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  M.Chang a hosteska  

Dnes po půl deváté pro mě přijel můj caddie Jiří Smetana s jeho kamarádem z Austrálie a jeho manželkou. Mezi 6 a 7 hodinou jsem zaslechl nějaké 
ťukání na parapet, tak jsem si řekl to asi prší a také že jo. Jak se říká - ranní déšť nemá  dlouho trvání - a také brzo přestalo pršet. Déšť už přestal ale 
je zataženo. Po půl deváté před vrátky zastavil Jiří Smetana (můj caddie) a já jsem si vzal můj baťoh a fotoaparát, zamknul jsem barák a nasedl jsem 
do auta a ještě jsem stačil říct sousedovi, kam jedu a kdy se vrátím.  aby se podíval, jestli se tady něco neděje. Na místo jsme dojeli něco po desáté 



hodině. Dali si se mnou kávu. Jiří smetena šel na WC a vlezl na WC dam místo pánů. Já jsem se šel pozdravit s Daliborem Procházkou, který 
startoval na desítce a potom jsem šel na jedničku, startoval Michal Jon. Cestou mě dohnala paní a řekla mě : ahoj Tomáši. Nevěděl jsem. kam ji mám 
zařadit. Řekla mi, že je Michalova manželka a že děkují za přání k jubileu jejich svatby. Pak jsem se pozdravil s Michalem a s mými kolegy 
fotoreportéry. S posledním flajtem jsem šel na dvojku, kde jsem se odpojil a šel jsem na čtyřku, kde jsem počkal na Costantina Roccu. Potom jsem šel 
na devítku. Za mnou mě někdo zavolal jménem. Byl to Karel Vopička s manželkou. Dostal jsem vstupenku do VIP od pana Pavlíča do  prostoru, kde 
jsem se najedl a fotil jsem z balkonu.  Ve dvě hodiny jsem se přihlásil na prohlídku Roztěžského zámku. Nikdo tam nemá přístup, jenom pozvaní. 
V zámku jsem se dozvěděl o jeho historii. Také, že ho majitelka chce zpřístupnít příští rok veřejnosti a dělat tam svatby. Je tam krásná ale ještě 
nevysvěcená kaple. Po prohlídce jsme každý dostal lahev červeného vína z ročníku 2003. Na hřiště jsme přijeli v pravou chvíli na rozdílení cen. 
Slavnost obohatil přelet dvou gripenů z Čáslavského vojenského letiště. 

 


