
Pravda nûkdy docházelo i k tragick˘m událostem. V
prvním roãníku, jsem jednou zvládl základní úsek,
ale u rozhlasu se objevil student z vy‰‰ího roãníku a
se slovy: „Nemá‰ nárok, baÏant!“ mne odtrhl od tyãe,
na které jsem vlál pfii cestû Vinohradskou tfiídou,
zaujal moji pozici a já musel klusav˘m slalomem
mezi chodci pokraãovat po chodníku. Jindy se stalo,
Ïe jsem zvládl ãasov˘ limit, ale na zastávce v
·umavské chybûly koleje. Místo nich na mne zírala
pouze vesmírná ãerná díra.
MÛj synovec David má pravdu nejsme v roce 1965:
trolejbusy uÏ dávno opustily Prahu. K projíÏdûjícím
tramvajím se nelze pfiivûsit a autobusy zde jezdí na
minutu pfiesnû. Nûkdy aÏ moc. Na zápas Slavie se
Spartou na Strahovû pfii‰lo místo padesáti tisíc divákÛ
v roce 1965, letos rekordních tfiináct. Situace v
autobusu, kter˘ mífiil na Strahov mi v‰ak pfiipomnûla
mládí.
Po té co autobus mûstské dopravy opustil Karlovo
námûstí a zaãal ‰plhat do strahovského vrchu, slitoval
se fiidiã nad cestujícími, kolem kter˘ch s houkáním
projíÏdûl. PouÏil sluÏební vysílaãku a poÏádal o
pomoc: „Mohli byste poslat dva dispeãery, aby
odklonili davy a vysvûtlili lidem, Ïe na Strahov mají
jezdit pfies Smíchov z KníÏecí.“
V roce 1965 by asi poslali místo dvou dispeãerÛ pár
autobusÛ navíc, ale zase by nemûli v autobuse
vysílaãku. A pak pfied ãtyfiiceti léty to bylo na Strahovû
2:2 a minulou sobotu pouze 1:1. Inu, jak zpívá Bob
Dylan „âasy se mûní!“
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Zde mÛÏe b˘t ‰títek s va‰im jménem,
 pokud si na‰e noviny objednáte!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.
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âasy se mûní
MÛj synovec David neustále upozorÀuje rodinu, Ïe
neÏijeme v roce 1965. Má pravdu. Pro nûho je rok
1965 stfiedovûkem, zatímco pro nás je nedávnou
minulostí.
Jsou lidé, které pfiijdou vÏdy a v‰ude vãas. Patfiím do
druhé skupiny lidí. Tûch ktefií mají vÏdy zpoÏdûní -
akademickou dvacetiminutovku. Ta první skupina,
co chodí vÏdy a v‰ude vãas se vyznaãuje tím, Ïe
nenosí hodinky. Popfiípadû mají hodinky, které jim
jdou podle plotu. Tento druh lidí dává najevo, jak jsou
povzneseni nad ãasov˘ shon, chodí pomalu, skoro
nepostfiehneme, Ïe se pohybují a jaksi nechápou
nás, ktefií kmitáme odnikud nikam. V tom se nic
nezmûnilo. Ná‰ souboj s ãasem je jaksi nadãasov˘.
Stejn˘ v roce 1965 jako dnes.
MÛj spoluÏák Rubá‰ jezdil do ‰koly vÏdy o deset
minut dfiíve. Ve skuteãnosti v‰ak z toho nic nemûl.
Sednul na trolejbus v Bûlocerkevské ulici a vystoupil
na koneãné na Jungmannovû námûstí. Pak pro‰el
pfies MÛstek aÏ do Panské ulice. Ve ‰kole byl vãas a
v pÛl osmé ráno jiÏ mohl sledovat zaãátek v˘uky.
Pokud se stalo, Ïe mu nûjak˘ dopravní prostfiedek
proklouzl mezi prsty, nastoupil v klidu do dal‰ího.
VÏdy nechápavû kroutil hlavou nad mojí
nedochvilností. V tu dobu jsem mûl jiÏ první ranní
drama za sebou a fini‰oval jsem Jindfii‰skou ulicí ke
stejnému cíli, kterého pomal˘ Rubá‰ dosáhl v pohodû.
Trasa kaÏdodenního závodu zaãínala v Ki‰inûvské
ulici sedm minut po sedmé a první etapa se konãila
v Bûlocerkevské ulici v 7:12, kde po stometrovém
sprintu, nastal souboj o místo v trolejbusu. Trolejbus
ovûnãen hrozny cestujících se vydal na svou pouÈ
mûstem. Akcelerace do vrchu byla dÛleÏitá, protoÏe
slab‰í jedinci odpadali aÏ do okamÏiku neÏ bylo
moÏné zavfiít dvefie. KdyÏ pilot trolejbusu  tento
manévr zvládl, jeho stroj nabral první kosmickou
rychlost, situace v kabinû se stabilizovala a bylo
jasné, Ïe prvních nûkolik stanic projedeme bez
zastávky.

V ten okamÏik jsem se probojoval k zadnímu okénku
a se zájmem sledoval zoufalé pohledy tûch, ktefií
nebyli k tomuto dobrodruÏství pfiizváni a byli
ponecháni na ref˘Ïi svému osudu. Obãas jsem mezi
tûmito troseãníky spatfiil i nûkterého ze spoluÏákÛ,
coÏ signalizovalo, Ïe nebudu posledním, kdo protrhne
cílovou páskou.
V ·umavské ulici pfii‰el na fiadu ponûkud jin˘ manévr
- zmûnit stroj. V˘mûna trolejbusu za tramvaj mûla
nûkolik fází. V první fázi bylo nutné dostat se z
trolejbusu. Probûhnout zdej‰ím parkem a naskoãit
do projíÏdûjící jedenáctky. Úloha to byla o to tûÏ‰í, Ïe
jedenáctka pfiijela jiÏ ovû‰ená povaleãi, ktefií cestovali
z dalek˘ch Stra‰nic. Pilota z trolejbusu nahradil
tramvajov˘ brzdiã, kter˘ ovládal dvû kliky. První
udávala rychlost, druhá ji mûla naopak zmírÀovat. V
pfiípadû, Ïe by to nemohl ubrzdit mûl po pravé ruce
jak˘si trycht˘fi, kter˘m sypal na koleje písek. Nûkde
v koutku vozu se krãil prÛvodãí, jehoÏ pÛvodním
úkolem bylo prodávat a procvakávat jízdenky. Tato
úloha byla pouze teoretická, ve skuteãnosti pouze
solidarizoval s cestujícími. Pokud se nám podafiilo
projet na schÛdkách ãi na ko‰tûti, které bylo pfied
tramvají aÏ k Muzeu mûli jsme vyhráno.
Nastal poslední úsek na‰eho zápasu o nesmrtelnost
nebo-li s ãasem; probûhnout dvûma pasáÏemi do
‰kolní budovy a vyhnout se ãíhajícímu fiediteli
âestmíru Hledíkovi a zaujmout bojovou pozici vedle,
jiÏ na v˘uku pfiipraveného, Jifiího Rubá‰e, kter˘
netu‰il o jaká dobrodruÏství pfiichází.
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I tentokrát se derby Slavia-Sparta skonãilo nerozhodnû


