Louky, loukotě, loktuše et cetera
Léta páně 1617 se na Silvestra v městě Klatovy s nejrůznějšími obchody přímo roztrhl
pytel. Každý chtěl něco koupit jakoby obyvatelé města i přilehlého okolí tušili, že zanedlouho
bude hůř až nejhůř. Jircháři Frantovi, který si přivydělával jako povozník, to když bylo málo
kůží z koček, prasklo kolo a zašel proto k bednáři Jouzovi, aby si u něho koupil nové loukotě a
navíc pár do zásoby. Ten s tím souhlasil, ale protože se mu právě ztupila sekera, přišel
s protinabídkou, že Frantovi loukotě přenechá, když mu Franta obstará nový nástroj. Po chvíli
dohadování si plácli. Statkář Jíra Budilů zase potřeboval rozhojnit své stádo, mléko totiž šlo
toho roku mimořádně na odbyt, a proto zašel za kravským handlířem jménem Vemeno. Dal si
ukázat veškerá dobytčata, která měl Vemeno „na skladě“ a vybral si pět kravek. Vychytralé
Vemeno však zamlčel, že Stračena má pochroumaná obě zadní kolena a Bělka byla tři dny
předtím ukradena v Dolní Lhotě. K Vemenově spokojenosti si plácli, Jíra zaplatil a kravky si
odvedl. Jírův soused Janek ze Dvora se nechtěl nechat zahanbit, a hlavně se bál, že mu jeho
žena Běta bude vyčítat, že Jíra nakupuje a on nikoli. Oblékl se do svátečního a navštívil
bohatého měšťana Bařtipána. Dlouho ho přemlouval a přihazoval váčky s groši na stůl, až
nakonec od něho získal louku zvanou Bažinka nacházející se v katastru již zmíněné alodní
vesnice. Od tohoto měšťana si koupil také pole nazývané Pšenička, a radost měl o to větší, že
bylo nejen úrodné, ale dokonce nehrozilo skoro žádné nebezpečí, že by o úrodu přišel, protože
leželo uvnitř klatovských hradeb. Tuto transakci také řádně dva dny po přespříštích Třech
králích zapsali do městských knih. Poslední kupující byla Márinka, která se živila jako sběračka
sena, popřípadě také za úplatu poponášela děti sousedů. Začínaly jí docházet pracovní nástroje,
a proto zašla za plátenicí Štěpánkou a domluvila se s ní na rozumné ceně za tucet loktuší.
Zároveň se však dohodly, že oněch dvacet čtyři grošíků zaplatí až kohout Pírko souseda
Kadrnožky třikrát zakokrhá. K tomu ale nedošlo, protože zakrátko přišla bouřka a kulový blesk
zahubil nejen Kadrnožku, ale i jeho kohouta.
1. Které z uvedených postav uzavřely platnou kupní smlouvu?
2. Kolik kupních smluv bylo zpočátku platných?
3. Kolik kupních smluv bylo platných na konci příběhu?
4. Které věci byly předmětem nakonec neplatných kupních smluv?
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