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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Ostalgie nûmecká, ãeská, jihoafrická a emigrantská
KaÏdá doba poznamenává své okolí a budoucí
generace silnûji neÏ si je ochotna pfiipustit. Pamatuji se,
kdyÏ se stavûly paneláky, Ïe se fiíkalo: to je tak na
nejbliÏ‰ích ãtyfiicet, padesát let. Doba uplynula, paneláky
stojí, lidé je vylep‰ují, renovují. Ba co více, obchoduje
se s nimi a byty mají astronomickou cenu. Dokonce se
dá fiíci, Ïe ãím star‰í dÛm, tím má vût‰í hodnotu.
K tomu pfiib˘vají domy nové luxusní, a opût vypovídají

o dobû prosperity, která nastala po pádu komunismu
pfied dvaceti lety.
Paneláky na sídli‰tích záfiících krásn˘mi pastelov˘mi

barvami pfiiná‰ejí i nûco jiného - ostalgii.

Pfii náv‰tûvû Vídnû jsem si v‰iml, jak mûsto
poznamenala vláda Franti‰ka II., pozdûji vystupujícího
jako Franti‰ka I. Veliké stavby a monumentální nádvofií.
VídeÀ byla stfiedem svûta. Má svoje parky, nádvofií,
námûstí, která pÛsobí snad i monumentálnûj‰ím
dojmem neÏ kostel svatého ·tûpána. Doba nedávno
minulá, tfiicátá, padesátá, ãi sedmdesátá léta, jako
kdyby se na mûstu nepodepsala, zatímco DráÏìany
jsou neuvûfiitelnou smûsí v˘chodonûmeckého
budovatelství, historie a souãasné renesance.
ReÏisér Du‰an Makajev pfied ãasem tvrdil, Ïe berlínská

zeì padla, ale Ïe ve v˘chodní ãásti mûsta se ãtou jiné
noviny neÏ v b˘valém západním Berlínû.
Ve skvûlém filmu Good bye Lenin! jsme mohli vidût, jak

tento absurdní systém byl rychle nahrazen trÏní
ekonomikou. V˘mûna zboÏí v obchodech je to
nejjednodu‰‰í, daleko tûÏ‰í je zmûnit my‰lení lidí.
První pfiekvapení pfii cestû do DráÏìan vás ãeká jiÏ na
nádraÏí, kdyÏ si kupujete jízdenku. DráÏìany byly
místem, kam se jezdilo pro v˘chodonûmecké boty.

Dnes by se vám takov˘ nákup hezky prodraÏil. Cena
zpáteãní jízdenky (189 km) je pfies tisíc korun, to je
kolem 60 dolarÛ.
KdyÏ dojedete na dráÏìanské nádraÏí, spatfiíte spoustu

mcdonaldÛ, ale taková maliãkost jako informace pro
turisty chybí. Vydáte se po PraÏské ulici a hned vás
uvítá zdej‰í specialita PraÏská pizza, coÏ asi existuje
jen v b˘valé v˘chodonûmecké metropoli. O kus dál stojí
nad‰enec s vlajkou b˘valého Svazu sovûtsk˘ch
socialistick˘ch republik. Tento popleten˘ ãlovûk
doporuãuje Karla Marxe a spoleãnost bez penûz. O
Karla Marxe jsme zájem neprojevili, ale projevili jsme
zato zájem vyfotografovat si ho, s ãímÏ souhlasil.
O kus dál je evangelick˘ kostel. Uvnitfi prázdn˘,

nûkolikrát zniãen˘ a nûkolikrát znovu vybudovan˘.
Jsme v Nûmecku. V kostele hrají v sobotu v poledne
Bacha. Stûny mají jen spodní omítku. V devadesát˘ch
letech do‰ly peníze a nakonec u této omítky zÛstalo.
TûÏko fiíci, co bylo pro kostel hor‰í, jestli bombardování
v 18. století pfii prusko-rakousk˘ch válkách nebo v
únoru 1945. Z tûchto ran se stavba dokázala oklepat.
Otázkou je, jestli se dokáÏe oklepat z té poslední. V
tûsné blízkosti kostela se staví nov˘ hotel. Na obrázcích
vypadá stejnû hnusnû jako divadlo s reálnû
socialistickou mozaikou a pûticípou hvûzdou poblíÏ
dal‰í novû zrekonstruované katedrály, do které jsme se

nedostali, protoÏe zde byl koncert k v˘roãí zaloÏení
nûmeckého státu. V Nûmecku se totiÏ slaví témûfi v‰e
aÏ na konec války.
Osobnû mám otázku nad bombardováním DráÏìan. I

‰edesát ãtyfii let po válce to na vás v‰ude d˘chne.
Tisíce nevinn˘ch obûtí…,  alespoÀ jak to hlásají rÛzné
stálé v˘stavy. JenÏe skuteãnû jsou to nevinné obûÈi?
VÏdyÈ tyhle obûti si zvolily Hitlera, tyhle obûti ho drÏely
u moci. Nevidûl jsem nikde stopy lítosti, stopy pokání
nad touto dobou, o které se radûji nemluví.
Vstupujeme do Zwingeru, dráÏìanské galerie. Tak

pfiece jen nûco zÛstalo z dávn˘ch dob. Je pfiíjemné, Ïe
se zde dá fotit. Rubensovy obrazy a osmkrát Rembrandt.
To se nevidí tak ãasto v jedné místnosti. Myslím, Ïe
jsem vidûl poprvé obraz od ãeského protestantského
velikána Kupeckého z 17. století. Narodil se v exilu na
Slovensku, tvofiil v Itálii a byl jaksi tolerován i ve Vídni.

Za zmínku stojí i obrazy ·krétovy, Velasqueze,
Boticelliho ãi Rafaelovy.
U obrazu Venu‰e jsem si vzpomnûl na scénu z

Formanova âerného Petra a jak dva vedoucí prodejny
mají nad obrazem umûleck˘ dialog. O to je tvrd‰í
realita, kdyÏ vyjdete ven a spatfiíte socialistickou
mozaiku. Taky záÏitek.
U Labe prodávají pivo za tfii eura. U pokladny musíte

nechat dvû eura zálohu za pÛllitry (místní specialita).
Obãas zde ãepují za tuto cenu i kru‰ovické pivo.

Vídeň je poznamenána obdobím vlády

císaře Františka I.

Pražskou pizzu můžete nalézt snad jen

v Drážďanech

Popletený občan se sovětskou vlajkou

V Drážďanech je osm obrazů od Rembrandta

A jeden obraz od Kupeckého

Pokračování na str. 8


