BED TIME STORY
Letná

Letensk plÒ je pokra«ovnÇƴm pahorku, na n³mā stojÇƴ Praāský hrad. Na rozdÇƴl od n³j je væak
t±m³â nezastav³n a veâejnosti slouāÇƴ jako park. Pâi prochzkch po jeho jiānÇƴm okraji se vm
naskytn³ n³kolik pâekrsných výhledõ na m³sto. Ale nebylo tomu tak vādy.V 19. stoletÇƴ se
uvaāovalo o prokopnÇƴ Letn±, aby se severnÇƴ levý bâeh Vltavy spojil s vnitânÇƴ Prahou. Projekt
ustrnul ve stdiu plnõ a propojenÇƴ vytvoâil aā Letenský tunel, dobudovaný roku 1953. TÇƴm
byla zachovna celistvost Letn± pâi sou«asn±m propojenÇƴ Prahy 7 a 1.Rozlehlost pln³ ji «inÇƴ
vhodnou k velkým shromād³nÇƴm. ZatÇƴmco v mezivle«n± dob³ se zde konaly Væesokolsk±
slety, pâi nichā narz cvi«ily sv± sestavy desetitisÇƴce cvi«encõ, za komunistick±ho reāimu se zde
konaly prvomjov± manifestace. Letn byla ovæem i sv³dkem nejv³tæÇƴch protikomunistických
demonstracÇƴ na konci roku 1989. Od t± doby se plocha vyuāÇƴv pro koncerty. Koncertovali tu
napâÇƴklad Rolling Stones, nebo v roce 1997 Michael Jackson.Na mÇƴst³ jedn± z vyhlÇƴdek m³la stt
socha zakladatele a prvnÇƴho prezidenta ƽ eskoslovensk± republiky, Tomæe Garrigue Masaryka.
K uskute«n³nÇƴ nikdy nedoælo. MÇƴsto n³j zde vznikl pomnÇƴk Josifa Vissarionovi«e Stalina ԟ ironiÇƴ
osudu za nÇƴm stli titÇƴā autoâi. PomnÇƴk byl nejv³tæÇƴ sv±ho druhu v Evrop³. Naæt³stÇƴ byl
dokon«en jen rok pâed odhalenÇƴm kultu osobnosti, a v³tæinu jeho existence se tak âeæila jeho
likvidace (1962). Ta byla vskutu technickým oâÇƴækem, odstâel 15 m vysok±ho sousoæÇƴ, lidov³
pâezdÇƴvan±ho Fronta na maso trval nakonec n³kolik týdnõ. Na jeho mÇƴst³ m³l posl±ze
vzniknout pomnÇƴk osvobozenÇƴ ƽ eskoslovenska Rudou armdou. K realizaci dÇƴky zm³n³ reāimu
jiā nedoælo.Od roku 1991 stojÇƴ na opuæt³n±m piedestalu kyvadlo, nazvan± autorem Stroj «asu.
Bylo zde umÇƴst³no v rmci Væeobecn± «eskoslovensk± výstavy. Ta se konala pâesn³ 100 let po
JubilejnÇƴ zemsk± výstav³, kter zas oslavovala prvnÇƴ prõmyslovou výstavu na evropsk± pevnin³
z roku 1791. Jestli na Letn± kyvadlo vydrāÇƴ aā do dalæÇƴ výstavy v roce 2091 ukāe pâÇƴzna«n³ ԟ
«as.

