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Zdroj: Góóól! Každý sen má svoj začiatok... Podľa scenára autorov lana La Frenaisa a Dicka Clementa 

na námet Mike Jefferiesa literárne spracoval Robert Rigby, Kolumbus 2005, str. 28 – 30. 

 

 

Santiago Munez 

... Peniaze. Hotovosť. Doláre. Santiago sedel v izbe a rátal úspory. Musel dať otcovi za pravdu – celý 

svet sa krútil okolo dolárov. Buď ste doláre potrebovali, alebo ste o ne žiadali, alebo – a to bol 

Santiagov prípad – ste ich nemali.  ... 

... Santiago zrátal usporené doláre, ktoré schovával v starej teniske. ... 

... Ale zistil, že na letenku do Anglicka mu nestačia. Napriek tomu nestrácal hlavu. Vedel, že keď 

trochu prisporí, bude mať dosť. Síce nepoletí hneď, ale raz sa tam určite dostane! ... 

... Až doteraz Santiago nevedel celkom presne, na čo sporí. Iba teraz mu zdalo, že sa mu úspory raz  

môžu zísť. Odteraz to bude iné! Musí sa dostať do Anglicka! Pocestuje do Newcastle! ... 

 ... Ako ďaleko je Anglicko? ... 

... Práve teraz? No Anglicko odo mňa teraz delí asi takých štyristo dolárov. 

Štyristo dolárov. Iba drobné pre mnohých z tých ľudí, pre ktorých Santiago pracoval, ale preňho to 

bolo dosť. No nič, musel hľadať riešenie. Začal ešte v ten istý deň. Večer sa spýta šéfa Čínskej 

reštaurácie, či by mu mohol dať viac práce, a cez prestávku predviedol niečo zo svojho umenia. ... 

... V nasledujúcich dňoch pracoval Santiago ešte usilovnejšie a tvrdšie ako teraz. ... 

... A každý večer, keď opúšťal reštauráciu s dennou mzdou v ruke, v mysli počítal, o koľko bližšie 

k štyrom stovkám dolárov sa dostal. Jediným rozptýlením a zábavou, ktorej sa Santiago nevzdal, bolo 

hrať za tím Amerikáncov. Futbal nepovažoval za prácu. Bol to dôvod, prečo žil. ... 
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Úlohy:  

1. Skúste si na internete vyhľadať, koľko stojí letenka z Bratislavy do Londýna a Vlakový lístok 

z Londýna do Newcastle.  

(http://www.studentagency.sk/letenky/?gclid=Cj0KEQiAsrnCBRCTs7nqwrm6pcYBEiQAcQSzn

Brtpjo_vTINuDl1wQ2QNuQlY2M1-OJT7hitccq7CKUaAmto8P8HAQ) 

2. V prípade, že by ste si našli brigádu, napríklad by ste robili kamelota (predávali noviny) 

a dostávali by ste za každý odpredaný časopis, noviny 5 centov. Koľko by ste museli predať 

výtlačkov, aby ste si ušetrili na cestu do  Newcastle? 

3. Ak by sa Vám podarilo denne predať .................. výtlačkov, koľko by vám trvalo našetriť 

potrebnú sumu na cestu do Newcastle. 
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