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Jaroslav Eliáš,
lékař i hudebník
„V Praze 2 neÏiji, a pﬁece mû znají celé
generace,“ rozesmál se MUDr. Jaroslav Eliá‰,
kdyÏ jsem se ho zeptala, jak se na dvojce cítí. Cel˘ch tﬁicet jedna let, aÏ do dÛchodu, totiÏ pracoval na oddûlení ORL V‰eobecné fakultní nemocnice a dlouho tu byl primáﬁem.
„Dûtské nemoci provázejí
ãlovûka asi do ‰esti let
a kdyÏ ke mnû zaãaly babiãky vodit vnouãky a pochvalovaly si, jak jsem uÏ
jim pûknû vyndával krãní
mandle, ﬁekl jsem si: Je
na ãase skonãit.“
A tak ho uÏ pát˘m rokem mÛÏete zastihnout na
charitû v Lond˘nské ulici,
kde zaﬁizuje, vyﬁizuje a organizuje. „Vezmûte si tﬁeba Tﬁíkrálovou sbírku,“ snaÏí se osvûtlit svoji práci. „Je tﬁeba vyﬁídit rÛzná povolení, zab˘vat se tím, jak probíhá, a i kolem zakonãení je práce dost. NemÛÏeme tím zatûÏovat lidi z farností. Jsou
ochotni v tom t˘dnu vykoledovat peníze, ale
jinak by nám to hodili na hlavu.“
A je‰tû jednu tváﬁ má pan doktor. Asi málo
z jeho pacientÛ ví, Ïe je i vynikajícím varhaníkem, du‰í mnoha krásn˘ch koncertÛ a ‰éfem
Spoleãnosti pro duchovní hudbu. „Jsem varhaníkem v T˘nském chrámu, vûﬁící ãlovûk,
a za muziku bych asi mûl podûkovat totalitnímu reÏimu,“ ﬁíká MUDr. Eliá‰. „Jako kaÏd˘
kluk jsem chodil do hudební ‰koly a dost
jsem to flinkal. Pak ale pﬁi‰el rok 1951, to mi
bylo jedenáct, kdy komunisti zavﬁeli klá‰tery.
Bydleli jsme v Liberci proti klá‰teru Vor‰ilek,
a tak mi ﬁekli: Chodí‰ na klavír, varhany jsou
podobn˘, hraj. A já to zkusil a zaãal cviãit
usilovnûji neÏ dﬁív. Pak jsem pﬁe‰el na medi-

cínu do Prahy a hrál v T˘nském chrámu
a u sv. Havla. Varhany v T˘nském chrámu
jsou z roku 1671 a u sv. Havla z první poloviny 18. století, a já si stûÏoval, Ïe jeãí. Pan
profesor jen nevûﬁícnû kroutil hlavou: Hraje‰
na nejlep‰í varhany v republice a nelíbí se ti
to! Byl jsem prostû zvykl˘ na rÛzné technické
vymoÏenosti. PraÏ‰tí kon‰elé byli na‰tûstí
vÏdycky drÏgre‰le, tak ty varhany pﬁeÏily 300
let a patﬁí ke svûtov˘m unikátÛm.“
Pan dr. Eliá‰ je rozen˘ vypravûã, a tak honem vyuÏívám jeho nadechnutí, abych se zeptala, jak se mu podaﬁilo „oÏivit“ varhany v kostele sv. Kateﬁiny v zahradû psychiatrie v‰eobecné nemocnice. „KdyÏ jsem jako lékaﬁ chodíval na konzilia, procházel
jsem zahradou psychiatrické kliniky,“ vzpomíná.
„Kostel sv. Kateﬁiny b˘val
depozitáﬁem Muzea hlavního mûsta Prahy, a tak,
kdyÏ jsem zaãátkem 90.
let vidûl, Ïe se stûhuje,
hned jsem vylezl na kÛr.
Prof. Nûmec popisuje
zdej‰í varhany ve své
kníÏce PraÏské varhany
a nûco jsem o nich vûdûl ze m‰í, které v dobách m˘ch studií u sv. Kateﬁiny b˘valy: Byl
jsem ale zvûdav˘, jak po tûch padesáti letech
hrajou. Nûkdo mi ‰lápl na mûchy a ony kupodivu hrály. Tak jsme to za pár mûsícÛ zprovoznili.
Nûco nám dala dvojka, nemocnice pomohla
s elektﬁinou, provedla se bûÏná oprava a do
roka jsme pﬁipravili tﬁi koncerty – k narození
Johanna Sebastiana Bacha, coÏ je 21. bﬁezna,
21. ãervna jsme si pﬁipomínali Evropsk˘ den
hudby a v listopadu svátek sv. Kateﬁiny. Ale letos nevím. Kostel se opravuje, snad se má
pﬁedávat kﬁíÏovníkÛm, kteﬁí by se o nûj starali.
Uvidíme.“
Bylo by ‰koda, kdyby koncerty v kostele
sv. Kateﬁiny skonãily, ale dr. Eliá‰ rozhodnû
nezahálí, a tak se mÛÏeme tû‰it na dal‰í.
V záﬁí mnozí z nás nav‰tívili alespoÀ nûkterou
z mnoha akcí 13. mezinárodního festivalu duchovní hudby Svatováclavsk˘ch slavností.
Text a foto: daf

Pamětní mince s motivem Tančícího domu

V úter˘ 20. záﬁí pﬁevzal námûstek praÏského primátora Jan Bürgermeister od guvernéra
âNB ZdeÀka TÛmy pamûtní zlatou minci, která byla vyrobena pﬁi pﬁíleÏitosti cyklu 10 století architektury. Mince reprezentují jednotlivé architektonické slohy a poslední, desátá mince této
emise pﬁedstavuje architekturu souãasnosti. Je na ní vyobrazen motiv Tanãícího domu v Praze.

âeská národní banka vydala v letech 2001 – 2005 cyklus deseti zlat˘ch mincí s názvem
10 století architektury, kter˘ volnû navázal na stejnojmennou v˘stavu. Tento poãin mûl nej‰ir‰í
veﬁejnosti pﬁipomenout v˘znamné ãeské památky, reprezentující stavební slohy: od románského slohu pﬁes gotiku, renesanci, baroko, kubismus aÏ po souãasnost.
len

Právû vychází kniha o historickém v˘voji Grébovky
V rámci Vinohradského vinobraní vychází za podpory mûstské ãásti Praha 2 kniha renomovan˘ch autorÛ ãetn˘ch publikací o Praze Evy a Josefa Hrube‰ov˘ch: Grébovka – Zelená perla
Královsk˘ch Vinohrad.
Kniha mapuje historii území dne‰ních Havlíãkov˘ch sadÛ – Grébovky od stﬁedovûku aÏ po
souãasnost. Zvlá‰tní pozornost je vûnována nejen ãinnosti zakladatele dne‰ního parku a stavebníka Moﬁice Gröbeho, ale i snahám pﬁedstavitelÛ mûstské ãásti Praha 2 o rehabilitaci tohoto památkovû chránûného komplexu, vãetnû novorenesanãní vily a vinice. Publikace je doplnûna ãetn˘mi barevn˘mi i historick˘mi ãernobíl˘mi fotografiemi a ve vzorné grafické úpravû ji vydalo
MILPO MEDIA s. r. o.
red

CÍSA¤SK¯ PRÒVOD: V nedûli 4. záﬁí pro‰el oblíben˘ císaﬁ Karel IV. se svou chotí a doprovodem dvoﬁanstva, rytíﬁÛ i kmánÛ hlavním mûstem. Císaﬁsk˘ prÛvod v historick˘ch kost˘mech, konan˘ v rámci DnÛ evropského dûdictví 2005, pﬁipomnûl leto‰ní 650. v˘roãí Karlovy korunovace ﬁímsk˘m císaﬁem. Ze staroslavného Vy‰ehradu se koÀmo i pû‰ky úãastníci prÛvodu vydali pﬁes Karlovo námûstí k Jindﬁi‰ské vûÏi, odtud na Staromûstské námûstí, na Malou Stranu a svoji cestu ukonãili na PraÏském hradû. Zá‰titu nad akcí, poﬁádanou s. r. o. Jindﬁi‰ská vûÏ ve spolupráci
s Mâ Praha 2 a Praha 1, pﬁevzali praÏsk˘ primátor P. Bém a starostové obou spoluorganizujících mûstsk˘ch ãástí M. Basch a Vl. Vihan; realizátorem byla umûlecká agentura Jagabab.
Text: van, foto: MBr a alx

Císaﬁova cesta zaãala na Vy‰ehradû u Myslbekov˘ch soch, kde se shromáÏdilo velké mnoÏství
obecního lidu, aby uvítalo svého panovníka.

PrÛvod se pak vy‰ehradsk˘mi branami vydal
pﬁímo na Karlovo námûstí.

Z Novomûstské radnice císaﬁi vy‰el vstﬁíc starosta Michal Basch s chotí, doprovázen sv˘mi zástupkynûmi Janou Rybínovou a Janou âernochovou.

Na Staromûstském námûstí jiÏ Karla IV. oãekával praÏsk˘ primátor Pavel Bém.

Choulostivá otázka aneb Holubí populace v hlavním městě
Redukovat stav mûstské populace zdivoãel˘ch holubÛ, nebo je nechat b˘t?
Pﬁedstavují ‰kÛdce, nebo oÏivení denaturalizovaného prostﬁedí? Veﬁejnost v tom nemá jasno. Odborníci v‰ak povût‰inou ano.
Holubi... Kolik jich vlastnû v Praze Ïije? „To
bohuÏel nikdo neví. Poslední prÛzkumy jsou 15
let staré. Tehdy se praÏská holubí populace odhadovala na 150 tisíc kusÛ. Dne‰ní stav vám nikdo neﬁekne. Na monitoring, kter˘ by sledoval
nejen poãet holubÛ, ale i jejich návyky, se bohuÏel nepodaﬁilo sehnat finanãní prostﬁedky,“ ﬁíká
doc. Pavel Rödl ze Státního zdravotního ústavu.
Odhaduje se, Ïe praÏská holubí populace spotﬁebuje dennû pût tun potravy. „Obdobné mnoÏství po sobû zachovává v podobû trusu, kter˘
se pak velmi snadno dostane do nejuÏ‰ího kontaktu s ãlovûkem. Jeho uschlé pozÛstatky smete vítr ze stﬁech a ty volnû poletují vzduchem.
Hojné mrtvolky uhynul˘ch kusÛ jsou doslova
pastvou pro rÛzné druhy nekrofilního hmyzu. Je
jasné, Ïe pÛsobení holubÛ má vliv na zdravotní
stav lidské populace. ObtíÏnû se ale kvantifikuje, do jaké míry,“ pﬁiznává doc. Rödl.
Zhoubn˘ je i vliv holubÛ na kondici mûstské zástavby. Holubi jednak sv˘mi zobáky

a drápky, jednak sv˘m vysoce chemicky agresivním trusem naru‰ují omítky a stﬁechy budov
vãetnû historick˘ch památek. Zvlá‰tní kapitolou jsou pak ãasto vinou lidské nedbalosti nedostateãná zabezpeãení podstﬁe‰ních prostor.
„Vidûl jsem rozlehlé pÛdy se souvislou tﬁiceticentimetrovou vrstvou trusu. Kolem uhynulé
kusy a do toho jiní holubi právû vyvádûli svá
mláìata,“ popisuje jeden z nehezk˘ch, ale nikterak ojedinûl˘ch záÏitkÛ doc. Rödl.

HolubÛm se v Praze daﬁí. V hostinném prostﬁedí pÛd a v blízkosti zdroje potravin dokáÏou
vyvést mláìata i v patnáctistupÀov˘ch zimních
mrazech. Není tedy divu, Ïe jsou podle názoru
mnoh˘ch pﬁemnoÏeni. Co ale s nimi? Masivní
redukce poãtu holubÛ, neboli deratizace, se nesetkává mezi lidmi se vﬁel˘m pﬁijetím. „Ono by
ale staãilo, kdyby se lidé chovali podle platn˘ch
pﬁedpisÛ. UÏ jen tím, Ïe zabezpeãí své pÛdní
prostory proti vniknutí, hodnû pﬁispûjí k pﬁirozené redukci holubí populace,“ ﬁíká
doc. Rödl, kter˘ doslova brunátní,
sly‰í-li slovo: „krmiã“. Tak se totiÏ
naz˘vají ti, kteﬁí holuby vyhledávají
a krmí je star˘mi rohlíky. „Kromû
toho, Ïe to je vítaná potrava tﬁeba
i pro takové potkany, tak by si ti lidé mûli uvûdomit, Ïe se vlastnû
dopou‰tûjí t˘rání zvíﬁat. Hlavní
sloÏkou potravy holubÛ by rozhodnû nemûlo b˘t peãivo. Díky nûmu
sice pﬁeÏívají, ale rozhodnû jim není dobﬁe. A právû ty nemocné kusy
pﬁená‰ejí nejvíce nemocí,“ uzavírá
doc. Rödl.
Text: Adam PraÏák, foto: MBr

Kamenní svědkové minulosti... Faustův dům a jeho legendami opředená minulost
Jednou z nejznámûj‰ích praÏsk˘ch historick˘ch staveb je novomûstsk˘ FaustÛv
dÛm, jinak také Mladotovsk˘ palác ãp. 502
a 503 na Karlovû námûstí. Stojí na parcele,
kde kdysi stával palác vedlej‰í linie pﬁemyslovské, kníÏat Opavsk˘ch, ze 14. století. Právû jeden z nich, Václav, se zab˘val
pﬁírodními vûdami a byl prvním z tûch,
kteﬁí dali základ povûstem, jimiÏ byl pozdûji tento dÛm tak proslul˘.
Objekt, kter˘ byl pozdûji renesanãnû upraven, ãasto stﬁídal majitele. Za dob panování
císaﬁe Rudolfa II. dÛm vlastnil jeho oblíbenec,
podivín a hvûzdopravec Jakub Krucínka. Ten
mûl dva syny, kter˘m ov‰em pojem bratrská
láska byl zcela cizí. Mlad‰í bratr totiÏ zavraÏdil
star‰ího, údajnû pro poklad, kter˘ mûl b˘t
ukryt ve zdech domu. Nad bratrovrahem byl
vynesen rozsudek trestu smrti obû‰ením a následnû vykonán na tehdej‰ím KoÀském trhu.
V roce 1590 dÛm zakoupil anglick˘ alchymista pÛsobící u dvora císaﬁe Rudolfa II. Edward Talbot, zvan˘ Kelley. Ten pﬁijel do âech
za sv˘m star‰ím kolegou a krajanem Johnem
Dee a zpoãátku oba pÛsobili na roÏmberském
panství. V Praze se Kelley za své ‰arlatánské
kousky doãkal velkého uznání, byl v pﬁízni
i samotného císaﬁe, kter˘ mu dokonce udûlil
‰lechtickou hodnost. Finanãní prostﬁedky mu
jistû nechybûly, coÏ ostatnû dokládá i koupû
tohoto domu na jednom z centrálních (a co
do rozlohy dokonce nejvût‰ím) námûstí Nového Mûsta praÏského.

Obrat nastal, kdyÏ Kelley v prudké hádce
zabil jiného císaﬁova oblíbence, Jiﬁího Huntera, a byl za to dán do tuhého vûzení ve vûÏi
hradu Kﬁivoklátu. Pﬁi pokusu o útûk si zlomil
nohu, byl dopaden a vrácen do vûzení, kde
po ãase i zemﬁel.
Do ‰ir‰ího praÏského historického povûdomí v‰ak FaustÛv dÛm vstoupil aÏ se sv˘m
dal‰ím majitelem Ferdinandem Antonínem
Mladotou ze Solopysk. Ten ho získal v roce
1724 a o rok pozdûji nechal praÏsk˘m architektem Franti‰kem Maxmiliánem KaÀkou baroknû pﬁestavût.
Nov˘ majitel se horlivû zab˘val praktick˘mi
pokusy v oborech chemie a fyziky. KdyÏ tedy
Mladota v noci pracoval a pﬁi zahﬁívání banûk
a kﬁivulí ‰lehaly za oknem rÛznobarevné plameny, nebylo divu, Ïe se lidé tomuto domu
zaãali vyh˘bat velik˘m obloukem. Vût‰ina
z nich byla nezvratnû pﬁesvûdãena, Ïe domácí pán je spolãen s ìáblem, a pﬁi tomto pomy‰lení se nikdy nezapomnûli pro jistotu pokﬁiÏovat.
Zvûsti o tajemnosti domu nabraly na síle,
kdyÏ syn Ferdinanda Mladoty, Josef Petr, se
je‰tû navíc zaãal zab˘vat mechanikou. Vzhledem k jisté rodové pﬁízni mu byl umoÏnûn pﬁístup do fyzikálního kabinetu v praÏském Klementinu a zde získané poznatky pak uvádûl
ve svém domû do praxe. Náv‰tûvníci byli
ãasto ‰okováni mechanick˘mi kuriozitami, jako byly ãetné automatické figuríny, schodi‰tûm, které se náhle vzneslo do v˘‰e, dveﬁmi,

které se samy bez lidského pﬁiãinûní zavíraly,
a dal‰ími podivuhodnostmi. Dokonce pr˘ nûkteré kliky u dveﬁí pokojÛ po doteku u‰tûdﬁily
dotyãnému elektrick˘ v˘boj. A to moÏná je‰tû
dal‰í tajemství domu si Mladota v roce 1789,
kdy zemﬁel, vzal s sebou do hrobu.
Proto právû sem do tohoto domu, asi nejtajemnûj‰ího praÏského objektu, mohla b˘t situována celoevropsky platná legenda o doktoru Faustovi. Právû zde na Novém Mûstû
praÏském mûl proslul˘ ãernoknûÏník bydlet

a uzavﬁít svou smlouvu s ìáblem. Odtud byl
rovnûÏ nenávratnû odnesen do pekel otvorem
ve sklepû, kter˘ se pak dlouho nedaﬁilo Ïádn˘m zpÛsobem zazdít. Samozﬁejmû tak zajímavé téma a místo nemohlo ujít pozornosti
ãetn˘ch literátÛ. Nejznámûj‰í zpracování této
tradice patﬁí Aloisovi Jiráskovi, toto téma téÏ
pouÏil i Jan Kollár a mnozí dal‰í.
Léta plynula, dÛm byl i nûjak˘ ãas neobydlen, v letech 1838 – 1902 zde sídlil PraÏsk˘
soukrom˘ ústav pro vzdûlávání hluchonû-

m˘ch. ¤editelem tu byl svého ãasu Václav
Forst, velk˘ odborník na metodiku vyuãování
hluchonûm˘ch chovancÛ, kter˘ své poznatky
téÏ publikoval.
V roce 1903 zakoupila FaustÛv dÛm V‰eobecná nemocnice, aby zde o dva roky pozdûji
zﬁídila velkou nemocniãní lékárnu. Ta, neustále
zdokonalovaná, zde sídlí dodnes a uvádí se, Ïe
je to nejvût‰í a nejmodernûj‰í lékárna v âeské
republice. V nadneseném slova smyslu se dá
tedy ﬁíci, Ïe alchymistická tradice Faustova domu pokraãuje, ov‰em na pﬁísnû vûdeckém základu a s posláním vracet lidem zdraví.
Pﬁi americkém leteckém náletu na Prahu,
na samém sklonku II. svûtové války 14. února
1945, byl téÏ, spolu s nûkter˘mi okolními objekty, tûÏce zasaÏen i FaustÛv dÛm. Zápalná
bomba tehdy prorazila stﬁechu, propadla druh˘m i prvním patrem a v dÛsledku toho vznikl
rozsáhl˘ poÏár. Z dobového tisku víme, Ïe díky pohotovosti a obûtavosti personálu lékárny
byl objekt zachránûn. Pﬁi hasebních a záchrann˘ch pracích zvlá‰tû vynikli MgPh. Pe‰ek a vrátn˘ Bure‰ se sv˘m synem ZdeÀkem.
Zachránit se podaﬁilo i právû sloÏenou velkou
zásilku obvazového materiálu.
Pﬁi následn˘ch stavebních opravách se
v historickém zdivu Faustova domu na‰ly
kostry sedmi kdysi zazdûn˘ch, údajnû ãern˘ch koãek. Symbolizuje snad tento tehdej‰í
nález úzkou hranici mezi praÏsk˘mi legendami a skuteãností?
Text a foto: Eva Hrube‰ová

