Kudlanka

CHCETE-LI FOTIT CELEBRITU...
PÃ¡tek, 14 bÅ™ezen 2008

VÅ¾dycky jsem byl zvyklý, Å¾e kdyÅ¾ nÄ›koho vyfotím, on mi za to zaplatí. V Jihoafrické republice jsem zaznamenal obrácený
postup. Chce&scaron; vyfotit celebritu - zaplaÅ¥! Do Johannesburgu jsem odlétal vÅ¾dy koncem listopadu ze dvou
dÅ¯vodÅ¯ - letÄ›l jsem do tamního léta, navíc kaÅ¾doroÄ•nÄ› doplnÄ›ného golfovým turnajem v Sun City.
Tohoto supergolfu v umÄ›lém zábavním centru (za Ä•tyÅ™i miliardy randÅ¯ uprostÅ™ed bu&scaron;e) se vÅ¾dy zúÄ•a
dvanáctka momentálnÄ› nejlep&scaron;ích golfistÅ¯ svÄ›ta a jedním z mar&scaron;alÅ¯, tedy poÅ™adatelÅ¯, kteÅ™í hlídali napr
klid pÅ™ed kaÅ¾dým úderem pana velehráÄ•e, byl kamarád ZdenÄ›k, který v JAR uÅ¾ pracoval tÅ™icet let jako &scaron;éf jed
z oddÄ›lení rafinérie na platinu.
Turnaj trval Ä•tyÅ™i dny, vstupenka stála osm set randÅ¯, vÄ•etnÄ› vstupu k umÄ›lému moÅ
pÅ™íbojem a stometrovým vodním tobogánem. Mj. vodu sem dopravují z Johannesburgu sto padesát kilometrÅ¯ dlouhým
potrubím. VítÄ›z dostal milion dolarÅ¯, posledních &scaron;est pak sumu rovných sto tisíc. Fotografové byli pÅ™ísnÄ›
akreditováni, kaÅ¾dý musel zaplatit tisíc pÄ›t set randÅ¯. Zhruba pÄ›t randÅ¯ bylo tenkrát za jeden USD. Zkrátka,
chce&scaron; si vyfotit golfovou celebritu - vysol patÅ™iÄ•ný bak&scaron;i&scaron;. A to byl problém. Mé denní diety Ä•inily
cca dvÄ› stÄ› randÅ¯, takÅ¾e bych se asi musel notnÄ› zadluÅ¾it, abych se sloÅ¾il na poÅ¾adovanou sumu. Na&scaron;tÄ›stí
ZdenÄ›k, který mÄ›l volný vstup na golfové hÅ™í&scaron;tÄ› i s moÅ¾ností pozvat si nÄ›koho z pÅ™átel. Tak jsem se dostal na
ov&scaron;em se zákazem vstupu s fotoaparátem, pokud jsem nemÄ›l visaÄ•ku s akreditací. Tu jsem ale nemÄ›l a bez
fotografie Price, Falda, Langera Ä•i Singha se mi odejít nechtÄ›lo. A tak jsem to riskl a udÄ›lal si nÄ›kolik zábÄ›rÅ¯, neÅ¾ mÄ›
zahlédl sporý bodyguard a vydal se za mnou s rychlostí orkánu Kyril, aby si pÅ™ekontroloval moje oprávnÄ›ní fotit hvÄ›zdy
hvÄ›zd, tedy hráÄ•e, kteÅ™í si za sezónu vydÄ›lávali i s podílem na reklamách pÅ™es 30 milionÅ¯ dolarÅ¯.
"Upaluj!" zasyÄ•
ZdenÄ›k, jelikoÅ¾ nechtÄ›l kvÅ¯li mÄ› pÅ™ijít do maléru a o svoji tÄ›Å¾ce vydobytou mar&scaron;alskou pozici. A já upaloval. Z
v davu nebyl velký problém, navíc pÅ™i pomy&scaron;lení, Å¾e by mi pan hlídáÄ• poÅ™ádku vzal fotoaparát i s naexponovaný
filmem, mi narostla kÅ™ídla. "Co to jsou za poÅ™ádky, Å¾e se tady musí platit za to, kdyÅ¾ si chci nÄ›koho vyfotit?" rozÄ•ilova
se. "Tady pÅ™edpokládají, Å¾e za kaÅ¾dý snímek golfové hvÄ›zdy dostane&scaron; po jeho zveÅ™ejnÄ›ní minimálnÄ› dvÄ› t
dolarÅ¯," smál se ZdenÄ›k, &scaron;Å¥astný, Å¾e jsem uprchl a neudÄ›lal mu ostudu.
GolfovÄ›-fotografické výpalné jsem pa
nezaplatil ani pÅ™i svých dal&scaron;ích náv&scaron;tÄ›vách tohoto turnaje; to uÅ¾ jsem si peÄ•livÄ› hlídal ony festovné chlapí
co svým ostÅ™íÅ¾ím zrakem kontrolovali, jestli nÄ›kdo nekrade imige jimi hlídaných hvÄ›zd... BÅ™etislav Ol&scaron;er (po
dámy, uznejte - nestojej ti golfisti fakt za hÅ™ích?)
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