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Nové epi‰toly praÏské, západoãeské a v˘chodoãeské
Epi‰tola ãtvrtá - ·tvanická

(První tfii byly v minulém ãísle)
VyrÛstal jsem v Edenu. Jsem jedním z mála pamûtníkÛ zdej‰ího rybníku a houpaãek.
Jednoho dne rybník zasypali a pomalu se zaãal r˘sovat stadion, coÏ mûlo za následek moji
fotbalovou demenci. Dokonce se pamatuji, jak jsem dostal první korunu na dûtskou
vstupenku proti Pre‰ovu a jak lidi stra‰livû pískali a brankáfi Jonák mûl ovázanou hlavu. Hru
jsem nûjak nechápal a tak jsem se nûkoho po zápase zeptal, jak to dopadlo a on mi
odpovûdûl: „Vyhráli jsme 3:1!“ S hokejem to bylo hor‰í, dlouho jsem si pfiedstavoval, Ïe se
hraje na fotbalovém hfii‰ti. Teprve kdyÏ jsem byl vût‰í, vzal mû dûdeãek na hokej v
âerno‰icích, kde se hrálo pfii - 15 °C, ale bûhem první tfietiny mne odvedl do cukrárny a pfii‰li
jsme aÏ v polovinû tfietí. Pfiesto to staãilo na to, abych o tomto svém záÏitku je‰tû rok vyprávûl
sv˘m spoluÏákÛm.
První skuteãné hokejové záÏitky se v‰ak pojí se ·tvanicí. Se star˘m zimním stadionem, kde

hrávala chudá druholigová Slavia, zatímco bohat‰í Sparta hrála v nové hale v Juldû Fuldû,
jak se fiíkalo Parku kultury a oddechu Julia Fuãíka. Na tomto stadionu se hrálo i první MS v
Praze, zde jsme získali titul MistrÛ svûta v roce 1947 a porazili Kanadu 5:3 v roce 1959. Je
to stejná památka jako Maple Leaf Gardens v Torontu. Má to svou historii.
Po roce 1989 to magistrát hlavního mûsta Prahy pronajal nûkomu, kdo to nechal spadnout

a tento mûsíc urychlenû pfiijeli buldozery a srovnali Zimní stadion se zemí. Obû strany dostaly
od památkáfiÛ pokutu kolem 100 000 korun.
Pfii tom by asi nebylo tak nákladné obnovit stadion v pÛvodní podobû z tfiicát˘ch let. Praha

by mûla alespoÀ jeden pûkn˘ otevfien˘ stadion pro bruslení. Mohl by se zde hrát rekreaãní
hokej, popfiípadû nûkolikrát za zimu i ligov˘. Napfiíklad derby Sparta-Slavia, tak jako se v
Kanadû stalo jiÏ novoroãní tradicí, Ïe se hraje i pfii dvacetistupÀovém mrazu venku.

***
Epi‰tola pátá - Václavská

V druhé polovinû osmdesát˘ch let, kdy uÏ cenzura nebyla tak zlá, ale kulturní devastace
pokraãovala, zmizela z Prahy fiada historick˘ch budov vãetnû NádraÏí Tû‰nov. V tu dobu
pfii‰la Mladá Fronta s ãlánkem, Ïe se bude bourat i Národní muzeum. Byl to aprílov˘ Ïert,

noviny totiÏ vy‰ly 1. dubna. Nikdo v‰ak nevûdûl, jestli je to mínûno váÏnû nebo ze srandy.
âlánek zpÛsobil obrovsk˘ rozruch. Mladá fronta to druh˘ den dementovala, ale ‰koda uÏ byla
udûlaná. Lid si v‰iml, kolik památek z 19. a z první poloviny 20. století zmizelo. Byly to
historické budovy. Posunuli jsme se do 21. století a tak se likvidují stavby z minulého ãi
pfiedminulého století. Pfiitom úpadek architektury je nesporn˘. Staãí porovnat Vinohrady ãi
Smíchov s JiÏním nebo Severním mûstem. Od krásn˘ch secesních barákÛ ozdoben˘ch
sochami k panelákÛm.
Podíváme-li se na Václavské námûstí, mÛÏeme zde vidût témûfi v‰e. Muzeum na ‰tûstí stále

stojí, i kdyÏ se obãas objevují v omítce jizvy po srpnu 1968. MÛÏeme vidût kolik historick˘ch
domÛ zmizelo a kolik je tam nov˘ch sklenûn˘ch hangárÛ. Minule jsem si povzdechl, Ïe zmizel
i ‰enk Vrbovec v dolní polovinû námûstí. Teì pro zmûnu má zmizet dÛm na rohu Opletalovy
ulice. Nepomáhají zatím protesty památkáfiÛ i PraÏané se rozhodli jít do ulic a demonstrovat.
Podívali jsme se na barák nejen zepfiedu, ale i z druhé strany a pochopili jsme: stavební
spoleãnost jiÏ zadní ãást domu pûknû vykuchala, ale tak, aby stûny zÛstaly. Tím vzbudila

zdání, Ïe se nic nestane. Pfiesnû jako v pohádce o Smolíãkovi, kdyÏ tam Jezinky nejprve
strãily dva prstíãky, aby se ohfiály. Jestli pomÛÏe hlas ulice je otázkou. Vzpomnûl jsem si, jak
se lid vzboufiil proti privatizaci druhého kanálu âeské televize a tak mám nadûji.

***
Epi‰tola ‰está - Západoãeská

Vr‰ovick˘ sbor âeskobratrské církve evangelické sídlil v b˘valé hospodû na rohu ulic
Charkovské a âernomofiské. KdyÏ pfii‰el tolik oãekávan˘ pád komunismu, pfii‰el sbor o
modlitebnu. Pfiesídlil tedy do b˘valého krytu v paneláku v Tulské ulici. Proto se i sborov˘
ãasopis jmenuje Katakomby. Jednou za rok v‰ak ãlenové sboru spoleãnû vyjdou na svûtlo,
pfiesnûji fieãeno vyjedou na v˘let, a tentokrát to bylo do západních âech. První zastávka byla
v Lánech u hrobu TGM. Pfiiznám se, Ïe jsem tam byl poprvé.
Druhá zastávka byla na rozhlednû v Kryrech. Popisovat, Ïe je odsud za jasného poãasí

moÏné vidût Klínovec by asi bylo zbyteãné, protoÏe viditelnost ze Schillerovy rozhledny
nebyla nejlep‰í. Cesta k ní vedla po úzké cestû plné zatáãek. Na jedné lesní kfiiÏovatce se
zjistilo, Ïe autobus pln˘ star˘ch lidí nezatoãí ani na tfietí pokus doprava. VÏdy jsem obdivoval

Polozbořený dům sousedí s domem na Václavském náměstí, určeným k

demolici

Hrob T. G. Masaryka, jeho manželky Charlotty, syna Jana a dcery Alice

Schillerova rozhledna v Kryrech s cestou, po které jsme nahoru

přicouvali autobusem
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