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V Brně, na místě původního chátrajícího areálu strojírny Vaňkovka, vyrostlo obchodní centrum,
které je otevřené od konce března letošního roku. Kolem Vaňkovky jezdím každý den, a tak jsem se
dneska rozhodl, že se podívám dovnitř.
Z parkoviště na střeše je nádherný výhled na Petrov, který máte jako na dlani. Chvilku jsem se
kochal pohledem, udělal pár snímků fotoaparátem, a potom jsem konečně sjel výtahem dolů, mezi
lidi.
Přiznám se, že původní titulek měl hlásat „Galerie Vaňkovka - zcela zbytečné místo“, protože takový
jsem z ní měl dneska dojem. Hned jak jsem vyšel z výtahu, napadla mě asociace s Olympií. Stejná
ulička, stejné obchody, stejní lidé, a nic zajímavého.
Galerie Vaňkovka je taková dlouhá nudle plná zbytečných obchodů s oblečením, v kterých nikdo
nenakupuje. Většina lidí totiž jen prochází, někteří sedí dole kolem vodotrysku a pár jich je v
předražených kavárnách v prvním patře. Samotné pěkné holky tam skoro nenajdete, pokud se
náhodou netočí kolem cizinců v kavárnách.
Když jsem tu mluvil o podobnosti s Olympií, tak mě napadlo hledat hospůdku Charlies, kde bych se
mohl alespoň na chvilku zastavit a odpočinout si od všech těch spěchajících lidí.
Charlies ve Vaňkovce skutečně je a jmenuje se Karl von Bahnhof. Našel jsem ho ale až podle
mapky, kterou jsem dostal na informacích. Nachází se totiž úplně mimo hlavní proud, což je pro
hospodu docela nešťastné. Přesně podle očekávání byl Charlies prázdný. Dal jsem si jedno pivo a
od pěkné čísnice se exkluzivně dozvěděl, že Charlies plánuje investovat do reklamy, i přesto, že to
běžně nedělá. No, není se čemu divit, návštěvnost byla opravdu bídná.
Teď když nad tím tak přemýšlím, tak jsem docela rád, že jsem se dnes do Vaňkovky podíval. Už
víckrát tam totiž jít nemusím.
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