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Příroda má ráda
rovnováhu
Pravidelnû jednou mûsíãnû se zájemci setkávají ve Faustovû domû, kter˘ je souãástí
areálu praÏské V‰eobecné fakultní nemocnice, s pﬁedními odborníky nejen ze zdravotnictví, ale z oblasti vûdy v ‰ir‰ím mûﬁítku.
V ãervnu usedl do Faustova kﬁesla
MUDr. Franti‰ek Koukolík, DrSc., primáﬁ patologie Thomayerovy nemocnice v Praze. V sále bylo nabito a nutno ﬁíct, Ïe z kaÏdého, kdo
se ujal slova, byla cítit nesmírná úcta vÛãi
ãlovûku, odpovídajícímu na otázky.
„Antiãtí filozofové se m˘lili, kdyÏ tvrdili, Ïe
ãlovûk je tvor ryze racionální,“ ﬁíká dr. Koukolík a dodává, Ïe jeho dlouholeté bádání ho
utvrdilo v tom, Ïe naopak jsme vysoce emocionální. „Îádn˘ homo sapiens sapiens, ale
homo sapiens stupidos,“ dodává s úsmûvem.
„Pﬁíroda má ráda rovnováhu,“ ﬁíká lékaﬁ,
kter˘ je autorem mnoha knih a v poslední dobû vûnuje hodnû ãasu deprivanství. „Velmi
mne zajímá, proã je ãlovûk zl˘,“ vysvûtluje
a je tﬁeba ﬁíct, Ïe odpovûì na tuto otázku
alespoÀ ãásteãnû zná. „Psychopat je nenapraviteln˘,“ zdÛrazÀuje. „Nereaguje na odmûnu ani na trest. Psychopati jsou v‰ichni antisociální, ale mezi antisociálními lidmi je jen

ãtvrtina psychopatÛ a celkem tvoﬁí asi jedno
procento populace. Psychopat je druh ãlovûka, není to odchylka. Existují kriminální psychopati a psychopati ãásteãní, sociálnû adaptovaní, ãasto spoleãensky velmi úspû‰ní.
Podle mechanizmu vzniku, kter˘ jsme pﬁedpokládali pﬁed 15 lety, jsme jim zaãali ﬁíkat
deprivanti. Dnes jsme si více vûdomi genetické sloÏky jejich chování. Ti ve vûzení konãí
jen málokdy. Naopak konãí jako tﬁeba mimoﬁádnû úspû‰n˘ politik…“

A je‰tû nûco málo z my‰lenek, které
MUDr. Koukolík ve Faustovû kﬁesle uvedl.
Napﬁíklad o chování rodiãÛ k dûtem. „Dítû nikdy neodpustí rodiãÛm rozvod. I kdyÏ se tváﬁí
civilizovanû a chápavû.“ A co odpovûdûl na
otázku, zda se lidsk˘ mozek v bûhu dlouh˘ch
tisícíletí zmûnil? „Je‰tû pﬁed t˘dnem bych
vám ﬁekl, Ïe nezmûnil, dnes uÏ ale mám jin˘
názor. Zmûnil se dvakrát, vÏdy v okamÏiku,
kdy se objevil nov˘ gen. Poprvé, kdyÏ lidé
zaãali stavût mûsta a podruhé, kdyÏ zaãali
psát.“
(df)

Do Prahy přijeli i Jesenští z Jasena
„Lidi ãtvrtil a pak byl po zásluze sám potrestán,“ ﬁíkávalo se kdysi po âechách o Jánu Jesenském – Jesseniovi. Tento lékaﬁ, filozof a humanista se narodil pﬁed 440 lety a po
bitvû na Bílé hoﬁe, 21. ãervna roku 1621, byl
mezi sedmadvaceti ãesk˘mi pány popraven
na praÏském Staromûstském námûstí.
Slavného pﬁedchÛdce si 8. ãervna pﬁipomnûli jeho následovníci, pﬁední odborníci

O nároku lidu na odpor proti tyranÛm. Titul
doktora filozofie mu ale pﬁiznala aÏ univerzita
v Praze, katolická univerzita v Padovû mu to
jako evangelíkovi odmítla,“ vysvûtlil historik
PhDr. Petr Svobodn˘ z Ústavu dûjin – Archivu Univerzity Karlovy.
Doktor Jessenius provedl v ãervnu roku
1600 v Praze první veﬁejnou pitvu, která nûkteré lidi velmi popudila. Její popis vy‰el
o rok pozdûji ve
Wittenbergu. Práce je to nesmírnû
zajímavá a trvalo
nûkolik let, neÏ se
ji podaﬁilo pﬁeloÏit
do ãe‰tiny. „Kamenem úrazu bylo uÏ
samotné téma,“
pﬁiznala PhDr. Floriánová z Filozofického ústavu AV
âR, která se na
pﬁekladu podílela.
„Jessenius pojal
popis pitvy jako
reportáÏní záznam
a navíc tehdy je‰tû
neexistovala jednotná anatomická
terminologie, takÏe
stejné vûci naz˘Na slavnostní pﬁipomenutí 440. v˘roãí narození Jána Jesenského –
val rozdílnû, nûJessenia pﬁijela také paní starostka Jesenská z Turãianského Jasena,
která slova si dokde se narodil otec slavného lékaﬁe a filozofa
cela vymyslel.“
Tﬁe‰niãkou na
z praÏského Anatomického ústavu 1. lékaﬁdortu byla vzácná náv‰tûva – slavnostního
ské fakulty Univerzity Karlovy. „Vzdûlání Ján
setkání se zúãastnila také paní starostka
Jesensk˘ získal nejprve na univerzitû ve Witz obce Turãianské Jaseno, kde se narodil
tenbergu, kde od roku 1538 studoval filozofii
otec Jána Jessenia. „Vûnovali jsme Jánu
a medicínu, pak pokraãoval na univerzitû
Jesseniovi pûknou expozici a velmi si ho váv Lipsku a posléze v Padovû. Doktorem meÏíme,“ ﬁekla paní Jesenská a dodala, Ïe ze tﬁí
dicíny se stal v roce 1591, kdyÏ obhájil spis
set padesáti obyvatel Ïije stále je‰tû asi poloO onemocnûní Ïluãi pﬁi tﬁídenní zimnici, a závina Jesensk˘ch.
roveÀ získal i doktorát z filozofie za práci
Text a foto: daf

Unikátní portrétní galerie Vyšehradské kapituly I.
Bylo jiÏ mnohokrát ﬁeãeno, Ïe Královská
kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vy‰ehradû vdûãí za svÛj vznik kníÏeti a prvnímu
ãeskému králi Vratislavovi, kter˘ vládl v letech 1061 aÏ 1092. Od svého vzniku, nûkdy
kolem roku 1070, kapitula vÏdy patﬁila mezi
nejv˘znamnûj‰í ãeské církevní instituce. Prakticky do poloviny 15. století v‰ak zaujímala
i mimoﬁádné postavení státoprávní. Dnes lze
konstatovat, Ïe jejím zaloÏením ﬁe‰il Vratislav
mj. otázku zabezpeãení vysok˘ch královsk˘ch
úﬁedníkÛ, kteﬁí se rekrutovali právû z ﬁad duchovních – ãlenÛ Vy‰ehradské kapituly. VÏdyÈ
napﬁ. hlavní pﬁedstaven˘ kapitulního sboru,
probo‰t, získal do sv˘ch rukou trvale vysokou
hodnost královského kancléﬁe a spoluvytváﬁel
tak zahraniãní politiku stﬁedovûkého ãeského
státu.
V dÛsledku náboÏensk˘ch bouﬁí v 15. století a následné reformace ztrácí vût‰ina církevních institucí svá v˘sadní postavení. Patﬁí
mezi nû i Vy‰ehradská kapitula, která si v‰ak
dokázala uhájit svoji existenci a své místo na
Vy‰ehradû. K její v˘raznûj‰í konsolidaci
a opûtovnému vzestupu dochází aÏ v letech
1719 – 1743 za dûkana Jana Václava Ditricha z Lilienthalu, kter˘ mj. zaloÏil galerii podobizen vy‰ehradsk˘ch kapitulních dûkanÛ.
Portréty byly postupnû soustﬁeìovány v sakristii kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla na
Vy‰ehradû, kde mûly své místo i po regotizaci kostela architektem Josefem Mockerem
koncem 19. století. Po skonãení rekonstrukce
chrámu v roce 1992 se staly souãástí v˘zdoby interiérÛ Nového dûkanství, úﬁedního sídla
kapituly na Vy‰ehradû.
Prakticky aÏ do poloviny 19. století kapitula nevlastnila, aÏ na nûkolik v˘jimek, portréty
sv˘ch nejvy‰‰ích hodnostáﬁÛ – probo‰tÛ. Tato
skuteãnost byla zﬁejmû podmínûna tím, Ïe aÏ
do roku 1858 probo‰t trvale na Vy‰ehradû
nesídlil. V roce 1858, kdy se stal probo‰tem
Vojtûch Ruffer, vzniká i ﬁada probo‰tsk˘ch
podobizen, kterou pozdûji probo‰t Mikulá‰
Karlach doplnil o kopie dostupn˘ch portrétÛ
sv˘ch pﬁedchÛdcÛ. Galerie vy‰ehradsk˘ch

Snímek Nového dûkanství na Vy‰ehradû, K rotundû 10, kde je dnes umístûna portrétní galerie
Vy‰ehradské kapituly

probo‰tÛ byla umístûna ve velkém sále tzv.
Nového probo‰tství, které postavil probo‰t
Václav ·tulc. Po konfiskaci budovy v roce
1961 byly portréty pﬁeneseny do kapitulních
rezidencí a dnes jsou umístûny ve Vratislavovû sálu Nového dûkanství.
V souãasné dobû tvoﬁí portrétní soubor
Vy‰ehradské kapituly na ãtyﬁicet obrazÛ, vût‰inou malovan˘ch technikou oleje na plátnû.
Jejich umûlecká kvalita vykazuje znaãné rozdíly. Od v˘raznû ﬁemesln˘ch prací, malovan˘ch v nûkter˘ch pﬁípadech po úmrtí portrétovaného, aÏ po kvalitní dobová díla portrétního umûní. Z podobizen vy‰ehradsk˘ch kapitulních dûkanÛ pﬁesahuje prÛmûr patrnû
nejstar‰í obraz portrétní kolekce, podobizna
dûkana Ditricha z Lilienthalu (dûkanem v letech 1749 – 1760) nebo Prokopa ·uknechta
(dûkanem v letech 1760 – 1765). BohuÏel,
obû podobizny nejsou opatﬁeny signem a jejich autory jsou patrnû cechovní malíﬁi
z praÏsk˘ch mûst. V souboru se v‰ak najdou

i opravdu mistrovská díla, kter˘mi jsou bezesporu podobizny sídelního kanovníka a probo‰tského prokurátora Karla Khuna z roku
1825 nebo dûkana Jáchyma Preisse z roku
1815 od Antonína Machka. Z dal‰ích tvÛrcÛ
je zde zastoupen napﬁ. Ïák F. Tkadlíka Václav Goviã (1821 – 1875), brnûnsk˘ Josef ·ichan (1847 – 1918), autor portrétu probo‰ta
Mikulá‰e Karlacha.
·ir‰í veﬁejnosti je doposud vy‰ehradsk˘
soubor podobizen vcelku neznám˘. Kapitula
pﬁedstavila jeho ãást, zejména novû zrestaurovaná díla, v roce 1998 na v˘stavû
v kapli Lobkovického paláce na PraÏském
hradû. Podobizny ve své dobû v˘znamn˘ch
a v nûkter˘ch pﬁípadech dnes témûﬁ zapomenut˘ch pﬁedstavitelÛ Vy‰ehradské kapituly tvoﬁí organicky vznikl˘ a stále doplÀovan˘
celek, kter˘ má pomûrnû velkou historickou
a kulturní hodnotu.
Text: JUDr. Jan Kotous,
foto: archiv Vy‰ehradské kapituly

Mým domovem bude vždycky Praha, říká Ája Vrzáňová
S novou ãestnou obãankou Prahy 2 Ájou
VrzáÀovou jsme se setkali je‰tû pﬁed jejím
odjezdem do USA. Kytiãka konvalinek k narozeninám od redakce ji velmi potû‰ila.
Paní Ájo, vy jste nebyla v Praze jiÏ del‰í
dobu...
Jezdím sem pravidelnû, ale tentokrát
jsem nebyla v Praze ‰est mûsícÛ. Miluju
Vánoce v Praze, takÏe sem vÏdycky jedu,
ale tentokrát chtûla moje pﬁítelkynû, u které
vÏdycky bydlím, vidût svátky v New Yorku.
MÛj stál˘ praÏsk˘ pobyt je na Vinohradech
u âechov˘ch sadÛ. Je to jako kdyÏ pﬁijedu
domÛ; ty ulice, sady a to námûstíãko se nezmûnily. A na Jiﬁího námûstí chodím do
kostela. Tû‰ím se na procházky mûstem:
vÏdycky najdu nûco nového, novou restauraci, nov˘ obchod. Byla jsem nedávno se
svou pﬁítelkyní na procházce v Riegrov˘ch
sadech a pﬁipomnûla jsem si, jak pﬁekrásn˘
v˘hled na Hradãany je na jednom místû
parku.
O nás, PraÏanech se ﬁíká, Ïe uÏ ani nevnímáme, jak se na‰e mûsto mûní.
No, vÛbec se nedá srovnat, jak Praha vypadala, kdyÏ jsem pﬁijela v roce 1990. Byla
smutná, ‰edivá. Rok od roku se to lep‰ilo –
svûtla na ulicích, svûtla o Vánocích. Domy se
opravují. Pﬁedtím byla veãer v‰ude tma. Mûsto je krásnûj‰í a krásnûj‰í. Myslím, Ïe jsem
nejlep‰í praÏsk˘ cestovní agent. V‰echny své

známé ve Spojen˘ch
státech sem, do srdce Evropy, posílám.
I ty, co tady uÏ byli.
A v‰ichni mi ﬁíkají,
Ïe je Praha hezãí
neÏ mnohá okolní
mûsta. Miluju zdej‰í
dramatiãnost, krásu.
New York je také
krásn˘, ale nevidí se
tam taková historie,
jakou my tady máme. M˘m domovem
je teì Amerika, která
mû pﬁijala a pomohla
mi, kdyÏ jsem to potﬁebovala. Za svÛj
skuteãn˘ domov ale
vÏdycky budu povaÏovat Prahu.
Va‰e leto‰ní jarní náv‰tûva byla trochu jiná, bylo vám
udûleno ãestné obãanství Prahy 2.
Pro mû to bylo ohromné pﬁekvapení.
Nûco, co jsem opravdu neoãekávala. VÏdycky jsem Ïila na Vinohradech, jsem pokﬁtûná
u sv. Ludmily. NeÏ jsem v 19 letech emigrovala, Ïila jsem ve Slezské ulici naproti âechov˘m sadÛm, chodila do ‰koly do Raisovky
a do „Rígráku“. Miluju Vinohrady, já myslím,

Ïe je to krásná ãtvrÈ. Udûlení ãestného obãanství je pro mû velká ãest. Pﬁece jenom
jsem byla 40 let pryã a to, Ïe se na mne nezapomnûlo, je pro mû stra‰nû cenná vûc.
Jsem opravdu moc ‰Èastná. To, Ïe si lidi na
mû pamatují, mû moc tû‰í – je to dojemné
a vÏdycky mám slzy v oãích. Na Novomûstské radnici se to povedlo: byl to opravdu
krásn˘ den.
Text: van, foto: len

Kamenní svědkové minulosti... Národní dům na Vinohradech
V˘nosem zemského v˘boru ze dne 16. ãervence 1875, ve srozumûní s c. k. místodrÏitelstvím, byla obec Královské Vinohrady rozdûlena na obce dvû. Na Vinohrady I. díl, nynûj‰í
ÎiÏkov a na Vinohrady II. díl, nynûj‰í Vinohrady. Dne 26. záﬁí 1879 byly Královské Vinohrady pov˘‰eny na mûsto. V roce 1890 se ve
znaku udûleném VinohradÛm císaﬁem Franti‰kem Josefem I. objevila hradební zeì se dvûma vûÏemi, mezi nimiÏ je sv. Václav. Ten levicí
drÏí jilec meãe po svém boku, na rameni má
‰tít se znakem Království ãeského a v pravici
má vûtviãku révy s listem a hroznem.
Tehdy také zaãal na Vinohradech prudk˘
stavební rÛst. Nejprve se zaãalo se zastavováním oblasti v dne‰ní Francouzské, Anglické
a Bûlehradské. Stavební ãinnost probíhala také na hlavním vinohradském námûstí – PurkyÀovû, dne‰ním námûstí Míru. Vznikla tu
radnice, ‰kola a 25. listopadu 1888 byl poloÏen základní kámen k arcidûkanskému kostelu sv. Ludmily. Ten byl poﬁízen na náklad vinohradské obce v letech 1888 – 1893 podle
projektu architekta Josefa Mockera. Stavbu
chrámu v novogotickém slohu shlédl pﬁi své
náv‰tûvû Prahy v roce 1891 i císaﬁ Franti‰ek
Josef I. Pozdûji, v letech 1905 – 1907, byla
postavena budova Vinohradského divadla.
Vinohrad‰tí radní rozhodli také o vybudování monumentálního reprezentaãního domu
na tehdy je‰tû voln˘ch pozemcích mezi dne‰ními ulicemi Korunní, Slezskou, Blanickou

a námûstím Míru. Tímto poãinem do‰lo k zásadnímu obratu v dal‰ím spoleãenském a kulturním Ïivotû Královsk˘ch Vinohrad.
Ke stavební realizaci trojkﬁídlé víceúãelové
novorenesanãní budovy ãp. 820 do‰lo v letech 1893 – 1894. Probíhala v neuvûﬁitelnû
rychlém tempu: po pouh˘ch patnácti mûsících
mohl b˘t Národní dÛm 10. listopadu 1894
slavnostnû otevﬁen pro veﬁejnost. Projekt vypracoval vinohradsk˘ mû‰Èan, Ing. arch. Antonín Turek, znám˘ také sv˘m návrhem hlavního oltáﬁe pro votivní chrám sv. Ludmily a projekty dal‰ích vinohradsk˘ch mûstsk˘ch objektÛ, pﬁedev‰ím vodárny a trÏnice. Vlastní stavbu Národního domu ﬁídil stavitel Jan Troníãek.
Malíﬁskou v˘zdobu hlavního sálu provedl
Adolf Liebscher, kter˘ mûl svého ãasu i tu
ãest podílet se na v˘tvarné v˘zdobû Národního divadla. Plastická v˘zdoba objektu byla dílem sochaﬁÛ Josefa Strachovského a Antonína Poppa – ten je také autorem soch na budovû. Ty nad hlavním portálem jsou alegoriemi Nad‰ení a U‰lechtilosti. Sochaﬁské práce
obou jmenovan˘ch umûlcÛ bychom rovnûÏ
na‰li v Národním divadle, ale i v Národním
muzeu. V˘‰e uvedené je dÛkazem toho, Ïe
nejen vlastní stavbû Národního domu, ale i jeho v˘tvarné v˘zdobû byla vûnována velká péãe. V‰ak také celkov˘ úãet pﬁesáhl ãástku pÛl
milionu zlat˘ch rakouské mûny.
V Národním domû na Vinohradech byly
vedle velkého sálu i dal‰í, men‰í, také diva-

delní sál, tûlocviãna Sokola, místnosti Mû‰Èanské besedy a dal‰ích spolkÛ. V provozu byla
rovnûÏ vyhlá‰ená restaurace, kavárna a nechybûly ani letní a zimní zahrada. Jen o málo
pozdûji byla v objektu umístûna velká knihovna. JiÏ od poãátku zde bylo instalováno elektrické osvûtlení a ústﬁední topení.
Jak jiÏ bylo naznaãeno, Národní dÛm na
Vinohradech se stal v˘znaãn˘m stﬁediskem
spoleãenského a kulturního Ïivota. Konala se
zde velká politická shromáÏdûní, stejnû tak

i reprezentaãní plesy. Ve zdej‰ím divadelním
sále na‰la útoãi‰tû i Pi‰tûkova operní a operetní scéna. Koncertovala zde téÏ âeská filharmonie a orchestr Národního divadla. PÛsobil tu rovnûÏ znám˘ praÏsk˘ kabaret âervená sedma v ãele se sv˘m umûleck˘m vedoucím Jiﬁím âerven˘m. V roce 1913 v objektu
zahájilo provoz první vinohradské kino Minuta
a rok nato loutkové divadlo.
Dva sály byly pojmenovány po Raisovi
a Majakovském. Karel Václav Rais, v˘znaãn˘

ãesk˘ literát, nejen na Vinohradech bydlel,
ale také v˘razn˘m zpÛsobem pedagogicky
pÛsobil. Sovûtsk˘ básník, protagonista socialistického realismu v lyrice, Vladimír Vladimiroviã Majakovskij zde 26. dubna 1927 pﬁi své
náv‰tûvû Prahy pﬁed nabit˘m sálem pﬁedná‰el nejen ver‰e svoje, ale i dal‰ích rusk˘ch
básníkÛ.
Za druhé svûtové války byla v Národním
domû kulturní ãinnost minimalizována. Po roce 1945 se stal mj. sídlem Státního souboru
písní a tancÛ. V roce 1955 ho získaly tehdej‰í
âeskoslovenské dráhy: od roku 1959 se
proto jmenoval Ústﬁední kulturní dÛm ÏelezniãáﬁÛ. Dnes v‰ak nese tento objekt svÛj pÛvodní název. Stejnû jako dﬁíve se tady koná
mnoÏství kulturních akcí a najdete zde i proslulou taneãní ‰kolu.
V období 1972 – 1992 pÛsobil v Národním
domû prestiÏní Klub sbûratelÛ kuriozit. Pﬁes
tisíc ãlenÛ tohoto klubu se vûnuje ‰piãkové
zájmové ãinnosti. Nûkteré sbírkové soubory,
o kter˘ch umí tak zajímavû vyprávût dlouholet˘ pﬁedseda tohoto klubu Ladislav Likler, patﬁí
k tûm nejvût‰ím a nejlep‰ím na svûtû.
Závûrem je‰tû vzpomeÀme velkou gastronomickou a pohostinskou tradici tohoto místa,
neboÈ nejen kulturou Ïiv je ãlovûk. Pﬁedev‰ím
ve zdej‰í kavárnû jistû v prÛbûhu ãasu diskutovaly o sv˘ch umûleck˘ch a Ïivotních plánech desítky hercÛ Vinohradského divadla.
Text: Eva Hrube‰ová, foto: vin

