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ŠIRŠIE VZŤAHYA

“Si v záhrade krčmičky neďaleko
od Prahy
Cítiš sa celkom šťastný na stole
je ruža v pohári
Namiesto aby si písal poviedku
ty bez myšlienky
Dal si sa do pozorovania v srdci
ruže zaspávajúcej lienky
Zhrozený vidíš svoju tvár v
achátoch svätovítskeho dómu
A bol si na smrť smutný v deň
keď si dospel k tomu
Si ako Lazar ktorému denné
svetlo bráni spať
Ručičky na hodinách v židovskej
štvrti sa otáčajú späť
A ty tiež takto pomaly svojím
životom cúvaš
Keď na Hradčany stúpaš a do
tmy sa započúvaš
Ako si v krčme české piesne
nôtia”
Guillaume Apollinaire
Pásmo / La Zone

Začíname citátom z básne Guillauma
Apollinaira - Pásmo (La Zone). Báseň
vznikla na začiatku 20. storočia a hovorí sa o nej ako o základnom kameni
modernej poézie. Apollinaire v básni
cestuje rôznymi mestami Európy, zdržuje sa najmä v Paríži a do veršov vkladá svoje nazeranie na dané miesto.
Verše o Prahe spájajú obyčajnú ľudskosť v miestnej krčme s úžasom k
histórii mesta. Také je aj naše uchopenie konceptu návrhu Královskej cesty.
Cestou putujeme medzi dvomi bodmi,
ktoré patria k historicky najdôležitejším bodom mesta - Staromestským
námestím a Pražským hradom - cestu
však neponímame ako turistickú trasu
s množstvom zastávok, tá už existuje
cestou cez Karlov most, ale chápeme
ju ako cestu pre domácich. Obyčajná
prechádzka k neobyčajným miestam.
Vytvárame preto prepojenia na príjemné prechádzky či miesta oddychu
plné zelene. Najmä Králov napájame
priamejšími pešími ťahmi na Chotkovy
sady, čo vytvára možnosť pre domácich z Dejvíc a Letnej na príjemnú prechádzku na Hrad či na Staromestské
námestie. V neposlednom rade kultivujeme priestor pre návštevníkov Rudolfína a novonavrhnutého hudobného pavilónu, ktorými sú, zväčša, práve
domáci.
Pozývame vás, spolu s Guillaumom,
na královskú prechádzku.
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