Kudlanka

KÅ®Å®Å®Å®Å®Å®Å®Å®Å®Å®PTE SI GOLF....
ÃšterÃ½, 10 Ä•ervenec 2007

Po Ústí chodí dealeÅ™i jedné developerské firmy, která zaÄ•ala stavÄ›t na starých dÅ¯lních výsypkách kousek za Ústím, ve
V&scaron;eboÅ™icích, docela exklusivní golfové hÅ™i&scaron;tÄ›. Stojí to celé asi velice slu&scaron;ný balík (nÄ›kde jsem cos
zaslechl o 100Megakorunách a více), tak oslovují kde koho a prodávají akcie i po kouskách ( pÅ¯lku,Ä•tvrtku, osminku).
Normální Ä•lovíÄ•ek si to asi nekoupí, tak vyrazíme, jako vÅ¾dy, na jakoby podnikatele (coÅ¾ jsem pro nÄ› i já ten pÅ™ípad)
pak jsem já podnikatel, sem uÅ¾ prostÄ› starý, nemocný, utahaný a pÅ™imÄ›Å™enÄ› chudý potulný úÅ™edník. Tak ta známá
OSVÄŒ (osoba samostatnÄ› výdÄ›leÄ•nÄ› Ä•inná) na mojí osobu pasuje jako ta povÄ›stná prdel na noÄ•ník. Ve staré ÄŒínÄ› t
po mÄ›stech a sídlech lidé, kteÅ™í ovládali um psaní, mÄ›li sebou rýÅ¾ové papíry, psací podloÅ¾ky a sadu &scaron;tÄ›teÄ•kÅ
vyÅ™izovali v&scaron;e potÅ™ebné, jsem skoro na chlup ten samej pÅ™ípad. Jak Å™íkám, prostÄ› klasickej potulnej úÅ™edn
Koukal jsem také u nás v MAKRU, kde jsou obrovité slevy hlavnÄ› na sportovní zboÅ¾í, a tam ta nej-nejzákladnÄ›j&scaron;í
sada holí, k tomu pár míÄ•kÅ¯, okolo 8 tisíc korunek (urÄ•itÄ› znaÄ•kové zboÅ¾í odnÄ›kud z Hongkongu). A vsadím své posledn
boty, Å¾e s tím se tam ukázat, tak sklidí&scaron; v&scaron;eobecný posmÄ›ch na otevÅ™ené scénÄ›. A navíc pravidla golfu jse
uÅ¾ Ä•etl párkrát a Å¾e bych jim porozumÄ›l plnÄ›, ani omylem. Já akorát vím, Å¾e nic to nechce, jen hrát lehce.
A taky vím
ty v&scaron;echny vÄ›ci je&scaron;tÄ› okolo nejsou Å¾ádná sranda, mám známou, samozÅ™ejmÄ› od nás ze StÅ™ekova
(odkud taky jinud), v Teplicích vlastní krámky s francouzskou kosmetikou a ta taky objíÅ¾dí golfové turnaje, obÄ•as z ní
vypadne její dost závratný denní obrat jenom za voÅˆavky. Na vedlej&scaron;ím snímku debatí s Winstonem ohlednÄ› Ä•ehosi
pro jeho kanárskou doÅˆu. A i on pÅ™i svém neuvÄ›Å™itelných pÅ™íjmech nÄ›jaké nakupování vzdal. A pak taky jen ten golf za 3K, botky za 5k, ponoÅ¾ky za 1k, sluneÄ•ní brýle za 2k, hodinky za 20k, taky platit toho mladíka, kterej to tahá
v&scaron;echno za tebou, furt pít koÅˆak a whisky, pÅ™ípadnÄ› &scaron;ampaÅˆské, kouÅ™it tÄ›Å¾ké Havana a to mÄ›
v&scaron;echno vÅ¯bec nechutná. Navíc já pÅ™i své povÄ›stné kvalitÄ› svých starých oÄ•iÄ•ek byl bych tutovÄ› jenom finanÄ•
pÅ™ispívajícím Ä•lenem, no.Tak jsem tomu jednomu pánovi vysvÄ›tlil, Å¾e bych moÅ¾ná a eventuálnÄ›, ale museli by mi tam
udÄ›lat jednu jamku speciálnÄ› pro mÄ›. NÄ›jak jsme si ov&scaron;em neporozumÄ›li a obchod se neuskuteÄ•nil. &Scaron;koda
mohla to být urÄ•itÄ› svÄ›tová rarita. To by nikde jinde na na&scaron;í zemÄ›kouli nebylo.... Franta Bou&scaron;ka
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