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VSTUP PÅ˜Ã•SNÄš ZAKÃ•ZÃ•N!
ÄŒtvrtek, 27 zÃ¡Å™Ã- 2007

NeÅ¾ jsem se jel s Å¾enou Pavlou léÄ•it do Beskydského rehabilitaÄ•ního centra v ÄŒeladné, pÅ™eÄ•etl jsem si v bulváru, Å¾
vala&scaron;ská obec je Ä•eským Beverly Hills. A skuteÄ•nÄ›. Centrem je hÅ™bitov, kostel, exkluzivní hotel Prosper a pak pár
zhruba pÄ›ti aÅ¾ desetimilionových apartmánÅ¯ a haciend,

v nichÅ¾ si uÅ¾ívají napÅ™. hokejisté ÄŒechmánek Ä•i ÄŒajánek i ex-paní premiérová Topolánková a dal&scaron;í celebrity.

Pochopil jsem, Å¾e v&scaron;ichni tito tÄ›Å¾ce pracující podnikatelé potÅ™ebují mít kde odpoÄ•ívat, mít kde své bazény, s
golfová hÅ™í&scaron;tÄ› s elektroautomobily, prostÄ› místeÄ•ka pro horních deset tisíc. Obci ÄŒeladná zde patÅ™í snad jen
informaÄ•ní stÅ™edisko s klíÄ•em od veÅ™ejného WC. Jako v Chevaliérových Zvonokosech... V&scaron;echno, kam
na&scaron;inec dohlédne, je soukromé panství. Nebylo tÄ›Å¾ké spoÄ•ítat, Å¾e na nÄ›kolika hektarech tohoto malebného kraje
pod je&scaron;tÄ› malebnÄ›j&scaron;ími hÅ™ebeny s Lysou horou, Smrkem, OndÅ™ejníkem Ä•i KnÄ›hyní a Radho&scaron;tÄ›
tímpádem nacházel minimálnÄ› tucet malých Ä•i velkých cedulí s dÅ¯raznými nápisy: Soukromý pozemek - Vstup pÅ™ísnÄ›
zakázán.
Chápu; mÅ¯j dÅ¯m, mÅ¯j hrad, ale Å¾e jsem jako "no privat" nemohl vstoupit ani na obyÄ•ejnou louku Ä•i se
mrknout po houbách do lesíku? Anebo na ostruÅ¾iny do remízku, asi padesát metrÅ¯ od léÄ•ebného domu Polárka...?
Byly to nádherné tÅ™i týdny. Perfektní zdravotní personál, který zÅ™ejmÄ› pracoval metodou chozrasÄ•otu. VÄ›t&scaron;inou
dívky, tedy rehabilitaÄ•ní a zdravotní sestry, které nás opeÄ•ovávaly jako batolata a je&scaron;tÄ› se kaÅ¾dý den mÄ›nily v
univerzální personál. Chvíli byly pokojské, chvíli kuchaÅ™ky, obsluha v jídelnÄ› Ä•i uklízeÄ•ky, ale hlavnÄ› masérky,
fyzioteraperutky, cviÄ•itelky nebo operatérky pÅ™i elektroléÄ•bÄ› a zmrazování na mínus 120 stupÅˆÅ¯ Celsia.
Jak Å™íkám
nádhera, jen &scaron;koda tÄ›ch depresí, Å¾e nás skoro na kaÅ¾dém kroku blokovaly výstraÅ¾né cedule. Naposled jsem mÄ›
stejnÄ› nepÅ™íjemný pocit kolem Jeruzaléma, na Golanských vý&scaron;inách nebo u Ramalláhu, kde se to jen hemÅ¾ilo
cedulkami: Pozor miny! Nevstupovat! P.S.: Mezi námi, milionáÅ™i, té &scaron;patnÄ› poseÄ•ené louce s nevyvedenými
pískovi&scaron;ti bych rozhodnÄ› neÅ™íkal golfové hÅ™i&scaron;tÄ›. V jihoafrickém Sun City jsem vidÄ›l jinou parádu i s tuctem
tÄ›ch nejlep&scaron;ích golfistÅ¯ svÄ›ta... P.S.P.S: Doufám, Å¾e mi proto nezakáÅ¾ou dal&scaron;í pobyt v ÄŒeladné :))) BÅ™etislav Ol&scaron;er
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