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·panûlské ptaãí epi‰toly
Jako dítû jsem trávil prázdniny buì ve StráÏném v Krkono‰ích nebo v Hamru na Jezefie. První místo nahrazovalo velehory, vãetnû Alp a Himalájí. Druhé místo suplovalo
mofie. O tom, Ïe to nebylo místo ledajaké, svûdãí skuteãnost, Ïe zde byla nafilmována slavná socialistická veselohra Dovolená s Andûlem s Jaroslavem Marvanem.
Teprve kdyÏ mû bylo osmnáct, jsem se vypravil na svoji první zahraniãní pouÈ do Bulharska. Na Západ se mohlo pouze v roce 1968 a 1969, neÏ Husák zavfiel hranice.
Ale ani v tuto dobu se nemohlo k Frankovi, do ·panûlska. Abychom nenadávali jenom Husákovi, kter˘ zaãátkem fiíjna 1969 zavfiel hranice, ani jeho kolega Francisco
Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo de Andrade, jak se generál Franco jmenoval cel˘m jménem, nebyl o mnoho tolerantnûj‰í. Ve
·védsku jsem se setkal s jedním ·panûlem a ten mi ukázal pas, kde bylo, kam v‰ude ·panûlé nesmûjí. Mezi zemûmi bylo i âeskoslovensko. My jsme mûli pro zmûnu
doloÏku, kam mÛÏeme. Pouze jeden mÛj znám˘ se tehdy dostal pfies nûjakou ‰v˘carskou církevní organizaci do této zemû a ·panûly na vlastní oãi jsem vidûl pouze
na Strahovû, kdyÏ pfiijel Real Madrid se slavn˘m Amanciem.
JelikoÏ nikdo nejezdil do ·panûlska a nikdo ze ·panûlska k nám, vûdûlo se o této zemi málo. Navíc Madrid je i na evropské pomûry dost daleko a letadlem se tam letí
témûfi tfii hodiny a pfiímé spojení obstarávají tfii spoleãnosti: âSA, Iberia a Wizz Air, coÏ je nízkonákladová maìarsko-polská spoleãnost se sídlem ve Vecsés v Maìarsku.
Po zku‰enostech s Air Italia Polska, která mûla létat z Hamiltonu do Prahy, jsme se nakonec rozhodli pro âSA.

Epi‰tola devátá:
Madridská - vûnovaná vrabcÛm

Jedním z dÛvodÛ pro âSA byl také ãas pfiíletu do
hlavního ‰panûlského mûsta. Dorazili jsme krátce po
obûdû. PfiestoÏe bylo kolem tfiiceti stupÀÛ, byl vzduch
krásnû such˘ a Ïlut˘ autobus nás odvezl do stfiedu
mûsta za dvû eura. O této pohodlné dopravû z leti‰tû se
nepí‰e v Ïádném prÛvodci. Pokud si zaji‰Èujete
ubytování pfies internet, máte na fotografii ten nejlep‰í
pokoj; ve skuteãnosti po pfiíchodu do hotelu vám
nabídnou pokoj s v˘hledem do dvora ãi do v˘tahové
‰achty, kam ústí ve‰kerá klimatizace z hotelu. KdyÏ
protestujete, tak vám fieknou, Ïe za pfiíplatek mÛÏete
mít klimatizaci také. Nakonec je to dobr˘ kompromis a
dálkov˘m ovládáním si mÛÏete nastavit patfiiãnou
teplotu.
JelikoÏ jsme byli vyprahlí po cestû, vyrazili jsme na pivo
do Calle de Barcelona. Madridské uliãky jsou na rozdíl
od velk˘ch bulvárÛ chladné a pfiíjemné s mnoÏstvím
hospÛdek, vinárniãek a bister. Nûkdo by mohl litovat,
Ïe v nich prosedí ãást svého pobytu, já bych tam mohl
prosedût cel˘. Obzvlá‰tû, kdyÏ vám k pivu pfiinesou
vÏdy nûjakou tu dobrÛtku. Jednou jsou to olivy, jindy

rybiãky, nûkdy zase chlebíãky. JestliÏe od piva ãi vína
víte, co mÛÏete oãekávat, pfiíloha je vÏdy pfiekvapením.
Dal‰ím pfiekvapením jsou vrabci. Známe je z Toronta,
ale v Praze jaksi vyhynuli. Teprve letos jsem po letech
vidûl jednoho ve Vr‰ovicích, ale bylo to na takovou
vzdálenost, Ïe to mohl b˘t klidnû i ‰paãek.
V Madridu jsem je bezpeãnû poznal. Také jsem pochopil,
proã je nepostihl osud jejich praÏsk˘ch kolegÛ. Vrabci
jsou v Madridu velice pfiátel‰tí. Îebrají o jídlo v
restauracích, kde je obsluha venku. A pokud ho
nedostanou, tak vám rovnou zaãnou drze zobat z talífie.
Vidûl jsem dámu hovofiící nûmecky, jak jednoho
neodbytného pracnû odhánûla, podobn˘m zpÛsobem
jako odháníme v létû mouchy, ãi v hor‰ím pfiípadû vosy.
Dal‰ím pfiekvapením je, Ïe Madrid vypadá tak trochu
jako New York. Hlavní ulice jsou ‰iroké a témûfi bez
kostelÛ. Katedrála sv. Marie Almudenské byla
dokonãena v roce 1993 a posvûtil ji papeÏ Jan Pavel II.
Je na místû b˘valé me‰ity, která byla zniãena v roce
1085 Alfonsem VI. Zbytek byl zniãen za ‰panûlské
obãanské války. Novou katedrálu navrhl Francisco de
Cubas, ale aÏ v roce 1950 Fernando Chueca Goitia
adaptoval tento plán s barokním exteriérem, kter˘
architektonicky ladí s královsk˘m palácem.
V podveãer jsme zapadli do jednoho obchÛdku s bíl˘m
vínem, prodavaã nám pfiinesl k bílému vínu dobroty a to
jsme netu‰ili, Ïe v tomto lahÛdkáfiství budeme mít prav˘
nefal‰ovan˘ koncert. Star‰í muÏ nám zpíval tesklivé
melodie pfiímo do ou‰ka doprovázen sv˘m vrstevníkem.
Ve ·panûlsku se totiÏ nechodí za flamengem na
koncerty, ale to se oz˘vá neãekanû na ulici a jen tak
gratis.

Madrid je hlavním ‰panûlsk˘m mûstem aÏ od roku
1561, do té doby dominovalo Toledo, které je necel˘ch
sto kilometrÛ od Madridu. Hlavními atrakcemi v Madridu
jsou pro vût‰inu náv‰tûvníkÛ galerie Prado a Muzeum
Reina Sofia. Zatímco v prvním muzeu nesmíte
fotografovat a musíte v‰e odloÏit u vchodu, v druhém
musíte odloÏit u vchodu v‰e kromû fotoaparátu a kromû
Guerniky mÛÏete fotografovat témûfi v‰e. Zatímco Goyu,
El Greca ãi Velasqueze hlídají v Pradu staré babiãky, ke
Guernice se nesmíte pfiiblíÏit víc neÏ na tfii metry. Na
‰tûstí je obraz dlouh˘ jako fotbalová branka pfies sedm
metrÛ a vysok˘ tfii a pÛl. Picasso ho udûlal pro svûtovou
v˘stavu v PafiíÏi v roce 1937 za jeden mûsíc. Dlouho s
obrazem váhal a impulsem bylo bombardování mûsta
26. dubna 1937. Pokud by vás napadlo pfiiblíÏit se,
okamÏitû vás stráÏci zákona odsunou za Ïlutou ãáru.
Jakmile se v‰ak odpotácíte o kousek dál, digitální
fotoaparáty jen cvakají.
JestliÏe Prado je klasická nenápadná budova, pak
Muzeum Reina Sofia pfiímo provokuje nápadnou

V ulicích Madridu můžete potkat muže bez hlavy

Flamengo můžete slyšet v bistru…
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Do Práda vás vítá Velazquez


