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SKONČIL ROK ČEKÁNÍ NA GODOTA, PŘÁTELÉ
PŘÁNÍ / Profesor Richard Jung zhodnotil uplynulé
období, blahopřál, projevoval soustrast a motivoval
veřejnost k opuštění vnitřních uzavřených světů.
Profesor Richard Jung (u mikrofonu) je jedním z pravidelných
návštěvníků silvestrovských představení v divadle. Než odbila
půlnoc, pozdravil účastníky na jevišti s připravenými lahvemi
šampaňského k novoročnímu přípitku.
Foto KH: Václav VESELÝ

Vážení přátelé,
stojíme na hraně.
Na jedné straně je temná propast minulosti, do
které se neúprosně řítí poslední minuty nynějšího
roku. Podívám-li se za nimi, těžko se ubráním závrati.
Ještě zahlédnu, jak přesně před rokem jsem Vám zde
v podstatě přál: "Dejte si a přejte si!" Nevidím, ale
doufám, že jste si co nejvíce užili a dopřávali to i
jiným. Vidím různé osudy. Pro některé to byl hlavně
rok neúspěchů a ztrát; těm vyjadřuji svou soustrast. Jiní se mohli těšit
z úspěchů a přírůstků do rodiny; těm blahopřeji. I v Kutné Hoře se podařilo, většinou za vysokého úsilí osob soukromých a příspěvků zahraničních institucí, jakž takž dokončit některé důležité projekty. Ale do
víru minulosti dnes padá hlavně groteskní tanec politiků, motivovaný
osobními záštěmi a sobeckými zájmy, a všeobecné přešlapování na místě nebo klouzání zpět. Politicky to byl rok Čekání na Godota.
Před námi je hustě zamlžený prostor budoucnosti. Ze své zkreslené
zkušenosti do něj promítáme očekávání nám známých krajin, budov,
věciček, lidí a zvířat, neuspokojených nároků, nesplacených dluhů a
trvajících povinností, harmonií a kakofonií našich vztahů. Co v novém
roce ve skutečnosti najdeme, bude hlavně záviset na neměnných zákonech přírody, společnosti i psychologie, na náhodách a na činech jiných. Výsledky snad do jisté míry ovlivní i naše úsilí. Upřímně Vám přeji, aby se to podařilo i Vám osobně. Ve věcech společných přeji sobě i
Vám, abyste se vrátili z nynější vnitřní emigrace a rozhodli se vzít správu věcí veřejných více do rukou vlastních. Tak bychom konečně začali
budovat základy občanské společnosti v Kutné Hoře a v Česku.
Nechť se nyní zrodí Rok 2001 a my znovu v něm, do zdraví, úspěchů
a spokojenosti!
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