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Do RÃ½grÃ¡ku, do sokola, jsem chodila asi tak od druhÃ©
tÅ™Ã-dy. Sokol to ale ve skuteÄ•nosti nebyl, byla to TÄ›lovÃ½chovnÃ¡
jednota ÄŒKD Stalingrad. Od mÃ©ho domova byla sokolovna kousek. PÅ™es ÄŒechÃ¡k, kde jsme u sochy Svatopluka ÄŒec
cvrnkali kuliÄ•ky, pak dolÅ¯ po schodech, kde jsme hrÃ¡li â€žcukr,
kÃ¡va, limonÃ¡da, Ä•ajâ€œ, potom pÅ™es nejdelÅ¡Ã- ulici v Praze,
kterÃ© mÃ¡ma jeÅ¡tÄ› poÅ™Ã¡d Å™Ã-kala FoÅ¡ovka.

Pro mne to uÅ¾ byla Stalinka; byla to neÅ¡Å¥astnÃ¡ ulice,
kterÃ¡ vystÅ™Ã-dala osm nÃ¡zvÅ¯, neÅ¾ se z nÃ- stala VinohradskÃ¡, podle nÄ›kdejÅ¡Ã-ch
vinic na zdejÅ¡Ã-ch strÃ¡nÃ-ch.

PostupnÄ›
se tak jmenovala Å˜Ã-Ä•anskÃ¡, ÄŒernokosteleckÃ¡ (tento nÃ¡zev nese dodnes navazujÃ-cÃÃºsek ve StraÅ¡nicÃ-ch), pozdÄ›ji Jungmannova. Po pÅ™ipojenÃ- KrÃ¡lovskÃ½ch Vinohrad a
Å½iÅ¾kova k VelkÃ© Praze v roce 1922 se jmenovala Fochova podle francouzskÃ©ho
marÅ¡Ã¡la Ferdinanda Foche. Sotva si na nÃ¡zev lidÃ© zvykli, nastala opÄ›t zmÄ›na â€“
za nacistickÃ© okupace to byla pro zmÄ›nu Schwerinova. Po vÃ¡lce krÃ¡tkÃ½ Ä•as opÄ›t
â€žFoÅ¡ovkaâ€œ, ale po roce 1948 pÅ™iÅ¡el na Å™adu jinÃ½ â€žmarÅ¡Ã¡lâ€œ â€“ generalissimus
Stalin. Po obdobÃ- kultu osobnosti nakonec nÄ›koho na magistrÃ¡tu napadla spÃ¡snÃ¡
myÅ¡lenka vyhnout se vojevÅ¯dcÅ¯m, a tak se zrodil neutrÃ¡lnÃ- nÃ¡zev VinohradskÃ¡.
Asi to byla Å¡Å¥astnÃ¡ volba, neboÅ¥ vydrÅ¾ela dodnes.

KdyÅ¾ jsem pÅ™eÅ¡la Vinohradskou, tak uÅ¾ zbÃ½valo
jenom vybÄ›hnout nahoru TÅ™ebÃ-zskou, a byla jsem tam. Sokolovna mÄ›la velikÃ¡nskou
i malou tÄ›locviÄ•nu, bazÃ©n, atletickÃ© hÅ™iÅ¡tÄ› a jedno menÅ¡Ã-, kterÃ© se v zimÄ›
stÅ™Ã-kalo, na hokej.
S partou holek jsme chodily cviÄ•it kaÅ¾dÃ©
pondÄ›lÃ-, bÄ›hat na atletickou drÃ¡hu, plavat i bruslit. Po cviÄ•enÃ- jsme vÅ¾dycky
sesbÃ-raly deseÅ¥Ã¡ky a v mÃ-stnÃ-m bufetu si za dvacetnÃ-k koupily krajÃ-c chleba
namazanÃ½ plnotuÄ•nou hoÅ™Ä•icÃ-. Za tÅ™icetnÃ-k to uÅ¾ byla houska s hoÅ™Ä•icÃ- a kdyÅ¾
nÄ›kterÃ¡ z nÃ¡s dokonce mÄ›la hnÄ›dou papÃ-rovou korunu, tak si mohla koupit
mandarinkovÃ© pomo a my na nÃ- loudily, aby nÃ¡m dala alespoÅˆ loknout.

V zimÄ› tu bylo i nejbliÅ¾Å¡Ã- kluziÅ¡tÄ›, kde jsem
se uÄ•ila na Å¡lajfkÃ¡ch, pozdÄ›ji jsem mÄ›la kanady po
bratrancÃ-ch. KdyÅ¾ jsem si poprvÃ© pÅ¯jÄ•ila od kÃ¡moÅ¡ky bÃ-lÃ© krasobluslaÅ™skÃ© boty,
mÃ¡lem jsem se pÅ™izabila. Nikdy jsem se uÅ¾ na nich nenauÄ•ila sprÃ¡vnÄ› bruslit;
jak jsem si pak poÅ™Ã-dila svoje, musely zoubky pryÄ•, protoÅ¾e co skluz, to pÃ¡d.

Jo, do toho Sokola jsem chodila nejdÅ™Ã-v
cviÄ•it sama, pak jako pomocnÃ¡ cviÄ•itelka a nakonec, uÅ¾ jako plnoletÃ¡, i jako
cviÄ•itelka. Moc dlouho ne, po srpnu, v 68. roce, se totiÅ¾ do RÃ½grÃ¡ku
nakvartÃ½rovali RusÃ¡ci. Vedle Sokolovny se zakopali ve strÃ¡ni. MalÃ- Ä•ernÃaziatÅ¡tÃ- muÅ¾ici, tankistÃ©. Tanky byla zaparkovanÃ© pÅ™ed tÄ›locviÄ•nou, s hlavnÄ›mi
namÃ-Å™enÃ½mi dolÅ¯ na Vinohradskou. VydrÅ¾ely tam stÃ¡t celÃ½ rok, ale to uÅ¾ jsem na
Vinohradech stejnÄ› nebydlela. V tÃ© dobÄ› jsem uÅ¾ vÄ›dÄ›la, Å¾e park nenÃ- Å¾Ã¡dnÃ½
RÃ½grÃ¡k, ale jsou to Riegrovy sady, pojmenovanÃ© po nÃ¡rodnÃ-m obrozenci a politikovi, kterÃ½ Å¾il v dobÃ¡ch, kdy slovo
vlastenec jeÅ¡tÄ› nebyla nadÃ¡vka.
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BronzovÃ¡
socha dr. F. L. Riegra v nadÅ¾ivotnÃ- velikosti je tÃ©mÄ›Å™ tÅ™i metry vysokÃ¡, stojÃ- na
Å¾ulovÃ©m stupÅˆovitÃ©m, a cca Ä•tyÅ™i metry vysokÃ©m podstavci, nad schodiÅ¡tÄ›m na
rohu ItalskÃ© a PolskÃ© ulice. V energickÃ©m postoji a pohledu muÅ¾e s rukama v bok
vyjÃ¡dÅ™il autor Riegrovo tradiÄ•nÃ- nÃ¡rodnÃ- heslo: â€œNedejme se!â€œ, kterÃ© je napsÃ¡no
i na Å¡tÃ-tÄ› s Ä•eskÃ½m heraldickÃ½m lvem u jeho levÃ© nohy. JednÃ¡ se o jednu z
nejvÃ½znamnÄ›jÅ¡Ã-ch portrÃ©tnÃ-ch pracÃ- J. V. Myslbeka.

F.L.Rieger
se narodil 10. prosince 1818, a jeho rodnÃ© Semily slavÃ- letos 200 let od jeho
narozenÃ-.
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