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ZAMYÅ LENÃ• GOLFOVÃ‰
StÅ™eda, 03 zÃ¡Å™Ã- 2008

Tak jsem vidÄ›l poslední dobou pár golfových hÅ™i&scaron;Å¥, i taky nav&scaron;tívil to novÄ› otevÅ™ené u nás - v tom krásn
krajském mÄ›stÄ› Ústí nad Labem - V&scaron;eboÅ™icích, malinkej kousek od TESCA, BAUMAXU. Kdo nevidÄ›l, neuvÄ›Å™í,
dá udÄ›lat ze skládky a kali&scaron;tÄ›. Do tÄ›ch konÄ•in se vyváÅ¾elo v&scaron;echno moÅ¾né, skoro ze v&scaron;ech
ústeckých podnikÅ¯, odporná jezírka - laguny s podivnÄ› opaleskujícími tekutinami, navíc stra&scaron;nÄ› páchnoucí....
v tom bílé vy&scaron;isované kmeny dávno uhynulých stromÅ¯, normální horor stra&scaron;idelná krajina.
Zafoukal vítr
a v&scaron;ude se zvedaly mraÄ•na prachu, kontaminovaného bÅ¯h ví Ä•ím. Furt tam taky &scaron;trachali hasiÄ•i v gáz
maskách, vÄ›Ä•nÄ› tam hoÅ™elo a ten rÅ¯znobarevný kouÅ™ byl od pohledu jedovatÄ› odporný. Taky se tam vyvezly stovky a
s bordelem z Ä•i&scaron;tÄ›ného rybníka Habrovice. Pro toho, kdo to nevidÄ›l dÅ™íve, je dne&scaron;ní stav ov&scaron;em
normální.
Ale dnes - vymodelovaná velice pÄ›kná krajinka, peÄ•livÄ› udrÅ¾ovaný trávník, mají tam provizorní dÅ™evÄ›nou
spoleÄ•enskou budovu s recepcí, o kousek dál budují ov&scaron;em uÅ¾ tu pÄ›knou, definitivní. Muselo to dát
nepÅ™edstavitelnou práci a slu&scaron;nej balíÄ•ek penízkÅ¯, kdysi se mluvilo o 100 M. Jedlová hora dotváÅ™í pozadí
hÅ™i&scaron;tÄ›, mimo jiných výhledÅ¯, leti&scaron;tÄ› je kousek vedle, no leti&scaron;tÄ›, drnovitá plocha s dÅ™evÄ›nou boud
správný hráÄ• golfu tam ov&scaron;em se svým soukromým letadýlkem celkem klidnÄ› pÅ™istane, dálnice do NÄ›mcÅ¯ za rohe
Ten kapytalystyckej sport má fakt cosi do sebe z hlediska krajinotvorného. Tak jsem prostudoval i finanÄ•ní stránku
Ä•lenství v klubu, a smutnÄ› zji&scaron;Å¥uju, Å¾e to fakt pro starobního dÅ¯chodce není - vstupní poplatek, roÄ•ní poplatek a
vybavení - jen todle by mÄ› seÅ¾ralo pomalu (ne pomalu, urÄ•itÄ›) celej roÄ•ní dÅ¯chod. A to si myslím, Å¾e tady v Ústí Ä•lenst
nastaveno hodnÄ› nízko -v pomÄ›ru tÅ™eba k Mariánským Lázním, Karlovým VarÅ¯m a dal&scaron;ím lukrativním místÅ¯m, a u
vÅ¯bec nemluvÄ› samozÅ™ejmÄ› o matu&scaron;ce Praze.
Jo, to bych se tam taky musel nÄ›jak dopravovat, asi otÅ™íska
obstaroÅ¾ní Forman není zrovna to pravé oÅ™echové. KateÅ™ina taky musí nÄ›co jíst a starej dÄ›dek musí nÄ›co pít. A taky t
obleÄ•ení k tomu. Jen rukavice (a to sou celkem nic moc) - 6 500.- KÄ•, klasický de&scaron;tník s dÅ™evÄ›nou rukojetí 9 600.-,
golfová Ä•epiÄ•ka 4 100.- ale na tu ti zdarma vy&scaron;ijou logo tvé firmy, taky jsou potÅ™eba golfové botky - to je opravdu
rána - 12 500.-KÄ• (mÅ¯j mÄ›síÄ•ní dÅ¯chod vÄ•etnÄ› vdoveckého) a tak to jde dál, dál a furt dál. PÅ¯lhodinový trénink za úÄ•ast
profi trenéra 750 korunek Ä•eských, jen málo znehodnocených meziroÄ•ní inflací. Kam se hrabou finanÄ•nÄ› soudní znalci. To je
holt to nerovnomÄ›rnÄ› rozdÄ›lené bohatství, nejhor&scaron;í neÅ™est kapitalismu, jak svého Ä•asu Å™íkal sir Churchill. To ne
socialismus, poté vy&scaron;&scaron;í stupeÅˆ komunismus - jsou na tom podstatnÄ› lépe - tam je v&scaron;ude
rovnomÄ›rnÄ› rozdÄ›lená bída s nouzí.
A stejnÄ› by mÄ› tam neudÄ›lali jamku podle mého gusta, resp podle gusta mých notn
opotÅ™ebovaných starých oÄ•iÄ•ek, tak co. Dost nechápu, Å¾e se vÅ¯bec nÄ›kdo nÄ›kam strefí, kdyÅ¾ tu jamku ani nevidí, ch
taky, Å¾e proto je u ní je práporek. Ale zase podle neúprosného zákona velkých Ä•ísel a statistiky bych se i já do té jamky
trefil, hrál-li bych golf dostateÄ•nÄ› dlouho a dostateÄ•nÄ› Ä•asto. A to by se hodnÄ› lidí potom divilo, jak jsem dobrej. VÄ•etnÄ› m
samozÅ™ejmÄ›.
Je&scaron;tÄ› se vám tu zmíním pár zajímavostí z pravidel - pouÅ¾ití mobilního telefonu (mimo krizových s
pÅ™i turnaji zakázáno. UrÄ•ení trestu je v kompetenci rozhodÄ•ího. PÅ™i prvním pouÅ¾ití penalizace 2 trestných ran, pÅ™i
opakovaném pouÅ¾ití - diskvalifikace. PouÅ¾ití mÄ›Å™ících dalekohledÅ¯ a laserových zamÄ›Å™ovaÄ•Å¯ pro urÄ•ení vzdálen
turnaji zakázáno pod stejnou penalizací. Prosím, dodrÅ¾ujte etiketu, tempo hry a vzájemnÄ› se respektujte...

ManÅ¾elé hrají golf.

PÅ™i jednom odpalu proletí míÄ•ek sklem terasy pÅ™ilehlého domu. ManÅ¾elé, vÄ›domi si viny, se ihned bÄ›Å¾í omluvit majit
ale nikdo neodpovídá. Dívají se tedy rozbitou terasou do domu a vedle rozbité krásné láhve vidí stát pomÄ›rnÄ›
atraktivního muÅ¾e s turbanem na hlavÄ›. "Jste majitelem domu?" ptá se ho manÅ¾el.
MuÅ¾ chvíli hledí na pár a potom odpoví: "Ne, já jsem byl tisíc let uvÄ›znÄ›n v této láhvi a teÄ• nÄ›kdo odpálil golfový míÄ•ek,
míÄ•ek láhev rozbil a mÄ› samotného osvobodil."
ManÅ¾el: "Óóó, potom jste tedy duch z té láhve!"
"Zcela správnÄ›. Splním vám dvÄ› pÅ™ání, tÅ™etí bych si s dovolením nechal pro sebe."
ManÅ¾el si tedy rychle pÅ™eje: "Super! TakÅ¾e já bych chtÄ›l plat milión eur zdanÄ›ných roÄ•nÄ›..."
"SplnÄ›no! A druhé pÅ™ání? "ManÅ¾elka: "Abychom mÄ›li stále na stole jen nejlep&scaron;í jídla a nápoje."

"Zajisté! No a teÄ• moje pÅ™ání," na to duch. "Tisíc let jsem byl uvÄ›znÄ›n v láhvi a nemÄ›l Å¾ádnou Å¾enu. PÅ™ál bych si te
zbytek dne s va&scaron;í manÅ¾elkou."

ManÅ¾elé rozpaÄ•itÄ› souhlasili, on &scaron;el zpÄ›t na golfové hÅ™i&scaron;tÄ›, ona s duchem do loÅ¾nice. KdyÅ¾ byli práv
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nejlep&scaron;ím, ptá se duch Å¾eny: "Jak starý je tvÅ¯j manÅ¾el?"
"Ona mu Å™íká, Å¾e mu bude 37 let.
"A to je&scaron;tÄ› vÄ›Å™í na duchy z láhve?"

Zdraví vás v&scaron;echny Franta Bou&scaron;ka

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 12 April, 2021, 04:15

