků zpravidla tázal nikoli na jednotlivcovy
schopnosti, nýbrž: „Má ten chlap štěstí?“ Charakterizovat vojevůdcovo „považování
štěstí za atribut nějakého člověka“ jako doklad jeho snahy „překonat inhibitivní
úzkost navozenou pocitem ignorance a bezmoci“ je sice možné, ale, aspoň podle
mého soudu, přece jen příliš násilné.
„Malých zázraků“ se nejen v herním, nýbrž v každém světě nepřetržitě
odehrává tolik, že „synchronistický režim vnímání není horší či lepší než ten
kauzalistní, oba jsou jen na sebe kolmé či mimoběžné“ (Komárek 2005: 43) a
v různých světech jsou doložitelní aktéři, kteří byli (nejvýraznějším příkladem je stará
Čína) či jsou připraveni respektovat je oba.
Podobně jako se sportovec touží dostat „do formy“, prahne hráč po tom, aby
se zabrousil. Tento stav nelze naplánovat a vypracovat; vzniká náhle a z ničeho.
Zkušenost nicméně učí, že není bláhové v něj doufat. „Je zjištěnou skutečností,“
poznamenává Walter Benjamin, že „nikdo nemá takové možnosti vsadit na
vyhrávající číslo jako ten, kdo právě zaznamenal významnou výhru. To znamená, že
správná sekvence není založena na předchozí znalosti budoucnosti, ale na vhodné
fyzické predispozici, která mohutní sebejistotou i nedostatkem zábran spolu s každým
dalším potvrzením, poskytovaným výhrou“ (in Cosgrave 2006: 211).
Samozřejmě že z matematického hlediska je sázka na sázkovou příležitost,
která právě vyhrála (řekněme barva čísla v ruletě) stejně nevýhodná jako na tu, která
prohrála. Monte Carlo fallacy, charakteristickou pro alte šúle, může racionální
uvažování oprávněně postavit na roveň Hot streak fallacy, tedy strategií noje šúle.
Oprávněné je to proto, že každá sázka, uzavřená s matematickou nevýhodou, je
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z racionálního hlediska fallacy, blud.
Psychiatři se domnívají, že to hráči nechápou, že propadají iluzi kontroly
nekontrolovatelných událostí – a že jakmile je této iluze zbaví, budou vyléčeni. Moje
zkušenost je nicméně taková, že matematické dovednosti hráče nejsou nižší nežli ty,
které jeví okolní populace, nýbrž vyšší, a to pozoruhodnou měrou. Dokládá to kromě
jiného vnímání minuciózních posunů v sázkových kurzech, které často rozhodnou,
zda hráč vsadí nebo nevsadí, a věčné odvolávání se na rezónu, logiku. Vesměs si
uvědomují, že za možnost vstupu do nevyzpytatelného proudu hry je nutné zaplatit.
Mimořádně prošermovaná myš jako například Kožíšek nehraje pouze například
cenzra, v němž má na dlouhou dyštanc nikoli nevýhodu, ale vzhledem ke své
kompetenci podstatnou výhodu. Dokonce ani v případě čirého hazardu jakým je teta,
kde kompetenci nelze uplatnit, nevsází pouze na čtvrťáky, kde je šance hráče a
bankéře naprosto vyrovnaná. Sází na ně sice nejvíce, ale sází i na první, druhé a třetí
karty, jejichž šance jsou nižší. Je to pouze proto, aby po případné trefě mohl sázky
dramaticky zvyšovat, a tak se během tálie ucházet o to nejopojnější z hráčské
existence, o brus. Fascinující je, že právě takoví hráči, a ne ti rozumní příznivci
čtvrťáků, jsou kupodivu pro banku nebezpeční, jen oni ji mohou rozstřílet. Mohu tuto
tezi opřít o nejméně tisíc večerů, které jsem strávil za bankou. A jsem si jistý, že
kdyby se onoho odpoledne v Las Vegas narodil u stolu s oním úžasně zabroušeným
válcem jako shooterem takový Fírfach, Rančák, Kožíšek nebo Kytička číslo 1, a ne já,
který jsem se tehdy už příliš dlouho pohyboval mimo herní svět a moje hráčské srdce
dávno okoralo, vyhráli by nikoli tisíce, ale tolik, že i finančně nepochybně skvěle
vybavené kasino by nejspíš muselo topit.
Získat brus není běžné, ale ani výjimečné. Nečekaně, ale jistě, se dříve nebo
později dostaví. Vzácné je však mít to srdce, srdce jako kníže Rohan, které hráči
pomůže brus využít. Idea brusu & srdce je tím, co hráče motivuje, a zdaleka to není
tak iracionální, jak se snad může jevit – a to i proto, že prohrát mohou jen tolik, kolik
si přinesli, zatímco válec může na druhé straně vyhrát násobně více, totiž všechno, co
dá dohromady mnohočetná banka.
Do brusu se člověk (štěstí jako jeho atribut) dostává především tím, že
rozpozná co se zabrušuje (atribut nějakého předmětu).
Někdy je to poměrně snadné: stačí sázet na totéž, na co jiný hráč, který se
zabrousil podobně jako zmíněný shooter v Las Vegas. Případně Dostojevskij, který
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nám sděluje:
„Dohromady s předchozí sázkou jsem měl zase šest tisíc florinů. Hleděl jsem
už jako vítěz, ničeho jsem se v té chvíli nebál a hodil čtyři tisíce na černou. Asi devět
lidí honem vsadilo po mně také na černou (...) Odešel jsem k jinému stolu, do druhého
sálu, kde byla druhá ruleta. Celý zástup táhl za mnou. Hned mi tam uvolnili místo...“
(1971: 114-115).
Hráči se ovšem úpěnlivě touží zabrousit především sámi. Proto neustále slídí
po opakovaných situacích, sledují každou kartu a nadto si pomáhají „protideklem“,
„malým rézou“, „prvním šusem“ a podobně. Jestliže nějaká karta v určité konstelaci
trefí několikrát, v duchu ji prohlásí za bůček. Trefuje-li dále, je to bok.
Běda bance, které se ve hře narodí bok, který drží. Bok je svatým grálem
hazardního hráče: vytouženým, stále a usilovně hledaným. Je-li nalezen, je nutné ho
sehrát se srdcem. Pak je přípustné mu i hlasitě poděkovat: rituálním Mersí, boku!
Hovory o tom, co chodí, co drží, co je vopěrák, bok jsou na hře nejen věčné,
ale velmi významné. Pokud člověk cítí, že nějaký bok vysledoval, cítí povinnost sdělit
to i ostatním. Před časem jsem na jedné z pražských ulic potkal Citróna. „Těbůh,“ řekl
mi a okamžitě navázal: „Víš, co je bok? Kříže v NHL! To je výživa...“ Mluvil o tom,
že poslední dobou je v utkáních severoamerické hokejové ligy nadmíru mnoho
nerozhodných výsledků. Považoval to za mnohem důležitější než promluvit si o tom,
co nás potkalo za patnáct let, během nichž jsme se neviděli.
Opakem boku je Starým Vrbou zmiňované cik-cak buggy: to, co trefilo, příště
upadne a naopak. Při rozhodování o sázce není o co se opřít. Teprve v takové situaci
se hráč uchyluje k sázce „na neviděnou“, kterou jsem poprvé a naposledy za celý
večer uskutečnil se zavřenýma očima u Spalovače mrtvol.
Hráči nicméně zpravidla věří, že nějaký bok je přítomný vždycky, že
synchronicita se manifestuje nepřetržitě – v období srabu (opak brusu) je však mimo
jejich schopnosti aktuální podobu synchronicity odhalit. Je to situace, že čtvrtý
spodek sice chodí dolů, ale jde nahoru pokaždé, co upadne čtvrtá osmička? Nebo trefí
první filek poté, co trefí první král...?
U zmíněného hráčského přesvědčení chci ještě setrvat. Carl Gustav Jung totiž
charakterizoval synchronicitu jako fenomén, kdy jedna objektivní událost závisí na
jiné, stejně jako na subjektivním psychickém stavu pozorovatele. Takový výrok je
ovšem pro popis vztahu mezi pozorujícím a pozorovaným příliš neurčitý. Maggie
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Hydeová a Michael McGuinness uvádějí: „Má-li být synchronicita ve svém nejširším
významu smysluplná, musí obsahovat subjektivní komponent, neboť oddělit ‚smysl‘
od subjektivní duševní aktivity je nemožné“ (2008: 164). Jung si to uvědomil, a proto
posléze navrhl dvě verze synchronicity. Jedna „zahrnuje subjektivní participaci
pozorující psyché“, zatímco druhá mluví o „interdependenci objektivních událostí
mezi sebou, nahlížené objektivně. Druhým ze zmíněných konceptů tedy Jung
postuluje existenci psychoidní úrovně reality, existující před lidským vědomím. To
implikuje vzorec a řád kosmu, transcendentální smysl inherentní v kolektivní psyché.
Tato synchronicita postuluje význam, který je vůči lidskému vědomí apriori a zjevně
existuje mimo člověka“ (ibid). Soudím, že docta ignorantia hráčského konání jevila
příklon k druhé ze zmíněných verzí: objektivní události už smysl dostaly, byl jim
udělen apriori, a člověk mohl tuto již ustavenou smysluplnost pouze objevovat, nikoli
ovlivňovat.
„Iluze kontroly“ (jak zní titul často citované studie sociálního psychologa
Ellena J. Langera z roku 1975), je něčím, s čím jsem se v hráčském světě prakticky
nesetkal. Jsou nepochybně hráči, kteří se obracejí i k magickým či pseudo-religiózním
praktikám. Většinou se ovšem snaží vyhnout nějakému zesrabenému místu – jako se
Starej Vrba odmítl postavit na švarcenégr plac, tedy na místo, kde předtím jiný hráč
prohrál. Jsou i případy, že tajně kříží prsty nebo pronášejí průpovídky a la Karčiho
„Disznó!“, i tehdy je to ovšem buď pokus vyhnout se místům, kterých se dotkl herní
srab, anebo cosi na způsob žádosti o brus - každý však ví, že to není on, kdo události
kontroluje. Všichni si uvědomují, že nejen v čirém hazardu, ale i ve zručnostních
hrách dochází k nevypočitatelným a nekontrolovatelným šprajcům, což zas a znovu
potvrzují větou Víš, jak je to, která znamená: Víš, že vědět nemůžeme v posledku nic.
Je-li nějaký náhled pro herní prostředí charakteristický, je to skepse. Jinými slovy:
šílenců se mezi hráči nevyskytuje více než jinde, takže si málokterý z nich doopravdy
myslí, že je puncovaný čaroděj.
Každopádně se nedomnívám, že mezi magicko-náboženské praktiky lze řadit
vnímání předzjednané synchronicity. Zatímco magie hodlá nadpřirozené síly pohnout
k nějaké činnosti, je náboženství sféra, kde člověk o (zpravidla prospěšný) zásah
nadpřirozenou sílu prosí. Někteří autoři, například Arnold van Gennep, soudí:
“Náboženství je teorie, magie technika (obřady, rituály, kult). Jelikož je tato praxe
neoddělitelná, neboť teorie bez praxe se stává metafyzikou a praxe založená na jiné
teorii se stává vědou, budu používat přívlastek magickonáboženský” (1997: 17). Ať
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už je však magie od náboženství odvislá nebo ne, člověk se v obou případech uchází o
zásah, který má změnit určitý stávající stav. Takový postup ovšem radikální jinakosti
hráčského světa nevyhovuje – tu se člověk neuchází o změnu, ale jen o nahlédnutí
nezměnitelného. Hráč se necítí být tím, kdo se na vzniku smysluplnosti podílí; přijme
ji ovšem vděčně. V okamžiku, který patří k “nejvyšším a nejvzácnějším v životě”
(Benjamin in Cosgrave 2006: 211).
Člověku nicméně není vždy dáno, aby bok vlastními prostředky rozeznal.
V tom případě zbývá hezyk.
Jung by jej patrně nazval „omen“ a i pro hráče je to zvláštní vodítko, díky
němuž lze jednu událost spojit s jinou. Obě, připomínám znovu, spolu nesouvisejí
kauzálně, sdílejí však obsahový smysl.
Pokusím se to ilustrovat.
Jakmile jsem dnes usedl k počítači s úmyslem psát o hráčském vnímání
synchronicity, zavolal mi kamarád, aby se mi svěřil s hezykem. (Už to považuji za
projev synchronicity: obvykle spolu o hezycích a bocích nemluvíme, o mé práci neví
vůbec nic.) Suverénem aktuální sezóny ledního hokeje je mužstvo Železárny Třinec.
Ve valné většině utkání vítězí. Pokud se však na stadion osobně dostaví majitel klubu,
vždycky bývá zklamán – Třinec prohrává. Mému kamarádovi si na to mimoděk
postěžoval, a ten v tom rozeznal hezyk. Jakmile se dozvěděl, že majitel bude dalšímu
utkání přítomen, okamžitě vsadil na vítězství soupeře, mužstvo Litvínova. Přestože
byl Litvínov otsiderem, zvítězil 5:3 (playoff 9. března 2011).
Bokem je tu obsahová korespondence dvou kauzálně naprosto nesouvisejících
událostí (hokejové utkání a přítomnost jednoho z 10,000 diváků, který přichází
inkognito), sdílejících určitý smysl (prohra mužstva Třince). Hezykem je, že ji kdosi,
jakkoli mimoděk, verbalizuje.
Sportovní komentátoři si povšimli toho, co sami označili za „prokletí
komentátorů“: Pochválí-li nějakého tenistu, že výtečně servíruje, v zarážejícím
množství případů se dopustí při nejbližší příležitosti dvojchyby; vysloví-li
přesvědčení, že fotbalové mužstvo „mele z posledního“, během několika minut vsítí
gól, atd. Komentátoři - a také burzovní analytici a v posledku všichni, kteří se
zabývají predikcí budoucích událostí, politology a ekonomy nevyjímaje - odvolávající
se na dosavadní průběh určité události se opírají o kauzalitu, událostní svět jako by je
však nepřetržitě upozorňoval na to, že kauzalita není jediným způsobem vytváření
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smysluplnosti.
„Prokletí komentátorů“ můžeme považovat za jeden případ obecně známého
„zákona schválnosti“. Ten říká, že krajíc chleba obvykle padá na zem namazanou
stranou. Stejně výrazný je ovšem i „zákon“ opačný: cokoli v nějakém období svého
života podnikneme, zdaří se. Často se přitom nevysvětlitelně sejdou příznivé
okolnosti: dopoledne u zkoušky dostaneme jednu z mála otázek, na něž jsme se
připravili, v poledne nám někdo nečekaně vrátí dluh, večer obdržíme zprávu, že
výsledky naší zdravotní prohlídky jsou nad očekávaní příznivé, a ještě později
najdeme doma knihu, kterou jsme považovali za ztracenou... v takovém jsme brusu.
A nelze vyloučit, že právě v tomto stavu je nám dáno v naprosto běžných
předmětech a jevech, s nimiž jsme se potkali už nesčetněkrát, rozeznat novou a
naprosto nesamozřejmou kvalitu: stávají se hezykem. Tím, co hledajícího, ale dosud
„slepého a hluchého“ člověka na správné řešení upozorní, podobně jako kývající se
kostelní lampa inspirovala Galilea ke zformování zákona kyvadla. Nebo padající
jablko Newtona k formulaci zákona gravitace: „Byla to drobná událost, které si
tisíckrát nikdo nevšiml, ale tentokrát, jako cvaknutí nějakého malého přepínače...“
(Sorokin, cit. in Páleš 2004: 43).
Hezyk ovšem není než vodítkem. Alexander Fleming sice v roce 1928
objevuje cestu k antibiotikům díky tomu, že špatně umyl Petriho misku, kam se
nedbale zavřeným oknem dostává jako hezyk plíseň penicilium notatum, ale současně
musí mít za sebou studium bakteriálních nákaz, aby to jako hezyk uměl rozeznat a
využít. Hráč je tím, kdo pátrá po hezycích v institucionalizovaném herním prostředí a
hodlá je využít ve hře.
Soudím, že pod různými jmény je znám po celé říši hazardní hry. Vzpomínaný
gambler Jack Richardson mu říká prostě „znamení“. Poté, co vhodí do automatu
minci a je obdarován jackpotem v podobě řinčících stříbrných dolarů, jde si je
vyměnit za stodolarovou bankovku a spěchá ke stolu, kde se hrají kostky: „Přirozeně
že to nebyla výše výhry, ale způsob, jakým jsem ji získal, co mi dalo jistotu, že mi
bylo poskytnuto znamení, na které jsem čekal po celé ty týdny pomalého, drtivého
sestupu (...) Nejednat s rozhodností po takové intervenci ex machina by znamenalo, že
by se člověk měl navždy vzdát práva být hazardním hráčem...“ (Richardson 2002:
148).
Rančák si zvuk bortícího se lůžka Spalovačovy dcery vyloží jako „rámus“, a
ten mezi karetními postavami přece „dělá“ ta, co má velký buben: zelený filek. Také
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v jeho případě „intervenuje znamení“.
Připouštím, že mě neoslovilo. Já jsem ovšem toho filka, na rozdíl od Rančáka,
netrefil za deset tisíc.
Není-li akauzální smysluplná koincidence našimi rozumovými prostředky
myslitelná, nelze ji podle pravidel vědeckého paradigmatu prokazovat. Necítím se
povolán ani k tomu, abych „do racionalismu prorážel žádoucí díru“; mým úkolem je
popsat s odvoláním na aktérskou zkušenost povahu světa hazardní hry. V tom případě
cítím oprávnění říci: I hráč je člověk, a tak podléhá „biologické potřebě redukovat
dimensionalitu“ a pátrat po uspořádání, je „odsouzen ke hledání smyslu.“ Činí tak
jinak než je obvyklé v „normálním“ světě, jehož kauzálním řetězcům a s nimi i
funkcionální racionalitě se furiantsky snaží vytvářet alternativu. Protože však logos,
který by chaos přetvářel v kosmos, rovněž hledá a podle svého mínění je (aspoň
občas) schopen nalézat, je jeho konání „iracionální“ jen v tom nejpovrchnějším
smyslu slova.
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Zručnost a náhoda
Hazardní hry se tradičně dělí na „sázky“ a „hry“. Pro Ervinga Goffmana je
mezi nimi „kruciální rozdíl“ (1967: 153). Stanovit, v čem tento rozdíl spočívá, je však
mnohem obtížnější, než by se snad na první pohled mohlo jevit.
Mnozí autoři30 míní, že „pro účely odlišení sázky od hry platí, že zatímco při
sázce je plnění závislé na potvrzení určité skutečnosti, která je jednou stranou vztahu
popírána a druhou tvrzena, při hře je vznik závazku závislý na cílevědomé (fyzické
nebo duševní) činnosti účastníků hry, která je vymezena určitými pravidly“ (Kramář
2006: 21). Kritici vesměs namítají, že „ve skutečnosti lze uvedené charakteristiky
vztáhnout na oba smluvní typy, protože v obou typech smluv si kontrahenti slibují –
jeden druhému nebo častěji navzájem – nějaké plnění pod výjimkou, a to jeden
druhému pod výjimkou, která je opakem výjimky druhého. Plní pak pouze jedna
strana a teprve fakt, která výjimka se splnila, rozhodne o tom, kdo plní komu“ (Holub,
cit. in Kramář 2006: 22).
Goffman soudí, že zatímco v případě ‚sázky‘ se zapojují „relevantní řády
lidmi řízeného úsilí prostřednictvím zručnosti, znalostí, vytrvalosti a podobně, v
případě ‚hry‘ nemohou účastníci dělat nic, než pasivně očekávat výsledek“ (1967:
153). Sám nicméně dodává, že v obou případech je vliv kteréhokoli hráče, který může
na rozhodnutí události předem nejistého výsledku mít, „nedostatečný k tomu, aby
problematickou situaci změnil v neproblematickou“ (ibid: 154). Tím říká především
to, že jak v ‚sázce‘, tak ve ‚hře‘ je přítomná nejistota, že rozhodující skutečnost je
z hlediska účastníků neznámá nebo sporná.
Už Všeobecný občanský zákoník rakouské monarchie z roku 1811 subsumuje
‚sázku‘ i ‚hru‘ pod pojem „odvážná čili aleatorní smlouva“, charakterizovaný právě
podmínkou nejistoty, vztahovanou na všechny zúčastněné: „Měla-li jedna strana o
tom, jak věc dopadne, jisotu a zatajila-li ji druhé straně, dopouští se lsti a sázka je
neplatná“ (cit. in Kramář 2006: 19). Aby tedy hazardní hra naplnila svůj pojem,
musejí se nejistotě vystavit obě strany. V tom okamžiku však dochází k něčemu
podivuhodnému: přisedá k nim či přistupuje strana třetí, kterou je obtížné
pojmenovat. Obvykle se jí říká „náhoda“.
Do hry ovšem tento „dárce rozhodnutí“ může vstupovat i pod různými jinými
30

Například Fiala v Právnickém slovníku (C.H.Beck, Praha 2003), Kopáč v Občanském právu
hmotném (Codex Bohemia, Praha 1998) a další.
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jmény, například „Boží vůle“. Stojí za připomenutí, že v evropském středověku
„rytířská morálka vznikla uprostřed hazardní hry turnajů (...) Odvaha se jeví jako
pasivní ctnost, stav důvěřivého očekávání, neochvějného a podřízeného Boží vůli,
jako jeden z rysů naděje (...) Bitva je ordálem, jde o zkoušku, o poslední odvolání na
Boží soud. Její úlohou je donutit nebesa, aby se vyslovila, aby vyjevila své záměry a
ukázala jednou provždy jasným, nezpochybnitelným způsobem, kde se nalézá právo“
(Duby 1997: 110, 119, 129). A tato reprezentace bitev překonává věky; v roce 1971
míní generál Franco: „Mezi vítězstvím a porážkou je tak malý prostor, náhodné
okolnosti jsou proměnlivé, nejlépe zahájená bitva může být tak snadno prohrána –
nikdo si nemůže být jist, že se Boží vůle vychyluje v jeho prospěch“ (ibid: 201).
Nahradíme-li slovo „bitva“ výrazem „hazardní hra“, najdeme tytéž podstatné
charakteristiky: Goffmanem zmíněné „pasivní očekávání výsledku“, k němuž
paradoxně dochází uprostřed nelítější řeže, je „odvahou“ . O výsledku rozhodují
„nebesa“, a to jasným a nezpochybnitelným způsobem. A sebelépe zahájená hra může
být snadno prohrána.
Právě posledně zmíněné platí i pro všechny druhy her, vyžadujících zručnost.
Stává se, že v určité z „bitev“ poráží slabší hráč silnějšího (Pohádkář Kožíška),
protože mu náhoda přihrává silnější karty. A dostih vyhrává kraken, outsider, s nímž
nikdo nepočítal, třeba i proto, že favorit zakopl, uklouzl, začal krvácet z nozder, jeho
jezdci se uvolnilo nedbale upevněné sedlo... s čímž také nikdo „počítat“ nemohl.
Také při ‚sázce‘ je to tedy náhoda, co jako poslední soudce rozhoduje o tom, zda i
dobře zahájená hra bude k dobrému konci dovedena.
A náhoda, podobna „Boží vůli“, je nepodplatitelná. Funguje jako osvědčený
garant rovnosti všech účastníků. „Ruší zděděné nebo získané různosti, právě tak jako
ty založené na zásluhách, trpělivosti, tvrdé práci nebo vzdělání“ (Reith 2002: 94). Na
valše u Spalovače mrtvol se o její přízeň uchází státní úředník s titulem inženýra i
pologramotný Rom zvaný Berlička a žádný z nich není vyzdvižen či zavržen předem.
„Bůh je to zcela jiné, jehož vůle vyvoluje i zavrhuje,“ říká Martin Luther (cit. in Heer
2000: 261) a hráč, nahradí-li Boha „náhodou“, věří v totéž. Právě to rozeznal i Tomáš
Akvinský; v hazardní hře spatřoval způsob, jak se „dovolávat Boha“, kritizoval však,
že podle jeho názoru se to dělo „bez naléhavé potřeby“ (cit. in Bernard 1998: 46).
Náhoda a Bůh se nicméně šťastně potkali v Benátkách počátku 16. století, odkud se
„Představa Fortuny ve spojitosti s hrou v ikonogrtafii upevňuje a šíří po celém
kontinentu“ (Muchembled 1998: 27).
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Tak nebo onak, spolehnutí se na náhodu je spolehnutím se na spolehlivé:
podobně jako „nebesa“ před bivou, i náhoda, vyzvána prostřednictvím herní akce
k tomu, aby se vyslovila, vždy se vyjádří, a nadto „způsobem jasným a
nezpochybnitelným“. Její verdikty jsou předem nevyzpytatelné, ale právě díky tomu i
nezpochybnitelné v nejsilnějším smyslu toho slova. Platí pro ni totéž, co Hérakleitos
říká o bozích: „Jsou-li to bohové, proč kvůli nim naříkáte? Naříkáte-li kvůli nim, pak
už je nepokládejte za bohy“ (Zlomek B 127, cit in Kratochvíl 2006: 327).
Je

zřejmé,

že

celá

herní

situace

je

prodchnutá

tušením

dotyku

s transcendentální mocí. „Pro některé lidi se pokus asociovat nízkou scenerii hazardní
hry s vysokými aspiracemi náboženství může jevit jako přinejlepším sentimentální.
Avšak jsou to samy náboženské osobnosti, kdo tuto spojnici uznávají. Episkopální
reverend Jeffrey Black přirovnává sázkařský impuls k touze po vykoupení: `Nadějí
lidské bytosti je, že nějak, navzdory všemu co jsem provedl, nastane čas, kdy milost a
osud mne zahrnou nezaslouženým požehnáním – že já budu tím vyvoleným,“ říká
Jackson Lears (2003: 9). Jiná „náboženská osobnost“, Jan Calvin, už v šestnáctém
století mluví ve svých Institucích zas a znovu o tom, že žádný člověk by neměl
očekávat boží milost jako něco vyslouženého: „Uznáme-li skutečně a vážně, že nám
nic nepatří, zmizí tím netoliko spoléhání na zásluhy, nýbrž i na pojem zásluh vůbec“
(Calvin 1951: 37).
Na hře se nikoli pojem, ale o to silnější pocit „milosti“ (respektive nemilosti)
prosazuje nepřetržitě. I proto se zabroušenému válci dostává takového respektu okolí i
silného vnitřního zadostiučinění: byl „vyvolen“ mocí doslova vyšší nežli je jakákoli
lidská. A právě proto, že toto „vyvolení“ nebylo zasloužené, pociťuje a také okolím je
vyzýván k tomu, aby vůči oné moci demonstroval pokoru. Domnívám se, že tento
postoj přesně charakterizuje Jackson Lears, říká-li: „Štěstěnou míním ty síly v jádru
kosmu, které ovládají náhodné události, milostí pak cosi ještě více nepostižitelného.
K milosti dochází, poskytne-li nám otevřenost vůči náhodě hlubší povědomí o kosmu
a o lidském místě v něm“ (2003: 7).
Jen neúplatná moc náhody rozhodla, a ne jiní lidé, kteří v „obyčejném“ světě
jednotlivcovu svobodu omezují institucionálním nebo symbolickým násilím. Plně
oddán vládě této moci se cítí svobodným. Jak říká český filozof Zdeněk Kratochvíl:
„Svobodní jsme tehdy, když náhodou uskutečňujeme své osudové určení“ (2006:
365).
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To, co platí o jedné „bitvě“, neplatí o dlouhé herní válce, skládající se
z nesčetných bitev. Vyšší herní kompetence se na dlouhou dyštanc projeví, obratnější
hráč, navzdory rozličným porážkám, nad tím méně obratným vposledku vítězí. Tady
se uplatňuje Goffmanův „kruciální rozdíl“ bez pochyb.
Zmíněná kompetence ovšem pramení ze zručnosti, osvojované cvikem a
zkušeností, a z kvalitnější úvahy – je tedy zásluhová. Uplatňovat ji v partiích proti
kořenům proto připomíná práci, která na člověka tak nepříjemně dotírá v mimoherním světě. Je to jako chodit do háku, jak říká Kožíšek.
Až o mnoho let později jsem pochopil, že jako chábra do bookmakerské firmy
pro maďarské klusáky mě nepřijal z důvodu, který mi předestřel (moje kompetence
pro vypisování kurzů), anebo to přinejmenším nebyl hlavní důvod. Jeho prvořadou
motivací, soudím, bylo ušetřit si práci, kterou rozhodně vyžaduje študování výsledků
a vytváření pravděpodobnostního rámce šancí jednotlivých dostihů. Ačkoli je to stále
hra, v hloubi duše Kožíška neláká, přestože si uvědomuje, že perspektivně je taková
herní činnost výdělečná. Nikdy mi to tak neformuloval a jsem si téměř jistý, že
zmíněná pohnutka nikdy nedostala podobu myšlenky; Kožíšek to tak prostě dělal,
protože to tak v hloubi srdce cítil. A srdce, jak poznamenal už Blaise Pascal, má své
důvody, o kterých rozum nic neví.
Kožíšek se účastní tety, tedy hry, při níž je mu veškerá zručnost a zkušenost
k ničemu, je to čistý hazard, kde se k výhře může prodírat jen uhadováním smyslupné
koincidence, ale o všem vposledku rozhodne cosi „zcela jiného“. Kožíšek jako ten,
kdo jde proti vodě, zná svou matematickou nevýhodu, a proto se vystavuje do pozice
kořena dobrovolně; antropolog by možná řekl, že hře svým konáním podepisuje svůj
„informovaný souhlas“. Ví, že pravděpodobně neuspěje, ale s tím se dávno smířil,
neboť s neúspěchem „uzavřel pakt“ (Dunncit in Lyons 2002: 160). V tom je zásadní
svéráz života skutečného hráče, tedy toho, kdo svůj život organizuje podle principů
herního světa. Svůj předchozí vztah k „normálnímu“ světu „potlačí a přijme náhodný
vztah k tomu, co ostatní považují za jisté vlastnictví (...) Až tehdy, kdy nové
podmínky plně akceptuje, může podle nich budovat jiný život“ (Goffman 1967: 181).
V tomto „jiném“ životě je existence na dně obvyklá, takže by bylo hloupé si
na ni stěžovat. O to víc však potěší vzestupy a s nimi spojený pocit vyvolení, jakkoli
dočasného. V takovém životě nejsou žádné ztráty katastrofální. Nehořekuje se v něm
a nesmutní, jen tu a tam (především tajně) plesá.
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Snad právě to měl na mysli zapálený dostihový sázkař Charles Bukowski ve
své básni 12 minut do startu:
znovu vsázíme na zázrak
tady před znachovělými horami
kde defilují koně
o tolik krásnější než
naše životy
(in Lyons 2002:189).
Právě v tom je svět hazardní hry nejradikálnější alternativou světa neherního.

178
Příběh zevnitř
Sobota 6. května 1972
04:00 – 24:00

Spal jsem krátce, ale dobře.
Měl jsem pokoj sám pro sebe – luxus, jaký mnoho mých vrstevníků nesdílelo.
V pětipokojovém bytě bydleli kromě mé sestry už jen otec, matka a dědeček.
Všichni, jako i jejich rodiče, měli akademické tituly. Otec ovládal dvanáct
světových jazyků a byl dramaturgem různých pražských divadel včetně Národního.
Matka měla kromě doktorátu filosofie i titul C.Sc. Děda, doktor práv a před válkou
sekční

šéf

na

Ministerstvu

spravedlnosti,

předsedal

Entomologické

sekci

Československé akademie věd a byl po něm pojmenován největší tesařík na světě.
Jeho bratr se stal prvním českým laureátem Nobelovy ceny. Předpokládali, že i já
půjdu v jejich stopách, vystuduji Karlovu univerzitu a budu šířit věhlas české
vzdělanosti.
Ráno kolem půl desáté jsem se probíral svými skripty a znovu dumal nad tím,
jak mocně je zklamu, až jejich očekávání nenaplním. Názvy čtyř hlavních předmětů
na Fakultě sociálních věd a publicistiky nesly totiž následující záhlaví: Marxistickoleninská filozofie, Politická ekonomie, Dějiny Komunistické strany Československa a
mezinárodního dělnického hnutí a Vědecký komunismus. Nejen já, ale - s možnou
výjimkou Rusa jménem Čausov, který chodil na přednášky v saku, pod nějž si po
sovětském způsobu oblékal teplákovou soupravu s výrazným zipem - i mí kolegové,
zaskočení na prahu své dospělosti sovětskou okupací a nastupující normalizací, jsme
pokládali zmíněné učivo dílem za fantasmagorie, dílem za lži. Karla Marxe jsme si
spojovali s Leninem a Gottwaldem, jeho obrazy byly rituálně nosívány v čele
komunistických průvodů; pokud nám režim „vymýval mozky“, pak právě opačným
způsobem než zamýšlel: Marxovi jsme předem nevěřili ani slovo a ani později jsme
nenacházeli důvody k tomu, abychom své názory korigovali. Ostatně, ani naši
přednášející nejevili skutečné přesvědčení o smysluplnosti toho, co nám přednášeli, a
dokonce ani obsáhlé znalosti ve svých oborech; po nedávných čistkách museli všichni
pedagogové, kteří se s intervencí okupačních armád odmítli ztotožnit, z fakulty odejít.
Smyslem výuky přestala být kritická recepce předkládaných vědomostí. Žurnalistika,
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jako

všechny

společenskovědní

obory,

byla

podřízena

ideologickým

a

propagandistickým cílům Komunistické strany Československa. Pozici prvotního
kritéria převzala stranickost31.
Mohl jsem samozřejmě jít cestou svých kolegů, vstoupit do Socialistického
svazu mládeže, všechny poučky odříkat, ve finále promovat a poté vést „slušný“ život
žurnalisty v nějakém režimem spravovaném „hromadném sdělovacím prostředku“,
kde bych podobně jako Kožíšek okázale rozkládal Rudé právo a přitom za ním usínal.
Možná to bylo „chytré“, možná nic jiného „nemělo smysl“. Přesto jsem věděl, že to
nedokážu.32
Spolu s Hérakleitem bych na všechny, nejen akademické, socialistické autority
nejraději vykřikl: „Co se divíte, ničemové? Cožpak není lepší hrát v kostky, než
s vámi spravovat obec?“ Jestliže tedy vedle Vědeckého komunismu ležel Ügetö Pesti
Turf, ani na vteřinu jsem nezaváhal, kterou z těch dvou studijních možností mám
zvolit. Dávno jsem se rozhodl, co má být mojí univerzitou.
Po jedenácté jsem matku po pravdě ujistil, že jsem studoval usilovně a
s poupaty a namarkovanými penězi po kapsách za sebou zabouchl dveře. Schodiště
kdysi honosného činžáku na rohu Platnéřské a Křižovnické ulice (z dědovy pracovny
bylo vidět na řeku a na hradčanské panorama) bylo zanedbané, okna špinavá, ze dvora
páchly přeplněné popelnice. Šel jsem do kostela Nejsvětějšího Salvátora a vložil do
pokladničky padesátikorunu jako pokutu za to, že jsem v noci nahlas zaklel, když
jsem šel dolů na čtvrtou sedmičku. Pak, s pohledem do tváří barokních andělů, jsem si
usilovně přál, aby se Sovětský svaz rozpadl a komunisté šli od válu. Věděl jsem, že je
to nemožné, že k něčemu takovému nikdy nedojde ani za mého života, ani za života
mých ještě nenarozených dětí, ale nedějí se snad zázraky?, ptal jsem se všech svatých.
31

“Politické proklamace jasně deklarovaly, že ve společnosti není místo pro vysoce kvalifikované
odborníky, pokud se tento odborně zdatný jedinec nestane současně odborníkem socialistickým, který
vědecký světový názor ovládá, propaguje ho a ztotožňuje se s ním (…) Vědecká produkce humanitních
oborů důsledně vycházela z třídního principu, neboli z principu stranickosti. V nejvulgárnějším
výkladu tohoto principu měly společenské vědy pouze analyzovat společenské potřeby a sledovat, jak
se tyto potřeby reflektují v politickém programu vládnoucí strany, o kterém ovšem bylo všeobecně
známo, že apriorně vyjadřuje podstatné zájmy dělnické třídy i ostatních sociálních skupin. Takto pojatá
‘vědecká metodologie’ nejen důsledně odmítala svobodu vědeckého bádání, ale dokonce pokládala
nezávislou vědeckou produkci za nebezpečnou negaci stranického principu. Nezávisle a kriticky
uvažující humanitní vědec byl dokonce považován za krajně podezřelý, a tedy veskrze nežádoucí
subjekt, schopný ohrozit integritu marxismu-leninismu cestou jeho případné revize,” píše Pavel
Urbášek ve studii Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace (2008: 77)
32
Tak se i stalo. Pokud jsou jako doplněk této studie relevantní mé další životní osudy, odkazuji na
knihu Ladislava Vereckého Kdo víc vsadí, ten víc bere (NLN, Praha 2004).
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Mlčeli.
Prošel jsem téměř stejně pustým Staroměstským náměstím. Pak Železnou ulicí
kolem Karolina, v němž byly slavně promovány generace mých předků, zatímco já
byl předurčen k tomu, abych se stal prvním, jemuž akademický funkcionář ve
středověkém oděvu neřekne: „Převezměte svůj diplom, pane doktore.“ Hladoví holubi
zklamaně těkali kolem Domu sovětské kultury; řekl jsem jim: „Já zas budu první
zabroušenej válec.“
Neudělal jsem na ně větší dojem než na ty barokní svaté.
Prošel jsem co noha nohu mine Václavským náměstím. I tady bylo chodců
poskrovnu a auta tu projížděla jen občas. Osobní automobil vlastnil málokdo,
zaparkovat se dalo i v centru kdykoli a kdekoli.
Opuštěným městem se čas vlekl a zíval jak ten uondaný pes na zelené desítce.
Nemohl jsem se dočkat, až z něj hybná síla hry vyřízne a do svého rámu umístí to, co
se roztančí jako podivuhodní medvědáři a medvěd na desítce kulové.
Konečně jsem zahnul do ulice Ve Smečkách. Odtlačil jsem těžká,
oprýskávajícím hnědým lakem natřená vrata domu číslo 22 a po schodech se vydal do
prvního patra.
O středách jsem tu potkával ženy a muže s různorodými pouzdry, v nichž se
nepochobně skrývaly hudební nástroje. Chodili hrát do studia FYSIO ve druhém
patře. Teď, v sobotu, však byli spolu s ostatními na chatách.
Na schodech bylo ticho, až nezvyklé. Uvědomil jsem si, že jdu příliš brzy.
Dostihy začínaly ve 14:30, moje hodinky ukazovaly 13:41. Vešel jsem do velké,
dosud jen spoře osvícené místnosti. Během týdne fungovala jako jídelna pro
zaměstnance podniků z okolí, teď čekala na pracující, kteří si byli ochotni vsadit u
Státního závodiště Praha. Přítomen byl dosud jen „vedoucí sázkového provozu,“
bělovlasý důchodce, který si o sobotách hleděl přivydělat. Zvolna rozvěšoval na jednu
ze zdí sázkové tikety.
Teprve když jsem přivykl pološeru, všiml jsem si obrysu postavy
za nejvzdálenějším stolem místnosti. Seděla na jediné židli, která nespočívala na stole.
Nad stovkami dřevěných nohou tuctů ostatních židlí a nad jedním osamělým kuřákem
se vznášel modrý cigaretový dým. Kuřák si mezi tahy pobrukoval. Byl to soukromý,
tajně pobavený zpěv: „Cantáááááre, o-ho-ho-hó, Fumááááre, o-ho-ho-hó...“
Odkašlal jsem si.
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„Ahoj, křapíku,“ řekl mi Kožíšek.
„Proč jsem křapík?“ ptal jsem se dotčeně.
„Co jinýho bys moh bejt? Trefíš první cénku, dobře řekneš cuk, z ušetřenýho
materiálu to sehraješ s mázem. Trefíš to, a co uděláš? Čtvrtou cénku, tu jedinou, která
nemůže močit, nesehraješ za nejvíc, ale za nejmíň! A ještě je vidět, jak jsi se sebou
spokojenej. Prostě úplnej křapáč.“
Netušil jsem, že mě Kožíšek během hry u Spalovače tak bedlivě sledoval. A
už vůbec ne, že to, co a jak jsem sehrál, si pamatuje.
„No dobře,“ připustil jsem nepopiratelné, ale já se právě v tý chvíli odvázal.
Teda skoro. Nechtěl jsem se podruhý koupat.“
„Když budeš chtít hlavně to, abys neprohrál, nikdy z tebe nic nebude,“ odfrkl
Kožíšek. A dodal: „Víš, žes moh ten svůj brousek urazit? Jako bys škemral, aby ses
dostal do srabu.“
„To bych fakt nechtěl.“
„Možná, že ses nezesrabil. Ve skutečnosti, i když si to teda nezasloužíš, mám
pro tebe dobrou zprávu. Podej mi tágo.“
Sáhl jsem po namarkovaných penězích – při neexistenci tisícikorun jsem doma
odpočítal devět stokorun a položil je nadél, desátou jsem pak položil napříč přes ně a
zavázal je do balíčku. Všechny balíčky jsem zatěžkal Vědeckým komunismem, aby se
zmačkané bankovky trochu narovnaly, a pak je složil do kapsy.
Jeden z balíčků jsem Kožíškovi podal. Plivl si na prsty, obnos rychle přelízl a
vyňal dva kiliány. Ty mi vrátil, osm set si nechal. „To je dohromady to tágo, co u tebe
včera nasadil Lapiduch na poslední dostih. Ráno mu na partii došly broky, tak mi
řekl, že se pustí. Povídám, že může – za pokutu. Dohodli jsme to na dvě kila, takže
sázka nejede, ale už máme rys. Dobrý dvě kila – na co máme čekat, no ne ?“
„Jasně, na co máme čekat,“ odtušil jsem automaticky. Byla to jedna
z nejčastějších vět. Ne, čekat nechtěli hráči vůbec na nic, na zaručenou výhru určitě
ne.
Uložil jsem dvě stokoruny k ostatním penězům. „Jak to chodilo ?“ zeptal jsem
se v narážce na průběh ranní partie.
„Úplná paralýza,“ konstatoval Kožíšek nenaloženě. „Žádnej bok. Prostě
bramboračka. Holomajzna. Míchaná klackem. Imrvére jsem chodil po černejch
klávesách.“
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„Ale odvázals to...?“
„Ne. Ale mohlo to bejt horší. Jen cos odešel, narodil se tam Trubička. Přišel
z Kralupákový partie, že se prej potřebuje odsrabit. Jenže ve srabu byl dál. Jak
přitachtil na čtvrťáka, na šlák dolu. A to byl ten bok, bok jak děťátko. Šel jsem proti
němu a stačil jsem něco odvázat, jenže brzo byl úplně černej, tak se zas nebylo čeho
chytit. Pak jsem to vypliv.“
„Na nějakej extra brus to u tebe taky nevypadá,“ konstatoval jsem zklamaně.
„Originál ne. Ale víš, jak je to,“ usmál se. „Fumááááre, ho-ho-ho-hó.“

Sázky na „Maďary“ přijímalo Státní závodiště Praha ve dvou kancelářích.
První, maličká a situovaná v úpatí historické Prašné brány, byla kromě pondělí
otevřena celý týden, aby si „příznivci dostihového sportu“ mohli zakoupit programy.
Ve středu a v sobotu se tu pak sázelo na maďarské klusáky. Mnohem větší a
pohodlnější byly „Smečky“, kde se za dlouhými stoly mohlo usadit nejméně sto
dvacet lidí. Státní závodiště si prostor na ty dny pronajímalo.
Dostihy jsme samozřejmě neviděli. Všichni jsme čekali jen na to, až za
přepážkou, odkud se jindy strávníkům vydávalo jídlo, zadrnčí telefon. To volala
„Budapešť“ – kdosi odtamtud do Prahy sděloval výsledek dostihu. Vedoucí
sázkového provozu si pečlivě zapsal tři čísla (v pořadí vítěz - druhý umístěný - třetí) a
pak je shromážděným oznámil.
Státní závodiště přijímalo sázky prostřednictvímt tzv. totalizátoru. Podstata
této techniky, vynalezené o sto let dříve Francouzi, byla loterijní: pořadatel nic
neriskoval, protože bez ohledu na vítězství favoritů či outsiderů si ze sumy, stržené za
vydané tikety, nechal předem stanovený podíl. Zbytek, po zjištění dostihových
výsledků, pak mezi držitele vyhrávajících tiketů rozdělil. Problém byl v tom, že
v socialistických rukách chtěl být větším vykořisťovatelem než vykořisťovatelští
kapitalisté a svůj zisk předem stanovil na pětadvacet procent. Proti tak brutální
matematické nevýhodě nemohl s vážnými úmysly sázet nikdo – zvlášť, když sázkový
monopol Státního závodiště byl monopolem jen na papíře, protože hráči se sice
nesměli, ale mohli sázet mezi sebou, případně u buků. Jejich nezájem vedl k tomu, že
peněz se vybralo až směšně málo. Sázka byť za padesátikorunu udělala favorita i
z největšího outsidera, čímž ztrácela veškerou přitažlivost.
S totalizátorovým přijímáním sázek na „Maďary“ začalo Státní závodiště už
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koncem padesátých let; klusácké dostihy se konaly i v zimě, takže i v době mimo
cvalovou sezónu mohlo vykazovat nějakou pracovní činnost. Jako podnikatelský
záměr bylo přijímání sázek na maďarské klusáky sebevražedné, o zisk však
v socialismu nikdy nešlo - jakmile „stát“ nějaký podnik naplánoval, šlo jen o jeho
provozování ad infinitum. Státní závodiště proto rok za rokem používalo
z ekonomického hlediska podivuhodnou kategorii: „plánovanou ztrátu.“ V systému
posedlém plány bylo důležité jedině to, že se plánovalo.
A přesto první, co Kožíšek před každým „maďarským“ dnem udělal, bylo
tohle: obešel stoly a všem připomněl, že v každém dostihu musí každý hráč vsadit „u
tota“ aspoň pětikorunu. Při sto lidech to bylo 500 korun na dostih, při deseti dostizích
5,000 korun, čtvrtina z toho, a tedy zisk Státního závodiště, přesně 1,250 korun. To
Kožíšek posoudil jako odpovídající pinku koberovi – nikoli výhru na sázkách, ale
odměnu za to, že stát nás ve svém „bytě“ nechal válet. Stát-kobera sice sotva mohl
pokrýt své náklady (pronájem jídelny, platy zaměstnanců, telefonní hovory
z Budapešti a nepochybně i nějaké licenční poplatky maďarským soudruhům z
„družebního závodu“ Magyar Lóverseny Vállalat), na rozdíl od kobery měl však onu
„plánovanou ztrátu,“ takže vztah státu a válců mohl zůstat v korektních, vzájemně
výhodných mezích.
Na rozdíl od totalizátoru bookmakeři z povahy věci riskovali v každém
dostihu. Své kurzy proto museli odpovědně zvažovat.
Hned v prvním dostihu běžela Topáz, a tak jsem svůj pokus naznačit chábrovi
povahu indicií, které mě vedly ke kurzovému výpisu, začal právě u ní.
Kožíšek s mými vývody souhlasil, ale když jsem řekl, že bychom Topáz měli
nabízet v kurzu 5:10, zavrtěl hlavou: „Jsi hráč nebo buk ?
„No, podle toho, co bude výhodnější,“ odpověděl jsem.
„Tak to jsi vždycky buk. Jedině to je na dlouhou dyštanc výhodný. Jenže
v tom případě si musíš hráče udržet, hlavně svý stálý hráče. Když to dáš pět fousů,
budeš nejníž. Vsaděj si jinde. Jak víš, že příště přijdou k tobě ?“
„Ale Topáz je průchod.“
„Copak nevíš, že na tuty je jen smrt ?“
„Tak co teda uděláme ?“
„Až přijdou buci, zjistíme jejich kurzy. Jestli bude Topáz aspoň pari, dám na
tebe a nasadíme to. Ne za houžev, ale aspoň za tágo. Oni pak půjdou s kurzem níž,
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třeba na osm fousů, a tam je jako buci dorovnáme. Našim stálým hráčům to dáme taky
osm.“
Ale já to vypsal sedm jako reálnou šanci. Proč se mám vypouštět ?
„Protože stejně budeme mít kurzovej rozdíl, když to sami vsadíme. Navíc
můžeme dát vejš Tünemény a Utópii. Jestli máš pravdu a Topáz vyhraje, uděláme rys
na těch druhejch favoritech. Ale třeba pravdu nemáš, Topáz nevyhraje – a pak se nám
ten náběr na ni bude hodit.“
„Jenomže...,“ chtěl jsem namítnout, že dobrá věc je dobrá věc a má se využít.
Kožíšek věděl, co chci říct, lépe než já: „Nemysli si, že jsi přišel na
kdovíjakou bombu; předpokládáš, že vyhraje favorit. A to si myslí i většina ostatních,
takže moc velkou cenu to nemá. Kdybys přišel na nějakýho leváka, takovýho, co je
třeba 6:1, to by bomba byla. Nejenže bychom to mohli ve vysokým kurzu trefit, ale to
není pro buka podstatný. Hlavně bychom si mohli udělat zvýšený riziko na favorita, a
tak jít hráčům naproti. To podstatný je. Vždycky jako buk zkoumej, proč favorit třeba
nevyhraje. Protože jsi na to nepřišel, musíme se nějak prokličkovat.“
A na znamení, že tak se jako bukové máme zachovat, vyndal z kapsy špačka
tužky a vetkl si jej za pravé ucho.
Pak jsme probrali zbývajících devět dostihů.

Bookmakeři přišli zanedlouho.
Salámek si sedl k našemu stolu (vešlo se k němu deset židlí), Citron rovněž.
Po chvíli se dostavil i Lišák, ten ale tradičně sedával jinde.
Spolu s nimi se začali trousit ti nejstabilnější hráči: Čapala burda, Šlapatón,
Lapiduch, Klusák, Kakraholtík, Čubík, Vočko, Kolínko, Masíčko, Rumcajs, Guly, Na
vrata, Mladej Kytka, Packa, Zebřička, Cína, Muška, Čochňa...
Nechtěl jsem spíchnout, že mám dobrou věc, ale se zjišťováním kurzů na
Topáz jsem nemohl čekat příliš dlouho; sázky hráčů měly pro bookmakery
samozřejmou přednost před sázkami jiných bookmakerů.
Do toho zazněl hlas vedoucího kanceláře: informoval nás, že oproti programu
nebude startovat v prvním dostihu Toccata (ze sázkového hladiska naštěstí
zanedbatelná), že v Budapešti je slunečno, 24 stupňů Celsia a dráha „dobrá“.
Nadechl jsem se.
Medvědi začínali tancovat.
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Lišák byl ochoten přijmout na Topáz jakkoli vysokou sázku (tvrdil), avšak jen
v kurzu 8:10. Citron vypsal favoritku jeden a čtvrt, moji sázku však akceptoval jen za
čtyři kila. Salámek nabídl pari a vzal mi tágo. Všichni pak zahájili náběr s kurzem na
Topáz ve výši 8:10, tak jako my.
To už k námi proudili i Baron, Pešek, Holina, Doktor Žužu, Bohata, Kavárník,
Džony Stejskal z Vyšehradu, Žmoula, Pasdrát, Malcev, Perlorodka, Bonbón,
Trubička, Švagr, Burizón, Šantala, Číňan... Obstoupili nás. Atmosféra zhoustla,
protože vesměs chtěli znát kurzy na všech deset dostihů. Hlásil jsem je a po přijetí
sázek průběžně korigoval, Kožíšek přijímal peníze a vracel drobnější. Čas letěl, sotva
jsme svou činnost zvládali; než jsme se nadáli, oznamoval vedoucí sázkového
provozu, že za minutu totalizátor zavírá. Honem jsem běžel vsadit „u státu“ dva
pětikorunové tikety na čísla, která mě právě napadla.
Pak se sázet přestalo a všichni jsme čekali, až se ozve „Budapešť.“
Šteks na první dostih nebyl valný, do sázek na jeho podprůměrné a
nespolehlivé účastníky se hráči nehrnuli. Po stokorunách jsme vybrali 1,200 korun na
Topáz; na Utópii se nesázelo nur ajns (jen na vítěze - 2,5:1), ale za polovinu sázky
také na místo (7:10) – měli jsme na ní 650 korun. Na Tünemény se v kurzu 3 a pari
sešlo celkem 400 korun, Packa si vsadil vojáka na Umberta (10:1) a Kakraholtík,
milovník outsiderů, žižku (pětadvacetikorunu) na Ultra Hanover v kurzu 20:1.
Celkový šteks tedy činil 2,325 korun.
Kromě toho si ovšem hráči vsadili akovky, akumulativní sázky na různé koně
v různých dostizích. Jestliže hráč prvního koně v akovce trefil, výhra v příslušném
kurzu se mu připočítala k základní sázce. Celý obnos se pak přesouval na dalšího
koně a násobil jemu příslušným kurzem, a tak dále. Akovce o dvou sázkových
příležitostech se říkalo dubl, o třech tribl, o čtyřech kvart, o pěti kvint... Hodnota
postupně trefované akovky rychle narůstala, podobně jako parole, drajfach či fírfach
v tetě, sázející ovšem také musel trefit všechny její části bez výjimky. Byla to velmi
populární disciplína, protože za málo peněz bylo možné vyhrát hodně. Bookmakeři je
přesto vítali, protože s každým kurzem se zvyšovala i jejich matematická výhoda.
Hráči si to uvědomovali, za seriózní sázky považovali ty, které uzavírali na jednotlivé
dostihy a akovky hráli spíš pro gustíčko – co kdyby přece jen trefili? Obvykle sázeli
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na favority a zkušenost učila, že nepřerušená řada výher favoritů byla možností spíš
teoretickou, nějaký levák, který dostih přejel, se aspoň sem tam našel o každém
dostihovém dni.
Akovky jsme nabrali, vesměs po menších částkách, celkem zhruba za 2,500
korun. I tentokrát v nich figurovali hlavně favorité;

asi polovina všech akovek

začínala sázkou na Topáz. Nejdelšího hada, nadto za větší peníze, vsadil věčný kořen
Guly: septet za 350 korun.
V prvním dostihu by pro nás bylo nejlepší, kdyby vyhrál nějaký levák. Třeba
na Uszály, Ürge nebo Ürhajós nevsadil vůbec nikdo. Ideální: výhra leváka, Topáz
druhá (sázky byly jen na vítěze), další levák třetí. Tomu by se říkalo zavřená kniha.
V takovém případě bychom sice prohráli svou sázku za 1,400 korun na Topáz, ale
stahovali celý šteks, tedy zmíněných 2,325 korun. Plus dobrých 1,200 korun na
stažených akovkách. Suma sumárum přes dva tisíce korun rys.
Špatná by nebyla ani výhra Topáz, hlavně za předpokladu, že Utópia a
Tünemény by se neumístili. V tom případě bychom vypláceli 2,160 korun na vítěze
plus museli počítat s tím, že akovky se rozeběhly. Na druhé straně: na své sázce
bychom vyhráli 1,500 korun. I kdybychom započítali virtuální prohru z akovek (ale
akovky se počítaly pouze v tom případě, že buď trefily nebo upadly, nikoli
v podobném mezistavu), tedy 960 korun, vyhráli bychom přesně 705 korun.
V případě výhry Utópie (a při umístění Tünemény) bychom byli „na svých.“
Prohru by nám přinesla pouze situace, kdy by došel papír, první favorit vyhrál a
ostatní se umístili. Tehdy bychom (i s akovkami) prohráli 345 korun.
To všechno ale jen díky tomu, že jsme si včas zajistili kurzovou výhodu
v případě výhry favorita.
„U-mh,“ řekl Kožíšek, když se těsně před dostihem podíval na stav nabraných
sázek. Byla to téměř ideálně vyvážená kniha.
Zapálil si cigaretu, vyfoukl kouř ke stropu a zabroukal: Fumááááre, o-ho-hohó.
Přestávky mezi jednotlivými dostihy trvají zpravidla půl hodiny. Pro
pozorovatele zvenčí bývají nesnesitelně dlouhé, pro hráče ne. A to ani v uzavřené
místnosti, kde žádné koně vidět nelze. I tehdy se totiž věnují svému cíli s urputnou
soustředěností: nejprve je nutné trefené sázky zkasírovat (dost možná si i připravit
nějaké slovní pošťouchnutí bookmakera, který musí výhru vyplatit), potom se hned
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soustředit na další dostih. Študium něčeho tak složitého, jako jsou dostihy, není nikdy
ukončené – každý hráč si (oprávněně) myslí, že mohl nějaký relevantní údaj
přehlédnout nebo nedomyslet jeho význam. Vlastní náhledy se sluší konfrontovat
s ostatními; víc očí víc vidí. Konečně je nutné se definitivně rozhodnout na jakého
koně vsadit, za kolik a v jakém kurzu. Proto je třeba obejít bookmakery, jejichž kurzy
se ovšem někdy poměrně rychle mění. U buka, jehož kurz je nejvýšší, je pak ještě
nezbytné šikovně vyjednat jeho další úpravu (zpravidla s poukazem „Jsem u tebe
stálej hráč...“).
Ve světě jsem později viděl stovky významných dostihů o neslýchané dotace,
proslulé koňské šampiony pod nejznamenitějšími žokeji. Avšak žádný z nich mě ani
zpola nezaujal tak, jako chuchelský Handicap Hodkoviček, v němž běželi koně,
použitelní například v Anglii nejvýše jako výchozí ingredience koňského salámu. O
Handicapu Hodkoviček jsem totiž věděl všechno opravdu podstatné: jak se vytvořil
sázkový trh, proč se na určitého koně sází a na jiného ne, na čem končí akovky... „Bez
sázek nejsou dostihy to pravé,“ zněl pokus o reklamní slogan Státního závodiště;
výjimečně se téměř trefilo – bez sázek (a bez vědomí, proč jsou takové a ne jiné) jsou
dostihy nezřízeně nudné. Potvrdil mi to podvečer v Dubaji, kde je stejně jako v
jiných islámských zemích sázení zakázáno... čas mezi dostihy se nesnesitelně vlekl,
vteřiny připomínaly kroužky dýmu z vodních dýmek; v každém dostihu jeden kůň
vyhrál, jiný byl druhý a další poslední, ale bez možnosti vsadit si to pro mě postrádalo
opodstatnění.
Proto nakonec bylo vedlejší, takřka zanedbatelné, že jsme „Maďary“ neviděli:
Sázeli jsme na ně, takže podstatná podmínka „akce“ byla naplněna.
A společně jsme tichli, když z „kanceláře“ vedoucího sázkového provozu
zadrnčel telefon. Zanedlouho poté z ní vedoucí vyšel, zvolna a obřadně, a nakonec
před nás předstoupil jako posel, který ohlašuje zprávu odněkud shůry.
Šum se tišil až do naprostého, bohoslužebného ticha. Za jediný rok došlo k
vyhlášení „doběhu“ na „Maďarech“ zhruba tisíckrát. Ticho nastalo vždycky. A nikdy
nikoho nenapadlo se smát a dokonce ani usmívat.
Ani teď ne.
Jedna z mnoha budoucností se měla srazit s přítomností.
„Devět – tři – pět,“ sdělil nám posel.
Topáz vyhrála.
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Druhý doběhl extrémní outsider Ürge (všichni jsme ho při študiu programu
vyškrtli z uvažování jako prvního), třetí se umístila Ultra Hanover.
V dalším dostihu byl horkým favoritem Rahó s Józsim Marschallem v sulce.
Marschall, pravnuk anglického trenéra, který přišel do Uher o sto let dřív a usadil se
tam, neuměl anglicky ani slovo, ale také on na dostihové dráze vynikal . Sedmdesátka
už mu minula, byl nevysoký a seschlý. Soupeři, jak jsem si později v Budapešti všiml,
ho oslovovali uram, můj pane, a za zády mu říkali gonosz törpe, zlovolný trpaslík.
Marschall ovšem na nic nedbal a rok co rok končil sezónu na čele šampionátu. Hráči
ho ctili a ani teď na nikoho než na Rahó nesázeli, a to i proto, že Marchall měl
v celém odpoledním programu jen tři koně. Původní kurz 7:10 klesl na 5:10 a pak
dokonce na 4:10. Sázky jsme museli přimout od všech stálých hráčů – celkem asi za
3,000 korun. Rahó byl také ve většině akovek. Na „dělání knihy“ jsme tedy museli
zapomenout.
Vyhrál.
Třetí dostih měl podle řeči dosavadních výsledků vyhrát Üsd-vágd! (ano, tak
se jmenoval, i s tím vykřičníkem). Stál 6:10. Měli jsme ho za 2400 korun (plus
akovky), proti jen 350 korun na Rontás a Kakraholtíkova žižku na Üröm (15:1). Tajně
jsem doufal v Marschallovu Tosku, přestože favoritovi poskytovala dramatický
osmdesátimetrový handicap.
Marschall určitě dělal s Toskou co mohl, doběhla druhá. Üsd-vágd! vyhrál.
Od té chvíle bylo všem jasné, že se favorité zabrousili. Proti nim už sázel,
téměř jako jediný, Kakraholtík.
Naše narůstající ztráty bohužel nedokázal pokrýt.
Ve čtvrtém dostihu vedl favorita jediný Marschallův vážný rival v boji o titul
jezdeckého šampióna, László Ferge. Jeho koně jménem Udo jsem vypsal 8:10, ale
začali jsme už na 6:10. Přesto jsme přijali sázky pouze na něho, přes 3,000 korun. Náš
příjem sázek na tyto dostihy se měnil v knihu s jediným popsaným sloupcem.
Udo vyhrál.
V té chvíli jsme se museli začít zabývat akovkami. Ti z hráčů, kteří si
bezelstně vsadili kvart z prvních favoritů prvních čtyř dostihů se k nám hrnuli
s voláním „Kasa břink!“ Jednalo se vesměs o stokorunové sázky, nicméně ke každé
vszené stokoruně jsme průměrně museli vyplatit 680 korun. Čonty měl akovku za 300
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korun, bral tedy vklad plus 3x780, celkem 2,640 korun. Jemu a třem dalším,
stokorunovým, jsme vyplatili 5,280 korun. Vedle toho jsme už prohrávali přes 2,500
korun na sólových sázkách...
Bookmakerovou nevýhodou je, že teoreticky může vyhrát jen 100% ze sumy,
kterou na sázkách vybere. Prohrát ovšem může mnohem víc. Riziko se sice snaží
omezit „děláním knihy,“ to ovšem může pouze v případě, že mu to struktura sázek,
přijatých od jednotlivých hráčů, dovolí.
Pro nás bylo v tomto okamžiku klíčové, aby v pátém dostihu netrefil další
favorit, byť stál jen 4:10 – Röpke, znovu vedená Fergem. Na ní dobíhaly další dvě
akovky.
Röpke vyhrála.
V tom okamžiku jsme prohrávali přes 12,000 korun a měli několik dalších
rozběhnutých akovek. Dvě z nich šly na favorita šestého dostihu, Szolnok. Její výhra
by pro nás znamenala prohru dalších 5,000 korun.
Szolnok startovala s číslem dva. Když se bělovlasý stařec zastupující „stát“
postavil tváří v tvář hráčům a černým bukům a do ticha hlubšího než studna na
Karlštejně ohlásil „Dva – jedna – čtyři,“ už jsem se neovládl a hlasitě jsem odfrkl.
Kožíšek se na mě podíval jako bych propadl amoku.
„Dej si sprchu, tupoleve!“ doporučil mi mrazivě. Pak o poznání smířlivěji
dodal: „Co jančíš? Vždyť jde jen o prachy.“
Zapálil si cigaretu a tentokrát zplna zanotoval: Fumááááre, o-ho-ho-hó,
cantááááre, o-ho-ho-hó...“
Do levé kapsy košile si připravil peníze k výplatě sázek a na rty úsměv.
Kožíšek měl pěkný sytý hlas, ale jeho zpěv mi připomínal „Aleluja“ v podání
biblického Joba. Rozdíl byl jen v tom, že Job děkoval Bohu za existenci a Kožíšek
kdovíkomu za existenci na hře. Já se začínal sám sebe malověrně ptát, jestli ta
hráčská existence je až takový nářez, ale najevo jsem to dávat nechtěl.
V sedmém dostihu byl favorit úplně „vykřičený,“ spolehlivý sprinter
Regresszió. Končila ně něj jen jediná akovka (hráčům se zdál být kurz 3:10 přece jen
příliš nízký), ale ta jako sextet potenciálně dělala za vsazené dvě stovky 3,900 korun.
Vsadil ji věčně zesrabený Karfiól, dost možná to byly jeho poslední broky, a tak jsem
doufal, že zesrabí i favorita.
Jeho srab byl proslulý. Kožíšek mi vyprávěl, že před lety trefil Karfiól u
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Hašileho jakési levé pořadí a za deset korun bral svou daleko největší výhru, přes
12,000. Dva talíře si vzal na valchu, hned je ale prohrál a usoudil, že tím jeho brus
skončil, a tak chtěl zbylou desítku uchránit podobného osudu. Kdesi, možná ve
státním podniku Zverex, zakoupil zmiji. Předali mu ji v krabici. Doma odklopil víko,
hodil k jedovatému hadovi peníze a krabici zastrčil pod postel. Už po týdnu si řekl, že
srab mohl pominout, ale jakmile se krabice dotkl, ozvalo se z ní syčení, a tak výběr
škváry moudře odložil na později. Štouchal pak do krabice obden, pořád se mu však
zdálo, že had uvnitř žije a k penězům ho nepustí. Po čtvrt roce hráčského strádání se
konečně rozhodl víko odklopit. Dobře udělal: Had byl mrtvý, peníze živé. A přece to
nebyl zrovna den jeho brusu – Karfól vsadil na šest různých dostihů v Chuchli,
netrefil ani jeden a domů šel vedle bot.
To nám budou dávat do makovice i Karfiólové?, nechtělo se mi věřit.
Jenže Regresszió vyhrál a začínalo to vypadat, že vedle bot půjdeme my.
V dalším dostihu zvítězil favorit Tatárka, v devátém favorit Szájhös.
Prohrávali jsme 29,700 a jako bukové skutečně „umírali s favority“.
Nikdy předtím jsem ani na „Maďarech“, ani v Chuchli nezažil, že by v devíti
po sobě následujících dostizích vyhráli výhradně favorité. Copak jsme neměli jako
bukové matematickou výhodu? Neměli jsme touhle dobou mít spíš rys, než prohru,
nadto rekordní? Možná jsem to v noci originál všechno zesrabil tím, že jsem nesehrál
tu čtvrtou cénku, jak se obával Kožíšek. Ale jak se odsrabit?
Nejhorší bylo, že nám docházely peníze. Při mém dosavadním podílu cirka
10,000 korun na firemní prohře mi přišlo hodně vhod i těch šest set, které jsem
mezitím vyklofnul na uličkách z Doktora Žužu. Jinak mi zbývala poslední rezerva:
dvě pětirublovky, které jsem si uložil do posledních stránek Vědeckého komunismu
podobně jako kdysi Karfiól ke zmiji. Skoro všechny špunty, které jsem za předchozí
týdny nashromáždil důsledným hraním s těmi, vůči nimž jsem mohl uplatnit nějakou
aspoň drobnou herní výhodu, a víc než čtvrtletní příjem mé matky, šly do kufru. Už
jsem skoro neměl čím topit. A topit bude zapotřebí, pokud i v posledním dostihu
vyhraje favorit, Óbor. Pak trefí i zbylé akovky a nás to odpoledne bude stát 47,000
korun.
„To je naše forma,“ postěžoval jsem si Kožíškovi, „že nemáme proti Óbor ani
to tágo, ze kterýho se pustil Lapiduch.
„To už je pryč,“ upozornil mě Kožíšek. A jako by mi četl myšlenky, dodal:
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„Radši mi řekni, jestli máš ještě nějaký broky.“
„Moc ne, šestikilo tady a doma asi tágo. A ty ?“
„Možná bych schrastil tak čtyřku. Brokama z chuchelský firmy topit nemůžu.“
„Ne?“
„Ne.“
Takže to bylo ještě horší, než jsem myslel – i Kožíšek byl skoro plajte a
nemohl by firmu spasit. Na tak vysokou výplatu jsme neměli... A to jsem si ještě
v poledne maloval, jak ze světa politické „normalizace“ uniknu do světa hry a jak se
přičiním, abych tam něco znamenal. Rozhodně jsem nehodlal udělat prince, ani jít do
ilegality – ale budu muset hráčům nějak vysvětlit, že doba, než jim jejich výhry (na
svůj díl budu potřebovat doplatit čtyři a půl talíře) podám, se zřejmě hodně protáhne.
Na Óbor šly tři menší akovky, měli jsme i nějaké sólo sázky celkem zhruba za
2,500 korun. Nejhorší ale byl ten Gulyho septet. Za 350 korun přes jedenáct talířů.
Šest koní mu už trefilo, zbývala jen favoritka posledního dostihu.
Poučen svým chábrem, mlčel jsem. Ale v duchu jsem si opakoval: Vždyť jsem
přece říkal, že z toho dnešního programu favoriti čuměj‘, já to přece... A Topáz jsme
neměli brát vůbec, všechno by bylo jinak...
Tentokrát se minuty vlekly, všechny sázky byly dávno vyplacené i uzavřené a
čekalo se jen na to, jestli buci dostanou definitivně do palice.
„Hele,“ obrátil se na mě Kožíšek, „říkal jsem ti vo tom, jak si jde Roubíček ke
Kohnovi půjčit sáně ?“
„Ne,“ lhal jsem. Pak jsem se s úsilím, které jsem považoval za hrdinské,
pokusil zasmát pointě.
„Vy se tu jen lagírujete,“ přišel k našemu stolu Guly, který mě slyšel. „Hele,
já... bych se z toho akáče pustil. Na Óbor mi drandí skoro sedm talířů v kurzu sedm
fousů, dejte mi je a neznáme se.“
„Máš mě za křapíka, Guly?“ zavrtěl hlavou Kožíšek. „Že nenabídneš nějakou
pokutu.“
„Tak jo, „souhlasil hráč bez otálení. „Dejte mi šest talířů. To je talíř pokuta.“
Líbilo se mi to. Naše prohra by byla šest tisíc, a ne přes jedenáct. A pak i ta
pokuta – na co máme čekat?
Okolo sedící a stojící hráči obrátili hlavy a do rozhovoru se zaposlouchali:
jednalo se o cosi velmi zajímavého.
„Guliáne, co seš to za válce?“ zeptal se Kožíšek a dlouze se podíval hráči do
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tváře. Po pauze pokračoval: „Vidím, že máš sevřený půlky. Ale kdy se ti to povede,
udělat ze tří kil jedenáctku? Víš co ? Drž se.“
„Tak jo,“ souhlasil Gully nepřesvědčivě. „Radši ti dám do palice. Ale rovnou
ti povídám – vyplať mi to pak s úsměvem.“
„To si napiš,“ ubezpečil ho Kožíšek o své připravenosti dostát povinnostem
buka.
Takže sáhne přece jen i na chuchelské broky, pomyslel jsem si. Aspoň
v Gullyho případě... Nechtěl bych být u toho, až to bude Knězovi vysvětlovat.
Nemohl jsem se na to přeptat; Kožíšek se na Gulyho právě obrátil s úsměvem.
Takový nejspíš vykouzlí had, když chce vypadat naivně: „Znáš to, jak si jde Roubíček
půjčit ke Kohnovi sáně ?“
„Znám,“ řekl Guly a šel si sednout.
Telefon nezvonil a nezvonil. Stávalo se, že spojení s Budapeští haprovalo, na
komunikační síť říše socialismu někdy stačil i silnější déšť. Tentokrát ovšem bylo ve
hře příliš mnoho, abychom odalování rozhodnutí odbyli věčným „Víš, jak je to.“
V nekonečných kruzích plulo vzduchem favoritčino startovní číslo: Pět, ve které hráči
doufali, zatímco těžce potlučení bukové je stíhali tejnými kletbami.
Pak telefon v kanceláři vedoucího konečně zazvonil.
Bělovlasý herold tisíců doběhů přišel oznámit ten, který měl pro mě mít
důležitost větší, než kterýkoli jiný. Hráči cítili výjimečnost chvíle podobně, svírat
bookmakery pod krkem rozhodně nebylo běžnou záležitostí. Ticho nás zavalilo jako
lavina. Krev mi zabouchala do spánků.
Někde pitomě zabzučela moucha.
Budoucnost se srazila s přítomností.
Posel řekl: „Čtyři – jedna - šest.“
Trefil Sámán, ze kterého se v noci pustil Lapiduch.

J

„ deme!“, zavelel Kožíšek.
Netušil jsem, kam jít a proč najednou ten spěch, ale podvolil jsem se a
Kožíškovi v patách a daleko před všemi ostatními kvapil ke dveřím. Přes pravé
rameno jsem se podíval na vedoucího kanceláře. Spokojeně přepočítával nějakých
1,400 korun rysu totalizátoru, který na pokrytí nákladů nestačil, ale do „plánované
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ztráty“ Státního závodiště pěkně zapadal.
Naše prohry, ačkoli jsme je do svých plánů nezahrnovali, byly taky přesně
spočítané. V posledním dostihu jsme mohli prohrát přes osmnáct talířů, a kvůli
rozeběhnutým akovkám vyhrát všehovšudy 3,150 kčs. Došlo na druhou možnost:
místo dluhů a problémů s jejich splacením jsem měl jako třetinový podílník v naší
firmě v kapse živé špunty. Dohromady ovšem nedávaly žádnou houžev: přesně 1,650
korun.
Celková firemní prohra byla mimořádně vysoká, přes šestadvacet talířů. Za
jedno odpoledne jsme dosud nikdy neprohráli – a taky nevyhráli - ani čtvrtinu takové
sumy.
Promluvili jsme oba najednou.
Já: „Dnes nám dali do palice.“
Kožíšek: „Takovej mečbol jsme odvrátili... To je hezyk! Vypadá to na zábrus.“
Já: „Zbylo mi jen pár šušní. To bude těžkej odvaz.“
Kožíšek „Co to furt žvaníš o odvazu? Zábrus znamená, že můžeš všechny
oříznout.“
Do ulice Ve smečkách vtrhlo šero. Podél chodníků parkovalo několik
automobilů: domácí škodovky, východoněmecké wartburgy a trabanty, jedna
rumunská dacie. Jejich okna kryla vrstva sazí; pražští řidiči před jízdou zapínali
stěrače, aby přes okna vůbec viděli. Vozovkou se ploužily papíry, od domovních
vchodů vanul zápach moči. Parter tvořily portály prostor skrytých za staženými,
rezavějícími roletami. Po městě jich bylo nespočet, nemálo z nich neslo nápis
ŘEMPO, akronym názvu státního podniku Řemeslnické potřeby. Jenže tolik
řemeslnických potřeb, s nimiž měla disponovat Praha, by nemohla využít ani celá
Eurasie.
„To chceš říct, že to máme jít sehrát na valchu?“, ptal jsem se.
„Taky možnost,“ kývl. Zabočili jsme do průchodu a rázovali směrem k ulici
V jámě. „Ale větší rezóna bude počkat u Nováků na všechny ty střelce, který nás a
ostatní buky dneska potrefovali.“
„Přijdou?“
„Jasně. Kam by šli, když mají tolik střeliva? Koukat na televizi?“
„No, to ne. A když přijdou, tak co?“
„Tak je rozepneme. Hele, vyklofli to z nás. Proč by to měli odevzdat na
estrádě Staýmu Vrbovi? Teď je osm hodin, do valchy daleko. Dáme jim šanci si do tý
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doby trochu zavrtět. “
„Na jakej proces je rozepneme?“
„No, moh bych jim škrtnout kočku.“
„Kočku? To je co?“
„Taková hříčka.“
„A to máš připravený nějaký filé, nebo jim to škrtneš na frontu?“
„Jaký filé, ty magore? Filé nesmíš udělat nikdy, to už by to do tebe příště
nikdo nesehrál. Samozřejmě že to bude na frontu.“
„Tak v čem je ten fór?“
Kočka vypadá, že v ní má poluntér skoro rovnou šanci jako banka, ale to
originál jen tak vypadá.“
„Ale trefit to můžou.“
„Můžou.“
„Takže nám můžou odmontovat i to, co nám ještě zbylo.“
„Selbstverständlich. Ale když trefilo devět favoritů, moh trefit i ten desátej, a
to bys teď byl švarcenégr. A ještě natřenej, žes všechny sázky hned nevyplatil. Dívej
se na to tak, že válíme z ušetřenýho materiálu. Můžeš proválet jen to, co už jsi stejně
neměl. Horší je...“, zamyslel se a odmlčel.
„Co?“
„Horší je, že kočku sice střelci kdysi váleli, ale pak všem došlo, jaká je to
vejpusť. Prostě se to spíchlo.“
„Takže to třeba nesehrajou.“
„Třeba ne. Ale na druhý straně... už jsou to léta. Třeba se mezitím narodili
kořeni, který to neznaj.“
„Pak jim to možná vysvětlej ty, který to znaj“.
„Možná. Ale... to se nedělá, to by bylo šlecht. Tebe taky nikdo nevaroval před
koníkama, no ne? Nechali Fousenku, ať si tě oklofá.“
„Nechali,“ připustil jsem.
„Mohli ale zaslechnout to jméno...“ pokračoval Kožíšek a zadumal se. Pak
došel k závěru: „Kočka tomu teda říkat nebudeme.“
Z ulice V jámě jsme zahnuli doprava a byli jsme ve Vodičkově, dvacet metrů
od vstupu do kavárny U Nováků.
„Jak teda?“
„Bude to... Hra francouzskejch králů! Jo, to by mohlo držet,“ pochválil se.
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„A jak se to válí?“
„Je to jednoduchý. Pro blbce. Naučíš se to i ty.“
„Aha. Dej mi nějaký noty.“
„Hraje se to s žolíkovejma kartama. Můžeš sázet na černou, na červenou nebo
na eso. Nic víc vědět zatím nepotřebuješ.“
Zastavili jsme se před dveřmi k Novákům.
„A co dál?“
„Dál to, že si obsadím nějakej, nejlíp zadní, box. Tam to budu dávat a ty to
jakoby přijdeš válet proti vodě, prostě to šintneš. To, co proválíš ti pak zas vrátím,
vůbec se na to neohlížej. Důležitý je, že jedeš na svůj díl v báře.“
„Každej přece ví, že jsme v chábru – váleli to u nás celý odpoledne.“
„Na Ma-ďar-ech!“ upřesnil Kožíšek důrazně. „Ale kočka, teda... Hra
francouzskejch králů..., to je něco jinýho. Tu jako dávám sám a ty se snažíš odvázat
to, o cos předtím přišel jako buk. Jsi kořen, nikomu to nebude divný.“
„A když to šintnu...“
„Tak se možná jiný kořeni taky čapnou. Zaháčkujeme je... Na Maďarech nás
málem sešmikli. Ale ještě nám dali šanci. Takže už nezdržuj a utíkej prohodit si
všechny love na vojáky a žižky.“
„Kde je mám prohodit?“
„Na Hlavní poště, kde jinde? Říkals, že máš něco jako šestnáctikilo?“
„Asi tak.“
„To by mohlo stačit. Jo – a tentokrát se nijak nežinýruj a když to trefíš,
nenechávej si to pro sebe. Víš, jak to myslím?“
„Jo, asi jo.“
Pokývl a rychle prošel dveřmi.
Rozeběhl jsem se Vodičkovou ulicí směrem k poště. Vyplašil jsem přitom
holuby, kteří vzlétli jako různé budoucnosti.
Poštovní úřednice mi nechtěla padesátikoruny a pětadvacetikoruny vydat.
Upozornil jsem jí nicméně, že je to její povinností ze zákona. Nebyla si tím jistá, ale
nakonec se podvolila.
Cestou zpátky, s hlavou zchlazenou májovým větrem, jsem si přehrával scénu
mezi Kožíškem a Gulym. Šlo nejen o hodně peněz, ale v našem případě i o to, že
v případě vítězství desátého favorita v řadě budeme oba muset čelit hořkým osobním
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potížím. Jistě že Kožíšek musel táhnout, protože Óbor v kurzu 7:10 byla
z matematického hlediska sázkou o něco výhodnější pro nás, než pro hráče. Na druhé
straně: favorité měli neslýchaný brus, proč by neměl vyhrát i další? Vždyť podle
všeho vyhrát měl, když stál méně než pari... Kožich každopádně projevil srdce jako
kníže Rohan... Obstál ve zkoušce charakteru, protože osvědčil kuráž, nejvyšší
hráčskou kvalitu. Jak bych mohl nevěřit, že za to byl odměněn? Takhle si počínal
granát. Budu i já někdy něčeho takového schopen?
V zadním traktu kavárny U Nováků se mezitím Kožíškovi skutečně podařilo
obsadit zadní rohový box. Sobota nebyla tak populární jako pátek, kdy se
uskutečňovaly hlavní sázky na chuchelské dostihy, a tak dva nebo tři boxy zůstaly
volné – můj guru asi za pomoci štígra přesvědčil hráče cenzra, aby se ze strategicky
umístěného boxu přesunuli jinam. Patrně se domluvil i s Lhotákem, jemuž slíbil pinku
– kočka nebyla běžnou komerční hrou; z toho, co jsem se dozvěděl, bylo zřejmé, že se
podobala spíš menší valše - a vrchní číšník tak měl na pinku nárok.
Ačkoli mnoho hráčů už z „Maďarů“ k Novákům dorazilo a další postupně
přicházeli, před Kožíškem seděl jediný, Prckobylka. Sázel pětadvacetikoruny. Hru
jako Labe, díky níž jsme se měli odvázat, to tedy nepřipomínalo.
Mimořádně jsem Lhotáka požádal o panáka stocku, prohodil jsem několik slov
s Citrónem, který předtím jako buk taky zachránil jen poslední broky, pogratuloval
Karfiólovi a několika ostatním k trefě akovek, které mezi sebou ještě obsáhle
probírali, a pozvolna jsem se sunul ke Kožíškovu boxu.
„Hra

francouzskejch

králů!“,

zahlaholil

jsem

směrem

k Masíčkovi,

Peťulákovi, Čontymu a Větrníkovi, kteří nebyli o mnoho starší než já, a tak o kočce
možná taky neslyšeli. Vyjmul jsem z kapsy houžev vojáků a hrnul jsem se ke stolu.
Na jeho desce ležely tři karty: piková desítka, kárová desítka a srdcové eso.
Všech 101 zbylých žolíkových karet měl Kožíšek v paklíku, z něhož rozdal vždycky
jednu kartu rubem nahoru na pravou stranu, druhou, rovněž reversem vzhůru, na
levou. Třetí kartu vyložil před sebe a otočil vzhůru lícem. „Červená!“, ohlásil –
silnějším hlasem, než obvykle, usoudil jsem – a vyplatil Prckobylkovi žižku k žižkovi,
kterého hráč předtím vsadil právě na červenou.
Prckobylka řekl „Drandí“, Kožíšek tedy udělal další cuk. Vpravo, vlevo, lícem
vzhůru doprostřed – zase červená. Prckobylka právě trefil parole, takže na postu už
měl kilo. Pravidla to byla opravdu triviální. Jen mi unikalo, v čem je pozice bankéře
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tak výhodná, jak Kožíšek naznačoval.
Prckobylka si kilo stáhl a na červenou položil vojáka.
„Atandé!“, zavolal jsem a dal vojáka na černou.
Kožíšek udělal cuk. Trefila černá, takže Prckobylkovou sázkou vyplatil tu
moji. „Jede,“ řekl jsem.
Prckobylka tentokrát nic nevsadil. Kdo ví, jestli nepřemýšlel o odchodu.
V dalším cuku trefila zase černá, na mém postu se ocitly dvě kila. „To je hamtárna,“
drcnul jsem do přihlížejícího Masíčka. „Kilo do ruky, kilo jede.“
Prckobylka poslal žižku na červenou.
V dalším cuku trefila znovu černá. „Pojď domů!“, vypískl jsem - tak člověk
oslavoval koně, na něhož si vsadil a který se těsně před cílem ocitl ve vítězné pozici.
Pak se mi vloudila vzpomínka na maďarské klusáky, takže jsem pro jistotu přidal
ještě totéž maďarsky: „Gyere haza, lovam!“
Kožíšek vzal moje peníze do ruky a tázavě se ke mně obrátil.
Jede, Kožich-bácsi!“ hlásil jsem mu bujaře.
K Masíčkovi se přidružili dva nebo tři další hráči a se zájmem hru pozorovali.
„To je co?“, ptal se mě Alkoholik.
„Hra francouzskejch králů,“ informoval jsem ho. „Taková rozcvička, ale dobrá
masírka.“
Než jsem to dořekl, trefila černá zas. „Tři kila do packy, kilo jede,“ hulákal
jsem.
Alkoholik došel k názoru, že černých už trefilo až dost a poslal kilo na
červenou. Větrník se k němu přidružil. Prckobylka vsadil na červenou vojáka.
Červená trefila.
„Žeró – edidó“, prohlásil Kožíšek.
„To je co?“, chtěl znovu vědět Alkoholik.
„Něco francouzsky. Myslím ‚pěkně sehraný‘ nebo tak nějak,“ odpověděl jsem
mu a podal Kožíškovi tři vojáky: „Černá.“
„Červená jede,“ řekli všichni tři, kteří ji předtím trefili.
„Atandé!“ ozval se za mými zády Peťulák. „Dvě kila na červenou.“
Vzpomněl jsem si na první lekci francouzštiny, kterou se právě začínala
zabývat má sestra: „Moasenéze-batéze!“ řekl jsem hodně nahlas a podal jsem
Kožíškovi dalšího vojáka.
Vedle mě se objevil Na vrata a ptal se: „Cos mu to hlásil?“
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Pokud jsem si to dobře pamatoval, tak „kombajn“, ale tím jsem ho nechtěl
rozkolísat. „Mazadlo, kořene!“, sdělil jsem mu a dodal: „Stará hra, starý hlášky.“
„To se musím naučit? Jako Atandé?“, ptal se Na vrata.
„Vůbec ne. Stačí to sehrát. Dáme Kožichovi do makovice. Zkejvni se v tom
taky, dokud má ještě nějaký broky.“
„Atandé!“ řekl Na vrata a podal Kožíškovi kilo: „Červená.“
„Ještě vojáka na černou,“ nedal jsem se.
„Atandé,“ ozval se za mnou někdo. Měl jsem dojem, že Guly.
O půlhodinu později už to hra jak Labe byla.
Se svými padesátikorunovými sázkami jsem dávno musel uvolnit místo větším
válcům. Dostat se k možnosti vsadit si bylo čím dál obtížnější, chumel těl kolem
Kožíškova stolu bobtnal. Šel jsem za Lhotákem s nabídkou, že budu průběžně
sčihovat jestli nejde vejška.
Pokrčil rameny: „Jsou to jen kamarádi mezi sebou.“
Vrátil jsem se do rohu místnosti a chvíli tam bezradně přešlapoval.
„To není žádná hra francouzskejch králů,“ vysvětlil mi Karfiól. Zašel se do
Kožíškova boxu podívat a teď osamoceně a tesklivě upíjel kávu u jednoho ze stolů,
které se uprázdnily, protože hráči dali přednost svižnější hře. „Je to kočka.“
„Kočka?“, nechtěl jsem věřit. „A co?“
„To je pro poluntéra normální vejpusť.“
„Jaká vejpusť? Během chvilky jsem vyklofnul talíř,“ lhal jsem.
„Řeknu ti, proč,“ začal Karfiól. Ale už jsem si to nedoposlechl. Kožíšek ve
svém boxu vstal a kýval na mě: „Jestli to neválíš, můžeš mi helfnout. Pojď to
vyplácet. Když mě neoříznou, dám ti dvě kila.“
„Tři, když to není na tuty.“
„Jsi pěkná ventra“, řekl Kožíšek nelibě. “Platí.“
Vyplaceče bylo očividně zapotřebí, postů už bylo příliš mnoho a Kožíšek si
hlavně musel hlídat karty.
Začínala nová tálie. Na znamení, že Hra francouzských králů je naprostá
rovina, a že ho nikdo nemůže právem obvinit, že je skladatel, případně Gejza Dusík
(ten, kdo karty nelegitimně skládá tak, aby jejich sled byl pro něho příznivý), nabídl
Kožíšek po zamíchání paklík karet k sejmutí. Baron, usazený v první řadě, je sejmul.
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Úlohu vyplaceče mi v kočce oproti tetě usnadnilo to, že posty byly jen tři,
karty nemohly močit, takže odpadala nutnost vrátit z každé sázky polovinu, a pak i to,
že Kožíšek předtím vyhlásil, že marky platí jen na pětirublech. Obtížnější bylo
zachovat ledový klid a nespíchnout, že ve skutečnosti nejsem najatým vyplacečem, ale
šábistou v bance, pro něhož jsou výsledky jednotlivých cuků svrchovaně důležité.
Umínil jsem si, že za každou cenu obstojím – selhání by mi Kožíšek rozhodně
neodpustil a napříště nejspíš vyplivnul. Jedu v tom z ušetřenýho materiálu, opakoval
jsem si usilovně.
Se začátkem nové hry mi poluntéři podávali sázky na obě barvy. V prvním
cuku trefila červená, ve druhém rovněž, ve třetím zase. Pro čtvrtý cuk vytrvali hráči u
obou. Trefila černá. V dalším cuku znovu. Vyplácel jsem trefy na červené penězi
vsazenými na černou a opačně, stahoval jsem menší posty na esu – tyto sázky, jak
jsem si v úvodu všiml, se v případě, že bankéř otočil lícem vzhůru eso, vyplácely
desetinásobkem vkladu.
Postupně trefilo mnohem víc červených než černých, a tak s koncem balíčku
začali hráči preferovat černou. Kupodivu ale valnou většinou trefovala nadále
červená. Házel jsem bankovky vedle sebe, na úzké, koženkou polstrované sedátko a
po každé tálii je rychle rovnal a rozděloval. Nahoru jsem dával kila, dospodu vojáky.
Nebyl čas na počítání, ale bylo jasné, že banka jde nahoru.
Čas od času Kožíšek nějaké broky pokud možno nenápadně odbrémoval do
některé ze svých početných kapes.
„Pěknej kynetín,“ dával se slyšet Baron, jemuž to zpravidla neuniklo.
K největšímu kynetínu docházelo tehdy, když trefilo eso. Vypláceli jsme sice
desetinásobek toho, co na ně poluntéři vsadili, ale stahovali jsme obě barvy – asi tak,
jako když v ruletě netrefí jedno ze šestatřiceti černých nebo červených čísel, ale
zelená nula. Tady ovšem mezi sto a jednou kartou ve hře figurovala možnost trefy
sedmi es.
Na eso obvykle sázel nejvěrnější příznivec outsiderů, Kakraholtík. I to byla
vejpusť, protože z hlediska pravděpodobnosti svého uskutečnění nemělo stát eso 9:1,
nýbrž 12:1, přesto si hráči někdy svou sázku na barvu pojišťovali ještě menší sázkou
na eso. Jestliže však trefila opačná barva, prohrávali dva posty.
„Prohoď

mi

pětirublovku,“

podal

mi

před

začátkem

jedné

tálie

pětisetkorunovou bankovku s obrázkem slovenského partyzána Karfiól. Překvapeně
jsem k němu zvedl oči: nechtěl mi snad předtím vysvětlit, jaká je kočka vejpusť?
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Věděl, na co myslím, a tak mi rovnou řekl: „Nic jinýho tu teď nejede. A hra je
jako Labe. Vojáka na eso.“
Dával jsem si záležet, abych všechny posty vyplácel rychle a přesně. Těšilo
mě, že nedělám chyby. Nepromluvil jsem za celou dobu ani slovo, byl jsem stroj.
Něco občas řekl, mezi táliemi, spíš Kožíšek – výhradně ovšem „francouzsky“.
Najednou promluvil až vrchní číšník Lhoták: „Končíme, sportovci“.
Podíval jsem se na hodinky. Je to možné? Za deset minut dvanáct?
„Tak tři poslední,“ oznámil Kožíšek. Nikdo neprotestoval. Ve státem
spravovaném podniku, jak všichni chápali, bylo stanovenou zavírací hodinu nutné
dodržet. Ostatně, kdo chtěl jít po odvazu, mohl odjet pružit to na valchu.
Sázky se přesto zvýšily, původních vojáků a žižků bylo málo, někteří válci už
sázeli po pětirublech a sem tam i po talíři.
„Syl-vú-plé,“ řekl Kožíšek, rozhlédl se po poluntérech a když viděl, že
všechny sázky pro první cuk jsou zřejmě uzavřeny podle jejich přání, dal jednu kartu
doprava, druhou doleva a třetí otočil lícem vzhůru. Červená...
O deset minut později podělil Kožíšek hráče velkorysými štígry - To se chce
rozdat?, Co dal na Maďarech kdo nám? ptal jsem se v duchu s vědomím, že třetina
těch peněz jde z mého – a odešel vyrovnat závazek vůči Lhotákovi. Kolik mu dal
jsem nedokázal odhadnout, ale číšníkovo „Služebník!“ se ozvalo, zdálo se mi, ve
skutečně procítěném tónu. Možná v tom byl i náznak, že jinému, méně štědrému
hostu, dávat kočku v kavárně, kde jsou hazardní hry zakázány, zřejmě hned tak
nedovolí.
Hráči odcházeli na valchu. Odběhl jsem na záchod a svou přítomnost tam jsem
protáhl, abych svou konexi s Kožíškovou bankou zbytečně nezdůrazňoval. Když jsem
se vrátil, byl U Nováků už jen Lhoták, který právě zhasínal poslední zářivky. Jinak
nikdo.
Vyšel jsem před kavárnu. Ovanul mě noční vzduch, tak čerstvý, že foukal
snad z nějaké jiné planety, z Ameriky, nebo aspoň z Tuzexu. Po ulici se klátili tři
opilci, kteří právě opustili nedalekou pivnici Branický sklípek a pokoušeli se notovat
píseň Náš tatíček Masaryk. Dvoučlenná hlídka Veřejné Bezpečnosti proti tomu nic
nenamítala, mladíci v zelených uniformách si o něčem povídali. Jinak už tu byl jen
taxikář za volantem černé volhy a před vchodem do Čínské restaurace dvě
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holanďanky, z nichž jedna bloumající policisty s hodnostmi rotných zdvořile
pozdravila: „Brej večír, pane poručík!“
V rozpacích jsem se pokusil aspoň si protáhnout zdřevěnělá záda. Ze vchodu
do pasáže, teď zakrytého spuštěnou mříží, krátce zaplálo světlo sirky a zapálilo
cigaretu. Na druhém konci cigarety byl Kožíšek. Vyšel směrem ke mně a řekl:
„Kapku jsme se zabrousili. Jdeme to rozšábovat.“
„Kam?“, chtěl jsem vědět a snažil jsem se srovnat s ním krok.
„Těžká věc. Skoro všude je zavřeno. Můžeme do Téčka, ale tam by si mysleli,
že jsme přihřátý. Můžeme do Alcronu, ale když tam vytáhnu ty broky, budou si
myslet, že jsme je někde lízli. Stejný v drožce. Můžeme i na valchu, ale tam bychom
spíchli, žes v tom taky kejval.“
„Takže?“
„Na poštu. Půjdeš se zeptat, kde maj nějaký cizí telefonní seznamy, třeba
budapešťský. Až ti to řeknou, zavřeš se do telefonní budky a já tam přijdu za tebou.“
Přišel.
Když za sebou zavřel dveře, sotva jsme se tam směstnali. Přesto se mu nějak
dařilo sunout ruce do kapes a vytahovat peníze. Na maličký pultík pod telefonním
aparátem položil balíček banovek, pak druhý, třetí. A další. Když jsme je spočítali,
došli jsme k částce 33,175 korun.
„To je dobrý,“ řekl jsem. „Proti jsem vyklof tadyto kilo a tadytoho žižku.“
Takže dokupy třicet tři talířů a tři kila. Dělitelný třema.“
Kožíšek mi podal 11,100 korun československých, odvaz s máslem, největší
transfuzi mé dosavadní hráčské kariéry. „Šintnuls to fajnově,“ pochválil mě.
„Hra francouzskejch králů... tu bychom měli dávat každej den,“ nadhodil
jsem.
„Vůbec ne,“ odpověděl vážně. „Máš v tom moc velkýho fóra. Kočku si
schovej na extrovní dny. Dnes po Maďarech takovej byl. Doufej, že hned tak
nebude.“
„Když myslíš,“ řekl jsem zklamaně.
Otevřel dveře od budky. Vyšli jsme ven, já s telefonním seznamem Budapešti,
která si vzhlem k jeho objemu říkala villágváros, světové město, zřejmě právem.
„Ta Óbor nás zabrousila!“ řekl Kožíšek zvesela. „Originál! Teď to můžem jít
pořádně sehrát!“
„Sehrát? Sotva vidím.“
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„Ale jseš v laufu, copak ses někdy vyhrabal z takový díry?“
„Ne. A to mi stačí. Zejtra je Chuchle.“
„Dneska. Ale mezitím je valcha. U Starýho Vrby, hlásil mi to Bohata. Tam
bejvá palba jako u Verdunu.“
„Nejdu. Plivačka. Nech mě žít.“
„Tak tobě je lauf dobrej jen k odvazu? No, je to na tobě. Nemusíš tam, protože
v tý kočce jsi jako nekejval a viděli tě, že to válíš proti. Teda jen prcáš. Ale proti,
takže gut.“
Měl se k odchodu. Pak se zarazil: „Co je to moasenéze-batéze?“
„Mazadlo, kořene, co jinýho?“ odpověděl jsem mu s vážným výrazem.
„Jo, to bylo dobrý, to si budu pamatovat,“ zasmál se potichu, už v chůzi ke
dveřím.
Šel jsem opačným směrem: vrátit ten telefonní seznam. Za přepážkou
klimbala úřednice. „Děkuju,“ řekl jsem jí, „ale strejda tam není. Asi mu ještě nedali
telefón.“
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Příběh zvenčí

Vnitřní emigrace
O víkendech vylidněná metropole svědčila o lidské snaze vymanit se
z mocných a napohled inertních strukturálních sil, ustavených „normalizačním“
režimem, nadmíru výmluvně. Prostor, do něhož lidé hleděli unikat před útlakem
zbavujícím jednotlivce hodnoty a významu, byl ovšem fyzicky značně omezený.
Někteří zmizeli do „podzemí“, například jako tajně vysvědcení kněží, případně autoři,
překladatelé či šiřitelé samizdatové literatury. Mnozí však „svůj“ prostor nalezli mimo
město, za ploty a zdmi soukromých pozemků kolem chat a chalup.
Ladislav Holý uvádí, že zatímco „v roce 1934 vlastnili obyvatelé Prahy 3,000
chat, v roce 1974 jich měli jen ve středních Čechách více než 65,000. V celých
Čechách bylo v roce 1967 na 110,000 chat, už o tři roky později dosáhl jejich počet
150,000. Vedle toho bylo v době pádu komunistického režimu používáno výhradně
k rekreačním účelům 52,622 chalup a 128,120 rekreačních bytů. Chaty, chalupy a
rekreační byty užívalo v českých zemích 452,080 domácností (2001: 140).
Především tam se vlastní společnosti nedůvěřující Češi stahovali o státních
svátcích a „dnech pracovního volna“, tam poslouchali česká vysílání „štvavých
vysílaček“, vyměňovali si své skutečné názory s pečlivě vybranými přáteli a
naslouchali západní populární hudbě i nahrávkám českých rebelů, zejména
zpívajícího básníka Karla Kryla, který nabádal bratříčka, aby „zavíral vrátka: Tato
noc nebude krátká.“. Sami také mnoho zpívali, zejména u večerních ohníčků; soudím,
že by stálo za pokus tento svérázný repertoár zmapovat a z písní modulujících do
refrénů typu Stavěli jsme mrakodrap z ukradenejch cihel nebo Až budou naše tanky
pálit na Moskvu sestavit přinejmenším etnograficky cenný zpěvník.
Oblibě se těšily i vodácké tábory, zejména na Lužnici a Vltavě, případně
„čundry“ a jiné podoby pobytů v lesích a na horách. Nejeden aktér, přes týden pevně
usazený v režimních strukturách, se tu namísto Jana či Karla stával Johnem nebo
Charliem, případně, inspirován literaturou KOD, Šedým vlkem, jehož ústy horoval
pro staré skautské ctnosti odvahy a cti. Jiní se družili zejména v těch zájmových
organizacích, které byly ideologickým dohledem státostrany zatíženy jen formálně, a
věnovali se horolezectví, entomologii, ornitologii, filatelii, numismatice nebo třeba
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jazzu.
Zápas

občanů

„normalizovaného“

Československa

v sedmdesátých

a

osmdesátých létech dvacátého století proti přeměně ve vzájemné repliky se postupně
stává předmětem zájmu sociologů i antropologů. Ti pracují se spontánně ustaveným
místním pojmem „vnitřní emigrace“ (Wheaton 1992: 9), případně mluví o útěku či
eskapismu. Taková práce by však po mém soudu měla zohlednit specifiku vytčeného
fenoménu, a tak bych pro strategie úniku ze systému - který aktér fyzicky neopouští rád použil a rozvinul Appaduraiovo rozlišení výrazů „fantazie“ a „imaginace“ (1996:
6).33
Fantazie má snový výměr, je to soukromý únik do světa vlastních představ,
který

nepředpokládá

možnost

změny.

Návrat

ze

světa

fantazie

postrádá

v každodenním světě konsekvencialitu, fantazie proto nabízí jízdenku k výletu zcela
bezpečnému. Právě tyto rysy jsou charakteristické pro eskapismus. Imaginace je
ovšem kolektivní a zajisté nikoli bezpečná, neboť je „pevným základem pro akci, a
nikoli pro pouhý únik“ (Appadurai 1996: 7). Jaká je ve světle zmíněného rozvržení
pozice hazardního hráče? Soudím, že ačkoli změnu systému deklarativně nenavrhuje
a najednou se dokonce snaží s ním co nejnenápadněji splynout, svým konáním jej
odmítá a rovněž se vystavuje následkům, které z tohoto odmítnutí plynou. Hráč
neuniká do svého alternativního světa zdánlivě, nýbrž skutečně, neboť pouze tam
může najít prostor k „explicitnímu sebe-vytváření a projevit sebe-střednou vůli“
(Papataxiarchis 1999: 167), která je antitezí k pasivnímu přijímání osudu. Jeho život
je organizován tak, že jeho těžiště spočívá v herním habitu. „Obyčejný“ svět, na rozdíl
od světa numismatika, chalupáře nebo „Charlieho“, je pro něho pouze světem
doplňkovým; pobyt v něm je nejlepší prospat.
Svět socialismu sám sebe reprezentoval jako „svět práce“. Namísto „občanů“
figurovali v jeho zákonech „pracující“: kdo se „soustavně vyhýbal poctivé práci“, byl
„příživníkem“ (Trestní zákon 140/ 1961 Sb., § 203) a vystavoval se trestnímu postihu.
Komunisté se vzájemně zdravili „Čest práci!“ a mezi hrdiny čítanek figurovali
především úderníci. Dostávali vyznamenání „Hrdina socialistické práce“ (Vládní
nařízení č.34/1959 Sb.). Denní tisk nepřetržitě vyzýval ke zvýšení pracovního úsilí a
„kryté prací lidu byly v době centrálního plánování i bankovky“ (Tůma 2003: 22).
33

Za upozornění na zmíněné rozlišení děkuji kolegyni z Fakulty humanitních studií UK, Marii
Heřmanové.
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Vymezovat se vůči takovému paradigmatu hrou, tedy činností, která nic
neprodukuje, bylo právě v prostředí socialismu volbou životní alternativy s očividně
radikálními parametry.
„Hra je výsměchem práci,“ poznamenává Caillois (1998: 161) a tentokrát
s ním musím plně souhlasit: vysmát se práci pro socialismus jsem považoval nejen za
morální, ale zároveň i za výraz duševního zdraví. Jako hráč jsem spolu s dalšími hráči
byl do hloubi duše přesvědčen, že darební a šílení jsou ti, kteří pro něj pracují.
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Financování hráčského světa
Hráčský svět nic neprodukoval.
Tím méně peníze, bez nichž se ovšem jako bez svého média nemohl obejít. Z
„obyčejného“ světa je bylo nutné na hru převést.
Nebylo to snadné: státem vyplácené měsíční platy zpravidla sotva pokrývaly
běžné životní náklady, ať už byl člověk listonoš nebo vědec.
Důchodce byl odsouzen k chudobě – v roce 1972 činil průměrný starobní
důchod 905 kčs (Statistická ročenka 1973: 539). I na nich ovšem socialismus ušetřil,
protože jeho největší investice – do pěti severočeských hnědouhelných elektráren –
napomohly tomu, že průměrná délka života českých mužů byla o čtyři roky kratší než
sousedících Rakušanů či Němců; „mezinárodní měření ekologické zátěže v 31 zemích
postavilo Československo (v roce 1980) na tristní první místo na světě“ (Křen
2006:888). I proto stojí za pozornost, že mnozí hráči dávno důchodový věk překročili,
a přesto byl takřka každý z nich schopen se do hry prostřednictvím peněz registrovat
zas a znovu – jak to dokázali, nevím (tehdy jsem se po tom neptal a dnes už nemám
koho).
Kromě příjmu z důchodů a ze zaměstnání měli mnozí občané Československa
příjmy z šedé ekonomiky: například důchodce se mohl jít postavit do některé
z mnohahodinových front a tam „držet místo“ pro někoho, kdo měl zájem o to, co
bývalo k mání na druhém konci té fronty (například zájezd se společností Rekrea do
Jugoslávie) a obdržet za to nezdaněný honorář. Opraváři Obvodního podniku
bytového hospodářství a zdravotnický personál brali rovněž nezdaněné úplatky,
prodavači v obchodech čachrovali se zeleninou nebo masem, dělníci v továrnách ve
velkém rozkrádali materiál a nástroje... všeobecně se říkalo „Kdo nekrade, okrádá
rodinu“. Nikdo se nad tím příliš nepozastavoval, protože cynismus takového postoje
relativizovala situace, v níž se lidé nacházeli: Jestliže jim socialismus kradl životy,
docta ignorantia jejich konání je ponoukala, aby se cítili oprávněni ukrást socialismu
aspoň tabuli vlnitého plechu či krmení pro domácí zvířata, anebo pobírat plat
především za to, že v kancelářích místo práce co možná nejčastěji lelkovali u kávy.
Stávalo se, že některý z hráčů obdržel dědictví nebo jiný nečekaný příjem,
k tomu však docházelo je velmi zřídka.34 Pravidelnější bylo oživení, které se dostavilo
34

Mé vlastní příjmy pocházely od poloviny sedmdesátých let zejména z honorářů, které jsem
dostával od vydavatelů dostihových časopisů z Velké Británie (British Racehorse), USA (The
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s příjezdem světskejch, jinak zaměstnanců podniku Cirkusy a varieté – po skončení
sezóny, někdy dílem strávené v cizině, především v Sovětském svazu, jezdili svá
zvířata svěřit zimovišti v Horních Počernicích. Peníze mívali, srdce rovněž a někteří
se uměli i zabrousit. Podobně, po sezóně, si občas přišli zavrtět i relativně bohatí
ligoví hokejisté nebo fotbalisté, mezi nimi československý reprezentant a vášnivý
hráč proti vodě, Láďa Vízek. Kromě sportovců se nárazově objevovali i členové
některých populárních hudebních skupin...
Ani drobné poziční výhody a rozličná přilepšení, ani rozličné jednorázové
transfuze však nemohly hráčský svět, který měl své náklady, trvale financovat.
K hazardní hře ovšem tíhli nejen lidé s legálními či aspoň pololegálními
příjmy, ale ve značné míře i ti, kteří považovali „normální“ svět za loviště, do něhož
z herního světa vyráželi a bez skrupulí ho plenili.
Zatímco ventry lovily ve vlastním hráčském prostředí, do širého terénu
vyráželi šméčkaři. Po hostincích, nádražích a na kterémkoli místě, kde se narodil
potenciální kořen, nabízeli rozličné hry. Ty však jako hry pouze vyhlížely, protože o
jejich výsledcích nerozhodovala náhoda, ale zručné prsty a „upravené“ herní
prostředky.
Šméčkaři operují v mnoha místech světa. Soudím, že i rozličných dobách:
Koncem devadesátých let minulého století odhalil archeologický průzkum staveniště
plánované kancelářské budovy v pražské Vladislavově ulici čtyři sta let staré hrací
kostky. To by samo o sobě sotva stálo za zmínku, kdyby pozorný archeolog nezjistil,
že tyto kostky byly loaded, cinknuté – nepochybně používané k podvodům
rudolfinských šméčkařů.35 A podobné pasti strojili důvěřivým ne-hráčům například i
šméčkaři v roce 1791; vyhláška zemského gubernia z onoho roku připomíná starší
zákazy hazardu „o to spíše, poněvadž mnozí vytvořili z tlupy dvaatřiceti loupežníků
nástroj a odírali jím nezkušené na nahé tělo“ (Omasta 2005: 43).
Mezi „hrami“ nabízenými šméčkaři projevují podivuhodnou životaschopnost
zejména skořápky, v argotu častěji označované jako víka. Varovné edikty proti nim
vydávali už římští císaři Vespasián a Titus. Marně. Dávač tu pracuje se třemi
Thoroughbred Record) a Austrálie (Racetrack), kam jsem psal především články o dějinách turfu.
V roce 1982 mi pražské nakladatelství Olympia vydalo knihu na totéž téma, Království za koně. Po
exemplárním vyloučení z fakulty jsem střídal formální zaměstnání, až jsem zakotvil ve výrobním
podniku Svazu invalidů, kde jsem kromě jiného vyráběl z pivních zátek suvenýry v podobě zajíců.
35

Archeologické nálezy samozřejmě zahrnují i hrací kostky rovné. Stojí za zmínku, že ty nejstarší
odkazují k dobám dávno před příchodem Slovanů na dnešní území České republiky, jak o tom svědčí
hrací kostky ze Stradonic, někdějšího keltského oppida (Wittlich 1998: 157).
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ořechovými skořápkami (v modernější době se přešlo na víčka od plastových lahví).
Pod jednu z nich schová kuličku. Sázející má určit, pod kterou. Zdá se mu to být
snadným úkolem – „viděl,“ kam dávač kuličku umístil. Proto si rád vsadí…
Kabinetní ukázku skořápkářství jsem viděl na podzim 1971 v kavárně Uran
(rozlehlý prostor v prvním patře domu číslo 44 ulice Na Poříčí, naproti Bílé labuti;
shromažďovalo se tam ještě více hráčů než U Nováků). Jakési příchozí z venkova (do
Bílé labutě, tehdy největšího obchodního domu v zemi, jezdívali nakupovat) strhl ke
hře šméčkař zvaný Paluska; dával jim víka na kulečníkovém stole. Kořeni byli ovšem
opatrní, sázeli za málo a nechtěli se pořádně rozepnout. Dokud se nerozepli, musel je
dávač nechat občas vyhrát – aby nabyli dojmu, že vyhrát mohou. Paluska si
objednával jednu vodku za druhou a zanedlouho bylo všem „jasné,“ že je na mol.
Když vypil osmou vodku (zda to nebyla jen voda, nemohu ovšem dnes ověřit), střelil
po mně pohledem: „Ne abys mě spíchnul, myšáku !“ Pak se svalil pod stůl. Zatímco
nehnutě ležel, nadzvedli družstevní zemědělci všechna víka a zjistili, že kulička je pod
tím nalevo. Také oni se po mně podívali: „Ne abys nás prozradil, čumile !“ Pak na
levé víko vsadili (tuším všechny) své peníze a začali Palusku budit. Konečně se jim to
podařilo. Ukázali na levou skořápku. Dávač se jich několikrát zeptal, jestli je to
opravdu ta, na kterou chtějí vsadit a mumlal cosi jako „proč najednou tolik peněz?“
Ubezpečili ho, že sázejí po dobrém rozmyslu a že je to přece hra, v níž žádné limity
nebyly stanoveny. Kdyby snad neměl na výplatu, varoval ho největší z nich, musel by
čelit nepříjemným následkům.
Paluska jim ukázal, že na výplatu má. Tak ho to vyčerpalo, že spadl pod stůl
znovu. Kořeni ho z podlahy zdvihli... konečně došlo k rozuzlení. Dávač nadzvedl levé
víko. Kulička pod ním nebyla. Nacházela se, jak vzápětí demonstroval, pod tím
prostředním. Družstevní zemědělci si to neuměli vysvětlit, v té chvíli se však na scéně
objevil obrovitý chasník zvaný Žaloudek a s dojemnou starostlivostí („Neměl bys to
chlastat, pasdráte,“) Palusku odvedl. „Nezkušení, odření na nahé tělo“ chvíli
debatovali, zda se mají obrátit na vedení restaurace nebo snad na policii, ale pak
zřejmě usoudili, že by těžko vysvětlovali, proč byla kulička jinde, než měla být, a
proč do hry vůbec vstupovali. Zakrátko se vytratili.
Událost to byla poněkud výjimečná – Paluska a Žaloudek se kořenům vesměs
vydávali naproti, mimo hráčské kavárny. Obvykle přibírali do party ještě třetího
(nejčastěji Paluskova syna) – toho nechávali vyhrávat všechny peníze, které kořeni
prohráli. Třetí šméčkař posléze odešel a ti zbylí dva mohli oříznutým kořenům tvrdit:
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byla to hra ! Vy jste prohráli, ale ten chlapec, co odešel, vyhrál. My jsme tedy
nevydělali nic, co po nás chcete ?
Hra to pochopitelně nebyla; dávač pružnou kuličku (Paluskův synek je
vyřezával z houby na mazání školních tabulí) při odklápění víka vždycky
nepozorovaně vzal a přemístil tam, kam potřeboval. Důležité bylo jediné: kořeny
najít, inspirovat a pak nemilosrdně oříznout.
Jiným klasickým šméčkem byl šipl (v anglosaském světě se mu už několik set
let říká three-card monte). Dávač má tři karty, například dvě dámy a žolíka. Karty
nejprve ukáže lícem navrch, aby všichni viděli, kde je žolík a kde dámy. Pak karty
rubem navrch prohazuje, položí a vyzve hráče k sázce. Úkolem sázejícího je určit,
která z karet ležících na stole (na víku popelnice, na schodu v parku, na nádražní
lavičce – kdekoli lze najít kořeny) je žolík. Sázející, na rozdíl od skořápek, má určitou
reálnou šanci, protože hodnotu karty nedokáže změnit sebešikovnější šméčkař;
ostatně, sázející si kartu vesměs smí sám otočit. Trik je jen v šikovnosti dávačova
prohazování karet – sázející je veden k tomu, aby si myslel, že vidí něco, co ve
skutečnosti nevidí.
Stejně jako víka jsem později viděl šipla dávat na 45. ulici na Manhattanu,
nedaleko klusáckého závodiště Vincennes u Paříže, v Miláně, před hotelem Imperial
v Ostravě, v Nairobi. Tam všude pracovali šméčkaři v partě, která obvykle zahrnovala
dávače, ramena (fyzicky zdatného dohližitele nad „klidem“) a vyhrávajícího šintaře.
A velmi často i nějakou ženu, která v případě, že kořeni byli jak rozzlobení, tak
fyzicky nebezpeční, začala hystericky vřískat „Policie !“ a dávat tak signál ke
všeobecnému úprku.Taková žena nicméně vstupovala do situace až jako poslední
trumf, jako záchranná brzda. Dřív než ona dal zpravidla záminku k pozdvižení ještě
další šméčkař jedoucí v procesu. Začal se o cosi přít a byl tak hlučný, že dávač,
s poukazem na nebezpečí nežádoucí pozornosti ze strany policie, „musel“ hru ukončit
(a „vyhrané“ peníze odbrémovat, odeslat do bezpečí). Této taktice se říkalo fórová
můra.
Skořápky a šipl, přestože si dokáží nacházet stále nové kořeny takřka kdykoli a
kdekoli, jsou nicméně příliš „vykřičené“. (Za „hru, v níž rozhoduje náhoda“ je kromě
kořenů považuje, pokud se mi podařilo zjistit, pouze Clifford Geertz ve své zprávě
z Bali [2000: 481]). Znají je i policisté a jejich provozování brání jako trestnému činu
podvodu, a to i v těch legislativních prostředích, kde hraní o peníze je obecně legální.
Šméčkaři se proto uchylují i k subtilnějším strategiím.
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Příběh alespoň jednoho šméčkaře se teď pokusím krátce nastínit.36
Po absolvování osmi tříd základní školní docházky vstoupil patnáctiletý
Klokan do učení na číšníka. Na praxi docházel do hotelu Ambassador, kde „pinglové
nechtěli pinglovat, ale pořád mezi sebou něco vrtěli – karty i sudá-lichá na
bankovkách.“ Noc co noc chodili na tetu. Aby měli na hru peníze, vydávali se do
různých hostinských zařízení v okolí Prahy a snažili se najít kořeny. Klokana s
dětskou tvářičkou si vyhlédli a zacvičili jako šintéra.
Parta sestávala z muže zvaného Kosan a z ramen, jimiž byl „Kolman, mistr
republiky v karate. Jeho parádním kouskem bylo, že z otočky dokázal člověku
ukopnout od huby cigáro.“
Šméčkaři měli široký repertoár. Kromě skořápek (Klokan jim vyřezával
kuličky z molitanu matrace, na níž spal v internátě) dávali i šipla. Klokan měl „asi sto
let starou koženou bundu, o pět čísel větší, s kapsou na břiše.“ Do té dával peníze.
„Když jsem vypadal jak těhotněj, byli jsme v lahodách. Jednou někdo řek‘, že
vypadám jako těhotněj klokan, a to už mi zůstalo.“
Jestliže se skořápky a šipl ukázaly jako neperspektivní, dávala parta zeppelin.
Byla to rovná hra, až na to, že tam, kde měli poluntéři brát podle matematické
pravděpodobnosti své trefy výhru v kursu 5:1, nabízela jim banka jen 2:1 (vlastně
něco jako státní loterie – podle hráčů megašme). Hráli to jen proto, že si správný kurz
neuměli spočítat.
Velmi často se Klokanova parta spokojila s tím, že dávala gotes. To už byla
hra na pomezí valchy, ačkoli tak málo výhodná pro banku jako teta přece jen nebyla.
Její obliba v českých hospodách nicméně byla značná; gotes znali v každé vesnici.
Gotes, zkratka původního německého názvu „Boží požehnání“ se hraje
s jednohlavými mariášovými kartami. Hráči pokládají své sázky na plátýnko, na němž
je přišito všech 32 mariášek (ve čtyřech řadách po osmi kartách – vodorovně jsou
karty seskupeny podle barev, svisle podle hodnot; extrémně vlevo jsou esa, extrémně
vpravo sedmičky). Druhá sada mariášových karet se zamíchá, dávač ukáže dvě karty
jako „tip“ – na ty se nesází. Po ukončení sázek bankéř postupně „vyjede“ sedm karet.
Nejdůležitější je ta sedmá, haupt-trefa; sázející dostává desetinásobek vkladu.
Interview s mužem známým mezi hráči jako Klokan jsem uskutečnil v Praze 26. května 2006,
týkalo se vzpomínek na 70. léta 20. století.
36
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Rovná matematická šance mezi hráčem a bankou by vyžadovala poměr 30:30,
v gotesu mluví v bankéřův prospěch poměr 28:30. Na rozdíl od tety nemůže hráč
tomuto rozvržení nijak uniknout, a tak je ohromná obliba „gotýsku“ v Čechách a na
Moravě dána především tím, že výhry na postupně vyjížděné karty se zvyšují a napětí
graduje. Klimax předcházející „vyjetí“ haupt-trefy obvykle bankéř zdůrazňuje ještě
tím, že ukáže volup, tedy kartu, která je v balíčku o jedno místo dále než haupt-trefa.
Volup nezavdává jakoukoli výhru, nicméně je schopen naznačit, že ten, kdo si právě
na korespondující kartu vsadil, je ve srabu. (Stačilo jediné místo v pořadí
zamíchaných karet a místo prohry by hráč bral desetinásobek své sázky). Z toho
plynoucí idiomatika se mezi hráči přenáší i mimo gotes: „Poslední dobou jsem pořád
volup.“
Široká obecná znalost a vysoká obliba gotesa zavdává pro šméčkaře dvě
strategie.
První: objíždějí hospody a snaží se místní hosty pohnout ke hře; pak se ovšem
nespokojí legitimní výhodou 28:30, ale jako haupt-trefy vytahují (zpravidla nikoli
z vrchu, ale zespodu balíčku) ty karty, na které je vsazeno málo nebo nic. Tomuto
podvodu se říká filé, případně fík. (Vzal kořeny na fíky.)
Zmíněná strategie však obvykle naráží na ten problém, že v mnoha hostincích
už gotes dávají i hrají místní lidé. Je-li tu ustavena stálá banka, nemají bankéři o cizí
konkurenci zájem37. Pokud se lidé v bankách střídají, nestojí o příchozí, kteří by
koloběh narušovali, o nic více.
Druhá strategie tento stav zohledňuje, šméčkař jde proti vodě. To ovšem jen
v případě, že matematickou výhodu banku dokáže změnit ve svou výhodu. Například
tím, že požádá o zamíchání karet „aby se odsrabil“ (to se nikomu nedá odepřít) a
přitom některou z nich nehtem cinkne, označí. Má-li cvičený zrak, dokáže pozici
karty v zamíchaném balíčku odhadnout. Ocitne-li se taková karta v pozici blízké
hapt-trefě, vsadí čihař vysoko. „Vjel tam i s náklaďákem,“ říkají hráči.
Klokanova parta praktikovala obě strategie. O tom, že šlo o život nejen pestrý,
ale také nebezpečný, přestal Klokan definitivně pochybovat v den, kdy dávali gotesa
v hospodě na Konopišti místním kořenům. Ti měli ve hře takové štěstí, že se Kolman
musel nad jejím průběhem řádně zamyslet. Pochopil, že předpokládaní kořeni jsou ve
Pro potřeby historie poznamenávám, že nejpopulárnější mezi mnoha gotesy dával v sedmdesátých a
osmdesátých letech v Praze razantní muž známý jako Venca od vody; miloval ovšem tetu a jako
největší palič obvykle seděl na nejčestnějším místě.
37
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skutečnosti také šméčkaři. Nepozorovaně se jim podařilo cinknout sedmičky – štěstím
dávače bylo, že sedmička sice občas trefila mezi prvním šesti vyloženými kartami,
jako hauptrefa však dosud ne. Kolman tedy vzal jiný balíček karet, šel s ním na
záchod a tam stejným způsobem cinknul esa. Pak oba balíčky ve vhodné chvíli a za
němé domluvy s Kosanem, který byl právě za veslem, vyměnil. Místní šméčkaři si
toho nevšimli, a jakmile se jevilo, že jedna z cinknutých karet zřejmě trefí jako haupttrefa, vsadili vysoko. Cinknutá karta pak jako haupt-trefa skutečně vyšla, k úžasu
místních to však nebyla sedmička, nýbrž eso. Tím se Klokanova parta odvázala. Ve
stejné chvíli už obě party pochopily, že nemají co do činění s kořeny, ale čelí
protřelým kolegům – Klokan vzpomíná, že se s chutí zasmáli, objednali nejlepší pití,
které mohl hostinský nabídnout a začali se lagírovat. Během lagírky si rozdělili
hostince v okolí, případně dny – aby se už nepotkali.
Šméčkaři operují zpravidla ve skupině, a tak vstupují do chábru. Podmínky
spolku se vyjednávají (členové mívají různě vysoké podíly), jakmile se však
vyjednají, jsou považovány za platné až do okamžiku, kdy se vyjednají jiné, případně
se parta z jakýchkoli důvodů rozpadne. Dochází k tomu často, protože i šméčkařům se
příčí pomyšlení na jakoukoli činnost, která by příliš „připomínala práci.“ Mnohé
závisí na dynamice individuálních a situačních možností jeho členů, a tak jsou vnitřní
vztahy takové skupiny mimořádně pružné.
Šméčkaři, tykadla hráčského světa vystrčená do světa ne-hráčského, jeví
mnohé rysy nápadně podobné antropologicky popsaným skupinám „těch, kteří chtějí
zůstat mimo (okolní společnosti)“ – například s potulnými řemeslníky, obchodníky a
entertainery. A ovšem také s mnoha Romy. Sharon Bohn Gmelch, který zmíněným
společenstvím věnoval svou často citovanou studii, shrnul dosavadní badatelské
koncepty, jež podobné skupiny charakterizují jako „využívající sociální (nikoli
přírodní) zdroje,“ „prostorově mobilní sebe-zaměstnávající oportunisty,“ „příslušníky
periferních subkultur nabízejících drobné služby,“ či „hledající marginální
ekonomické příležitosti.“
Skořápkářství nebo šipl lze vnímat jako „drobnou službu v oblasti zábavy“
stejně dobře jako hádání osudů z dlaně (které ovšem také spadá do kategorie šme);
přinejmenším „klient“ učinil rozhodnutí je tak vnímat. Šméčkaři rozhodně prokazují i
další schopnosti zmiňované Gmelchem, například „ztělesňování rolí a impressionmanagement techniques během ekonomických transakcí těchto aktérů s jejich
klienty“; Paluska o tom podává svědectví dostatečně výmluvné. Výrazné je i
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uplatnění toho, co badatelé charakterizují jako mimořádnou ostražitou hbitost a hráč
by označil jako schopnost být u hry: Kolman dokázal nejen rozpoznat cinknuté
sedmičky. Vyměnil karty za jiné, aniž musel svůj krok Kocmanovi jakkoli
vysvětlovat; ten se na postup svého chábra plně spolehl.
Gmelch říká, že o „skupinách, které chtějí zůstat mimo“ je známo příliš málo,
takže navrhuje co nejširší referenční rámec. Upozorňuje přitom, že ačkoli tyto
skupiny opravdu vesměs vyhledávají marginální ekonomické příležitosti, a tak
prodávají jisté zboží, poskytují služby a nabízejí zábavu, mnohdy se věnují specifické
strategii scavengingu, česky „odsávání“ nebo také „mrchožroutství“. Ačkoli, dodává,
právě tato „důležitá ekonomická aktivita je badateli často přehlížena.“
„Díky scavengingu,“ říká Gmelch, a „schopnosti rozpoznat ve svém okolí
existenci použitelných věcí a situací, si tyto menšiny zajišťují dlouhodobou
ekonomickou životaschopnost. Scavenging je tedy něčím, o co se mohou opřít, pokud
si to situace vyžádá. Je to jeden z primárních prostředků, které tyto skupiny užívají,
aby v maximální míře omezily své náklady“ (1986: 307-326).
Pro šméčkaře, rabující svými podvody „normální“ svět bylo ovšem typické, že
v herním světě dodržovali veškerá pravidla a za bankou se vyskytovali jen zřídka;
většinou chodili proti vodě. Pouze to je skutečně lákalo a těšilo, ačkoli lépe než kdo
jiný chápali, že s matematickou nevýhodou se dlouhodobě vystavují ztrátě. Nebyli
v tom výjimeční, například zprávy z Ameriky první poloviny 19. století dokládají, že
„profesionální hráči byli stejní jako jejich oběti v tom směru, že hra pro ně znamenala
všechno, měli ji v krvi. Takřka každý z nich hrál i hry, v nichž zdaleka neměl navrch,
jen pro čisté vzrušení a stával se ‚hejlem‘“ (Anthony, cit. in Lears 2003: 120).
Pokud vyhrávali, setrvávali ve světě, který považovali za vlastní a svých
lovných výprav do „obyčejného“ světa se vzdávali. Zpravidla tam vyráželi až poté, co
jim došlo střelivo. Musím tedy potvrdit Gmelchovo zjištění, že „scavenging je tím, o
co se aktéři mohou opřít, pokud si to situace vyžádá.“
Zásadní pak bylo to, že skutečně „v maximální míře omezovali náklady“
herního světa.
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Ideální herní svět versus provozní náklady
(a empirická kritika Záludné hry Clifforda Geertze)
Ideální herní svět by byl ten, v němž by platilo, že jednou vyhraje ten a
podruhé zase onen aktér a v delší časové perspektivě se výhry a prohry víceméně
vyrovnají, takže takový svět by splňoval jeden z klíčových nároků na trvání ad
infinitum. Zmíněné „vyrovnání“ je však v reálném světě nemožné – primárně ovšem
nikoli z herního hlediska. Nýbrž kvůli provozním nákladům, které z herního světa
vysávají jeho „krev“, a tak jeho trvání ohrožují neustále. Agregát zisků je roven
agregátu ztrát při hře dvou lidí pod nákladním automobilem, jinak jen zřídka.
Neschopnost povšimnout si uvedené skutečnosti poznamenává nejednu
etnografickou studii. Také Záludnou hru Clifforda Geertze z prostředí kohoutích
zápasů na Bali. Vzhledem k tomu, že jde o historicky nejcitovanější etnografickou
studií s vytčeným předmětem hazardní hry, považuji za vhodné se jí krátce věnovat.38
Geertz říká: „Balijci se většinou na peněžní aspekty kohoutích zápasů dívají
jako na samovyrovnávací, jako na záležitost pouhého oběhu peněz, cirkulujících
uvnitř dobře definované skupiny seriózních účastníků“ (2000: 486). Na jiném místě
upřesňuje: „Vzhledem k tomu, že větší zápasy mají charakter sázek se stejným
vkladem, v movitém majetku těch, kteří se jich pravidelně zúčastňují vůbec
nenastávají významné změny, protože v dlouhodobé perspektivě se to víceméně
vyrovná. Jsou to vlastně menší, nevýrazné zápasy, kde lze najít hrstku čistě závislých
hráčů – těch, kteří jsou tam hlavně kvůli penězům -, u nichž lidé tohoto typu,
hazardéři, jsou ‚pravými kohoutími zápasníky‘ hluboce haněni jako blázni, kteří
nechápou, o co v této hře jde, jako hlupáci, kteří jsou úplně mimo“ (ibid: 474).
Skutečnost je taková, že stejný vklad v tomto případě implikuje stejný kurz,
tedy pari. Ale stejný kurz sám o sobě nezabraňuje „změnám v movitém majetku“ ani
více, ani méně než například kurz 2:1, které v případě kohoutích zápasů uvádí Geertz
jako nejvyšší, s nímž se na Bali pracuje. Kurz 2:1, je-li stanoven správně (a to zřejmě
bývá, neboť autor dostatečně obšírně popisuje, jak k němu sázkový trh dochází),
znamená jen to, že ze tří sázek může hráč dvakrát prohrát a jen jednou vyhrát, aby
„byl na svých.“ I kdyby byl kurz správně stanoven jako 20:1, neměnilo by se nic – jen
by se doba, po níž by se hráč měl dostat „na své“ a tak se „to víceméně vyrovnalo“
prodloužila na jednadvacet zápasů. Ani v takovém případě tedy není důvod
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předpokládat, že jen kvůli kurzu jinému než pari bude v „dlouhodobé perspektivě“
docházet ke „změnám v movitém majetku“.
Z Geertzova popisu nadto vysvítá, že jedině při ústřední sázce se kurz netvoří
tržně; je stanoven předem. Pak se hledají kvalitami co možná vyrovnaní kohouti. To
se ovšem nemusí podařit, přinejmenším nikoli v ideální míře. Zato v sázkách neústředních, vedlejších, jsou naopak nejprve nalezeni kohouti a teprve potom se jejich
kvalita hodnotí prostřednictvím vyjednávání na sázkovém trhu – trh ovšem bývá ke
správnému hodnocení skutečnosti blíže nežli apriorní arbitrární rozhodnutí. Účastnit
se ústřední sázky tedy není menším hazardem, nežli účastnit se těch vedlejších –
v ideálním případě je stejným, ve všech ostatních větším.
Empirickou kritiku lze ovšem rozšířit. Platnost teze, že vyrovnané šance
přinášejí i vyrovnané výsledky, je totiž omezena na zákon velkých čísel a na
dlouhodobou perspektivu. Geertzova perspektiva dlouhodobá není: autor uvádí, že
zaznamenal podrobnosti pouhých 57 zápasů (z jeho údaje, že během jednoho
„zápasového“ dne dojde k devíti až deseti zápasům, vyplývá, že celému terénnímu
výzkumu věnoval šest dní). Tvrzení, že „vposledku se všechno vyrovná“ je proto
apriorní spekulací, a nikoli zjištěnou skutečností. Jeví se, že Geertz po způsobu
kořenů podléhá „Monte Carlo fallacy“.
Tezi, že „v movitém majetku těch, kteří se ústředních sázek pravidelně
zúčastňují, vůbec nenastávají významné změny“ můžeme nadto (a především)
konfrontovat i s nutně vynakládanými náklady, které Geertzův text průběžně zmiňuje.
Předně narazíme na zmínky o rozličných profesích, jichž je pro pořádání
kohoutích zápasů potřeba. Například na „muže, který dodává ostruhy – ostré jako
břitva, pět nebo šest palců dlouhé.“ Ty jsou „ostřeny jen při zatměních Měsíce a
v novu, měly by být uchovávány tak, aby je neviděly ženy, a tak dále.“
Předpokládám, že takový „ostruhář“ nevykonává svou složitou a náročnou práci
zadarmo. Podobně jako „nosič kohoutů.“ Také on je mužem vzácné kompetence –
během přestávky mezi zápasovými koly na svěřeném „kohoutovi houževnatě pracuje,
jako když trenér dává mezi koly dohromady pohmožděného boxera, aby ho dostal do
formy k poslednímu zoufalému pokusu o vítězství. Dýchá mu do zobáku, přičemž si
strká celou kohoutí hlavu do úst a nadechuje a vydechuje, natřásá mu peří, zranění
zasypává různými léky (...) Dobrý nosič má cenu zlata“(ibid: 467). Předpokládám, že
„cena zlata“ není etnografickým datem, ale metaforou. Přesto musíme počítat s tím,
že i takový nosič přijde na nějaké peníze. Je to tedy další náklad. Dále se dozvídáme,
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že „pravidla spolu s rozvinutým učením o kohoutech a kohoutích zápasech jsou
sepsána v rukopisech na palmových listech.“ Možná že palmové listy usušil, popsal a
uchovává někdo zdarma, o tom se nic nedozvídáme. Rozhodně se však dozvídáme o
nákladu, který musí být vynaložen: tím je „vstupné.“ Geertz ho zmiňuje několikrát:
„Podobně domácí musí sázet proti kohoutům zvenčí, jinak by je hosté obvinili, že jen
vybírají vstupné...“ (ibid: 486). Stojí-li vstupné za obvinění, nebude zanedbatelné.
Připočítejme cenu samotných kohoutů (až padesát ringgitů za jednoho) z nichž
nejméně jeden, ale nejednou i oba, v zápase zahynou.
Daleko nejdůležitější však je že „Ústřední sázku musí obě strany složit před
vlastním zápasem. Rozhodčí drží bank, dokud není rozhodnuto, a potom vyplatí
vítěze, čímž se mimo jiné zabrání silným rozpakům, které by pociťoval jak vítěz, tak
poražený, kdyby ten druhý musel osobně tomu prvnímu zaplatit za prohru. Asi deset
procent toho, co dostane vítěz, připadá na podíl rozhodčího a sponzorů zápasu.“ 39 To
je však ze sázkového hlediska doslova brutální cena. Vítěz vsadil 100 a má brát 200
ringgitů, ale on bere jen 180 ringgitů (tedy nikoli v odpovídajícím kurzu pari, ale
pouze 8:10). Jestliže ústřední sázka v jedné vesnici je za rok uskutečněna, jak
naznačuje Geertz, celkem asi 150krát, ani případně dosažená ideální „vyrovnanost“
výsledků (75 výher a 75 proher) neznamená nic jiného, než naprostou nevyrovnanost
financí a z toho plynoucí nemožnost považovat herní peníze za ty, které v herním
světě obíhají. Kdyby průměrná ústřední sázka byla jen 100 ringgitů, za rok to
znamená sumu 30,000 ringgitů (100+100 od každého sázejícího násobeno 150
zápasy). Z této sumy se mimo hru (rozhodčímu a zmíněným sponzorům, ať je to
kdokoli) ocitá deset procent, tedy brutálních 3,000 ringgitů. Pokud by ústřední sázka
byla 500 ringgitů, znamenalo by to roční úbytek 15,000 ringgitů (jedná se o kupní sílu
poloviny 20.století; Geertz uvádí, že denní mzda manuálního pracovníka dosahovala
výše tří ringgitů) .
Pokládám za prokázané, že herní peníze na Bali nejsou oběživem obíhajícím
ve hře, ale něčím docela jiným.
Čím, to Cliffordu Geertzovi to informátoři opakovaně vysvětlili. Sám
konstatuje, že „v klasických časech“ byly „daně ze zápasů hlavním zdrojem veřejných
39

Co je to za sázkovou instituci, má-li „zabránit silným rozpakům,“ které by sázkaři pociťovali ?
Vždyť sám Geertz píše, že „čím víc peněz člověk riskuje, tím riskuje i větší míru dalších věcí, jako ...
duševní rovnováhu...“ Instituce bránící ztrátě duševní rovnováhy (co jiného jsou „silné rozpaky“ ?) by
ovšem šla přímo proti smyslu celé věci, smylu pochopenému jako neutilitární a zaměřenému právě na
zjištění, zda člověk je či není schopen si duševní rovnováhu zachovat. Každopádně se buď jedná o
záludnou hru, nebo o něco docela jiného – obojí však možné není.
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příjmů“ (ibid: 168). Přesto tuto informaci posoudil jako vedlejší. Říká, že „vedle
sázení existují další ekonomické aspekty kohoutích zápasů, především jejich úzké
spojení se systémem místních trhů“ (ibid: 477), spěchá však dodat, že ačkoli „tyto
aspekty nejsou bezvýznamné, co do motivace a funkce zápasů jsou druhotné“. Říká to
přesto, že si sám povšiml: „Většinu zápasů pořádají a sponzorují malá sdružení
drobných venkovských obchodníků za obecného předpokladu, který silně zastávají
jak oni, tak vlastně všichni Balijci, že kohoutí zápasy jsou dobré pro obchod, protože
vyhánějí peníze z domu a uvádějí je do oběhu“.
To jako „motivace a funkce zápasů“ však naprosto nevypadá jako „druhotná.“
Peníze neobíhají ve hře, nýbrž se evidentně stávají financemi vyživujícími mimoherní
sféru – a je to prvořadé. Systém balijských kohoutích zápasů se proto jeví být jednou
z podob z potlače, který byl ovšem etnograficky nejen popsaný dávno před Geertzem,
ale vesměs i mnohem pečlivěji. Samozřejmě že v něm lze spatřovat „metasociální
komentář k rozdělování lidských bytostí do pevných hierarchických stupňů a následné
uspořádání hlavní části kolektivní existence kolem tohoto rozdělení“ (ibid: 495), ale
nikoli proto, že hierarchicky nejvýše postavení aktéři hrají o největší sumy, přičemž
jejich výhry a prohry se perspektivně vyrovnají, nýbrž naopak kvůli tomu, že se nikdy
vyrovnat nemohou – zjevně jde o dar věnovaný těm na hierarchicky nižších stupních
pod pouhou záminkou „sázky“, která ovšem skutečnou sázkou není. Se „záludnou
hrou“, jak Geertz výrazem vypůjčeným od Benthama charakterizuje hazardní hru,
nemá společného nic.
Dovoluji si tvrdit, že Geertzova interpretace se odvíjí z mylných premis. I
proto navrhuji, abychom při posuzování povahy herních světů přinejmenším
neopomíjeli jejich náklady.
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Oběživo
Teprve když starých principů herního světa využije „obyčejný“ svět a
navlékne si jej jako masku, dochází k tomu, že z něj učiní buď „herní průmysl“ jako
například v Las Vegas, anebo potlač, jako například na Bali. Tyto světy nestojí ve
skutečné opozici, pouze si na ni hrají – průhledná hra, již opravdu nechápou jen ti, co
jsou „úplně mimo“. Tu platí, že čím větší náklady, tím lepší potlač, případně
mohutnější obchodní ruch komunity, která tuto „hru“ zřizuje.
Aktéři světa vpravdě záludné, tedy hazardní hry vůči „obyčejnému“ světu
v opozici stojí. Svět, který si vytvářejí sami pro sebe, je navýsost sobecký. Jeho
životaschopnost (a svou životaschopnost v něm) mají na mysli, nikoli prosperitu
okolí. V jejich případě platí, že se nákladům, jejichž prostřednictvím by peníze
z herního světa unikaly, musí bránit.
Omezení nákladů rozhodně bylo sice nepsaným, ale současně jedním
z hlavních pravidel světa těch hazardních hráčů, které jsem znal. Všemi vyznávaná
mohutnost hry se řídila nejen výší disponibilních finančních prostředků toho či onoho
aktéra, ale především výší jejich agregátu. Z této sumy, jednou převedené do herního
světa, však neustále ukusoval svět „obyčejný“ tím, že požadoval platby za své šaty,
žárovky, jízdenky, studené mísy, nápoje a další komodity včetně hracích karet. Těmto
platbám nebylo možné se vyhnout. Hráči je ovšem úzkostlivě omezovali.
Ještě obezřetněji se stavěli k takovým transakčním a provozním nákladům,
jaké by přinášelo například užívání herních prostor, spravovaných ne-hráči. Těm bylo
možné dát pinku, ale jen naprosto výjimečně. Zásadou bylo, že valcha se vždy dávala
u některého z hráčů40; koberou s právem vydělat si se zpravidla stával ten, kdo byl
nějakou dobu potlučený a nové peníze do hry si nedokázal jinak opatřit. Takovému
člověku se za kávu dal klidně platit pětinásobek toho, co si určoval ne-herní svět,
neboť to efektivně byly peníze, které se vrátí do hry. Banky mohly volit i vcelku
prostorné a slušně vybavené byty, avšak aktuální hráčská nouze určitého jedince
rozhodla, že ostatní hráči se tísnili v bytě Spalovače mrtvol.
Podobně byli jako šlepři najímáni výhradně hráči; ani jejich šleprovné mimo
herní svět neunikalo. A banka sice rozdávala černochům nejednou velkorysá štígra,
40

V českých zemích se jedná v případě hraní po bytech o hlubokou historickou tradici: například
“patent císařovny Marie Terezie z 8.2. 1746 pokutoval majitele bytu, v němž se hrály hazardní hry”
(Wittlich 1998: 178).

219
ale i valná většina těchto prostředků se do hry vracela, a to zpravidla hned
následujícího dne. A příliš se nehledělo ani na skutečnost, že se tak stávalo na estrádě
jiné banky než té, která štígra rozdala.
Poté, co mě jako bookmakera Bulhar začátkem osmdesátých let trefil na
dostizích v Pardubicích, s penězi ode mne v ruce si neodpustil vtípek: „Víš, proč se
penězům říká oběživo? Protože musej obíhat!“ Považuji tuto charakteristiku za
natolik výstižnou, že konceptu trajektorie peněz v mnou pozorovaném hráčském světě
budu říkat Bulharův axiom.
Pro jeho interpretaci považuji za přínosné zjištění Jonathana Parryho a
Maurice Blocha, že různé systémy reprezentací peněz „musí vytvořit prostor, v němž
je individuální nabývání peněz legitimní a dokonce chvályhodné, avšak takové
aktivity jsou vytčeny pro zvláštní sféru, ideologicky podřízenou té sféře, která se týká
cyklu dlouhodobé reprodukce (...) Možnost konverze mezi těmito dvěma řády je
spojena s jejich morální evaluací. Zatímco dlouhodobý cyklus se vždy pojí
s ústředními morálními pravidly, zapojení jednotlivce do krátkodobého cyklu, které se
stává cílem samo o sobě a není reprodukci dlouhodobého cyklu podřízeno“ (1989: 2627) je v daném prostředí „noční můrou“.
Přesně taková byla i morální evaluace peněz herním světem. Jednotlivec mohl
vyhrát jakkoli vysokou sumu. Čím vyšší, tím větší respekt si získával – tohoto uznání
se mu však dostávalo výhradně v případě, že své výhry dosahoval v herní pozici, v níž
dobrovolně přijímal matematickou nevýhodu. Tedy jako poluntér na tetě, a nikoli
bankéř, jako sázkař u bookmakera, nikoli bookmaker.
Zájem na „reprodukci dlouhodobého cyklu“ se odrážel i v tom, že bookmaker
byl prakticky povinnen na dostihy i sázet, anebo se vystavovat jiné herní nevýhodě,
například hrát tetu proti vodě. Podobně bankéř na valše často sázel na sportovní
utkání, případně na dostihy, vždycky se však v době, kdy banku nedával, stával
poluntérem jiných bank. Především striktně a hlasitě uplatňovaným pravidlem o
„oběhu“ herních pozic za veslem a proti vodě mohli hráči přežívat právě jako hráči
rok za rokem a stále upevňovat svůj habitus.
Významem nižší, neverbalizované, ale nikoli zanedbatelné bylo i to, aby si
žádný hráč ze své případné výhry v „normálním“ světě nikdy nic podstatného
nepořídil – čím důsledněji by se tak hráči chovali, tím víc se herní svět by se přiblížil
ideálu.
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Obávám se, že jsem to byl já, kdo ten posledně zmíněný nárok nezohlednil –
po sérii mimořádných tref jsem si začátkem roku 1973 koupil auto, dokonce
v Tuzexu. Kožíška jsem tím hluboce zarmoutil. Až později se mi rozjasnilo: musel si
myslet, že jako můj guru selhal. Navzdory jeho velkému úsilí jsem se na herní svět
díval jako příchozí, dosud mentálně trčící ve světě, odkud přicházel – ještě jsem nebyl
hráč. Očividně mi šlo „jen“ o ty peníze, kterým své významy uděloval ne-hráčský
svět. Dosud jsem cítil ohrožení a „neodvážil se ke kvalitativními skoku, který je nutno
provést s veškerým rizikem a veškerou nutností“, jak v Metodě Monte Carlo (o
poezii) říká básník Zbyněk Havlíček (2003: 31).
Před všemi ostatními jsem na Kožíškovo naléhání musel tvrdit, že toho Fiata
mi koupil dědeček.
Skočil jsem až později – a jakmile jsem se k tomu odhodlal, přijal jsem to, co
Laplanche nazývý fantasmatem: „Imaginární scénář, v němž je přítomen subjekt, a
který zpodobuje uskutečnění určité touhy“ (cit. in Fulka 2008: 251). Na mnoho
dalších let jsem intuitivně přijal střídání období „dlouhých“ i „krátkých“ peněz (kdy
jsem neměl na benzin a občas ani na pořádné jídlo) jako přirozený běh života. Pokud
jsem s něčím počítal, tak hlavně s tím, že normální je být bez peněz – každý brus,
který měl do peněz dostával, byl bonus. Proto jsem se nelézal buď v normálním stavu,
anebo v okouzlujícím.
Na hře cesta za štěstím, jak jsem usoudil, nevyžadovala snahu o její
organizaci. Pokusy o systematické ovádání naprosto všeho, etika „panství“, tak
výrazné v okolním světě, život jen umrtvovaly. Pouze v případě, že se člověk předem
smířil s tím, že události přicházejí z budoucnosti a že ho neposlouchají, svět skutečně
ožíval.
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Příběh zevnitř
Neděle 7. května 1972
01:00 – 24:00

Doma jsem uložil k železné zásobě střeliva mezi stránkami Vědeckého
komunismu dva talíře, ale tentokrát jsem neusínal tak snadno jako pes na zelené
desítce. Před očima mi běžel trhaný film událostí posledních 24 hodin: Valcha u
Spalovače mrtvol a špatně sehraný čtvrťák, dobře vyštudovaná Topáz, výhra devíti
hajc-favoritů v nepřetržité řadě a klíčová prohra toho desátého, Kožíškovo střetnutí
s Gulym i kočka, navlečená do pitoreskního hávu Hry francouzských králů. Tolik
významných a vzrušujících

událostí jsem v obyčejném světě nezažil za celý

předchozí rok. A nezažiju, říkal jsem si, ani během toho dalšího.
Když jsem usnul, v přerývaných snech se mi zdálo, že jsem se dopustil dalšího
omylu strašlivého křapáče a nevyužil jedinečný brus, do kterého nás dostala Óbor.
Zdálky ke mně zaléhalo nepřetržité Kožíškovo „Jede, tři rubly máz, přehoz na
mrtvýho ptáka, cuk, a ještě moasenéze-batéze“, do něhož se prolínalo bankéřovo
„Topit!“ Možná to byl Rančák, kdo připustil, že „všichni se vošvorcneme do Kožicha,
ten má ale brousek,“ možná to říkal jeho Pepíkfranta, ale to jsem nemohl ověřit,
protože jsem byl v posteli a ne u Starýho Vrby, kde kolotala hra.
Tancující medvědi na kulové desítce se popadali se za umaštěná břicha a
někomu se chrčivě smáli, až se rozesmál i kozel na zelené devítce a dokonce i
bezvousý král, jehož kdysi tak slavně trefil Fírfach. Nepochyboval jsem, že se
posmívají mě – kořenovi, který promeškal svůj lauf, zatímco jeho zkušenější chábr
hrál jak Paganini.
Vzbudil jsem se před osmou, nevyspalý a nešťastný. Vyčistil jsem si zuby,
našel poupata chuchelských výsledků a strčil je do zadní kapsy kalhot, kolem krku
jsem si pověsil triedr, vyjmul i z Vědeckého komunismu všechny bankovky a vyběhl
z domu.
Slunce svítilo, podél vltavského nábřeží zase kroužili rackové a vyhlíželi
nějaké štígro v podobě drobků pečiva, o něž by mohli mezi sebou soupeřit. Neměl
jsem před sebou příliš dlouhou cestu: u Národního divadla jsem přešel Most 1. máje,
na druhé straně řeky kolem sovětského tanku s číslem 23 a rudou hvězdou,
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spočívajícího na kamenném piedestalu, kolem Kinského zahrad do kopce a po sto
metrech doleva. Až tam, kde mi dveře jednoho z přízemních bytů otevřel Starej Vrba.
Po deváté ráno tu už hra jako Labe nebyla, očividně se jednalo o nějaký doprc.
Za bankou seděl jako dávač Petkov, vedle něj jako vyplaceč Siki a proti nim
posledních pět poluntérů: Nouza, Rumcajs, Vaňha, Baron a ... Kožíšek. Ten právě
klepl klouby o stůl, takže mu Siki přistrčil z osmičky šest kiliánů. Tolik neměl Starej
Vrba zubů, a přesto se usmál a šišlavým šeptem mi sdělil: „Kožich má dnes brus,
jakej se nevidí. To je tedy originál Karhan.“
Všichni měli kruhy pod očima, vlasy plné kouře a vypadali o mnoho let starší,
podobní veteránům nekonečné zákopové války, kde se jako menáž od nepaměti
fasovaly jen cigarety a káva.
Pro novou tálii byl na deklu filek. Dal jsem si triedl pod židli a rozhodl se
sehrát desítky. Třeba dohoním výhru, o kterou jsem se připravil u Spalovače. Hodil
jsem na jejich post dva kiliány. Kobera mi přinesl kávu, ale než jsem se stihl napít,
desítka trefila. Byla to Katolička, žaludská. „Jede“, řekl jsem zvesela, ale jakmile mi
Siki trefu vyplatil, ozval se Petkov: „Je to do báry“.
To znamenalo, že banka už má poslední peníze. Siki je všechny vyložil na stůl
– bylo to asi osm set korun. Kdyby někdo vsadil víc a prohrál, bankéři si směli vzít
z jeho postu jenom těch osm stovek; kdyby vyhrál, víc než bylo „v báře“ by taky
nedostal. Nechtělo se mi riskovat celou hotovost proti tak nízkému zátopu a podíval
jsem se na Kožíška: „Má smysl to ještě hrát?“
Dělal, jako by si toho nevšiml a přes můj post na desítce položil křížem
houžev, která obsahovala nejméně pět tisíc korun. Opřel se do židle (zaskřípala),
vytáhl z kapsy startku a zasípal: „Fumáre!“
Během několika následujících cuků trefili ostatní hráči dvě sázky po vojáku,
v bance zbývalo sedm set korun. V sedmém cuku trefila Helenka, desítka červená.
Siki naše sázky na postu obrátil, nejdříve vyplatil tu, která byla uskutečněna jako
první – k mým čtyřem stům přidal další čtyři sta. Na Kožíška připadly zbylé tři
stovky... spolu jsme banku rozstříleli.
Celé moje účinkování u Starýho Vrby nepřesáhlo pět minut a trefil jsem jediné
parole za nevysokou sázku, ale podílel jsem se na rozbití banky. Poprvé. Zalil mě
slavnostní pocit.
Siki s Petkovem byli úplně plajte, a tak Kožíška obložili o pětikilo, aby
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koberovi doplatili pinku.
Vzal si ty broky se slovy, že to sehraje v Chuchli, a že má tip přímo od žokeje
Smolíka, kterýmu v týdnu přivezli s parťákem uhlí. Předpokládal jsem, že tentokrat
legální, protože za prodej na černo už dvakrát seděl na Borech (měl odtamtud
vytetovanou velkou kuličku pod levým okem, prý to znamenalo nějakou hodnost).
„Jašmák nebo tak ňák“ sdělila nám tip gratis.
Dál nebylo co řešit.
Sledoval jsem Kožíška ven. Občas si odplivl. Plivl nedaleko tanku, přes
zábradlí mostu do Vltavy, před výlohami kulturního střediska bratrské NDR na
Národní třídě a před zastupitelstvím sovětské letecké společnosti Aeroflot na
Václavském náměstí.
„Proč jsi to sehrál do mokrýho hadru?“, zeptal jsem se ho před kulturním
střediskem bratrského Polska.
„Chtěl jsem jim zatlačit voči – a brus je brus. Nechodí často takovej,“ ucedil
Kožíšek.
Muselo to být něco nevídaného. To, co se mi v noci zdálo, se nejspíš na noční
valše skutečně odehrálo. Všechny broky spadly do Kožíška. Zkoumavě jsem se na
něho podíval.
„Zakopat střelivo,“ odpověděl na můj pohled...
...ale o tom jsem už mluvil na začátku.
Poobědvali jsme u stánku na Václavském náměstí: na papírovém tácku nám
pracovník státního podniku Restaurace a jídelny, oděný v umaštěné bílé zástěře,
podal klobásy z masové směsi, jejíž složení jsme nechtěli znát a opečené v příliš
dlouho používaném tuku, lžičku hořčice a krajíc chleba. Jedna porce stála 3.80 kčs a
Kožíšek pečlivě odpočítal mince, které vyňal ze své peněženky ve tvaru podkovy.
Málokdo by v něm poznal člověka, který právě naplnil bankovkami půlku uhláku.
Na uzounkém pultíku z umakartu, který byl sice omyvatelný, ale omýván
býval jen zřídka, jsme rozložili svůj oběd, ale především dostihové programy. Jídlu
jsme věnovali jen minimálně nutnou pozornost a soustředili jsme se na nadcházející
dostihy.
O chuchelském provozu si Kožíšek udržoval velký přehled – zejména proto,
že se na výkony koní i rajťáků uměl dívat. Mnohokrát jsem se podivil, jakých
drobností si dokázal povšimnout.
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„Crapomovi smrdí z huby,“ informoval mě s přesvědčením. Tím vyjadřoval
své pochyby o tom, že favorit hlavní dostih odpoledne vyhraje. Nečekal, až se ho
budu ptát po důvodech a dodal: „Nejenže je tvrdo. Lidi od Huleše všichni naskákali
na Delegaci. Rančák ji sehrál u všech buků, a Rančák je v obrovským laufu. Ale mě
se prostě Crapom minule nelíbil, i když ten svůj dostih zamet. Řek bych, že je pořád
zelenej.“
Huleš patřil k nejlepším žokejům, i letos vedl šampionát.
„Takže má vyhrát Delegace?“
„Nejspíš. Crapoma stáhneme, vyplatíme Delegaci. Ale tohle by moh přejet
někdo další. Kdyby mi dal někdo Valerianu čtyři k jedný, asi bych ji sehrál.“
„Valerianu? Tu minule Delegace zametla v kentru. O tři dýlky.“
„No v kentru to tedy nebylo. Valeriana šla líp, než se zdálo. Když bude mít
dobrej dostih, může to bejt velkej gégner.“
„Gégner za čtyři k jedný? Sólo vítěz? Za kolik bys to poslal?“, našel jsem
v sobě odvahu vzdorovat brusu, který nebyl menší než ten Rančákův.
Kožíšek to kvitoval a zároveň se rozhodl mě vyzkoušet: „Za kolik to vezmeš.“
„No...“, řekl jsem s mnohem menší jistotou, „tak za pětikilo. A podmínka
Crapom a Delegace.“
Kožíšek mi nonšalantně podal pět kiliánů a pak si pozorně připravil další 3.80
kčs, protože si u stánkaře objednal ještě jednu klobásu.
Konzumaci nebezpečných uzenin bylo rozumné rozchodit, a proto jsme ke
smíchovské zastávce autobusu, speciálně vypravaného do Chuchle, vyrazili pěšky. Šli
jsme zvolna, času jsme měli dost. Kožíšek kouřil startky, nedaleko Jiráskova mostu
jsem si odskočil na páchnoucí veřejný záchodek, sledovali jsme parníky řídce
obsazené výletníky a mířící k jihu.
Prázdnota nedělní idyly by nás zničila, a tak jsme začali sázet uličky.
V prvním dostihu byli favorité Val II s Hulešem a Aristid se Šachem, ty bychom si
vzali oba, takže jsme vybírali dál. Nabídl jsem, že si vezmu Silvestra, na což Kožíšek
přistoupil a vybral si Homéra. Ulička jela za dvě kila. Vyhrát měl ten, jehož kůň se
umístí blíže vítězi.
Ve druhém dostihu jsem měl Liturgii proti Carile, ve třetím jsme se nedohodli,
ve čtvrtém jsem si s radostí připsal Marse proti Marquisovi... a tak dál. Když jsme
došli až k poslednímu, desátému dostihu, byli jsme sice na druhé straně řeky, ale
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k zastávce nám púořád hodný kus cesty scházel.
„Udělám s tebou malou uličku na autech,“ nabídl Kožíšek vlídně. „Lagýrku za
vojáka.“
„Na autech?“
„Jasně. První auto, který proti nám pojede – bude mít poslední číslo na
poznávací značce sudý nebo lichý? Úplná rovina. Můžeš si vybrat.“
„To je nějaká výhoda?“
„Mohla by bejt,“ zakroutil guru hlavou nad mou bezednou nezkušeností.
„Copak víš, jestli jsem nějaký auto nenajal, aby jezdilo kolem bloku? Kdybych si
vybíral první já, třeba bych to trefoval na zichr.“
„Kdy bys to auto jako najal?“
„Co když v tom momentě, kdys byl na tom záchodě?“
„Aha. To si budu pamatovat. Takže... sudá.“
Zbytek cesty nám uběhl neuvěřitelnou rychlostí.
Do Chuchle jsme přijeli dlouho před startem prvního dostihu. Přesto jsme
zdaleka nebyli první. Hráči se sháněli po posledních tipech ze stájí a začali se trousit i
rozliční banáni.
Podobně jako kobera podle Kobery vstoupil i banán do užívání podle Banána,
dobrosrdečně vyhlížejícího mužíka, který se specializoval na poskytování
„zaručených“ tipů. V každém dostihu doporučil různým sázkařům tři nebo čtyři koně.
Pokud některý z nich vyhrál, šel si banán pro štígro k tomu, jemuž vítěze doporučil.
Složitější bylo vysvětlit neúspěch těm zbývajícím, ale právě v tom nejen původní
Banán, ale i všichni jeho následovníci doslova excelovali – schopnost fabulace by jim
mohl závidět i scénárista televizních seriálů. Jestliže pohádky tradičně začínají větou
„bylo – nebylo“, banánský příběh uvádělo téměř rituální „To bys nevěřil, co se v tom
dostihu stalo“.41 Příběh pak následoval tip na další dostih.
Na okraji hráčského světa se pohybovali i rozliční myšáci, kteří se pídili po
předaných kurzech. Včas vsadili a později sázky na téhož koně nabrali, ovšem
v nižším kurzu – pokud kůň vyhrál, profitovali z kurzového rozdílu. Jiní se nabízeli
velkým bookmakerům a během dostihových odpolední přenášeli jejich přebytečný
šteks.
41

Na téma dostihových tipérů doporučuji povídku Damona Runyona A Story Goes with It, jejímž
hrdinou je Hot Horse Herbie (Runyon in Lyons 2002: 371).
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Nedělní odpoledne bylo velkým finále sázkového týdne, k němu směřovaly
myšlenky a hovory všech už od úterý, kdy pracovníci Státního závodiště za mírný
honorář poskytli bukům cyklostylované startovní listiny. Program si bylo možné
koupit za 2.50 kčs ve čtvrtek, o pátečním večeru se uzavíraly U Nováků největší
sázky.
Na klasické dostihy, zejména na Derby, se obvykle dostavilo kolem 8,000 až
10,000 diváků; asi tisíc z nich sázelo u buků. Navzdory okázalým snahám o
konspiraci – Kněz si například zapisoval sázky nejen čínou, ale i na ty nejjemnější
papírky, aby je v případě policejního zátahu mohl sníst (při jedné příležitosti
v polovině osmdesátých let jsem ho to skutečně viděl udělat) – nebylo uzavření sázky
nepřekonatelným problémem ani u nováčků; stačilo, když je bukovi některý z hráčů
doporučil. Hráčská komunita doufala ve své rozhojňování, a tak byl každý nový
příchozí vítán.
Mnozí (možná až polovina) ze zmíněné tisícovky sázkařů nepatřili mezi ty,
kteří svůj život organizovali kolem hry. Představovali šedou zónu: hráči se stávali jen
o dostihových odpoledních. Pouze někteří z nich občas zašli i na komerční hru
k Novákům či do Uranu, výjimečně i na noční valchu. Avšak i tito lidé postupně
ovládli přinejmenším rudimentární argot a vytušili etická pravidla herního světa. Řada
z nich (včetně mě) se na hru dostala právě prostřednictvím dostihů: postupně se
odvažovali dál. Jiní se z herního světa zmizeli, další se stáhli na čas a později se zase
objevili... Nikdo je nepočítal a neregistroval, přesto jsem si jistý, že za třiadvacet let
jsem jich poznal tisíce; největší příval jsem zaznamenal na přelomu sedmdesátých a
osmdesátých let, kdy přibyli především mladí z pražských sídlišť.
Z ampliónů vyhrávala na závodišti hudba střídaná politicky laděnými
zprávami Československého rozhlasu, často věnovanými návštěvám stranických a
vládních činitelů na pracovištích, která údajně zaznamenávala „vynikajicí pracovní
úspěchy“. Režimní propaganda se také ráda věnovala úspěchům Československa
v produkci litiny nebo válcovaného plechu; v těchto směrech jsme jednou měli
předstihnout Nizozemsko, podruhé třeba Dánsko. Hitem dnešního dne byl však
podpis nové spojenecké smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a
Svazem sovětských socialistických republik, která, jak opakovali rozhlasoví redaktoři
zas a znovu, „stvrzovala odhodlání našich národů jít vždy společnou cestou se
sovětskými soudruhy a nikdy jinak“. Vnímali jsme to nanejvýš jako lehce rušivé
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zvuky, mezi nimiž jsme se domlouvali na kurzech a dalších náležitostech uzavíraných
sázek. Zpozorněli jsme jen v případě, že se k nám prostřednictvím amplionů dostávaly
sázkově relevantní informace, například o škrtech koní z programu, výrocích
dostihové komise nebo o časech, které zaznamenávali vítězové jednotlivých dostihů.
Kolem půl druhé už byli na bánu všichni bukové: Brejla, Lišák, Salámek
s Mlíkem, Citron, Emtébák, Kněz s Kožíškem, Architekt i Noční pták. A kromě nich i
ti, kteří sázeli a současně sázky přijímali, podle gusta: Johnny z Vyšehradu, Eda
Elektrika, Žmoula...
Teď, hodinu před začátkem, se z amplionu ozvalo zakašlání: Hlasatelka
Státního závodiště ing. Eva Waksmundská se hotovila oznámit změny v programu.
Rázem se rozhostilo naprosté ticho, stovky tužek zapisovaly klíčové informace do
programů. V prvním dostihu neměla na návrh veterináře startovat Bóra, ve druhém
Esmeralda, ve čtvrtém Polonéza... což mi bylo lhostejné. Horší byla informace, že
v hlavním dostihu se škrtá hřebec Monaco, v předchozím dostihu druhý za
Crapomem, a proto relevantní faktor. Kožíškovi jsem při jeho sázce na Valerianu dal
jako podmínku start Crapoma a Delegace, takže se měnilo jen to, že ubyl jeden z koní,
kteří měli hájit moje zájmy. Pole Velké jarní ceny 1972 se škrtnutím jednadvacátého
z původně přihlášených koní smrsklo na pouhé čtyři startující – tak málo jich v tak
významném dostihu nikdy neběželo. Vypadá to, že Kožíšek je pořád v brusu,
uvažoval jsem s nevolí.
Vzápěti jsem se nicméně vzpamatoval a vydal se mezi buky, abych zjistil
aktuální stav sázkového trhu.
Závodiště ve Velké Chuchli dosud svědčilo o dobách svého zrodu. Ovál hlavní
travnaté dráhy měřil 2,200 metrů a ke sledování dostihů byl dalekohled nezbytný,
diváci však měli k dispozici půvabné secesní tribuny. Někdejší restauraci
provozovanou předním pražským lahůdkářem Lippertem, kam o dni Ceny prezidenta
republiky nacházel cestu na žejdlík i „tatíček“ Masaryk, sice nahradila další pobočka
socialistické říše Restaurací a jídelen, ale kdo netrval na tom, že se tu uspokojivě nají,
měl na výběr mezi červeným vínem, bílým vínem a pivem. Pod vzrostlými stromy se
nacházel původní paddock, nedaleko něho stylová vážnice a porůznu i podlouhlé
budovy s tikety totalizátoru.
Právě u totalizátoru sázeli výletníci a jiní nepravidelní návštěvníci, kteří
nesázeli u bookmakerů. Oproti kurzové nevýhodě 25% pružili svá pořadí po dvou až
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pěti korunách a kolektivně se vypouštěli. Ekonomika Státního závodiště, chov koní a
celá existence dostihů v ČSSR na nich ovšem nezáležela: „dostihový sport“ byl
jednou zařazen do plánů a dotován Ministerstvem zemědělství, takže by byl
provozován i v případě, že by u státních kas nesázel a do Chuchle nechodil vůbec
nikdo. Přinejmenším pár tisíc lidí ovšem přišlo vždycky; hráči se mezi ně mísili a
napohled s nimi splývali.
Úplně stejní. Naprosto jiní.
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Příběh zvenčí

Herní průmysl
Roger Caillois ve svém díle Hry a lidé chválí Sovětský svaz za to, že hazardní
hru „zakazuje a pronásleduje“ a dále píše: „Jednotný názor veřejnosti pokládá za
očividný fakt, nepřipouštějící odpor, že práce, zásluhy, kompetence, a ne rozmar
vržené kostky, jsou základem nezbytné spravedlnosti a šťastného rozvoje
kolektivního života“ (1998: 74). Doporučuje „komunistický ideál řízení společnosti“,
který podle něho „dovádí tyto zásady do extrému. Může se diskutovat, zda při
rozdílení státních prostředků se má postupovat podle hesla ‚každému podle jeho
zásluh‘ nebo ‚každému podle jeho potřeb‘, ale je jednoznačné, že nikdo nic nedostane
podle svého zrodu nebo podle svého štěstí. Neboť nesmí být zneuctěna ani zásada
rovnosti ani lidského úsilí. Vykonaná práce je měřítkem spravedlnosti. Z toho
vyplývá, že režim socialistické nebo komunistické inspirace má přirozený sklon opírat
se o princip agón. Činí tak zadost svým zásadám abstraktní rovnosti. Zároveň tak
stimuluje optimální využítí schopností a dovedností lidí i racionální, tudíž účinný
způsob organizace práce...“ (1998: 175).
Cailloisovy

fantazie

o

socialismu

ovšem

můžeme

použít,

protože

pojmenovávají vcelku výstižně základní ideály kapitalismu.
Kapitalismus nicméně musel ocenění promyšlené práce pro zisk dlouho a
složitě prosazovat. Řečeno s Eugenem Finkem: Bůh, který „myslí a sám je rozumem
světa“ odráží pouze jednu z tradic západního myšlení. Božské však může být
situováno i do hry, v tom případě se bohové neustále věnují jako tomu nejvyššímu
hraní a „bytí, pravdu a svět je třeba vykládat jinak. Oba výklady určují dějiny
západního myšlení v pozoruhodném napětí“ (1993: 110 – 111). Práce pro zisk, jak
konstatuje Max Weber, se „příčila mravnímu cítění celých epoch“ (1998: 220). Pro
tehdy „zúčastněné kapitalistické kruhy byla jejich celoživotní práce v nejlepším
případě něčím mravně indiferentním, tolerovaným, ale pro spásu povážlivým. Jak
ukazují prameny, při smrti bohatých lidí plynuly do církevních institucí značné sumy
jako `vykupování svědomí.‘(...) Právě zde vystupuje zřetelně najevo to, čeho povaha
je buď mimomravní, nebo přímo protimravní, a co podle vlastního pojetí
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zúčastněných ulpívá na jejich jednání“ (ibid: 223). Teprve dramaticky pozměněné
paradigma mohlo nastolit tezi, že lidé si své „štěstí“, jímž je zde míněn pracovní
úspěch obecně a ten podnikatelský zejména, vysluhují – odtud nové ústřední dogma
„meritokracie.“ V této optice si úspěšní svůj úspěch plně zaslouží, stejně jako
neúspěšní si zaslouží neúspěch.
Tím zároveň došlo, řečeno s Mauricem Gauchetem, k „zániku vlády
neviditelného, k hlubokému převratu ve vztazích mezi nebem a zemí, při němž
v zásadě šlo o budování existence nezávislé na božstvech“ (2004: 5). Vzpomínka na
bitvu, v níž se člověk a celá země pokorně a s důvěrou vystavuje „Božímu soudu“,
ustupuje do temnot „barbarských“ časů. Je zapotřebí historika, aby připomněl: “Býval
svět prodchnut oním zdravým pocitem, že práce není požehnání, nýbrž břímě a
prokletí. Představme si, jaký to musel být rozdíl v cítění kultury, nebyly-li peníze
všeobecným božstvem; jestliže se vydělávalo, aby se žilo, a nežilo se, aby se
vydělávalo“ (Friedell 2006: 68). Představit si to je ovšem čím dál nesnadnější.
I s rizikem je teď nutné „pracovat“. Čirá náhoda je v novém paradigmatu
přesto obtížně přijatelná, i náhodu je třeba krotit, a to ve všech sférách, včetně té
právní. Dokonale o tom svědčí Fullerova vlivná esej Morálka práva: „V jistém ohledu
je celý náš právní systém komplexem pravidel sloužících k záchraně člověka před
slepou hrou náhody a jeho bezpečnému nasměrování na cestu cílevědomé a tvořivé
činnosti.“ Podle této morálky je třeba nad „hazardní hrou vynést soud, který by nebyl
obviněním, nýbrž výrazem opovržení. Pro takovou morálku by nebylo hazardní hraní
porušením povinnosti, nýbrž chováním, které se nehodí k bytosti s lidskými
schopnostmi. “ Autor dále říká, že „podle práva upravujícího náhradu škody může
člověk jednat, aniž by musel odpovídat za škody, které jsou náhodným vedlejším
produktem jeho jednání.“ Pro naše zkoumání je pak podstatné autorovo konstatování:
„V raných stádiích vývoje práva se tento princip neuznával. Jeho dnešní akceptace je
plodem staletí trvajícího boje za omezení iracionálna v lidském chování“ (1998: 16).
V tomto boji podléhá i Lutherovo „Boží milost dopadá na zem jako náhlý déšť a
když zem uschne, je pryč“ (cit. in Heer 2000: 263); „náhlé deště“ se nepřipouštějí. Pro
Jeremyho Benthama je hazardní hra „z principu nemorální a mělo by se jí právně
předcházet; její účastníci jsou závislí, fetišisté, děti, blázni a divoši, které je třeba
chránit před sebou samými“ (cit. in Geertz 2000: 478). Posléze i státní loterie
„rozohňující obrazotvornost svými libovolnými kombinacemi (...) je rovněž
„nemravná z principu“ (Ottův slovník naučný 1900: 359). Řečeno s Peterem L.
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Bernsteinem: „Kontrola rizika je jednou z ústředních myšlenek, které odlišují
modernitu od vzdálené minulosti“ (1996: záložka).42
Hazardní hře lze ovšem zbraňovat nejen právní úpravou, ale – jak navrhuje už
Bentham - i s pomocí medicíny. Například Sigmund Freud se vyjádřil, že “hazardní
hráč si vytvořil pocit viny, plynoucí z touhy po smrti otce; chce se potrestat, a tak si
přeje prohrávat“ (cit. in Brenner 1985: 63). Nejeden z jeho žáků tuto teorii dále
rozvíjeli: „Podle Theodora Reika představuje Osud, který je během hry brán v potaz,
možné

vyjádření

postavy

otce.

Postoj

hráče

tudíž

spočívá

v nustálém

sebepřesvědčování, že mu Osud odpustí tím, že jej vyvolí“ (Muchembled 1998: 37).
Nejdůslednějším zastáncem této školy byl Edmund Bergler, který během třiceti let své
praxe léčil na dvě stě hráčů, o jejichž duševních pochodem napsal „studii Psychologie
hráčství. Jeho pojetí se soustřeďuje na definici hazardního hráče jako neurotika,
posedlého podvědomou touhou prohrávat. Hráč osvobozuje dětské sny a fantazie o
slávě a moci, které aktivizují latentní vzpouru proti rozumu, inteligenci, sebeovládání,
morálce a zdrženlivosti“ (ibid: 36). Další „psychoanalytik, Hans von Hattingberg,
spojoval posedlost hazardního hráče s obdobím, kdy se dítě učí chodit na záchod.
Tehdy je libovolné vyprazdňování střev (které pokládal za autoerotické potěšení)
poprvé kroceno ‚záchodovým protokolem‘. Takto odňaté potěšení se v dospělém věku
objevuje znovu jako nutkavé přání hrát – nevědomí to posuzuje jako neomezený
proud peněžní hotovosti“ (Mazur 2010: 185). Již zmíněný MUDr. Karel Nešpor,
specialista na „patologické hráčství,“ adresuje svou knihu Hazardní hra jako nemoc
dokonce (a zejména) lidem, kteří podle jeho přesvědčení mají se hrou „problém,“ ale
jeho pomoc nevyhledávají, protože „si problém nepřiznají nebo protože se za něj
stydí“ (1994: zadní strana obálky).
Uvedení (a mnozí další) autoři považují hazardní hru za „jednu z mnoha
nevědomě vytvořených a sebeudržujících tragedií lidských životů“ (Bergler, cit. in
Mazur 2010: 186). Zřídka připouštějí, že „okolní vlivy mohou hrát podstatnější nežli
derivativní roli, tím méně roli klíčovou v tom, co o motivacích pro hraní rozhoduje“
(ibid). Obecně je psychóza nicméně „obsesí či nevědomou invazí, která ovládla
normální mentální procesy a odřízla jednotlivce od konvenční sociální odpovědnosti“
42

Idea zajištění nevyhnutelně přinesla i preferenci pojištění a pojišťovny skutečně dosáhly nebývalé
prosperity. Považuji to za zajímavý paradox, protože, jak si kromě jiných povšiml i John Ashton, “jistý
druh hazardní hry je nejen považován za neškodný, ale přínosný a dokonce nezbytný – mám na mysli
pojištění. Teoreticky je to čirý hazard. Svým uzavřením pojistky proti požáru vsázíte dva šilinky a šest
pencí proti 100 librám a stejně sázíte, pojistíte-li svůj život. Avšak člověk by byl shledán vinným, či
přinejmenším nedbalým, kdyby se nepojišťoval” (cit. in Brenner 1985: 105).
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(Hyde 2008: 25). V kontextu funkcionální racionality (tedy jak v „reálném
socialismu“, tak v kapitalismu) je ovšem svět hazardní hry se svou zřetelnou distancí
od „konvenční sociální odpovědnosti“ vždycky alternativou vůči stávajícímu
environmentu. A to i proto, že „myšlenka, že ztráta je nejen nevyhnutelná, ale možná
dokonce osvobozující, nezapadá do naší mytologie úspěchu, který přinejmenším
implicitně předpokládá, že `jedině na vyhrách záleží‘“ (Lears 2003: 9). Zpochybňujeli Henry Miller o sedmdesát let dříve než Lears lidi, „kteří si z práce vytvořili fetiš,
protože nemají, čím jiným by se zabývali“ (2011: 25), musí si být vědom rizika, že
bude považovaný za šíleného. Bohové, kteří si hrají, jako by v blázincích už dostali
roubíky.
„Studie diskurzů o marginálních skupinách“, jak připomíná Foucault, se
„stává prostředkem k odhalování ústředních zásad držitelů moci“ (cit. in Stewart
2005: 6). Držitelé moci, tedy především majitelé výrobních prostředků včetně
pracovních táborů, říkají: Arbeit macht frei. Marginální skupina hazardních hráčů
neříká nic, koná však v přesvědčení, že práce naopak zotročuje, že je Božím trestem
na člověka uvaleným po vyhnání z ráje; hráč neočekává odměnu za vykonanou práci,
nýbrž „náhlý déšť“ milosti poskytnuté „jen tak“. Očekává něco za nic.
Oba koncepty jsou nekompatibilní. Funkcionální racionalita vzývající boha
přemýšlivého a pracujícího, v diskursivním prostoru na dlouho triumfuje.
A přece, jak smutní Roger Caillois, „záliba v hazardních hrách přetrvává
s neobyčejnou životností dokonce i v průmysové civilizaci, založené na úctě k práci“
(1998: 161). Možná je tomu tak i proto, jak argumentoval teolog Johann-Adam
Osiander v Theologia causalis už roku 1682, že „kdyby hráči podléhali věčnému
zatracení, mělo by to hrozné důsledky, neboť v tomu případě by bylo peklo strašlivě
přeplněné“ (cit. in Bernard 1998: 59). Herní svět, postrádající svaté a jakékoli jiné
texty, stejně jako technologickou systematizaci, byl sice zahnán do stínů, avšak tam, u
Spalovačů mrtvol, se ze svého pronásledování těšil. A snad i vzkvétal jako
Gulliverova už citovaná „postupná příprava jeviště pro dramatická střetnutí“.

Dramatické střetnutí se dostavilo – když se tvrzení, že Bůh kauzality svrhl
Boha náhody definitivně do Tartaru, ukázalo jako nadále neudržitelné. Dosud
neotřesitelné paradigma spolehnutí na expertní kompetence se otřásalo s každým
zklamáním, které přinášely predikce nejrůznějších společenských věd: „podíl jejich
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přesných předpovědí“ se v nespočtu případů skutečně ukázal být „hluboko pod
podílem správných odpovědí, které lze podle zákonů pravděpodobnosti očekávat ve
velké sérii nahodilých odhadů“ (Bauman 2010). I ty nejdramatičtější a nejrozsáhlejší
události, jakým byl například rozpad komunistické říše 1989 - 1990, světová finanční
krize let 2008-2009 či svržení autoritářských režimů v Maghrebu v zimě 2011 svět
„zaskočily“. Ukázalo se, jak hořce říká Nassim Nicholas Taleb, že „nikdo kromě
elitních myslitelů nic nevěděl, ale elitní myslitelé mysleli, že vědí víc než ti ostatní
proto, že byli elitními mysliteli“ (2007: 15). A nejen že „naše vědomosti o tom, jak
věci skutečně fungují, ať už ve společnosti nebo v přírodě, jsou zahaleny mrakem
nejistoty.

Věříme

v jistotu,

v historickou

nevyhnutelnost

nebo

v platnost

ekonomických politik - a právě z toho povstávají ohromné katastrofy“, říká nositel
Nobelovy ceny Kenneth Arrow (cit. in Bernstein 1996: 202).
Rozbor toho, co bylo, selhával jako opora odhadu toho, co bude. O ziscích i
ztrátách, stejně jako na dostizích, nejednou rozhodovali krakeni, případně „černé
labutě“, s jejichž výskytem nikdo nepočítal a počítat nemohl, neboť jakkoli „bedlivý
rozbor minulosti neučí nic o mysli Historie, pouze budí iluzi, že jí rozumíme (...) a
mysl bohů lze číst jen tím, že jsme svědky jejich činů“ (Taleb 2007: 11).
Člověk musel přinejmenším přiznat, že přeceňuje své informace. „Ve
skutečnosti,“ říká Peter L. Bernstein podobně jako Kožíšek, „informace, kterou máš,
není informací, kterou chceš. Informace, kterou chceš, není informací, kterou
potřebuješ. Informace, kterou potřebuješ, není informací, kterou můžeš získat...
Dokážeme shromáždit velké i malé kusy informací, ale nikdy je nemůžeme propojit.
Nikdy nevíme, jakou kvalitu náš vzorek má. Dospět k soudu a pak na jeho základě
konat je proto tak obtížné a tak riskantní (...) Nemáme-li dostatek informací, musíme
se spolehnout na induktivní úvahu a pokusit se stanovit si míru pravděpodobnosti,
kurz“ (1996: záložka).
Stanovování míry pravděpodobnosti v podobě kurzu – odhadování nikoli toho,
co se nutně stane, ale pouze toho, co se stane pravděpodobněji a co méně - je
charakteristickým parametrem herního světa. Tento svět ovšem charakterizuje i
pokora vůči tomu, že z mnoha budoucností se může dostavit jakákoli.
A přesně to začalo stále výrazněji pronikat i do diskursu kapitalismu. Každý
kontrakt mezi investorem a jeho burzovním makléřem obsahuje podobný disclaimer
jaký v České republice uvádí například společnost Patria: „Obchody s akciemi mohou
v krátkém časovém horizontu přinést vysoké výnosy, avšak při negativním vývoji na
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trhu lze utrpět velké ztráty.

Aktuální cena akcie odráží celkové hospodaření a

očekávaný vývoj dané firmy...“ (patria-direct.cz). Vývoj ovšem může být a zhusta
bývá jiný nežli očekávaný, uvedený disclaimer proto de facto říká: Koupí akcií
vstupujete do hry, jejíž výsledek se nezaručuje (takže nám své případné ztráty
nezazlívejte).43
Lingvistický posun v jazyce médií novou skutečnost dávno zohlednil: takřka
denně si lze přečíst titulky jako „Nová vláda hodlá vsadit na vědu a výzkum“, „Itálie
sází na zlepšení vztahů s Lybií“, nebo „Vítězná strana vsadila na nečekaného
koaličního partnera.“
Možná to bylo nejasné tušení tohoto vývoje, co pozornost ne-herního světa
k tomu hernímu začalo obracet. Respektive znovuobracet jako ke druhé (jen na čas
potlačené) vnitřní potenci západní kultury.
A snad to naopak byla racionální úvaha, posuzující budoucnost podle
minulosti a přítomnosti: jestliže „záliba v hazardních hrách přetrvává s neobyčejnou
životností“, bude zřejmě přežívat i nadále – zanechme morálního „zmatku“ a
podívejme se na ni jako na investiční příležitost a na zdroj daňových příjmů.
Na začátku třetího tisíciletí má tento vývoj už dlouhou historii. Není mým
cílem ji obšírně popisovat, a proto vyberu jen jeden příklad.

Francouzská dostihová

závodiště navštěvovalo v polovině 19. století stále

více lidí, ale pokud šlo o sázky, vesměs si jen ukazovali prstem na aristokraty
sdružené v Salon des Courses, klubu vysokých hráčů44. Právě tehdy však na scénu
vstoupil mimořádně činorodý Joseph Oller (později založil i slavný Moulin Rouge),
který zdroj potenciálně ohromných zisků spatřil nikoli ve vysokých sázkách
nepočetné elity, ale v drobných obnosech, které si chtěla a mohla dovolit vsadit
většina diváků. Oller jim nabídl svůj vynález nazvaný pari-mutuel, vzájemná sázka.
Výše minimálního vkladu byla nízká, maximální neomezená – každý si mohl vsadit
podle libosti. Všechny sázky na všechny koně se v každém dostihu sečetly a jejich
43

V uvedené souvislosti stojí alespoň za poznámku, že na čele přehledu nejbohatších lidí světa je nejen
Bill Gates, zakladatel a spolumajitel velké firmy, ale i burzovní spekulant Warren Buffet, tedy ryzí
hráč.
44
Ohledně obsáhlejšího výkladu historické situace, stručně charakterizované na následujících
stránkých, odkazuji na History of Horseracing Rogera Longrigga (strana 188), případně na svou knihu
Království za koně (s. 229–238).
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suma se po doběhu rozdělila mezi držitele tiketů s vítězovým číslem. Kůň, na něhož
se sázelo nejvíce, se stával favoritem a vyhrávalo se na něj samozřejmě méně než na
outsidery, na které si vsadil málokdo. Tak si váha veřejností vsazených peněz
automaticky vytvořila vlastní kurzy.
Ollerovy sázkové vozy, ukrývající pod modrobílými celtami řady pokladen
pro výdej tiketů i příjem a výplatu peněz, vyjely poprvé na scénu odpoledne 5. března
1865 v La Marche. Jejich úspěch, od počátku pozoruhodný, podstatně vzrostl poté, co
na vítězství poceňovaného Aliborona vyplatil pari-mutuel skvělou výhru 1,400 franků
za desetifrankovou sázku. Pařížské listy o tom referovaly na titulních stranách.
Pokud si sázející na něco stěžovali, pak na to, že na rozdíl od sázek u
bookmakerů neznají v pari-mutuel předem výši eventuální výhry. Oller proto začal o
výši sázek na jednotlivé koně vydávat průběžné zprávy a vyhlašoval i pravděpodobné
kvóty výher na jednotlivé koně. Tím atraktivita pari-mutuel dále vzrostla – pouhé tři
roky od své premiéry přinášel roční obrat přes pět miliónů franků.
Vynálezce musel být spokojený: ze sumy vybrané na každý dostih si strhl
předem stanovených pět procent a nic přitom neriskoval. Stále vyšší obrat a
vzrůstající počet sázejících ovšem vyvolal hněv mravokárců, kteří proti pari-mutuel
zahájili tažení za „očistu Francie od sázkové špíny“. Oller argumentoval, že jemu, na
rozdíl od bookmakerů, je lhostejné, zda vyhraje outsider nebo favorit: proto nemůže
upadat do podezření, že podplácí žokeje, nechá mrzačit koně nebo se dopouští jiných
podvodů; „sázkové špíně“ naopak zamezuje. Bookmakeři kontrovali a odvolali se na
dikci zákona, který kdysi prohlásil sázky podobné těm v pari-mutuel za „náhodné, a
tedy nelegální“, zatímco sázky u bookmakerů za „podložené znalostmi, a tedy
legální“. Oller se vytasil s tím, že dostihovým autoritám nabídl vysoký roční
příspěvek na zlepšování drah a zvyšování dostihových cen, bylo však pozdě. Vládní
úředníci a poté i soud mu sdělili, že „dobročinnost podporována z nekalých
prostředků býti nemůže“ a v roce 1874 pari-mutuel zakázali.
Teprve v roce 1891 francouzský senát zmíněný zákon zrušil. Veškeré
dostihové sázky zakázal - v článku 4. Načež v článku 5 povolil z tohoto pravidla
výjimku... pro pari-mutuel. Zdůvodnil to Ollerovými argumenty: „Pořadatel parimutuel se chová způsobem nezainteresovaným“ a „vystupuje jako agent veřejnosti
nemaje zájem na ovlivnění výsledku.“ Oller ovšem svou licenci už nikdy nezískal –
dostaly ji společnosti, které jednak dostihy pořádaly, jednak slíbily odvádět lví podíl
na zisku státu, obcím, případně dalším autoritám.
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Pari-mutuel (někde pod původním jménem, jinde známý jako totalizátor), se
postupně prosadil v Pešti (1871), ve Vídni (1872), Rusku (1876), Austrálii (1879),
Polsku (1886), Německu (1887). V USA byl poprvé zaznamenán na počátku
sedmdesátých let, poté však prošel dlouhou a složitou historií plnou zvratů, podobně
jako celá dostihová scéna. Zákonodárné sbory jednotlivých států Unie měnily své
postoje podle toho, jak do nich volby vynášely jednou ty, kteří v dostizích a sázkách
viděli „škody působené veřejné morálce“, jindy zas pragmatiky. Před jedním
hlasováním v New Yorku šli příznivci sázek tak daleko, že dvěma stařičkým
senátorům, jejichž hlasy měly přinést negativní rozhodnutí, namíchali do večeře
projímadlo a do snídaně pro jistotu ještě uspávací prášky. Oba majestátní starci se
přesto k hlasování dostavili. Jeden senátor se pak pokusil oba nepoddajné soupeře
umořit čtyřhodinovým projevem, ale jeho předpokládané oběti nakonec přece jen
dokázaly zdvihnout ruce a zamumlat osudné „ne“. A tak například roku 1892 došlo
k uzavření jen rok starého závodiště Monmouth Park, zatímco v roce 1906 fungoval
Rockingham Park (New Hampshire) pouhé dva dny.
Příběh totalizátoru odráží peripetie vztahu společnosti k hazardní hře. Posun
od odmítnutí či pronásledování k přijetí a nakonec k podpoře začínal vždy
deklarovanou snahou o očistu herního prostředí a ochranu poctivých, byť patrně
poněkud prostoduchých občanů. Od samého počátku bylo nicméně zřejmé hlavně to,
že ve hře se točí nebo by se mohly točit nemalé peníze; výnosu ze hry by se dalo
použít na rozličné „bohulibé účely“ – otázkou zůstávalo, zda „dobročinnost
podporována z nekalých prostředků býti nemůže“, anebo zda by přece jen mohla.
Kdekoli vzaly příslušné autority za svou druhou z obou možností, získaly vydatný a
stabilní zdroj příjmů, a tak byly posléze znovuotevřeny nejen Monmouth Park a
Rockingham Park, ale vybudovány i další, totalizátorem – nyní jediným legálním
sázkovým systémem - vybudované dostihové dráhy. Například při otevření Belmont
Parku v New Yorku se sešlo na závodišti 35,000 lidí a tisíce dalších muselo zůstat
před branami; před začátkem sborově zapěli oslavnou píseň. Historické prameny mlčí
o tom, zda se k oslavě připojili i ti, kteří měli jejich sázky organizovat; měli by k tomu
řadu dobrých důvodů. Mám-li se věnovat především době svého vyprávění, tedy
počátku sedmdesátých let 20. století: tehdy během jednoho typického dne vsadili lidé
na newyorském závodišti Belmont Park 4,248,581 dolarů, držitelům vyhrávajících
tiketů pak závodiště vyplatilo 3,533,655 dolarů. Jinými slovy: na jednu
desetidolarovou sázku se sázkařům vrátilo 8.20 dolaru, organizátor si tedy ponechal
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osmnáct procent. Z toho dostal State Tax Department 11%, závodiště šest procent,
další tři podílníci se podělili o zbývající procento. Mimo závodiště, ve sběrnách
rozesetých po městě, dostával ovšem agregát sázkařů z každé desetidolarové sázky
jen 7.60 dolaru, tedy o 24% méně, než vsadili (Surface 1975: 177 – 178). Víc si tehdy
chtělo od sázkařů brát už jen socialistické Státní závodiště v Praze.
Joseph Oller, který na hře jiných vydělával z obratu pět procent, byl nadobro
zapomenut.

Diskurs se dramaticky proměnil, a tak “dnešní gambling bývá ve skutečnosti
nahlížen jako neškodný, rekreační, charitativní a dokonce vlastenecký – to zejména v
kontextu účasti ve státních loteriích” (Smith 1996: 102).
Podobně jako sázek na dostihy využil herní průmysl i dalších “disciplín”
herního světa: kostky, ruletu, blackjack, baccarat a jiné45. Ikonou hazardu se posléze
stalo kasíno, zejména to, které se nalézalo v Las Vegas. Závratný vzestup tohoto kdysi
nezajímavého kouta nevadské pouště byl obsáhle popsán, a proto jen připomenu, že
například v roce 2007 je navštívilo 39,2 milionu návštěvníků, kteří tu vsadili
6,430,000,000 dolarů. O tři roky později se zde uskutečnila největší soukromá
investice v dějinách: do komplexu nových kasín nazvaného City Centre, který kromě
jiného nabídl dalších 10,000 hotelových pokojů (Murray 2011). 46 “Náhoda byla
povýšena na ontologický status a hazardní hra v západních kapitalistických
ekonomikách široce komodifikována. Nejenže je existence náhody akceptována, ale
je aktivně kupována a prodávána jako jakýkoli jiný typ komodity” (Reith 2003: 182).
Tento překotný vývoj zaujal i sociology a etnografy, ačkoli, jak se v úvodu ke
sborníku Gambling Cultures vyjádřil jeho editor, “až do sedmdesátých let byly články
o hazardních hrách publikovány v periferních žurnálech, jako by se nejednalo o
předmět pro vědeckou analýzu dostatečně seriózní. Teprve od doby rozmachu
komerčního hazardu v Británii a ve Spojených státech nabylo studium hazardní hry
povahy legitimního akademického zájmu“ (McMillen 1996: 1).
Považuji za nenapravitelnou škodu, že akademický zájem probudil až zmíněný
45

Daleko nejvýnosnější herní disciplínou jsou ovšem pro kasína hrací automaty. Pro hráče, které jsem
znal, je vhazování peněz do těchto strojů strašným omylem a neznám žádného, který by mu propadl.
“Hráči” u hracích automatů pro mě byli a jsou naprosto cizí, nikdy jsem v jejich prostředí nepobýval, a
tak se zdržím jakýchkoli spekulací o jejich chování.
46
Ještě razantnější nástup zaznamenalo ovšem čínské Macao: za rok 2010 tu bylo vsazeno 23,5 miliard
dolarů (Murray 2011).
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„komerční hazard“. Přesto nám o dávném životě na hře a jeho habitu leccos alespoň
naznačují hráčské memoáry, cestopisy a jiné dobové zdroje.
Je zřejmé, že ve Spojených státech byla hazardní hra přinejmenším „od 18.
století soukromou záležitostí; hrálo se v hostincích, ale jednotliví hráči sázeli mezi
sebou, a ne proti banku“ (Smith 1996: 103). Od zisku Louisiany na počátku 19. století
nabízelo hráčská doupata nejen New Orleans, ale mnoho dalších poříčních měst.
Hazardní hra se stala takřka všudypřítomná „na řekách, železnicích a jiných
obchodních trasách. Na velkých kolesových parnících lidé všech tříd – dokonce i ras
– zapomínali na sociální rozdíly, jakmile si sedli ke kartám. Armádní důstojníci a
plantážníci, obyčejní úředníci i pobudové spolu hráli, spolu se smáli a spolu kleli.
Hra, jako řeka, byla bezčasým, paralelním vesmírem, proudem nekonečných
možností“ (Lears 2003: 115 - 116). Podobný charakter jevila i „hraničářská města
poblíž nalezišť ropy nebo zlata, zejména San Francisco, kde hazardní hra
epitomizovala etos kultury náhody a její bezstarostnou velkorysost, která se stále více
srážela s počtářským duchem kultury kontroly. Hrálo se nejen v New Orleans nebo v
New Yorku, ale rovněž ve městech tak ctihodných jako Indianopolis, Cincinnati nebo
Marietta. Muži z nejvyšších společenských kruhů – právníci, soudci, lékaři, politici,
novinoví editoři – stáli vedle mechaniků a stavebních přidavačů...“ (ibid: 117 – 118).
Z dobových zpráv lze snadno odhadnout, že valná většina těchto her byla
ilegální, že téměř všichni účastníci zanechávali své mimoherní identity v mimoherním
světě a na hře vystupovali pod rozličnými ad hoc získanými přezdívkami, že leckde
panovala družná camaraderie sobě rovných v bizarním napětí s vypjatým
individualismem, že bystré nakládání s jazykem se mimořádně cenilo, že herní
performance

nesla

rysy

zkoušky

charakteru,

že

penězi

reprezentovanými

„obyčejným“ světem se ostentativně pohrdalo, že všichni znali zabroušené válce, lauf
i srab a hledali v herních situacích syntopicitu, že si člověk musel dávat pozor na to,
aby nemačkal švestky, nezačínal hru s kompetentnějšími protihráči a šméčkařům
(angličtina pro ně má výrazy jako sharper, trickster nebo hustler) nebaštil
chocholouše, a tak se neodsuzoval do postavení kořena (sucker), a že na hře
přinejmenším v 19. století kromě pokeru kralovalo tetě příbuzné faro.
Tehdy by se „v centru New Yorku sotva našla ulice bez hráčského doupěte,
které policisté velmi dobře znali a profitovali z toho, že mohou zdarma sehrát ve faru
několik cuků“, účast Američanů v hazardních hrách ovšem neutuchala ani v dalším
století: „v roce 1960 bylo v USA mezi 40,000 a 60,000 ilegálními bookmakery“,

240
konstatuje Joseph Mazur a vzpomíná na vlastní dětství strávené v Bronxu: „Mnohé
z evinných obchůdků na Ocean Avenue byly ve skutečnosti hernami přijímajícími
sázky na koně; po zavírací době se v zadních místnostech hrály kostky“ (Mazur 2010:
142 – 143).
Absence etnografických studií z tohoto prostředí – tedy z přirozeného
životního prostředí aktérů, a nikoli z toho, které herní průmysl vytvořil tam, kam je
potřeba cestovat letadlem - je citelná. A tak není snadné rozhodnout ani to, zda je
v sociologických termínech oprávněné přisoudit takovému světu charakteristiku
subkultury nebo kontrakultury, přestože ty se rovněž vyznačují opozicí k hodnotám
vyznávaným širší společností. Zpravidla je totiž charakterizuje i to, že jsou nejen
viditelné, ale samy se touží maximálně zviditelnit, aby mohly šokovat a svůj „protest“
vmést většinové společnosti do tváře. Například v Subculture: The Meaning of Style, ,
„antrolologické bibli hnutí punk“, říká Dick Hebdige: „Punk je o tom válet se v blátě
a řvát a tak se stát silným“ (1981 47). Kdo chce šokovat, musí být slyšet i vidět, a proto
i produkovat distinktní, do očí bijící „styl.“ Bije-li však distinktní styl do očí těch,
vůči nimž deklaruje svůj „protest,“ dostatečně, obvykle se dostane do hledáčku
podnikatelského prostředí. A jelikož klienti stále očekávají cosi nového a „cool,“ lze z
takové distinktní kontrakultury komerčně mnoho vytěžit – a to může být jeden
z důvodů, proč se z původně šokujícího stylu nemnohých často poté, co jsou mu
obroušeny nejostřejší hrany a potlačeny nejpronikavější pachy, stane konvenční styl
nespočetných; jako právě ve výmluvném případě punku (případně hudby brazilských
favelas, afro-amerického rapu a podobně; soudím, že není daleko den, kdy designéři
společnosti Abercrombie&Fitch nabídnou mládeži střední třídy výbavu rozličných
zapatistas). Ten hráčský svět, který se staví do opozice vůči „obyčejnému“ světu však
nemá ani vlastní hudbu, ani styl oblékání či účesů. Nechce mu nic „vmetat do tváře“.
Jeho „kontra“ je tiché, o to však zavilejší a pevněji založené. Největší zájem má na
tom, aby trval co nejdéle a v co nejčistší podobě – proto se činí neviditelným.
Jenže „hráčský okruh se jeví být neohraničený a orientovaný ven“
(Papataxiarchis 1999: 165), takže do něj může poměrně snadno vstoupit každý, kdo o
to má zájem. Nahlédnout jeho parametry, přinejmenším ty nejvýraznější, není obtížné.
Poté už záleží na podnikatelské a také na politické zručnosti, podaří-li se svébytný
svět hazardní hry včlenit do toho „obyčejného“.
47

Citováno v Los Angeles Times, 20.4.1981.

241
Různé a podobné v hráčských světech
Během podobných translací se ovšem vždy něco ztrácí. Není ani překvapením,
ani tajemstvím, že „kasínové korporace prozkoumaly herní preference a návyky, aby
se dozvěděly, které hry a jaké okolnosti účast ve hře podněcují“ (Pathological
Gambling: A Critical Review, cit. in Mazur 2010: 167).
Jedním z herních fenoménů je například specifické chápání času. Designéři
kasín tento koncept rozvinuli, takže v žádné herně po celých Las Vegas nelze nalézt
jediný hodinový ciferník. Na sázku proto nikdy není příliš brzy a hlavně příliš pozdě.
Druhým z fenoménů je tradiční egalitářská pospolitost shromážděná okolo
hracích stolů. V kasínu je ještě zdůrazněna: nikdo neví, čím se kterýkoli z ostatních
hráčů zabývá v mimoherním světě. Akce u jednoho stolu je ovšem příliš krátká a
přesýpavá (lidé stále přicházejí a odcházejí), a to nejen na to, aby si kdokoli mohl
vysloužit nějaké hráčské „jméno“, ale i pro skutečnou příležitost získat si srdnatou
performancí reputaci – v čích očích, krom svých vlastních, by ji získával? Stát se tu
Fírfachem je téměř vyloučené.
Třetí fenomén: penězi v tom smyslu, který jim přisuzuje „obyčejný“ svět je
nutné okázale pohrdat. Herní průmysl to pochopil a po svém posunul: pro registraci
do hry stanovil povinnost koupě žetonů. „Akt směny peněz za žetony,“ míní Gerda
Reithová, „po dobu hry mění hráčovo uvažování o penězích. Jako by kouzlem, herní
aréna transformuje prozaický charakter peněz do čehosi fantastického“ (2002: 148).
Právě tím ovšem pro hráče v kasinu, oproti hráči u Spalovače mrtvol, příležitost
dominovat nad penězi ztrácí mnoho ze své chuti a vůně – nemá-li už v ruce všem
známé a všemi kýžené bankovky, ale jen „cosi fantastického“, nad čím vlastně
vyjevuje svou převahu? Instalace žetonů jako herního média je pouze snahou kapitánů
herního průmyslu hráče rozepnout, přimět ho k vyšší hře. Je chybou číst výzvu
„Kupte si žetony“ jako „Kupte si žetony“, neboť provozovatel kasina má na mysli:
„Kupte si žetony.“
Podobně bychom mohli sledovat i další, subtilní i výrazné, významové
posuny.

Daleko

nejdůležitějí

ovšem

je,

že

„mytický

archetyp

drsného

individualistického hazardního hráče ponořeného do specifického herního rituálu je
ohroženým druhem, měnícím se v postavu minula“ (Smith 1996: 102). Odsoudil ho
k tomu herní průmysl, který s veškerou vehemencí a za pomoci pořádkových sil
popírá

„Bulharův axiom“. V tomto průmyslu ani peníze, ani pozice těšící se
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matematickým výhodám nekolují. Podnikatel je vždycky za veslem, hráč odsouzený
do pozice věčného křapíka jde výhradně proti vodě. A stále stejným směrem – od
něho k bance – tečou finance, protože navzdory občasným záchvěvům brusu,
hrdinsky projevenému srdci a bystře rozeznané syntopicitě dlouhodobě nemůže
vzdorovat neúprosné matematice velkých čísel. Jakmile prohraje, nemůže tu
oprávněně doufat v odvaz uvnitř herního světa, ale musí se vydat (samozřejmě bez
štígra) do neherního, a ten tak uznat za „pravý“ a „hlavní“, nikoli za zmatený a
vedlejší.
Návštěvník z herní kultury vyznávající „Bulharův axiom“ se v kasínu vystaví
nejednomu kulturnímu šoku. Krupiéři v Las Vegas nejsou „stroje“; zejména
v okamžicích, kdy hra potuchá, se začnou mezi sebou bavit o vlastních, vesměs
neherních zážitcích. Pokud hráči vyplatí výhru nepřesně, není sázka pro následující
herní situaci imunní proti prohře a je to sám hráč, kdo musí na chybu upozornit.
Skutečný zmatek však návštěvníkovi přinese zjištění, že banky nejen neposkytují
potlučenému hráči štígro, ale krupiéři naopak vymáhají štígro pro sebe jakmile hráč
trefí víc než dvě tři sázky. Pokud jim hráč nevyjde vstříc, umějí ho vystavit do
nepříjemné pozice skrblíka. Když jim vyhoví, což většina z nich kupodivu opravdu
dělá, jeho setrvalá matematická nevýhoda se dále zvyšuje.
Hazardní hře se zdráhám přisoudit univerzální funkci, která vždy hrozí stát se
jednou z těch „formalistických koncepcí identifikujících struktury a formule, které
mají podle předpokladu zůstávat neměnné ve velice rozdílných historických
kontextech“ (Chartier 1997: 2). Považuji za zřejmé, že mezi společnostmi - zejména
společnostmi tak různými jako socialistické Československo v roce 1972 a
kapitalistické USA v roce 2011 - „panují ohromné odlišnosti, které činí komparativní
teoretizaci mimořádně obtížnou“ (Downes et al 2006: 118). Řečeno s Pavlem Baršou:
„Obecno není dáno jinak než v navzájem nesouměřitelných kulturních tradicích.
Z nepřítomnosti sjednocující transcendentní míry plyne nemožnost uzavřít jejich
pluralitu do jednoho hierarchického systému (2007: 42). Přesto se domnívám, že svět
hazardní hry vlastní určité kulturní tradici a neopakovatelné historické situaci může
být předmětem legitimního badatelského zájmu etnografů, kteří hazardní hru studují
ve vlastních kulturách a časech. Snad i pro tato pole platí, že „problémem
hermeneutiky je pochopení objížďkou přes pochopení jiného“ (Ricoeur, cit. in
Rabinow 1977: xiii) – k pochopení právě tohoto „jiného“ jsem chtěl přispět.
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Zůstane-li mnou popsaný hráčský svět „jiným“, pak zajisté zejména proto, že
vytrvával ve své opozici vůči světu okolnímu nepochybně radikálním způsobem.
Netroufám si označit hráčské prostředí v Las Vegas za neautentické, neboť autentické
rozhodně je. Ale přestože jeví mnohé příbuzné rysy s tím československým, musím
zdůraznit své přesvědčení, že radikální alternativou není, protože nemá a nemůže mít
ambici zůstávat víceméně soběstačným: vždy bude součástí „normálního“ světa a jeho
herního průmyslu, kde hráčské pozice a peníze nejsou ani obrazně ani doslova
oběživem.
Hráč míří do Las Vegas jako do údajného „Sin City“ s rozličnými motivy.
Současná americká sociologie poměrně často nabízí následující vysvětlení:
„Gambling,“ shrnuje názor mnoha jím citovaných autorů Mikal Aasved, autor
Sociologie hazardní hry, „představuje převrácení amerických hodnot: etika spoření,
sebezapření a akumulace kapitálu byla nahrazena ideologií hedonistického
konsumerismu. Dnešní Američané dychtivě konzumují disponibilní čas a majetek.
Akumulace kapiálu už není pro většinu lidí tak důležitá jako hledání způsobu užití
peněz při hledání potěšení a statutu. Důraz na spotřebu je v moderní kapitalistické
společnosti zcela funkcionální. Přijetím hazardní hry a nadšeným karikováním
pracovní etiky našich rodičů mainstreamoví Američané vpravdě zrcadlí historickou
kulturní změnu“ (2003: 35).
Možná že výlet do Las Vegas odráží hlavně protikladné, nejen modernitou, ale
ani postmodernitou neodstraněné napětí mezi konceptem práce, úsilí, plánování a
odložené spotřeby na jedné straně a konceptem náhody a nevysloužené Boží milosti
na straně druhé. Možná, jak se vyjádřil psychoanalytik Edmund Bergler „každý aktér
západní kulrury je potenciální gambler – snad neškodný, snad nebezpečný“ (cit. in
Mazur 2010: 186). Každopádně se však, v naprosté většině případů, návštěvník vrací
nejen z Las Vegas, ale i ze své svrchovaně přechodné hráčské role. A to tam, kde se
zpravidla nachází těžiště toho světa, podle jehož principů organizuje svou existenci.
Tehdy hráčem být přestává. I taková trajektorie stojí za badatelskou pozornost, za
pokládání otázek a hledání odpovědí. Je to však práce pro jiné badatele než jakým
jsem byl já, který podal zprávu o sice příbuzném, ale zároveň v tolika zásadních
parametrech jiném světě.

244
Příběh zevnitř
Neděle 7. května 1972
14:00 – 19:00

V prvním dostihu se měli poprvé představit dvouletí koně.
Státní závodiště o jejich tréninkových výsledcích žádné zprávy neposkytovalo,
a tak byli sázkaři odkázáni jen na hlášky ze stájí, případně na příběhy banánů.
Věnoval jsem hodně pozornosti rodokmenům, ale relevantní zprávy o jejich aktuální
formě se ke mně nedostávaly, a tak jsem si nemohl udělat solidní názor. Rozhodl jsem
se, že mi jako herní interes bude stačit dvousetkorunová ulička s Kožíškem a že se
soustředím na bedlivé sledování všech koní v dostihu – pro příští reference.
Bukové měli dva favority a nepochybně o ně byl zájem, protože kurzy na oba
se stále snižovaly. Val II byl odchován v elitním hřebčíně Napajedla a startoval pod
šampiónem Hulešem. Aristid pod veteránem Josefem Šachem, pověstným svou
schopností „ukrást“ na startu poziční výhodu - dráha dostihu měřila pouhých tisíc
metrů, a tak i drobný fór mohl být významný. Usadil jsem se do první řady hlavní
tribuny (místo jsem získal díky včasnému příchodu a drobnému úplatku ženě v
pokladně) a zaostřil dalekohled.
Koně právě předváděli „zkušební cval“, i v Chuchli předepsanou součást
dostihové procedury, ustavené o dvě staletí dříve v Anglii. Byla to jejich první
zkušenost s halasem a barvami závodiště a s početným publikem, a proto byli skoro
všichni vyjukaní. Trhali hlavami a co chvíli přerušovali cvalovou akci úskokem do
strany. Jako jediný byl poměrně klidný Homér; vzledem k tomu, že si ho do uličky
vzal Kožíšek, radost mi to nedělalo.
Přesně ve tři bylo odstartováno. Nejlépe kupodivu neodskočil Aristid, ale
„můj“ Silvestr s žokejem Lukáškem, zatímco Homér byl předposlední. Favorité se
drželi na předních pozicích, nicméně Silvestr zůstával na čele a tak zatáčel i do
rovinky. Ačkoli vzhledem k uličce záleželo jen na tom, zda porazí Homéra, cítil jsem
zrychlený dech a kypějící naději, která pro mě dělala právě z dostihů tu nejskvělejší
ze všech sázkových disciplín. Publikum začalo hlasitě povzbuzovat favority – to na
dostizích připouštěla i hráčská etika. V případě Aristida to ovšem bylo beznadějné,
očividně stál na uších. Lépe se dařilo Valovi II, nejdůrazněji ale zaútočil xaverovský
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Móro pod žokejem Košťálem, známým jako Čány. Před distancí se kolem Silvestra
přehnal. Následně svedl krátký boj s Valem II, soupeře setřásl a cílem proběhl
s luxusním třídélkovým náskokem. Ještě padesát metrů před cílem byl Silvestr
bezpečně třetí, pak se však z klubka zemdlévajících koní vynořil Homér a drtivým
spídem ho porazil.
Po tak nadějném začátku to byla studená sprcha a prohra už už vyhrané uličky
s Kožíškem, dostih se mi přesto líbil. Určitě ovšem ne tolik jako bukům, kteří stáhli
oba favority (Aristida dokonce i na místo) a nejspíš taky Silvestra, který před
dostihem stál 4:1. Prakticky zavřeli knihu.
Ve druhém dostihu byl hajc-favoritem Express (ten, který mi v podobě
dřevěné figurky už v zimě „vyhrál Derby“ na domácích dostizích) s Hulešem v sedle.
Ve svém předchozím skutečném dostihu snadno zvítězil a zprávy z tréninku zněly
povzbudivě. Stál 6:10 a bylo nepochybné, že figuruje ve většině akovek. Třídou v poli
byl Aragonit. Měl kurz 3:1, ale nesl nejvyšší váhu – o jedenáct kilo víc než Express a
o dramatických čtrnáct než Liturgie. Váha byla významným faktorem, a to i kvůli
tomu, že dostih se běžel na vytrvalecké trati 2,200 metrů. Proto jsem úvahu o sázce na
něj raději vzdal a sešel z tribuny, abych zjistil aktuální kurzy a snažil se nabízet přijetí
sázek na Crapoma v hlavním dostihu. Potřeboval jsem pokrýt riziko na Valerianu.
V Chuchli jsem ovšem zaběhnutou firmu neměl, a tak jsem se musel natáhnout až na
osm desetin. Po menších sázkách jsem nakonec schrastil necelé tágo.
Pozice bookmakera ovšem zdaleka nepřinášela takové vzrušení jako ta
hráčská: ani zavřená kniha se nevyrovnala trefě, zejména té ve vyšším kurzu. Bohužel
jsem neokázal dospět k nějakému rozhodnutí, a tak mi nakonec zbyla zase jen ulička
Liturgie versus Carilla.
Liturgie, ačkoli předtím doběhla v silném poli klasické Jarní ceny klisen třetí
za Delegací a Valeriánou, posléze nebyla v dostihu. Od startu se motala vzadu a
naděje, že přijde koncem se změnila v dojem, že přijde koncem týdne. Nejaktivnější
roli hrála Evropa s mladým Smolíkem. Po startu vedla, pak ji rajťák nechal
odpočinout na třetím nebo čtvrtém místě, v cílové rovině zaútočila podél bariéry a
dostala se na špici. Tam na ni nastoupil favorit Express, zakrátko ovšem skapal a
dopředu se prodral Aragonit. Ten nakonec ve strhujícím boji o necelou délku porazil
mohutně finišující Carillu. Express doběhl špatný pátý, bukové znovu slavili.
Další dostih, pro nezvítězivší tříleté na 1,800 metrů, vypadal jako záležitost
mezi dvěma koňmi: Markusem se Šustou a Jašmakem se Smolíkem. Každá z obou
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stájí svým koním bezmezně věřila a poslala na ně své známé. Zahlédl jsem Starýho
Vrbu, který si dal na Jašmaka ještě máz u Brejly, Čonty naopak přišel se dvěma talíři
na Markuse a na téhož koně vsadil i Rančák, nejméně třikrát tolik... Vypěstoval jsem
si vůči sázkám na favority nechuť, a tak jsem hledal nějakého koně proti. Nakonec
jsem si vybral Irys II, která za sebou měla už dva starty a v obou doběhla druhá.
Líbilo se mi, že nese nízkou váhu 52 kilogramů a potlačil jsem obavy z toho, že ji
jede nezkušený jezdec Hamon. Vsadil jsem ji za dvě kila na vítěze a za tři kila na
místo u Salámka v kurzu pět a dvě.
Hamon to byl, kdo přivodil katastrofu: Irys II se na startu srazila nejen
s outsiderem Sonetem, ale i s Jašmakem. Všichni tři během tohoto nepředvídatelného
incidentu ztratili nejméně deset délek a do průběhu dostihu pak nijak nezasáhli. Vedla
Aréna, na niž v rovince odhodlaně zaútočil Markus. Výkřiky jeho příznivců „Pojď
domů!“, kterými už oslavovali triumf, ale umlčel do té chvíle nenápadný Island,
razantně vyjížděný Hulešem. Před cílem se dostal na Markusovu úroveň a nakonec ho
těsně porazil. Byl to šprajc, se kterým nikdo nepočítal – dokonce ani Huleš a trenér
Mašek, protože na Islanda žádného ze spřátelených hráčů neposlali. A tak bukové
zavřeli knihu podruhé.
Vzhledem k tomu, že můj kůň ztratil všechny šance už na startu, mě tenhle
jinak určitě zajímavý dostih nenadchl. Spolu s ostatními jsem musel jít po odvazu.
Favoritem byl ryzák Gejzír s Mílou Hermansdorferovou, ale u toho se mi nelíbil ani
jeho rodokmen, ani kurz, protože ve čtrnáctičlenném poli stál jen dvě ke jedné. Radši
jsem podpořil Marse, kterého jsem už měl v uličce. Při cvičném výpisu jsem mu
přisoudil kurz šest a dva, takže vsadit v kurzu deset k jedné na vítěze a tři k jedné na
plac, což mi nabídl Lišák, byla vlastně povinnost. Poslal jsem do boje rovnou talíř:
jestliže trefím takového leváka, mohl bych chytit brus.
Šel jsem se podívat do paddocku, kam se stáhlo i mnoho dalších hráčů.
Někteří fixovali známé žokeje očima a očekávali od nich pokývnutí na znamení, že na
jejich koně mají vsadit – potřebovali by dobrou trefu, vždyť málokterému se dosud
nějaká podařila. Taky jsem byl uvázaný, a snad proto jsem se dopustil kořenského
kroku: vsadil jsem v tomtéž dostihu ještě jednoho koně. Líbila se mi pěkně lesklá srst
Lian Nel s Čánym v sedle, a tak jsem na ni u Citróna vsadil dvě kila na tabuli, což
znamenalo, že sázka se týkala umístění mezi prvními pěti.
Ani dva koně mi nepomohli: Mars ospravedlnil Lišákův vysoký kurz a podal
stejně matný výkon jako Lian Nel. Skončili na sedmém a osmém místě. Mnohem lépe
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šel Marquis, který celý dostih odvodil a také v cílové rovince odrážel útoky jednoho
soupeře za druhým. Po dlouhém boji nakonec podlehl až Gejzírovi, který zvítězil jako
první z favoritů programu. Dosud jsem prohrál s Kožíškem všechny tři uličky a kromě
toho celkem ještě sedmnáct set.
Nadešel hlavní dostih, klasická Velká jarní cena. Znovu jsem si prohlédl koně
už v paddocku. Crapom se mi nelíbil. Vypadal nervózně a krk mu pokrývala bílá
pěna; potil se. Ani Míla Hermansdorferová, hezká blondýnka a velmi zkušená
jezdkyně (v šampionátu druhá za Hulešem) v jeho sedle, nevypadala zvlášť potěšeně.
Zato Valeriana působila dobře. A naštěstí i hnědka Delegace, moje šance přece jen se
odvázat. Crapomův stav neunikl ani ostatním, a tak už se mi podařilo vzít na něj
sázku jenom za dvě kila od jakéhosi školáka. Doporučil mi ho Doktor Žužu, údajně
jeho strýc, ale synovci jsem musel dát kurz pari. Vypadalo to, že je to od Doktora
menší proces, protože toho mladíka jsem na bánu neviděl nikdy předtím, ale ani
potom; sázka asi byla pro Doktora. Jenže... jak jsem se měl odvázat?
Na Crapoma jsem teď měl asi dvanáct set, na Valerianu pětirublovku. Kdyby
vyhrál favorit, prohrál bych celkem pět set, pokud by dostih přejela Valeriana, tak
osm set. Zbývala mi Delegace – v případě jejího vítězství bych odvázal sedmnáct set.
Na startu dlouho očekávaného dostihu, z něhož měl vzejít favorit červnového
Derby, se čtyři koně shromáždili ve čtvrt na pět. Zdálo se mi nemožné, že to tak
rychle uteklo, ještě bych potřeboval pár minut, abych něco vymyslel a vsadil nebo
nabral... „A bylo odstartováno!“ vykřikla hlasatelka. „Dopředu jde Crapom. Získává
místo u bariéry, za ním Ligna a dále Valeriana. Pole uzavírá Delegace. Po dvou stech
metrech přebírá vedení Ligna. V lahovickém oblouku je to tedy Ligna před
Crapomem, Valeriánou a Delegací. S příchodem do cílové rovinky se před Lignu
dostává Valeriana, následovaná Delegací. Crapom jde pod bičem, ale nezdá se, že by
se k oběma klisnám blížil, naopak Valeriana náskok zvyšuje. U distančního mezníku
je to Valeriana, na kterou tvrdě dotírá Delegace. Valeriana však odolává, bude to
Valeriana... Delegace se nevzdává, sto metrů před cílem se k Valerianě blíží...
Valeriana, Delegace...“
Crapom není od obou klisem daleko, ne víc než dvě tři délky, ale to, že po
startu puloval ho příliš vyčerpalo. Těsně před cílem jdou Valeriana s Delegací hlavahlava, Huleš Delegaci výtečně vyjíždí, ale Kožíškův brus možná přece jen způsobí, že
Valeriana vyhraje a bookmakeři zavřou knihu i potřetí, jen pro mě to bude další
prohra. Ale na to všechno teď nemyslím, spolu se všemi ostatními sleduji úchvatný
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boj na dráze. Řev publika je ohlušující, vzrušení vrcholí.
Koně probíhají cílem. Je vyhlášeno „cíl-foto“, na zjištění vítěze je nutné čekat,
dokud je členové komise rozhodčích neprozkoumá. Konečně padá verdikt: doběh je
„Dva-čtyři-jedna“. Ta z možných budoucností, která se nakonec dostavila, nese jméno
Delegace.
Na schodech pod tribunou panuje vřava, teď je potřeba všechny sázky vyplatit
a současně se přeorientovat na další dostih. Kněz, i když u něho Delegaci trefil
Rančák, vypadá spokojeně. Určitě měl i hodně sázek na Crapoma. „To byla fakt
masírka,“ povídá mi, „před dostihem se otočím na Kožicha, jestli je pro nás lepší
Delegace nebo Crapom, šteks byl obrovskej. A víš co? Von normálně chrápal.“
„Nic jinýho bych nečekal,“ řeknu mu na rovinu. „A kolik stojí Tularka?“
„Pro tebe,“ vrací se Kněz do hry,“že seš to ty...“

O půl osmé večer jsme všichni zpátky U Nováků. Prohrál jsem celkem něco
přes talíř, ale jsem spokojený. Proti vodě jsem mohl prohrát mnohem víc.
Nejdůležitější je, že jsem se dobrovolně vystavil nebezpečí a že jsem se s ním
pokoušel zápasit. Vlastně to bylo úžasné, kde jinde bych mohl něco takového prožít?
Rozhodně se ovšem nehodlám „koukat mrtvým do prdele“. Neúčastním se ani
řečí o selhání Crapomově a Expressově, triumfu Delegace a mohutně zatíženého
Aragonita, ani jsem spolu s mnoha jinými nevyzývám buky, aby si utřeli koutky; všem
je jasné, že museli vyhrát, a to ranec.
Tentokrát přichází mezi posledními Kožíšek.
Všichni slyšeli o jeho nočním brusu na tetě. Nikdo je k tomu neponoukl, ale
mlčky se rozestupují. Kožíšek míří do posledního boxu, do něhož si dnes nikdo
netroufl sednout.
„Jako vždycky, sportovče?“ ptá se vrchní číšník Lhoták a jako vždycky nečeká
na odpověď.
Vyplácím Kožíškovi všechny prohrané uličky. Pokývne: „Teď tě naučím jednu
hru, která je skoro rovná. Ale taky najdeš výhody, když to tedy sehraješ přísně,“
pokračuje guru ve výuce. Bere do ruky žolíkové karty. „Jmenuje se to Macao. Spíš
Máčko. Nejlepší sestava je Velkej šlágr...
Čas ubíhá, přichází Bohata a šeptá Kožíškovi, že dnešní valcha je na
Havelským náměstí, u Starýho Růžičky.
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Příběh zevnitř
Konec léta 1973

Kožíšek kolem sebe neplival z plezíru. Bolel ho žaludek. Asi z těch studených
mís, klobás ohřátých na přepáleném tuku a nespočtu vyklepaných startek, říkal jsem
si. Jeho víc zajímalo, co řeknou lékaři, a tak nakonec zašel do špitálu.
Nechali si ho tam.
Dva dny po jeho operaci ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí
jsem se vrátil z Budapešti. Chtěl jsem mu vyprávět, na jaký proces jsem u Brejly trefil
doběh Titkos – Útvesztö v kurzu 46:1, ale přestože byl návštěvní den, doktoři mě
k němu nechtěli pustit. Konečně se mi podařilo uplatit nějakou sestřičku. Řekla mi, že
pacientovi byl odstraněn zhoubný nádor, ale o progóze mi neřekne nic ani ona, ani
doktor, protože nejsem příbuzný, že ne? Pak mi na pár minut dovolila vejít do
Kožíškova pokoje.
Guru spal, ale byl ještě mnohem bledší než obvykle. Sedl jsem si na okraj
postele. Vzduch zpřísněl nemocničním pachem. I ticho bylo přísné, prý pomáhalo
léčit. Díval jsem se na spícího.
„Koukej se zabrousit,“ řekl mi Kožíšek tiše se zavřenýma očima.
Nechtěl jsem si to připustit, ale znělo to jako požehnání.
Nevěděl jsem, jak se na něco takového odpovídá, a tak jsem řekl, co mě
napadlo: „Díky.“ Myslím, že to stejně neslyšel.
Sestra mě přišla vyprovodit.
Následujícího dne už mě dovnitř nepustila ani ona. O rám dveří pacientova
pokoje se opírala nějaká žena středního věku s vlasy barvy platina blond a plakala.
Ve strašnickém krematoriu se sešlo tolik lidí, jako by pohřbívali národního
umělce. Poprvé a naposledy jsem viděl dost možná všechny české valchaře
shromážděné na jednom místě, nadto na takovém, kde se nic nevrtělo.
Žena z nemocnice seděla v první řadě. Zdálo se mi zvláštní, že se do
Kožíškova života vešel nějaký trvalý, „normální“ vztah. Asi ho udržoval v pondělí,
uvažoval jsem. To se nic pořádného nehrálo. Umínil jsem si, že pondělní ženu vyzvu,
aby v Kožíškově holobytě prohledala uhlák. Asi v něm budou jen ty brikety, ale...
Víš, jak je to.
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Z vyhrazeného místa jsem pronesl jsem řeč na rozloučenou. Slova se v žulou
obložené dvoraně tříštila jako rampouchy.
Vystřídal mě občanský řečník, zjevně najatý tou ženou. Sdělil nám, jak se
Kožíšek jmenoval občanským jménem a zdůraznil, že soudruh patřil mezi nejlepší
pracovníky. Všem valchařům se zdálo, že mluví o někom jiném. O někom, kvůli
němuž by nepřišli.
Stál jsem mezi Brejlou a hráčem známým jako Vilda.
Ozvala se hudba. Rakev se vydala na cestu k ohni.
Vilda se naklonil k Brejlovi: „Jak dnes stojí Trnava?“
Brejla mi sdělil, že je Vilda kretén, který neví, jak se chovat na pohřbech.
Vildovi řekl: „Šest fousů. Pro tebe.“
Vilda posoudil kurz nabídnutý na jeho oblíbené mužstvo jako přijatelný a
zašeptal Brejlovi, že sázka jede za dva kiliány.
„Za to půjde dolů“, řekl mi Brejla zbožně. „Takhle srabit funus...“
Chtěl jsem mu namítnout, že tahle sázka byla pro mého učitele tou jedině
správnou hudbou. Ale neřekl jsem nic. Přemýšlel jsem, jak splním jeho poslední
přání. Jak se zabrousím.
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Obrazová příloha

I. Dokumentární fotografie (autor Pavel Dias)
1-5
Dostihová závodiště ve Velké Chuchli a Karlových Varech v 70. letech 20. století.
Hráči se mísí mezi „obyčejné“ návštěvníky.
Jednotlivci jsou identifikováni pomocí grafiky pod každou fotografií.
6–9
Atmosféra dostihových závodišť v období eálného socialismu

10
Autor jako bookmaker na tribuně závodiště ve Velké Chuchli (sedmdesátá léta) –
příprava výplaty sázek po vysoké prohře.

II. Hieronymus Bosch: Vyjímání kamene bláznovství (Galerie Prado, Madrid)
III. Výsledky dostihového dne 6. května 1972 na klusáckém závodišti v Budapešti
IV. Stránka z Dostihového programu, vydávaného Státním závodištěm Praha,
neděle 7. května 1972
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Lexikon sázkařského argotu
A
a la long → dlouhá dyštanc
akáč → ako
ako akumulativní sázka na dvě a více sázkových příležitostí (koní, sportovních
utkání). Hráč musí → trefit každou z těchto sázkových příležitostí, kurzy se mu
ovšem násobí. Tak třeba akáč za 100 korun na Spartu v kurzu 1,8, na Nanon na místo
v kurzu 1,4 a na Samprase v kurzu → pari se počítá 100 x 1,8 (mezisoučet = 180) x
1,4 (mezisoučet 180 x 1,4 = 252) x 2 (252 x 2 = 504) a dává konečný výsledek 504
korun. Hazardní sázka, která je obtížná k trefení, ale přináší vysoké výhry, zejména
jsou-li jednotlivě kurzy jsou vysoké. Akumulovaná sázka na dvě sázkové příležitosti
se nazývá dubl, na tři tribl, na čtyři kvart, na pět kvint... Též akovka, akáč. Vt. →
přehoz.
akovka → ako
alte šúle → stará škola
atandé! jediný způsob, jak právoplatně požádat bankéře o čas k uzavření sázky.
Bankéř je povinen vyčkat. Též tande!
atomová tálie → dý lecte róze
aus → cenzr
ausfár → nasadit to z ausfáru
až do úplnýho rozhodnutí příslib bankéře v → doprcu‚ že bude dávat → tetu tak
dlouho, dokud bude o co hrát. Ozvěna známého rčení z těsně poválečného profiringu
v zápasech ve volném stylu; v pražské Lucerně tak některé zápasy předem
charakterizoval „soudce v ringu pan továrník Brož“.
B
bačkory → chodit vedle bot
bambilión nesmyslně vysoký obnos. Chtěl za tu škodovku bambilión. Sehrál
Lakmuse za bambilión.
bán dostihové závodiště. Vt. → o půl bánu.
banka skupinka → valchařů, kteří sdruží své peníze a formou jednotlivých → šábů
nebo dílů je vloží do banku. O vložený obnos se hraje. V banku je vždy minimálně
jeden (zpravidla dva, tři i více) dávač, tedy člověk schopný dobře dávat tetu (tedy
klást na stůl karty podle určeného principu, aniž by hráči získali nějakou výhodu,
například díky → čihařům). Dávač dává tak dlouho, dokud hra neskončí buď z vůle
banky (to banka ohlásí → poluntérům s jistým předstihem), nebo proto, že hráči
vyhráli všechny peníze, které bankéři byli ochotni do hry vložit. Hra však zpravidla
trvá několik hodin a dávači se střídají -- odcházejí od vesla (od karet) takřka výhradně
v situaci, kdy ztratili brus (tj. kdy banka prohrává). Kromě dávače je důležitý i
vyplaceč (karet se nedotýká, zato musí stahovat prohrané a vyplácet vyhrané sázky
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hráčů). Též bára, bank.
bankéř → valchař-člen → banky
bára → banka
barák (v kostkách) první vrh, který znamená okamžitou prohru (čísla 2, 3 a 12)
bejt černej prohrát za večer všechnu hotovost. Říká se o hráči, ale i bankéři či
bookmakerovi. Též bejt fekete, bejt švorc, bejt plajte, bejt maucheles, mňaucheles n.
mňau, bejt černej, černoušek, umouněnej, bejt na kříži, bejt švarcenégr.
bella herní konfigurace ve hře známé jako → cenzr. Též bejle.
běžet → ještě běží
bláťák kůň, který podává podstatně lepší výkony na hluboké, deštěm promočené
dráze
bok opakovaně vyhrávající karty, čísla v ruletě, respektive určité jevy, které se
opakují navzdory „počtu pravděpodobnosti“
bookmakerská firma společenství těch, kteří na dostizích přijímají sázky v pevných
kurzech. Málokdy tvořil bookmakerskou firmu jediný člověk. Přinejmenším šlo o
bookmakera a jeho vyplaceče (ten peníze přijímal i vyplácel, zaznamenával sázky,
případně chodil i pro pivo; za to byl honorován buď smluveným poplatkem, nebo
podílem na zisku, nikoli ovšem na ztrátě. Bookmaker tak měl vždy volné ruce a čistou
hlavu, aby se mohl věnovat stálé tvorbě kurzů, měnících se podle aktuální situace na
trhu). Zpravidla tvořilo firmu více lidí s rozličnými podíly, jeden bookmaker však
zůstával jako dirigent akce.
boty → chodit vedle bot
bouchnout si vynést v komerční hře (vysoký) trumf. Staré pravidlo: Když nevíš, co
dělat, tak si bouchni.
boží požehnání → gotes
bramboračka herní situace, například v tetě nebo ruletě, která nejeví žádný
vysledovatelný vzorec. Vt. → míchané klackem
brémovat 1. totéž co → dávat do hloubětína, ale v širším rozsahu. Někdy brémuje
banka peníze kupící se na její straně, a to proto, aby hráče příliš nerozčilovala výší své
výhry. 2. (o hráči → voka, → macaa a podobných her) mít možnost sejmout několik
svrchu náhodně nahmátnutých karet z paklíku; snaha změnit šťastnou sérii bankéře
(typ → hezyku).
broky peníze na sázení. Též šrouby, střelivo. Vt. → poslat broky.
brousek → mít brus
brus → mít brus
buk černý bookmaker. Vt. → hrát u buků.
bůr (též burizón) pětikoruna, v jiném kontextu pět tisíc
být na kříži být bez peněz na sázky dlouho a nadto bez viditelné šance tento stav
změnit. Srv. → chodit vedle bot
být na višni fráze vyjadřující domněnku, že s určitým tvrzením nelze počítat. Dálnice
do Budějovic je na višni.
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C
cénka desítka v karetních hrách
cenzr hra považovaná za krále komerčních her, hraje se ve dvou s mariášovými
kartami. Přízeň štěstí potěší, ale je druhořadá – podobně jako v pokeru, s nímž má c.
leccos společného, lepší hráč zpravidla poráží slabšího. (Hraje se do pěti set bodů, kdo
jich dosáhne, musí zřetelně říci aus, tzv. vyausovat se. Nejvyšší možnou kombinací
jsou čtyři jasy, tedy čtyři spodky – 200 bodů, ještě více ovšem přinese → péro (to
když soupeř neuhraje ani jediný štych) -- v tom případě 100 bodů plus součet všech
karet. Názvy některých kombinací: fús – postupka pěti po sobě jdoucích karet; bella –
filek a král v trumfech; darda – tři po sobě jdoucí karty; atd. Proslulým → cenzristou
byl Vierfach nebo starý Žaloudek. Ti někdy sedávali v posledním kavárenském boxu
zády do rohu a dovolovali, aby na jejich protihráče kdokoli přisazoval tzv. → uličku,
tedy jakousi vedlejší sázku. Při zvláště památných hrách přisazovala celá kavárna,
uliček bylo třeba patnáct…
cenzrista hráč → cenzru
cestovat po někom věnovat někomu speciální pozornost. Např. cestovat po →
kořenech (vybírat si jako herní soupeře výhradně ty, kteří mají nižší herní
kompetenci), případně cestovat po mrtvolách (věnovat se výhradně těm, kteří jsou
delší dobu ve → srabu). Vt. → chodit po mrtvolách.
cígle otěže
cigorka Cikán
cik-cak buggy obtížně vysledovatelný vzorec herních situací; například v ruletě
nevycházejí barvy v řadách, ale střídavě. Též holomajzna nebo → bramboračka.
cíl-foto fotografie pořizovaná rozhodčími při dostizích. Zachycuje vzdálenosti mezi
jednotlivými koňmi v cíli.
cinknout karty způsobit, že určité karty jsou „čitelné“ i na rubu. Může jít buď o
záměr, pak je to podvodem získaná výhoda toho, kdo karty cinkl, anebo se karty při
míchání a hraní cinknou samy, pak získává (legitimní) výhodu ten hráč, který si toho
všiml.
co ty ses naučil, to on už zapomněl připomínka nováčkovi, že má co do činění s →
myší prošermovanou.
cuk 1. vyložení dvou karet. Z balíčku karet, které drží v levé ruce, vyloží bankéř
pravou rukou na stůl krátce po sobě dvě karty – jednu do spodní, druhou do horní
řady. To je základní moment hry; po každém cuku banka → stahuje sázky na kartu,
která → šla dolů, a vyplácí sázky na tu, která → šla nahoru. Též hrc. 2. cuk! s
vykřičníkem je zvolání a) hráče, který tím říká, že jeho sázka pro nadcházející cuk
neplatí (nemůže vyhrát, ale ani prohrát); b) bankéře - to tehdy, když hráč hází na
určitý post peníze příliš pozdě, tedy v okamžiku, kdy bankéř už začal svůj cuk
provádět.
cunda → šint (2)
curykšnypr v dostihové hantýrce totéž co → zátaž.

266
Č
čekárna → postavit si čekárnu
černoušek
černý → hrát u buků; → bejt černej
čerstvé peníze finanční zdroje pravidelně přicházející z jiného než herního prostředí.
Takové peníze typicky měli zelináři, veksláci, pasáci...
čibuk → vykouřit si někoho v čibuku
čihař hráč, který se specializuje na malé oděrky, případně jiné detaily na kartách a
karty podle nich poznává. Obávaný všemi bankami a sledovaný všemi hráči. Vysoká
sázka od čihaře vždy přiláká vysoké sázky i od všech ostatních.
čína speciální zápis peněžních částek a jiných parametrů uzavřených sázek
čór krádež (zejména kapesní). Vt. → čórovat.
čórovat krást, zejména jako kapesní zloděj. Též vyčórovat ukrást. Srv. → šluknout.
čtvrťák → hrát čtvrťáky
čtyři fousy kurz na → vysokého (desetinového) favorita, v tomto případě v konkrétní
výši čtyř desetin, tedy 4:10. Podle nového systému sázkových kanceláří 1,4.
čurabela indická nejvyšší stadium → dyliny; žena vskutku nechutně → srabící hru a
veskrze blbá. Vt. → trubka, trubice.
čůrbůr v případě, že hra je od → tága, tedy minimální přípustnou sázkou je tisíc
korun, vydává banka hráči v případě → močky za vsazenou tisícikorunu nikoli 500
korun, ale tzv. čůrbůr. Podoba čůrbůru se liší od banky k bance, a dokonce v rámci
jedné banky ode dne ke dni, aby si hráči nemohli přinést čůrbůry už z domova. Bývají
to drobné předměty – např. panáčci z dětské hry Člověče, nezlob se, odznaky ČSAD,
pivní tácky z určité hospody atp.
D
darda → cenzr
dávač → banka
dávat 1. rozdávat (karty), 2. být → bankéřem
dávat do hloubětína schovat peníze do kapsy či do jiného úkrytu
dávat tetu → banka
dávat víka provozovat hru → skořápky
dekl → první šůs; → tálie
desetinový favorit → horký favorit
díl podíl v → bance, → šáb
díra → oříznout se
diviše mazlivé označení pro dividendy. Bankéři si někdy, místo aby → brémovali
peníze do zvláštní tašky, krabice atp., část průběžného zisku přímo rozdělí. Klíčem
takového rozdělováni jsou jejich → díly, tedy podíly na → zátopu, jejž ten který z
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nich do banku vkládá; jde o týž princip jako u s. r. o.
dlouhá dyštanc hra v dlouhodobé perspektivě. Na dlouhou dyštanc jsem ho měl na
lonži. Tj. Občas jsem s tímto soupeřem nějakou partii prohrál, ale po mnoha partiích
jsem vždy vyhrával. Též a la long.
dlouhá škvára hodně peněz do hry. Vt. → škvára, → špunty.
dlouhé peníze dostatek finančních prostředků. Opakem jsou → krátké peníze.
doly na marmeládu odkaz na zdroj něčích financí; zejména u hráče, který často
prohrává, ale vždy znovu přináší do hry další peníze, jejichž zdroj je obtížné vysvětlit.
Asi má doly na marmeládu.
doprc → valcha dávaná poté, co přestane dávat hlavní banka. Vt. → předprc.
dost → má dost!
dostat za uši hodně prohrát
drajfach, fírfach → parole, prodloužené na tři, respektive čtyři → trefy. V prvním
případě bere hráč osminásobek, ve druhém šestnáctinásobek původní sázky.
druhý šůs → první šůs
držet 1. přijímat sázky na dostizích jako bookmaker. Jezdil to držet do Pardubic.
(Držet na tři díly znamená, že bookmakerská firma má tři rovnocenné společníky.) 2.
přinášet štěstí. Ta flanelová košile byla sice špinavá, ale držela mu. Srv. → srabit.
dříví → na dříví
dubl akumulovaná sázka na dvě sázkové příležitosti. Vt. → ako, dubly z pěti do sebe.
dubly z pěti do sebe na pět sázkových příležitostí (A,B,C,D,E) uzavírá hráč → dubly,
kterých je v tomto případě deset (A-B, A-C, A-D, A-E, B-C... atd.). Vt. → ako.
dý lecte róze → tálie navíc. Na → tetě bylo vždy nutné ohlásit chystaný konec hry
s určitým předstihem. Tradice velela, že hra nesmí skončit dříve, než takto budou
ohlášeny minimálně tři poslední tálie – v tom případě se nazývaly stříbrná, zlatá a
atomová. Někdy si hráči vynutili ještě jednu tálii navíc – právě dý lecte róze.
dylina hloupá žena. Mezi hráči prakticky kterákoli žena, neboť zkušenost učí, že
takřka žádná nerozumí tomu, proč bylo nutné vsadit na koně Lakmus v kurzu 3:1, i
když tento kůň posléze skončil předposlední. Též trubka, trubice. Vt. → čurabela
indická.
E
estráda v zájmu utajení se tak někdy říkalo → valše, zejména → tetě. Dnes je
estráda u starýho Vrby…
extráto v ústraní, o samotě, bez dalších svědků. Myš prošermovaná vzal kořena
extráto v cenzru, tj. obehrál ho v ústraní.
F
facha předem ovlivněný (uplacený, domluvený) výsledek dostihu, sportovního utkání
atp. Např. facha na kříž znamená, že utkání má skončit remízou. Sežrat fachu
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(případně spolknout jógra,. zbaštit chocholouše) značí, že sázkař, případně
bookmaker, s ovlivněním výsledku nepočítal a prohrál.
fekete → bejt černej
fez → mít pod fezem
fík podvodná změna sledu zamíchaných karet. Též filé.
filé → fík
fírfach → drajfach
fór výhoda, ať už poctivá (lepší příprava například studiem výsledků, ziskem zpráv ze
zákulisí), nebo nepoctivá (vědět o připravené → faše, dostávat → šinty atd.). Bez fóra
do ničeho nejde, říká se o hráči, který striktně sází pouze v případě, že má na své
straně ať skutečnou, nebo domnělou výhodu. Někdy je fór regulérní součástí hry,
například slabší hráč v komerční karetní hře dostává od silnějšího domluvený náskok
(ale platí třeba i v ping-pongu, golfu a dalších hrách, které obvykle také bývají
předmětem sázek). Ale: na fór znamená jakoby, případně takový krok, který situaci
uměle zamlžuje, např. v přítomnosti kořena je mezi → chábry uzavřena vysoká sázka
na outsidera, aby kořen získal dojem, že favorit má v dostihu nečekaného, ale
relevantního soupeře. Vt. → fórová můra, → fórový favorit a jiná → šme
fórkuk (nelegitimní) nahlédnutí do sledu karet během míchání
forma → to je moje forma
fórová můra hádka uměle vyvolaná, zpravidla za účelem změny průběhu hry
fórový favorit uměle vytvořený favorit
fórový paťák → paťák
fousy → čtyři fousy
frédo krutá zima
fromk poctivý, poctivec. Též rovnej, rovinář, rovina. Vt. → rovnej jak silnice
v Habeši.
fús postupka pěti po sobě jdoucích karet. Vt. → cenzr
futrák ošetřovatel dostihových koní; nezřídka zdroj → hlášek ze stájí. Též pucák.
G
gedekt → režie gedekt
gegner kůň, který sice není favorit, ale favorita může a má ohrozit; faktor, s nímž se
musí počítat. Otázku Je tam vůbec nějakej gegner? si při studiu programu klade
bookmaker zejména případě, že v dostihu je vysoký favorit.
Gejza Dusík hráč, který se během míchání snaží ovlivňovat pořadí karet. Též →
skladatel.
glat uzavření hry v žolíkách
gotes hra. Velmi oblíbená, typicky česká hospodská hra, přestože výhoda banky je u
ní podstatně vyšší nežli u tety; ve velkém se někdy hrála též u různých → koberů
v soukromých bytech. Banka proti → poluntérům; nejvyšší výhru přináší haupt-trefa:

269
desetinásobek vsazeného. Rituální povinností bankéře je, aby předtím než ukáže
haupt-trefu, ukázal i kartu následující bezprostředně za ní. Ta nevyhrává nic a její
objevení se je provázeno stejně rituálními vzdechy těch, kteří si právě na ni vsadili.
Nazývá se volup. Odtud přeneseně: Zase jsem byl volup. – tj. Znovu jsem to skoro
trefil, ale na poslední chvíli mi výhra utekla. Též boží požehnání n. plátýnko.
granát hráč se všeobecným renomé, sází vysoko, nedělá dluhy, → za veslem mlčí a
neuchyluje se k žádným → šme.
H
had dlouhá → akovka sestávající z mnoha různých tipů na koně, fotbalové zápasy
atd. Za málo peněz možnost velmi vysoké výhry.
hadr → vlítnout do mokrýho hadru
hafo velký finanční obnos. Též houžev, ranec.
hajcovat → topit
hák práce, zaměstnání, „pracovní proces“. Měli jsme ho na lonži, ale pak musel do
háku...
hamtárna výhodná herní situace, která byla využita. Např. dostihové odpoledne, ve
kterém hráči vsadili na favority -- a ti postupně své dostihy vyhráli. Nebo na tetě:
zrodilo se několik originál boků, a ty stále trefovaly. Znamená to velké prohry
bookmakerů a bankéřů, vysoké výhry hráčů.
hármáš trojpořadí. Podle maďarské sázky hármás befutó fogadás.
haupt-trefa desetinásobek vsazeného; → gotes
heft chabě zastíraná urážka, výsměch
hefty → mít (na někoho) metly
hezyk okolnost, která podle domnění hráčů 1. naznačuje další vývoj hry; 2. mění
dosavadní vývoj hry. (Známo i z prostředí vrcholového sportu: trenér hokejového
mužstva, která dalo důležitý gól poté, co si rozvázal kravatu, intuitivně bere tuto
okolnost jako hezyk a chodí po střídačce s rozvázanou kravatou tak dlouho, dokud
tento hezyk nepřestane držet, tedy dokud neztratí svou kouzelnou moc ovlivňovat dění
na ledě.)
hláška na dostizích zpráva ze stáje. Typicky o dosud nepříliš úspěšném koni, který se
měl v tréninku výrazně zlepšit, případně po několika úmyslných → zataženích s ním
tentokrát žokej hodlá → jít na dostih a vyhrát. Někdy je součástí → procesu rozšíření
levé hlášky, tj. úmyslně nepravdivé a zavádějící zprávy.
hlavy → zavřít knihu
hloubětín → dávat do hloubětína
holanda prostituce. Vt. → jít na holandu
holomajzna → cik-cak buggy
honér vysoká, zpravidla trumfová karta
horký favorit předpokládaný vítěz, který je nabízený nízkým kurzem, zpravidla pod
→ pari. Též desetinový favorit.
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host hráč s rysy lehkého → kořena, ovšem budící značný respekt bookmakerů a
bankéřů. Někdy též pan Host.
houžev, velký finanční obnos. Též ranec, hafo. Vt. → trefit za houžev; → vjet tam i s
náklaďákem
hra do báry → hra do ruky
hra do ruky hra, která se řídí pravidlem, že nelze vyhrát více, než se právě nachází
v banku. Například je-li v banku 1000 korun a hráč vsadí a → trefí sázku za 2000
korun, může vyhrát jen ten tisíc. Podobně však platí, že pokud svou sázku prohraje,
může si banka vzít z jeho dvou tisíc korun jen tisícovku. (Ve složitém případě, že
v banku je částka vyšší, ale právě trefil → post, na kterém je mnoho vysokých sázek,
obrací → vyplaceč všechny vsazené peníze tak, že navrchu se ocitá do té doby
nejspodnější sázka – ta byla evidentně vsazena jako první. Vyplaceč pak bere podle
tohoto principu jednotlivé sázky a vyplácí tak dlouho, dokud jsou v banku peníze).
Hra do ruky je však spíš situací výjimečnou, hráči by ji dlouho netolerovali. Též hra
do báry.
hra jak Labe vysoká hra; → palba jak u Verdunu
hra od vojáka → valcha, v níž je nejnižší přípustnou sázkou padesátikoruna;
podobně hra od kiliána (od sta korun), od tága (od tisíce korun) atp.
hra, která nemá zábradlí hra bez limitu nejvyšších sázek (a výher), které si
valchařské → banky (ale i kasina v Las Vegas) obvykle stanovují.
hraje na všechny nástroje obecně hráč, který je zdatný v různých disciplinách
(dostihy, komerční karetní hry atd.), spíše však hráč, který je neustále u hry a ovládá
všechny → fóry.
hrát čtvrťáky konzervativní herní přístup. Hráč sází vždy výhradně až poté, co ve
hře už byly odehrány tři karty jedné hodnoty (například tři osmičky, tři krále apod.), a
zbývá tedy poslední. Takový čtvrťák nemůže → močit‚ proto je sázka na čtvrťáka ve
všech hazardních hrách na světě jedinou sázkou, při níž bankéř nemá vůči hráči
naprosto žádnou matematickou výhodu.
hrát přísně na ultimu konzervativní herní strategie využívající znalosti
percentuálních poměrů a matematických výhod, případně nevýhod. Je známá i z
profesionálního sportu (především golfu). V tenisu hrál přísně na ultimu zejména
Ivan Lendl.
hrát u buků vsázet u ilegálních bookmakerů. Též hrát u černých.
hrc → cuk
hřbeťák silný chlap, schopný sloužit bankám jako → ramena.
hulata → tlačtágo
hyrdy dostih přes proutěné překážky
CH
chábr spojenec, komplic, který se nezrazuje.
chmátka krádež
chodí proti vodě obvykle sází na jiné karty než většina ostatních. Vt. → jít proti
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vodě.
chodili leváci vyhrávali outsideři. Srv. → chodilo to rovně.
chodilo to rovně vyhrávali favorité. Zpravidla černý den bookmakerů. Srv. → chodili
leváci.
chodit po mrtvolách uplatňovat strategii, mezi hráči vesměs opovrhovanou, jež se
vyznačuje zaměřením na poslední peníze → uvázaných.
chodit vedle bot být už delší dobu bez peněz na sázky. Též chodit v létě v teniskách,
v zimě v bačkorách, lízat si packy.
chocholouš → facha
chytrej jak rádio o člověku, který „všemu rozumí“ a „všude byl dvakrát“
J
jas → cenzr
je to bez proudu došly peníze
jede to! platí. Sázka je přijata!
jednadvacet hra typu valchy, přestože hráči se na pozici bankéře zpravidla střídají.
(Kasinová obdoba se jmenuje blackjack.) Též voko; voko bere.
jedy → mít (na někoho) metly
jeleni klusáčtí koně (opovržlivě). Vt. → trapáci.
ještě běží tradiční odpověď na otázku, jak dopadl vsazený kůň, v případě že se
neumístil.
jít do rysu začít vyhrávat. Vt. → rys, rysovadlo.
jít dolů prohrát. Též jít do díry, oříznout se, ošmiknout se.
jít na dostih dostihová stáj (trenér, žokej) někdy jde na dostih, tj. snaží se v dostihu
zvítězit, případně nejde na dostih, tj. koně z různých důvodů zatahuje ( → zátah),
například považuje účast v dostihu spíše za trénink a koně šetří pro lepší příležitosti
v budoucnu. A to přestože dostihové řády na celém světě explicitně ukládají všem
účastníkům, aby na dostih šli… Udělat si jasno v tom, kdo na dostih jde a kdo ne, je
jak pro bookmakera, tak pro hráče zásadní krok.
jít na holandu → holanda
jít po odvazu snažit se vyhrát zpátky prohrané peníze. Vt. odvázat se.
jít proti vodě hrát jako poluntér proti banku, který má matematickou výhodu. Vt. →
chodí proti vodě.
jógr → facha
K
kalamajka druh → tlačtága
kaliko → mít hnědý kaliko
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kaltna nevytopená, mrazivá místnost
kapat → stát na uších
karabáč skvělý list plný trumfů. Srv. → plíva.
karborundum brousek → mít brus
károvky jeden ze dvou druhů jednohlavých mariášových karet vyráběných v Kolíně,
jejich revers měl vzor překrývajících se diagonálně vedených čar
kasa-cink úsloví s významem sázka se podařila
kejvat v něčem účastnit se, zpravidla jako podílník, nějaké → banky či →
bookmakerské firmy, respektive → procesu.
kel → oříznout se
kentrovat → v kentru
kilián → hra od vojáka
klacek bič, zejména jezdecký bičík
kláda → na kládě
klapáče hodinky. Vt. → zarazit.
klepnout se 1. pochopit, že jsem obětí nějakého → procesu, případně → luftbalonu;
2. obecněji: uvědomit si, že hra, kterou hraji, pro mě není výhodná.
klín → vrazit klín
kniha → na knihu
kňukna hráč, který často hlasitě lamentuje nad svými prohrami. Sejde-li se takových
u hry více, nastává nepříjemná akustická situace, nazývaná zeď nářků.
kobera majitel soukromého bytu, kde se dává → valcha. Údajně podle nositele
zmíněného příjmení, u něhož se valcha dávala někdy před 1. světovou válkou.
kočka hra typu valchy (přezdívaná také hra francouzských králů). Bankéř má
vysokou matematickou výhodu. Hraje se s žolíkovými kartami.
kódr prsten. Vt. → zarazit.
kofráko nejvyšší vývojové stadium hráčského typu → kořena (stupňováno kořen –
křapík – kofráko); hraje vysoko a rád, zato bez znalosti i těch nejzákladnějších
principů. Sen každé → myši prošermované (nejvyšší stadium úspěšného hazardního
hráče, stupňováno myšák – myš – myš prošermovaná), která kofráky vyhlíží, hýčká a
obehrává.
konec → přišel koncem
koníky jeden ze dvou druhů jednohlavých mariášových karet vyráběných v Kolíně,
jejich revers zdobil stylizovaný okřídlený kůň
kopr → oříznout se
kořen neúspěšný hráč, věčná oběť zdatnějších soupeřů. Vt. → kofráko.
kostky hra typu valchy, i když v pozici bankéře se postupně střídají všichni hráči,
kteří o to projeví zájem. Vysoce populární v amerických kasinech (v Evropě jen
zřídka, v Čechách v 70.-80. letech relativně oblíbená).
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koukat bejt za veslem preferovat (matematicky výhodnější) pozici bankéře
(bookmakera) před pozicí hráče
koupat se → podruhý už se koupat nebudu
koutky → utři si koutky
koza → krojc
kraken → pes
krátké peníze nedostatek finančních prostředků. Opakem jsou → dlouhé peníze.
krek mimořádně skvělý dostihový kůň
krojc nerozhodný výsledek. Též koza.
křapík vyšší stadium hráčského typu → kořena. Vt. kofráko.
kříž → být na kříži
ksicht → na ksicht
kufr → na šlák kufr
kvart akumulativní sázka na čtyři sázkové příležitosti. Vt. → ako.
kvint akumulativní sázka na pět sázkových příležitostí. Vt. → ako.
kynetín situace, kdy je banka v → brusu, na její straně se vrší, kynou bankovky.
kynout → kynetín
L
Labe → hra jak Labe
lagýrka zábava
lagýrník kdo se umí bavit. Též lagýrmajstr.
lagýrovat se bavit se
lauf → mít lauf, → v laufu
le tremblay hra typu valchy, kde nemá bankéř žádnou výhodu. Hraje se
s mariášovými kartami. Též malé dostihy.
levá hláška úmyslně zavádějící informace ze stájí. Vt. → hláška
levá podvod. Byl samá levá – stále podváděl. V této souvislosti stojí za zmínku
potěšení, s jakým valchaři přijímali komunisty hlásané heslo Kupředu, levá!
levák 1. nepoctivý člověk, též levingston; 2. outsider
levák kůň, tenista atd., který je vysokým outsiderem
levingston → levák
loď mícháním prohnutá karta. Díky tomuto prohnutí je možné odhadnout její pozici
v balíčku (nebezpečí pro banku v tetě). Vt. → cinknout karty.
lonže → mít něco/někoho na lonži
lováky → špunty
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luftbalón podvod, zejména vůči spoluhráči
M
má dost! bankéřské zvolání, že na určitý post bylo vsazeno tolik, že další sázky si už
banka nepřeje. Tento limit není zpravidla přesně určen, ale měl by dojít převažujícího
souhlasu hráčů. Zvolání má dost! se tradičně doprovodí tím, že se z vyložené → tálie
vybere příslušná karta a vhodí se nahoru na peníze, které byly na post do té chvíle
vsazeny.
macao hra charakterem náležející k valše, byť bankéřství není pevně dané, ale
postupně se v něm střídají všichni hráči, kteří o to projeví zájem (tím se eliminuje
matematická výhoda bankéře). Jednodušší příbuzná baccaratu, chemin de fer a
podobných her typických pro velká světová kasina. Hraje se s žolíkovými kartami a
snahou je dosáhnout součtu 9 (velkej šlágr), případně 8 (malej šlágr). Též máčko.
máčko → macao
malé dostihy → le tremblay
malej Réza → první šůs
mangelit vyžebrávat na → valše a u jiných her drobné sumy (zpravidla na sázky).
Též chodit po mangelce.
mangelka → mangelit
marka na → valše určité dohodnuté znamení na vsazené bankovce. Např. přeložená
tisícikoruna znamená sázku za 500 korun, přeložená s ohnutým rohem za 300,
natažená s ohnutým rohem za 700 atp.
marmeláda → doly na marmeládu
masírka vyšší stadium → lagýrky
masírovat se hodně dobře se bavit, ještě lépe, než v případě → lagýrky
maucheles → bejt černej
máz dát máz, tj, přisadit si další peníze. Též mazadlo. Vt. → nápor.
mazadlo → máz
meloun → přijel na melounu
metly → mít (na někoho) metly
mezinoha řasnavka zisk vynikající karty, která rázem mění nezajímavý list v silný.
V pokeru například karta, která z listu činí flush.
míchané klackem průběh hry, který nemá čitelný vzorec (žádný bok). Často nazýván
také → bramboračka.
minela → cenzr
mindža holka pověsti spíš nevalné. Též mindžoleta.
mindžoleta → mindža
mít (na někoho) metly někoho si dobírat. Též mít na někoho jedy, hefty. Heftování je
úmyslná taktika vyvádění soupeře ze soustředění.
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mít brus mít štěstí, říká se tak o → bankéři, případně hráči v → tetě. Též mít brousek
či dokonce mít karborundum brousek.
mít hnědý kaliko zakoušet přehnanou obavu o osud svých sázek (kaliko je potištěný
kartoun, z něhož se vyrábělo levnější spodní prádlo)
mít lauf mít značné štěstí. Též mít šnyt, mít jiné bohy.
mít něco/někoho na lonži být v situaci, kdy ovládám vývoj hry
mít plot mít zamezený přístup (například na valchu)
mít pod fezem být podnapilý
mít srdce sázet odvážně (mít srdce jako kníže Rohan)
mňau → bejt černej
mňaucheles → bejt černej
močit karta močí tehdy, je-li bankéřem vyložena jak do horní, tak dolní řady, tj.
nastane-li → močka.
močka herní situace, kdy bankéř vyloží kartu téže hodnoty jak do horní (vyhrávající),
tak do dolní (prohrávající) řady; např. dolů krále zeleného, nahoru krále červeného.
Karta tedy → močí. V takovém případě banka → stahuje polovinu všech vsazených
sázek. V instituci moček se skrývá jediná matematická výhoda banky. Vt. → hrát
čtvrťáky.
mrtvola současný doběh dvou nebo více koní. Vt. → chodit po mrtvolách
můra prudce vznesená stížnost, inscenovaná hádka, „dusno“
muselo se to rozvázat nastala okolnost, která učinila uzavřenou sázku neplatnou.
Např. bylo změněno určené domácí hřiště atp.
myš prošermovaná nejvyšší vývojové stadium úspěšného hazardního hráče. Srv. →
kofráko.
N
na dluhy neprší úsloví vyjadřující přesvědčení, že s placením dluhů netřeba spěchat.
Tomu na dluhy neprší, tj. ten ti tu půjčku bude splácet hodně pomalu.
na dříví v hotovosti. Též za živé.
na frontu poctivě
na kládě ve vnitřní dráze, u bariéry
na knihu bookmakerská technika, která při striktním přístupu zvyšuje bookmakerovy
šance na zisk v dostihu, ať je výsledek jakýkoli.
na ksicht sázka, která platí, přestože sázející nesložil žádnou hotovost. Privilegium
sázet na ksicht si bylo nutné vysloužit; povedlo se to jen málokomu.
na šlák kufr okamžitá prohra. Vt. → na šlák trefa.
na šlák okamžitě
na šlák trefa okamžitá výhra. Vt. → na šlák kufr.
na špek jako spekulaci; např. podržet kartu na špek znamená podržet ji v naději, že
průběh hry přinese ještě další karty stejné hodnoty.
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na trhačku radikálně konzervativní herní strategie. Z hráčského hlediska: pokusit se
trefit několik karet (koní) a se ziskem rychle odejít. Z bankéřského hlediska: dát →
doprc na několik → tálií, udělat nějaký → rys a hru ukončit, aniž by hráčům byla
poskytnuta šance své prohry → odvázat.U hráčů je takové počínání banky
pochopitelně krajně nepopulární.
na záda vrátit část peněz zpět
náboje → špunty
nabrat nabrat koně, přijmout sázky na určitého koně
najde to i pod vodou vždy vsadí úspěšně
náklaďák → vjet tam i s náklaďákem
nálet sázky na jednu sázkovou příležitost; na určitou kartu na valše, na určitého koně
na dostizích, na určité utkání ve sportu.
nápor hráčská strategie, která spočívá nikoli v postupných sázkách za menší peníze
‚ale v sázkách co možná nejvyšších a v případě úspěchu radikálně stupňovaných ( →
parole, → drajfachy). Typickým náporem je situace, kdy hráč → tety trefí jednu
kartu, nechá celou výhru na → postu (hraje tedy → parole) a nadto si ještě dá → máz,
tj. mazadlo, tedy přisadí si ještě další peníze. Zkušenost učí, že pouze → náporoví
hráči (kteří to umějí → napružit) jsou bankéřům (a bookmakerům) skutečně
nebezpeční.
náporová hra → nová škola, nápor
náporový hráč → nápor, nová škola
napružit to → pružit to
narodit se být svědkem něčeho nečekaného. Narodil jsem se u toho, když Brejla
vypsal Crapoma pari.
nasadit to z ausfáru vsadit hned na počátku hry
nástroje → hraje na všechny nástroje
nátěr pomluva, odhalení nějakého podvodu, příčina špatné reputace. Podobně natřít
se, natřít někoho n. něco. Např.: Tím pískáním na prsty v parlamentu se Dáša natřela.
natřít (se) → nátěr
nažvejknout se hodně vyhrát, odtud nažvejknutej, také v lahodách
nažvejknutej→ nažvejknout se
Nestlé → výživa Nestlé
netahavej kdo obvykle (nebo nikdy) nepracuje
nohy → vzít nohy
nová škola hráčská strategie náporové hry. Nová škola se orientuje na vyhrávající
čísla, karty a koně v domnění, že právě tato čísla, karty a koně jsou ve → šnytu a že
vyhrají znovu. A znovu...
núr ajns sázka pouze na vítěze (bez další sázky na umístění), kurs býval obvykle o
něco vyšší
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O
o půl bánu vítězství koně s ohromnou převahou. Vt. → bán.
obložit někoho vypůjčit si od někoho peníze
odběhnutý skončený, uzavřený, vyřízený (původně z „odběhnutý dostih“). Přeneseně
odběhnutá mindža, tj. žena, která již není přitažlivá, apod.
odložit bookmakerská technika, při které bookmaker část sázek, které přijal, předá
jinému bookmakerovi ve snaze snížit své riziko. Anglicky hedging.
odmontovat zapříčinit, že něčí průběžná výhra (případně → zátop do banku) je
postupně získána protihráči. Poluntéři to bance odmontovali.
odvaz → jít po odvazu
odvázat se vyhrát zpátky prohrané peníze. Vt. jít po odvazu.
ochrupnout (si) někoho vyhrát na někom peníze
omegáče hodinky. Vt. → zarazit.
originál 1. přitakání; vyjadřuje zvýrazněný souhlas. Originál! Tj.: Je to přesně tak,
jak říkáš!; 2. adj. skutečný, opravdový (originál kořen, originál tahy).
oříznout se prohrát. Též ošmiknout se, jít dolů, jít do díry, do kelu, do kopru.
ošmiknout se prohrát. Též jít dolů, jít do díry, oříznout se.
P
packy → chodit vedle bot
palba jak u Verdunu vysoká hra. Vt. → hra jak Labe.
palič mimořádně vysoko sázející hráč
pan Host → host
papír → přišel papír
papírový favorit favorit na základě dosavadních výsledků (někdy totiž favorita
vytvoří jiné okolnosti, např. → hláška ze stáje)
paralýza sázka, zjevně špatná od samého počátku; jinak obecně hloupý → proces
parečky → pari
pari základní bookmakerský kurz. Vyjadřuje, že dle názoru bookmakera je
pravděpodobnost vítězství dotyčného jedince (koně, sportovce) přesně stejná jako
šance všech jeho soupeřů dohromady. Též (a obvykleji) páry, někdy parečky.
parole sázka, při které se případná → trefa stává základem sázky nové. Například v
ruletě: za 100 korun červená -- trefa -- a hned poté červená za 200 korun. Pokud
padne červená i podruhé, bere hráč čtyřnásobek původní sázky.
parta brusiče Karhana banka v → tetě, případně → gotesu, která má už nějakou
dobu velké štěstí.
partie 1. jedna hra v → cenzru, žolíkách, atp.; 2. přeneseně, podobně jako → estráda,
→ teta.(Každej večer chodil na partii…)
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páry → pari
pasdíra pasák prostitutek
paťák sázka na kartu, která už ve hře nefiguruje, protože všechny čtyři hodnoty (např
krále) už byly na stůl vyloženy. Obvykle se přiházívá proto, že hráč si tuto skutečnost
neuvědomuje, někdy však bývá vsazen i fórový paťák, aby tálie pokračovala.
peníze na šermování hotovost, kterou hráč drží zpravidla viditelně v ruce a používá jí
na sázky
péro nejobávanější situace v komerční hře → cenzr. Zpravidla přináší jak ztrátu celé
partie, tak ještě potupu. (Podobně jako dostat kanára v tenise, tedy neuhrát v setu ani
jediný game).
pes dostihový kůň, tenista, lyžař atd., který má dosud nepřesvědčivé výsledky, a proto
se předpokládá, že startuje jen do počtu. Též kraken.
pětirublovka bankovka o hodnotě 500 Kčs
pígle třmeny
pikunšpíl z bookmakerského hlediska nejvyšší možný hazard; spočívá v tom, že
bookmaker → nabere jednoho koně (přijme na něj sázky) a za všechny takto
shromážděné peníze sám vsadí na úplně jiného. K takovému tahu někdy sáhne ten,
kdo připravil nějakou → fachu a hodlá ji využít beze zbytku. Obvykle se k tornu však
uchýlí jen ten, kdo propadl zoufalství, případně má už zaplacenou letenku do
Austrálie. Jestliže tento krok vyjde, lze získat hodně peněz. Jestliže ne, nezbývá než
→ udělat prince.
pinka hodinový poplatek, který platí banka a vybírá → kobera. Kolem roku 1969
činíval 50 Kčs za hodinu, později 100 Kčs, nyní 300-500 Kč.
plajte → bejt černej
plátýnko → gotes
plíva nízká, bezcenná karta. Samé plívy, tj. špatný list. Srv. → karabáč.
plivačka okázalé ukončení něčeho. Přišel jsem na valchu, udělal šest tref a hned
plivačka. Také přeneseně: Mindža už mu lezla do peněz, tak udělal plivačku.
plonk 1. osamocená karta,např. jediná v určité barvě, 2. něco prázdného, např.
plonkový čas, tj. nevyplněný
plot → mít plot
plynovka silně zakouřená místnost
po cuku úsloví radikálně popírající původně vyslovenou informaci; např. Byla to
úplná rovina – po cuku. Přenesený význam zvolání → cuk! (2).
počty schopnost okamžitě odhadovat výhodnost či nevýhodnost sázkových kurzů. →
Kořenovi se často stane, že přijme sázky v takových kurzech, že musí prohrát, ať je
výsledek dostihu či sportovního utkání jakýkoli (v tom případě ho myši vzali na
počty).
pod deklem → tálie
podlož sázka podvodně uzavřená na → tetě až poté, co bylo rozhodnuto (vesměs tak,
že se na vyhrávající → post podstrčí peníze)
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podruhý už se koupat nebudu typický komentář hráče, který vstává od stolu poté,
co se mu podařilo → odvázat se, tedy dostat svou průběžnou prohru zpět.
pochoďák při klusáckých dostizích spolehlivý, klidný kůň, který je snadno
ovladatelný a nikdy nepřechází do cvalu
pokuta → pustit se za pokutu
poluntér hráč → tety, případně → gotesa. Jeho protihráčem je → bankéř.
posílat stoupnout si při komerční karetní hře za protihráče svého → chábra, vidět mu
do karet a viděné dohodnutým způsobem sdělovat chábrovi.
poslat broky vsadit za hotové peníze. Vt. → broky.
poslat záložku složit určitý obnos jako zálohu na uzavřené sázky. Bookmaker
záložku obvykle akceptuje v případě, že sázky považuje za zvlášť výhodné pro sebe,
jinak se sázky vždy uhrazují předem v plné výši.
poslat zátop → topit
post 1. místo na hracím stole, které vymezuje pole sázek na určitou kartu. 2.
Přeneseně znamená post i jednotlivou sázku na určitou kartu, např. můj post na králi.
postavit si čekárnu (z vlnitýho plechu) marně něco očekávat, např. určitou kartu v
komerční hře, zlepšený výkon určitého koně, případně zaplaceni dluhu →
vobložistou.
potlučený ještě ne → švorc, ale hodně prohrávající hráč
poupata soubor referencí a jiných informací, především dostihových výsledků
práce → rychlá práce
prcan hráč, který hraje za nízké obnosy, opakem je → pružič
pres vydírání všech stupňů, vyhrožování
princ → udělat prince
proces 1 .komplexní plán, úskok, machinace, scheme, dodge, vesměs dosti široce
založený a uskutečňovaný strategický záměr, zahrnující → šinty, → fóry a
kontrašinty; 2. v užším smyslu záměr. Na jaký proces jste ho vzali? značí Jakým
způsobem, díky čemu, jste ho obehráli? Odpověď může být různá: na fyzičku (díky
tomu, že jsme hráli velmi dlouho a vzhledem k jeho stáří, zdravotnímu stavu, povaze
atd. jsme správně odhadli, že jeho soustředěnost posléze poleví), na → károvky
(nechali jsme ho hrát s kartami, které jsou sice úplně rovné, tj. zakoupené v trafice a
dosud zalepené v celofánu, ale které mají na rubu károvaný vzor, který my číst
umíme, ale on ne) atd.
procesář hráč, který se spíše než z výhry získané konzervativním způsobem
(například dobrým studiem dostihových výsledků) těší z peněz získaných nějakým →
procesem
program → študovat program
prochábrovat → všechno je tam prochábrované
protidekl → první šůs
proud → je to bez proudu
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pružič kdo hraje za vysoké obnosy; → pružit to
pružit to hrát za vysoké obnosy (tak si počíná → pružič, opačně se chová → prcan)
první šůs název určité herní situace na → tetě; podobně druhý šůs, dekl, protidekl,
malej Réza, velkej Réza atd.
předaný kurz vyšší kurz, než odpovídá skutečné pravděpodobnosti uskutečnění
vytčené události
předprc → valcha, kterou někdo dává předtím, než se sejde dostatek hráčů a začne
dávat hlavní banka. Poté co hlavní banka skončí, nastává obvykle → doprc.
přehoz způsob sázení, při němž hráč poté, co → trefil sázku na koně A, bere celou
výhru a vsází ji na koně B, aniž si něco ponechá. Princip → ako-sázky.
přejet dostih vyhrát (o naprostém outsiderovi). Přejel to úplnej kraken.
přelíznout rychle přepočítat (bankovky)
přijel na melounu hráč se na pražskou valchu očividně dostavil z venkova
přijít koncem → přišel koncem
příroda karty míchané tak, že odpadá podezření vůči bankéři, že sled karet záměrně
ovlivňuje
přišel koncem dostihový kůň vyvinul mohutný závěrečný útok na čelní pozice.
Ironicky: Přišel koncem... ale týdne.
přišel papír dostih doběhl přesně tak, jak byli tipováni favorité: první favorit zvítězil,
druhý a třetí favorit skončili hned na dalších místech (pohroma bookmakerů).
pucák → futrák
pulér kůň, kterého je obtížné udržet na opratích; táhne (puluje) vpřed proti vůli jezdce
pulovat → pulér
pustit se za pokutu zrušit sázku za dohodnutou náhradu. Jednou uzavřená sázka
zůstává v platnosti až do rozhodnutí. Toto pravidlo lze modifikovat: hráč může
bookmakera požádat o rozvázání (zrušení) sázky a nabídne pokutu. Pokud bookmaker
na nabídku přistoupí, vyjedná se výše pokuty, vesměs procento z obnosu, za který
byla sázka uzavřena.
R
rádio → chytrej jak rádio
rajťák jezdec, žokej
ramena ochranka. Používaná u bank, které mají → poluntéry, u nichž nelze vyloučit
pokus o → pres.
ranec velký finanční obnos. Též houžev, hafo.
rejžák vynikající list v komerční karetní hře; lepší je už jen → karabáč
renen 1. dostih obecně, 2. velmi rychlé tempo dostihu
rezóna logika, zvl. herní logika sledující matematické výhody či nevýhody plynoucí z
určitých herních situací
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režie gedekt hráčská obdoba výrazu no comment; s významem své náklady jsem z
výhry pokryl. V témže smyslu často i: Jaksemvyjeltaksemdojel; Á sežralo Bé.
rovinář poctivec. Vt. → fromk.
rovnej jak silnice v Habeši ironicky „poctivý“
rozdíl → sehrát na rozdíl
rozepnout (kořena) způsobit, že hráč, který nejeví valnou chuť se hry účastnit, přece
jen změní názor a hrát začne. Většinou o situaci, kdy jde o větší peníze.
rozhodnutí → až do úplnýho rozhodnutí
rozšábovat rozdělit si výhru (případně zbylé peníze)
rozvázat → muselo se to rozvázat; → pustit se za pokutu
rybí krev má ji ten, kdo ovládá svůj hráčský pud a vsází pouze v předaných kurzech,
přijímá sázky v kurzech naopak podhodnocených a vůbec jde výhradně po výhodách.
Nezbytná vlastnost toho, kdo aspiruje na dlouhodobou úspěšnost.
rychlá práce část tréninku dostihových koní, kteří běží plným dostihovým tempem
rys zisk. Vt. → jít do rysu, rysovadlo.
rysovadlo zisk. Vt. → jít do rysu, rys.
řasnavka → mezinoha řasnavka
S
sáhnout do hloubětína vytáhnout peníze z kapsy nebo jiného úkrytu (na rozdíl od →
peněz na šermování). Srv. → topit.
sázka fix sázka nepodmíněná žádnou další okolností, ani tím, zda kůň, na něhož byla
uzavřena, v dostihu poběží. Nebude-li kůň startovat, sázka se nevrací a považuje se za
prohranou. Opakem je → sázka s podmínkou.
sázka s podmínkou sázka, jejíž platnost je vázána na určitou okolnost. Např. kurz 3:1
na klisnu Nanon platí pouze v případě, že v dostihu bude startoval první favorit,
hřebec Lakmus; nebude-li Lakmus startovat, sázka se vrací. Opakem je → sázka fix.
sčot sečtení peněz po konci hry
se skokem v komerční hře podmínka, že ten, kdo prohraje první partii, smí v
následující partii požádat o zdvojnásobení původní sázky a nesmí být partnerem
odmítnut. Zvýšený hazard.
sehrát na rozdíl sázkařská technika, při které hráč vsadí na vybraného koně v určitém
kurzu, pak se změní v bookmakera a nabere sázky na stejného koně v kurzu nižším.
Tím neriskuje nic a v případě úspěchu vybraného koně profituje z kurzového rozdílu.
sehrát to na šába vzít si ke svým sázkám podílníka; úspěšným hráčům (kteří jsou →
v laufu, → ve šnytu) někdy jiní hráči své peníze za tímto účelem svěří).
sežrat fachu → facha
schrupnout něco stát se obětí → fachy, případně → levé hlášky nebo → procesu.
Např.: Dikové schrupli Koženému jistotu desetinásobku.
skladatel bankéř s pověstí, že v konci → tálií upravuje (namíchává) hulaty, →
kalamajky, atp. Též Gejza Dusík. Srv. → tlačtágo.
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skočka klusácký kůň, který často přechází z klusu do cvalu (a je pak diskvalifikován)
skok → se skokem
skořápky (též víka) nejsou hrou, ale čirým podvodem. Pod jednu ze tří ořechových
skořápek, případně víček od lahviček s ředidlem, schová „bankéř“ kuličku, zpravidla
vyrobenou z houby, kterou se mažou školní tabule. Úkolem „hráče“ je uhodnout, pod
kterou ze skořápek kulička spočívá. Podvod je v tom, že při odklápění skořápky, na
kterou hráč ukázal, bankéř kuličku nepozorovaně uzme… trik starý tisíce let.
Příbuzným skořápek je šipl – hra se třemi kartami: například dvěma esy a jedním
žolíkem. Tady o podvod nejde (žolík nelze přebarvit na eso), nicméně v rukou
šikovného → dávače se naplno projeví matematická nevýhoda hráče… vyhrát může
jen jedna karta ze tří, ale místo trojnásobku sázky dostává hráč v (řídkém) případě
úspěchu jen dvojnásobek. Odtud dále odvozena hra zeppelin, populární svého času
v NDR, kde po skončení dostihového odpoledne nabízely → myši „možnost odvazu“
kořenům, kteří prohráli na koních a chtěli se → odvázat. Hraje se s třemi kostkami.
sólo sázka na jednoho koně
smejčák velmi silný list v karetní hře. Též karabáč. Přeneseně i → brus, → lauf, →
šnyt a podobné výrazy odkazující k přízni Štěstěny.
spadnout do někoho prohrát s někým peníze. Všichni jsme spadli do Fírfacha.
Všechno spadlo do báry.
spíchnout prozradit chystaný → proces, o němž vím a který jsem měl udržet
v tajnosti.
spíchnout se prozradit se při osnování → procesu
spolknout jógra → facha
srab série neúspěšných sázek, opak → brusu. Též bejt ve srabu.
srabit jeden z klíčových výrazů; v pověrčivém prostředí kdeco buďto srabí (přináší
neštěstí, odrazuje kořeny, ničí procesy atd.), nebo naopak drží. S. vyjadřuje škálu
negativních významů -- od metafyzických po technologické. Červená kravata mě
srabí. Teroristi útokem na WTC zesrabili celou americkou ekonomiku.
stáhnout (koně) (o bookmakerovi) vyhrát všechny sázky na určitého koně. Stáhl
Nanon, tj. bookmaker vyhrál všechny sázky, uzavřené na klisnu Nanon.
stahovat → banka
stará škola 1. hráčská strategie, která je maximálně konzervativní; 2. také hráč
takovou strategii uplatňující. Soustředí se na čísla (v ruletě) či karty (na → tetě), které
už dlouho prohrávají, v naději, že už konečně vyhrají. Staré školy často poté, co →
upadnou (tj. sázku prohrají), vsadí znovu totéž číslo (tutéž kartu) za dvojnásobný
obnos, tj. sázku → štaflují, případně „sehrajou to stromečkem“. Též alte šúle.
stát na uších situace, kdy vyčerpaný dostihový kůň v rovině zpomalí. Podobné je
kapat.
strop limit. Za určitých okolností může banka stanovit maximální sázku na jednu
kartu.
střelivo peníze na sázení. Též šrouby, broky.
stříbrná tálie → dý lecte róze
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stříkat hlasitě se zlobit. Když vystrčili cíl-foto, stříkal až do stropu.“
Š
šáb podíl, → sehrát to na šába
šábista podílník
šermování → peníze na šermování
šimbajny zánět okostice u dostihových koní, zejména dvouletých. Podstatná
informace při zvažování relativních šancí jednotlivých startujících.
šint 1. nepravdivé, případně pochybné tvrzení, záměrně šířené za účelem změny
náhledu ostatních hráčů na určitý dostih, hru, utkání atp. Např.: Celý týden šintoval,
že Nanon má šimbajny, ale pak to sehrál až dolů znamená, že hráč šířil, případně
nechal šířit zprávy o tom, že klisna Nanon trpí zánětem okostice, ale poté, co dostal
lepší kurz, uzavřel právě na tuto klisnu vysoké sázky. 2. náznak, nápověda, informace
ve smyslu přihrávka. Posílá ji (někdy slovem, v určitých situacích i gestem, případně
grimasou → chábr chábrovi. Někdy též cunda.
šintér kdo → šintuje. Vesměs nezbytný účastník jakéhokoli procesu; typický je šintér
u podvodné „hry“ skořápky (ten jakoby vyhrává všechny peníze, které prohrají →
kořeni, a bankéř pak může předstírat, že on nic nevyhrál). Instituce šintéra, přestože
se neoznačuje tímto názvem, je známá i z neherního prostředí; například různé
privatizační fondy najímaly rozličné šintéry, kteří chválili jejich solidnost,
profesionalitu atp., aby nalákali diky-kořeny.
šintovat provádět → šint
šipl hra se třemi kartami, na podobném principu jako → skořápky
škrtat (tetu, máčko, kočku apod,) být bankéřem v uvedených hrách
škvára peníze do hry. Vt. → špunty
šlágr → macao
šlák → na šlák; → na šlák trefa; → na šlák kufr
šlecht chování pro herní svět nepřípustné, např.vytahovat se s výhrou, nepřijmout
dohodnutou sázku, atp.
šlepr důležitá postava organizace každé → valchy. Člověk, který dává hráčům zprávu
o místě a době konání valchy, → partie, → estrády atp. Obvykle sedává v určité
kavárně. V dobách, kdy byla valcha taxativně vymezena jako ilegální (tedy do
začátku 60. let), stával na některém nároží či na refýži a posílal hráče k dalšímu
šleprovi, který teprve sděloval místo a čas konání. Za to dostával honorář, obvykle
300 Kčs. Nejznámějším šleprem byl jistý Bohata.
šluknout si získat pro sebe drobnou výhodu, skutečnou či zdánlivou. Tu sázku na
Spartu v kurzu čtyři fousy jsem si šluknul.
šluknout ukrást. Šlukla mi cigára. Srv. → čórovat.
šlupky ohrané karty
šmé podvod, lež
šnelcuk situace na → tetě, kdy bankéř své → tálie dává rychle a ztěžuje tak hráčům
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možnost soustředění a rozhodování. Vždy bývá předmětem stížností.
šnyt → ve šnytu; → mít lauf
špek → na špek
šprajc nečekaná okolnost, která zhatila už téměř vyhranou sázku. Sehrál jsem pořadí
Sebastian-Siesta, ale v cíli mi to → ustřelila Novela, která se prodrala na druhé
místo... To byl ale šprajc!
špunty peníze do hry. Též škvára, náboje, broky, lováky, zrní, výbava, šrouby.
šrouby peníze na sázení. Též broky, střelivo.
štaflovat vsadit po → upadnutí znovu na tutéž kartu (totéž číslo) za dvojnásobný
obnos. Vt. → stará škola.
šteks suma, kterou bookmaker vybral na určitého koně, určitý dostih, určité dostihové
odpoledne (tedy šteks na Lakmuse; šteks na Derby; šteks na zahajovací den
v Chuchli). Z angl. stakes. Též náběr.
štígro obnos, který banka zpola dobrovolně, neboť to není její povinnost, poskytuje
→ poluntérovi, který se → ořízl. Aby se zachovalo dekorum, říká se, že jsou to peníze
„pro štěstí“, ve skutečnosti je hráč dostává, aby měl na cestu domů a na jídlo na další
den. Výše štígra závisí na výši prohry (ta se nedá zjistit, všichni ji vždycky výrazně
nadsazují, jak lze ostatně snadno uhodnout); v 70. letech to bývalo kolem 100 Kčs,
velcí hráči dostávali i více (300-400 Kčs). Poluntér dbalý dekora žádal bankéře: „Dej
mi na vůz, na drožku.“ Kdo si na dekorum tolik nepotrpěl, chtěl „na život“, případně
„na mlíko“. Za štígro lze považovat i zvláště zvýhodněný kurz pro prohrávajícího
klienta na dostizích a vůbec jakékoli bonusy, které poskytují bankéři a bookmakeři
svým hráčům. Dnes to dělá i Fortuna – z tradice i z rozumu.
štika úspěšné přihlášení se o výhru, která ve skutečnosti patří někomu jinému (který
na ni zapomněl, spletl se, momentálně usnul atp.).
študovat program hodnotit šance jednotlivých koní v dostizích, zpravidla s pomocí
→ poupat
štycák kůň, který často doběhne k překážce a pak se zastaví a odmítne skočit
šůs → první šůs
šušně → za šušně
švarcenégr jsoucí bez peněz, zejména bez peněz do hry. Vt. → bejt černej
švarcenégr plac místo, kde nějaký hráč prohrál. Někteří hráči se takovému místu,
například u herního stolu, vyhýbají. Vt. → švarcenégr
švorc → bejt černej
T
tabule umístění koně mezi prvními pěti
tágo → hra od vojáka
táhnout pokračovat ve hře, přestože hráč prohrává
tahy upravené karty, s nimiž lze lépe dělat → fíky.
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tachtit chodit, procházet se, někde se „vyskytovat“. I přeneseně: Tachtil jsem celej
večer po králích.
tálie jedna hra na → tetě. Bankéř během ní vyloží na stůl 30 mariášových karet;
patnáct do spodní řady (sázky na tyto karty hráči prohrávají a banka je → stahuje),
patnáct do řady horní (tyto sázky vyhrávají a banka je hráčům vyplácí). Výhra je vždy
dvojnásobkem vsazeného obnosu. Karty č. 31 a 32 se nevyjíždějí, jmenují se dekl (ta
poslední, která se hráčům ukazuje, a proto se jí někdy říká i tip) a pod deklem.
talíř-dva výraz, který znamená, že hráč sází na nějakého koně v poměru tisíc korun
na vítěze a dva tisíce na umístění.
tande! → atandé!
tenisky → chodit vedle bot
teta původně německy meine Tante – deine Tante, z toho moje teta - tvoje teta,
posléze jen teta. Samo jméno naznačuje princip této prosté, a proto také tak populární
hazardní hry: První karta, kterou já, bankéř, vykládám na stůl, je „moje teta“, a proto
všechny sázky na ni uzavřené připadají mně. Druhá karta je zase „tvoje teta“, a proto
všechny sázky na ni uzavřené ti musím vyplatit. První karta a druhá karta tvoří tzv. →
cuk – ten se vyjíždí vždy co možná najednou. Poté následuje pauza, během níž si
banka stáhne peníze z „mojí tety“ a vyplatí peníze z „tvojí tety“. Pak přichází cuk č 2.
Atd.
tlačenka → tlačtágo
tlačit fandit, držet palce apod. Tlačili jsme Spartě. Půl národa tlačilo Klausovi. Vt. →
vytlačit.
tlačtágo specifická herní situace. T. nastává tehdy, když se hra v konci → tálie stává
poněkud nepřehlednou, jelikož je zřejmé, že kromě → čtvrťáků jsou dosud ve hře i
karty, kterých je od jedné hodnoty více. Například v posledních třech → cukách jeden
král, jedna osmička (čtvrťáci) a k tomu dvě desítky a dvě esa. Pokud do posledního
cuku zbývá jeden čtvrťák (např. král) plus dvě karty jedné hodnoty (např dvě desítky),
jde o kalamajku V případě → bankéřů-granátů zde hráči rádi vsázejí na krále. Pokud
bankéř takovou pověst nemá, roste podezření, že tuto kalamajku způsobil uměle
(karty záměrně namíchal) a hráči někdy vsadí i na matematicky nevýhodnou desítku
(ta může → močit). Též tlačenka, hulata.
to je moje forma hlasitá stížnost na nepřízeň osudu. Právě mi ujela sedmnáctka - to
je moje forma.
topič kdo vkládá peníze nutné k realizaci nějakého herního záměru. Není nezbytné,
aby se hry sám aktivně nebo zjevně účastnil; v takovém případě je čímsi jako „tichým
společníkem“.
topit vkládat (větší) peníze, zejména do banku, bookmakerské firmy apod. Též
hajcovat, poslat zátop.
transfúze 1. zisk finančních prostředků, zpravidla získáním nového → topiče, 2.
vysoká výhra
trapáci (opovržlivě) klusáčtí koně, → jeleni
trefa výhra
trefit realizovat úspěšnou sázku
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trefit za houžev vyhrát sázku za hodně peněz
trénovat usměrňovat někoho, poučovat apod. Mě netrénuj! znamená Mě si nevšímej,
nech mě být.
trhačka → na trhačku
tribl akumulovaná sázka na tři sázkové příležitosti. Vt. → ako.
trubice → dylina
tupolev hlupák
U
u ledu určité karty, záměrně míchané bankéřem gotesu tak, aby nikdy → netrefily
udělat někoho, něco ukrást někomu něco, okrást někoho. Převáděl slepce přes silnici
a přitom jim udělal hodinky.
udělat prince nevyplatit nabrané sázky a zmizet
ulička vedlejší sázka, totéž, co anglicky side bet. Např. sázka nikoli na celé tenisové
utkání, nýbrž na jeden game. Také „přisazení si“ na určitého hráče v komerční hře
tím, že u jeho soupeře složím dohodnutou sumu (zpravidla nižší, než o jakou hrají oba
soupeři mezi sebou). Typickou uličkou je sázka kdo blíž, při níž jde o to, určit, který
ze soupeřů se umístí blíže eventuálnímu vítězi; například ve skocích na lyžích vyhrál
uličku mezi Małyszem (skončil 3.) a Ammannem (skončil 8.) ten, kdo vsadil na prvně
jmenovaného.
ultima → hrát přísně na ultimu
upadlý prohraný, poražený. Označuje nejen „prohranou kartu“, „poraženého koně“,
ale také zoufalého hráče, nevelkorysého bookmakera... Výrazu se hojně užívá
k nesouhlasnému, negativnímu hodnocení záležitostí všeho druhu; upadlá hospoda,
upadlý režim. Vt. upadnout.
upadnout prohrát sázku. Vt. → upadlý.
ústřel výhra ve zdánlivě ztracené partii (zejména komerční hry) Vt. → ustřelit.
ustřelit zvrátit zdánlivě ztracenou partii, zejména komerční hry. Udělal mě → péro a
ustřelil mi → cenzra o tři talíře... Rovněž přeneseně: Komunisti ustřelili disidentům
revoluci. Vt. → ústřel.
uši → dostat za uši
utrhnout se zhatit se, dobře připravený → proces nevyjde z nejasných nebo
nečekaných důvodů
utři si koutky fráze, jejíž význam lze vyjádřit slovy: I když se to snažíš zakrýt, tak
víme, že jsi hodně vyhrál.
V
v kentru snadno, kůň vyhrál bez úsilí, všechny soupeře zkentroval. Používá se i
přeneseně jako „výhra s naprostou převahou“.
v lahodách → nažvejknout se
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válec skutečný hráč. Zpravidla ten, kdo „má srdce“ a umí vsadit vysoko. Též střelec,
→ pružič.
valcha společný výraz pro několik hazardních her charakterizovaných tím, že proti
sobě stojí banka a hráči, a hraných obvykle v zadních místnostech restaurací po
zavírací hodině, případně v soukromých bytech. Nejznámějšími hrami jsou → gotes ,
→ macao, resp máčko, a zejména → teta (kdysi moje teta-tvoje teta). Valchař je ten,
kdo se těchto her hojně účastní, ať už jako hráč, nebo → bankéř.
valchař účastník → valchy; hráč nebo → bankéř
vejška policie
velkej Réza → první šůs
ventra hráč, → myš prošermovaná, který se zvrhl a místo → procesů se začal
věnovat podvodům. Nesmírně nebezpečný hráč, který však v posledku není u her
vítán, a proto ztrácí šanci své schopnosti uplatnit.
veslo → banka
víka → skořápky, známá podvodná hra. Vt. dávat víka.
višeň → být na višni
vjet tam i s náklaďákem vsadit všechno, co si člověk může dovolit, (nebo i víc). Též
hodit tam houžev.
vlítnout do mokrýho hadru prohrát peníze v sázkách s bookmakerem, případně
bankéřem, který sám buď žádné peníze neměl, nebo jich měl tak málo, že nemělo
význam se s ním o nic sázet. Typická chyba → kořena.
vobložista kdo vobkládá; → obložit
vobložit → obložit
voči → zatlačit voči
voda → chodí proti vodě; → najde to i pod vodou
voják → hra od vojáka
voko → jednadvacet
voko bere → jednadvacet
volup karta následující za → haupt-trefou; → gotes
vrazit klín uměle rozhádat skupinu partnerů (vrazit klín mezi → chábry), znejistit je,
omezit tak jejich akceschopnost a pak z nové situace těžit
vrtět hrát, sázet. Pořád musel něco vrtět.
všechno je tam prochábrované o prostředí, které je ve vzájemné shodě připraveno
poradit si s každým, kdo mezi → chábry nepatří
všem hlavy dolů → zavřít knihu
vyausovat se ohlásit svou výhru v → cenzru. Pokud se někdo vyausuje a po
přepočítáni se zjistí, že na to neměl nárok (dost bodů), automaticky prohrává. Počin
nefalšovaného → kofráka.
výbava → špunty
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vyceň se! řekni nám své kurzy
vyklofnout vyhrát; přeneseně získat (vyklofnout křeslo v Senátu)
vykouřit si někoho v čibuku snadno někoho obehrát
vyplaceč → banka; → bookmakerská firma
vyplivnout ukončit, zpravidla s rezolutním gestem. Jsi vyplivnutej! tj. S tebou už hrát
nebudu. Nedokázal tu → dylinu vyplivnout. -- Přestože jeho milenka byla blbá,
nedokázal se s ní rozejít.
výpusť předem nevýhodná akce, sázka v podřadném kurzu, komerční hra s herně
vyspělejším partnerem apod. Také podvod, který na hráči spáchají ti, kteří se staví
jako jeho → chábři.
vyskočit → vyšábovat se
vyšábovat se vzít si svůj podíl z banku na → tetě, případně z → bookmakerské firmy,
a ukončit tak svou účast. Též vyskočit.
vytlačit napomoci → tlačením tomu, aby se dostavil kýžený výsledek. Spartu jsme
vytlačili, tj. vyhrála titul.
výživa Nestlé vysoká výhra
vzít na počty → počty
vzít nohy žokej vzal svému koni nohy, pokud s ním přešel do čela dostihu a diktoval
ostré tempo. Tak ostré, že koni v rovině došly síly a nakonec se neumístil.
Z
za šušně za nízké částky
za veslem v pozici bankéře či bookmakera. Vt. → koukat bejt za veslem.
za zelena utrženej týž význam jako → kořen, křapík, kofráko. Když mi dáváš
Lakmuse 2:1, to si asi myslíš, že jsem za zelena utrženej…
za živé v hotovosti. Též na dříví.
zábradlí → hra, která nemá zábradlí
zabrousit se získat přízeň Štěstěny
záda → na záda
zadat zbytečně ohrozit zdárné završení slibně rozehrané herní situace
zadrženě snadno
zaháčkovat pohnout někoho ke hře
zaháčkovat se stát se aktérem nějaké hry. Zaháčkoval se v bance u Fírfacha.
zakokrhat → zakukat
zakukat 1. prohrát, 2. zemřít. Též zakokrhat.
záložka → poslat záložku
zamést jednoznačně zvítězit. Crapom zametl dostih. Kožíšek zametl Mydlinku. Banka
nás všechny zametla.
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zarazit dát do zástavy; zarazit klapáče n. omegáče (tj. hodinky), případně kódr (tj.
prsten)
zátah záměrně nevyjetý, tedy nepobízený kůň, obvykle favorit. Též zátaž. Zatáhli ho
na plac znamená, že kůň, který měl vyhrát, se pouze umístil na druhém či třetím
místě.
zatáhnout na plac → zátah
zátaž → zátah
zatlačit voči obehrát soupeře o poslední peníze
zátop větší obnos peněz vložený do → banku či → bookmakerské firmy
zavřít knihu (o bookmakerovi) → stáhnout všechny nebo skoro všechny sázky, které
v určitém dostihu → držel. Na dostizích někdy a na valše vždy: všem hlavy dolů
(hráči prohráli všechny sázky).
zbaštit chocholouše → facha
zeď nářků → kňukna
zeppelin hra s vysokou matematickou výhodou bankéře. Hraje se s třemi kostkami.
Srv. → skořápky
zgajlovat narušit, znemožnit, přinést smůlu. Srv. → (ze)srabit.
zkysat někoho vzít mu víru v to, že může být ve hře úspěšný
zkysat ztratit víru v úspěch ve hře
zlatá tálie → dý lecte róze
zrní → špunty
ztratit brus → banka
zubka smrt. Kejchla na něj zubka, tj. dýchla na něj smrt.

Stupňování nepříznivé finanční situace hráče:
1) uvázat se, bejt uvázanej (prohrávat)
2) umounit se, bejt umouněnej, chodit po černejch (klávesách), bejt ve srabu, úplně
bez formy (hodně prohrávat)
3) bejt oříznutej, černej, fekete, maucheles, mňau (prohrát všechno ten večer)
4) chodit vedle bot (v létě v teniskách, v zimě v bačkorách), lízat si packy (být bez
peněz delší dobu)
5) bejt na kříži (být dlouho bez peněz a bez naděje na dohlednou změnu takového
smutného stavu)
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