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VÌSTNÍK �IDOVSKÝCH NÁBO�ENSKÝCH OBCÍ
V ÈESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

TAMUZ
AV

Ble�í trh na Kikar Dizengoff v Tel Avivu se koná v�dy v úterý a pátek.
(K textu na stranách 14�15.)

Foto Jiøí Daníèek.



NOVÁ EXPOZICE V OPRAVENÉ
MAISELOVÌ SYNAGOZE
V první èervencový den se po více ne�
roce opìt otevøela veøejnosti Maiselova
synagoga v Praze, jedna z dominant nì-
kdej�ího �idovského Mìsta. �idovské
muzeum v Praze, do jeho� prohlídkové-
ho okruhu synagoga patøí, zde v minu-
lých mìsících provedlo nároèné zá-
chranné stavební a restaurátorské práce
a pøipravilo novou stálou expozici.

Expozice �idé v èeských zemích,
10.�18. století staví obsahovì na výstavì
pøedchozí, tematicky obdobné. Zároveò
v�ak zapracovává nejnovìj�í výsledky
bádání a èiní téma pøita�livìj�ím moder-
ním uspoøádáním, výbìrem exponátù,
a pøedev�ím zaøazením audiovizuálních
a interaktivních prvkù. Za pov�imnutí ur-
èitì stojí nìkolikaminutový prùlet pra�-
ským �idovským Mìstem v jeho pøeda-
sanaèní podobì podle Langweilova
modelu Prahy. Dotykové obrazovky v ex-
pozici s bohatým obrazovým materiálem
umo�ní náv�tìvníkovi vyhledávat údaje
v databázích významných �idovských
obcí èeských zemí èi významných �idov-
ských osobností. Dále si náv�tìvník bude
moci �prolistovat� cenné hebrejské ruko-
pisy a tisky, historické plány �idovských
sídli�t�, detailnì prohlédnout slavnostní
�idovský prùvod z 24. dubna 1741 u pøí-
le�itosti narození Josefa II. a snad jej za-
ujme i projekce fotografií starých èes-
kých a moravských synagog. 

Expozice se sna�í pøehlednou a pou-
tavou formou zprostøedkovat pøedstavu
o �ivotì �idovských obcí v èeských ze-
mích a jejich vztahu s okolní spoleènos-
tí. Autory scénáøe jsou PhDr. Iveta Cer-
manová, Ph.D., a PhDr. Alexandr Putík,
architektem Ing. Arch. Hynek Fetterle.

Synagoga bude také slou�it jako audi-
torium pro programy komornìj�ího
rázu. K rekonstrukci Maiselovy synago-
gy a nové expozici se na stránkách Rch
brzy podrobnìji vrátíme.                    red

POMNÍK PØÍBRAMSKÝM �IDÙM
Za velké úèasti pøíbramských obèanù
odhalili starosta mìsta Pøíbrami Jindøich
Vaøeka a místopøedseda Federace �idov-
ských obcí v ÈR Jiøí Daníèek 3. èervna
2015 pomník �idovským obìtem holo-
kaustu v Pøíbrami. Akt se uskuteènil za
úèasti významných hostù v parku Pøá-
telství v Pøíbrami poblí� místa, kde stá-
vala pøíbramská synagoga. Pomník byl
vytvoøen k pøipomenutí památky pøíb-
ramských a bøezohorských �idù zavra�-

dìných v nacistických koncentraèních
táborech a také jako pøipomínka pøí-
bramské synagogy zboøené v roce 1969.

Slavnosti odhalení pomníku se zúèast-
nila také delegace tøí dam ze Spojených
státù amerických: Judy Mannaberg Gold-
mannová z kongregace Bnai Brit ze Santa
Barbary v Kalifornii, kde mají �idovskou

Tóru z Pøíbrami, Beverly Karpová z Ohia
z kongregace Temple Shomer Emunim
ve mìstì Sylvania ve státì Ohio, kde mají
také �idovskou Tóru z Èeskoslovenska,
a Susan Fisher Boyerová z Los Angeles.

V krátkém programu vystoupil dìtský
sbor Jásan z místní základní �koly a Pøí-
bramský mìstský orchestr a gymnazista
�tìpán Jobek pøeèetl nìkolik úryvkù
z deníku Jana Münze, který na pøíbram-
ském gymnáziu maturoval a brzy nato
zahynul v koncentraèním táboøe.

Na závìr slavnosti pronesl vrchní
zemský rabín Karol Sidon modlitbu El
male rachamim.

Zvlá�tní podìkování za vytvoøení po-
mníku patøí pøíbramskému zastupiteli
Petru Kare�ovi, který zdarma zajistil
vhodný kámen z kamenolomu Hudèice,
a také akademickému sochaøi Michalu

Bla�kovi za návrh a vlastní provedení
pomníku.   ml

LEDNICKÝ �IDOVSKÝ HØBITOV
Od druhé poloviny 17. století a� do nacis-
tické perzekuce �ila v Lednici pomìrnì
poèetná �idovská men�ina, která mìla
svou vlastní malou ètvrt� nedaleko zámku,
synagogu, rituální lázeò a také høbitov. Je-
diným dokladem jejich tøi století trvající
pøítomnosti je dnes u� jen �idovský høbi-
tov ze 17. století. Náhrobky byly sice
v roce 1980 zlikvidovány a pozemek byl
upraven na park, ale v loòském roce se ve-
dení lednické obce a Federace �idovských
obcí dohodly, �e nìkolik pùvodních náh-
robních kamenù, které se dochovaly, bude
na plo�e høbitova opìt vztyèeno a bude in-
stalován informaèní panel, jen� pøipome-
ne místním i náv�tìvníkùm historii zdej�í
�idovské obce i její osud.

Odhalení tohoto malého památníku za
úèasti pøedstavitelù obce, vrchního zem-
ského rabína a zástupcù Federace �idov-
ských obcí v ÈR se uskuteènilo v pátek 19.
èervna 2015 ve 13 hodin na lednickém �i-
dovském høbitovì v Mikulovské ulici. Na
úvod pøivítal pøítomné starosta Lednice
pan RNDr. Libor Kabát a místopøedseda
F�O v ÈR Jiøí Daníèek, o historii lednické
�idovské obce a jejího høbitova promluvil
Ing. Jaroslav Klenovský, závìreènou mod-
litbu za zemøelé El male rachamim pronesl
vrchní zemský rabín Efraim Sidon. 

Osazení pomníkù a informaèní tabule
iniciovala a financovala F�O, rozmístì-
ní pomníkù navrhl a provedl sochaø Mi-
chal Bla�ek.    ml
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�Antisemitismus opìt pozvedá svou o�kli-
vou hlavu.� �Antisemitismus je virus, kte-
rým je naka�ena spoleènost, ale umírají na
nìj �idé.� �Je to devítihlavá saò � kolik
hlav se usekne, tolik jich znovu naroste.�

Tato kli�é a povrchní pøirovnání neza-
znívají jen ze strany novináøù, v poslední
dobì jsou sly�et i z úst mnoha politikù,
a to i takových, o kterých by se dalo pøed-
pokládat, �e se obecným a otøepaným frá-
zím doká�ou vyhnout. Pøedev�ím v Izraeli
se v�ilo rèení o o�klivé hlavì, jak s neli-
bostí konstatovala i profesorka Dina Porat,
øeditelka Centra studií souèasné diaspory
na Telavivské univerzitì, na své
nedávné pøedná�ce v Praze.

Faktem ale zùstává, �e antise-
mitismus se stal jedním z nej-
vá�nìj�ích problémù, se kterým
se v souèasnosti potýká mnoho
zemí. A nejde jen � tradiènì -
o státy západní a východní Ev-
ropy, znepokojivé statistiky pøi-
cházejí z Latinské Ameriky,
z USA i z dosud relativnì bezpeèné Aust-
rálie èi Ji�ní Afriky. V Evropì je v�ak situ-
ace nejslo�itìj�í. Pod drtivým dopadem
nedávných teroristických útokù v Toulou-
se, v Bruselu, v Paøí�i a v Kodani zva�uje
mnoho �idù emigraci ze starého kontinen-
tu. Jen z Francie ode�lo v posledních mì-
sících na 7 tisíc �idù. Jejich cílovou zemí
v�ak není jen Izrael, jak by si pøáli nìkteøí
izrael�tí politici a jak to ostatnì lapidárnì
vyjádøil premiér Netanjahu v nedávném
kontroverzním prohlá�ení. 

Co takový fenomén zpùsobuje? Dá se
mu vùbec èelit, a jak? Je tzv. nový antise-
mitismus motivován skuteènì jen politic-
kou situací na Blízkém východì? Spojuje
extrémní pravici s extrémní levicí nenávist
k �idùm? Takovéto a mnoho dal�ích otá-
zek si kladli organizátoøi nìkolika konfe-
rencí, které probìhly na jaøe leto�ního
roku na nìkolika místech ve svìtì. Zastav-
me se u tøí z nich.

BRUSELSKÉ KONZULTACE
Americký �idovský výbor (American Je-
wish Committee - AJC) se v poslední dobì
etabloval i v Evropì, kde otevøel své kan-
celáøe v Berlínì, Paøí�i a Bruselu. A právì
bruselská poboèka, známá zde pod jmé-
nem Transatlantic Institute, uspoøádala ja-
kousi konzultativní schùzku k tématu anti-
semitismu jako první. Zúèastnilo se jí jen
nìkolik desítek osobností, které pùsobí
pøedev�ím ve strukturách Evropské unie.
Se�ly se tu s pøedstaviteli AJC a nìkolika
evropských �idovských komunit. 

�Mnoho �idù si myslí, �e Evropa pro nì
ji� není bezpeèným místem, a zva�ují, zda
nemají zaèít nový �ivot nìkde jinde. Stojí

pøed øe�ením takovéhoto srdcervoucího
dilematu opìt po sedmdesáti letech a to
nesmíme pøipustit,� øekla mj. v zahajova-
cím projevu Vìra Jourová. �Evropa je
a zùstane rùznorodá v tom, jak se jednotli-
vé státy staví ke konkrétním tématùm, ale
nebude nikdy tolerovat ohro�ení na�ich
spoleèných hodnot a základních práv. To
je fundament, na kterém byla Evropa vy-
budována. Je mým posláním jako�to ev-
ropské komisaøky pro spravedlnost a rov-
noprávnost, aby Evropa splnila oèekávání
v�ech svých obyvatel, vèetnì �idovských
komunit. Tomuto poslání se hodlám inten-

zivnì vìnovat po celou dobu svého man-
dátu.� 

Výborný projev. Co v nìm ale nezaznì-
lo? Na lednovém fóru Let My People Live
se na Pra�ském hradì mj. se�lo dvacet osm
pøedsedù parlamentù. Jedním ze zásadních
témat, kterým se vìnovali, byl také po�ada-
vek Evropského �idovského kongresu na
to, aby pøi Evropské unii vznikl stálý úøad,
který by se zabýval projevy antisemitismu.
Po pra�ském zasedání, které tuto my�lenku
podpoøilo, v�ak jednání o konkrétní podobì
uvázla na mrtvém bodì. Bruselská admi-
nistrativa navíc pøi�la s návrhem, aby se
agenda takovéhoto úøadu roz�íøila na pro-
blematiku rasismu, xenofobie a islamofo-
bie. Jakkoli jsou tato témata záva�ná sama
o sobì, pøedstavitelé mezinárodních �idov-
ských institucí nepova�ují toto øe�ení za
�t�astné a nepodporují ho. My�lenka jmeno-
vání ��idovského ombudsmana� byla proto
prozatím odlo�ena na podzim, kdy by se
mìla konat série semináøù a konzultací pod
zá�titou pøedsedy Evropského parlamentu
Martina Schulze a místopøedsedy Evropské
komise Franse Timmermanse.

GLOBÁLNÍ FÓRUM 
V JERUZALÉMÌ
Také izraelská vláda vìnuje tématu antise-
mitismu ve svìtì velkou pozornost. Nebylo
tomu tak v�dy. Je�tì pøed nedávnem názory
nìkterých izraelských politikù odrá�ely
pøesvìdèení, �e v�ichni �idé mají �ít pou-
ze v Izraeli a jsou-li vystaveni antisemitis-
mu, mohou si za to sami, mohli být u�
dávno pryè. To se v�ak zmìnilo poèátkem
devadesátých let, kdy byl poprvé jmeno-
ván v izraelském kabinetu ministr pro

otázky diaspory. Tento post zastával mj.
rabín Michael Melchior èi souèasný pøed-
seda Knesetu Juli Edelstein, v nynìj�í vlá-
dì je tato agenda spojena s resortem, zabý-
vajícím se Jeruzalémem.

Souèasný nárùst antisemitských projevù
ve svìtì vedl pøed èasem izraelské minis-
terstvo zahranièí k my�lence uspoøádat na
toto téma pravidelné mezinárodní konfe-
rence. Ta leto�ní ji� byla pátá v poøadí
(o v�ech pøedcházejících jsme v Rch refero-
vali) a probìhla v polovinì kvìtna pod ná-
zvem Globální fórum pro boj s antisemitis-
mem. Odehrávala se na stejném pùdorysu,

jako konference pøede�lé, rapidnì
se v�ak rozrostla, v Jeruzalémì se
se�lo více ne� 1200 úèastníkù. 

Jednání byla tentokrát rozdìle-
na do dvanácti pracovních skupin.
Ty se zabývaly jednak regionální
situací � antisemitismus v mus-
limském a arabském svìtì, v La-
tinské Americe, v zemích bývalé-
ho Sovìtského svazu a východní

Evropy, v Evropské unii a západní Evropì,
jednak tématy � antisemitismus maskova-
ný jako antisionismus, antisemitismus na
internetu a v médiích, legislativa a repre-
se, mezinábo�enský dialog, obrana �idov-
ských tradic, antisemitismus na univerzi-
tách, role mezinárodních organizací a �
v neposlední øadì � popírání holokaustu. 

Premiér Netanjahu v zahajovacím pro-
jevu v diplomatické verzi zopakoval mj.
i to, �e pokud se �idé rozhodnou pøesídlit
nyní do Izraele, budou vítáni s otevøenou
náruèí. Práce jednotlivých sekcí konferen-
ce byla skuteènì intenzivní, èemu� odpo-
vídala záva�nost témat. Obèas do�lo i ke
kuriózním situacím, jako napøíklad v pra-
covní skupinì, zabývající se zemìmi bý-
valého Sovìtského svazu. Tady se do sebe
pustili �idov�tí aktivisté, podporující sou-
èasnou ukrajinskou vládu, s pøíznivci pre-
zidenta Putina. Co dodat? 

Zastavme se v�ak u jednoho z øeèníkù
z plenárních zasedání, kterými v�dy denní
program vrcholil. Profesor Robert Wistrich,
uznávaný historik, politolog, a pøední zna-
lec dìjin antisemitismu, pronesl významný
projev (naleznete jej na stranì 20 tohoto
èísla), reflektující souèasnou snahu o dele-
gitimizaci Izraele. Nikdo v nabitém sále ne-
tu�il, �e je to jeho poslední veøejné vystou-
pení. Týden po konání konference profesor
Wistrich náhle zemøel.

Vyøe�í antisemitismus konference? Téma-
tem a také konferencí ve Washingtonu se
budeme zabývat i v pøí�tím èísle Ro� cho-
de�. A pro ty nedoèkavé � diskusi lze nalézt
na adrese https://www.youtube.com/watch
?v=yLHCZKBwfmM.          TOMÁ� KRAUS
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VYØE�Í
ANTISEMITISMUS
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MASEJ (4M 33�36, 13)
Prorocký hlas
Bìhem tøí týdnù mezi 17. tamuzem
a ti�a be-av, kdy si pøipomínáme zni-
èení Chrámù, èteme tøi nejpalèivìj�í
pasá�e prorocké literatury, první dvì
z poèátku Knihy Jeremjá�, tøetí z prv-
ní kapitoly Izajá�e.

Proroci nemìli �ádnou moc. Nebyli
králové ani èlenové královského dvora.
Obvykle to nebyli ani knì�í, nepatøili
k �ádnému nábo�enskému zøízení, ne-
mìli úøad, nebyli voleni. �idé je vìt�i-
nou nemìli rádi a nejménì ze v�ech
autora haftary k na�í sidøe, Jeremjá�e.
Toho uvìznili, ztloukli, odsoudili a má-
lem zabili. Proroky bìhem �ivota má-
lokdy oceòovali, výjimkou byl Joná�,
ale ten mluvil k Ne�idùm, obyvatelùm
Ninive. Ale slova prorokù se zazname-
návala pro potomky a stala se jednou
z klíèových èástí Tanachu, hebrejské
Bible. Proroci byli prvními spoleèen-
skými kritiky a jejich poselství pøetrvá-
vá dodnes. Bylo øeèeno: kdy� zemøe
král, jeho moc konèí; kdy� zemøe pro-
rok, jeho vliv zaèíná.

Na prorocích bylo zvlá�tní to, �e ne-
pøedvídali budoucnost. Starovìký svìt
vì�tci oplýval: orákuly, hadaèi budouc-
nosti, ètenáøi run, �amany a dal�ími. Ju-
daismus pro nì nemá pochopení. Tóra
praví: �At� se mezi tebou nenajde, kdo
by pøedával svého syna a dceru ohnìm,
vrhaè losù, vykladaè, hadaè a èarodìj.
A zaklínaè a vyvolávaè pøízrakù a vy-
volávaè duchù a nekromant.� (5M 18,
10�11) Nevìøí tìmto praktikám, proto-
�e vìøí v lidskou svobodu. Budoucnost
není dána. Zále�í na nás a na tom, jakou
cestu si vybereme. Jestli�e se vyplní
pøedpovìï budoucnosti, je to úspìch;
kdy� se vyplní proroctví, je to porá�ka.
Prorok pøedvídá, co se stane, pokud ne-
odvrátíme nebezpeèí a nenapravíme
své zpùsoby. On (nebo ona, nebot� víme
o sedmi biblických prorokyních) ne-
pøedpovídá, ale varuje.

Proroci nemìli monopol na po�e-
hnávání nebo proklínání lidí. To byl
Bileámùv talent, nikoli Izajá�ùv nebo
Jeremjá�ùv. Judaismus má na po�e-
hnání knìze, nikoli proroky.

Proroci byli jedineèní v nìèem jiném.
Zaprvé mìli smysl pro historii. Byli
první, kdo rozpoznal v dìjinách Hospo-
dina. Máme sklon vnímat èas jako da-
nost. Èas se dìje. Èas plyne. Jak se øíká,

èas je Bo�í zpùsob, jak dokázat, aby se
v�e nedìlo najednou. Ale ve skuteènos-
ti je nìkolik mo�ností, jak vnímat èas,
a rùzné civilizace to èinily rùznì.

Existuje cyklický èas: èas jako pomalé
støídání období nebo jako cyklus zroze-
ní, rùstu, uvadání a smrti. Cyklický èas
je èasem pøírody. Nìkteré stromy �ijí
dlouho, vìt�ina rostlin v�ak �ije krátce,
v�e, co �ije, umírá. Pøe�ívají rostlinné
druhy, jednotlivci umírají. Kniha Kohe-
let obsahuje nejslavnìj�í vyjádøení cyk-
lického èasu v judaismu: �Co bylo døíve,
to zase bude, to, co se dìlo, se bude dít.
Není nic nového pod sluncem.� 

Pak je lineární èas: èas jako neúpro-
sný sled pøíèiny a následku. Francouz-
ský astronom Pierre Simon de Laplace
to nejlépe vyjádøil roku 1814. Pravil,
�e pokud znáte �v�echny síly, které
uvádìjí v pohyb pøírodu, a ve�kerá po-
stavení v�ech prvkù, z nich� se skládá
pøíroda�, a k tomu v�echny fyzikální
a chemické zákony, �pak nic nebude
nejisté a budoucnost bude jasná jako
minulost�. Karl Marx tuto pøedstavu

aplikoval na spoleènost a historii, vy�la
mu z toho my�lenka historické nevy-
hnutelnosti, která vedla k nepøedstavi-
telnému popøení osobní svobody.

Pak existuje èas jako pouhý sled udá-
lostí, mezi nimi� není �ádný vztah. Toto
pojetí vede k urèitému druhu dìjepisec-
tví, kterému razili cestu starovìcí øeètí
historici, Thukydides a Herodotos.

Jen�e proroci vnímali èas jako arénu,
v ní� se hraje velké drama mezi Bohem
a lidstvem, pøedev�ím Izraelem. Kdy�
byl Izrael vìrný svému poslání, své
smlouvì, tak vzkvétal. Kdy� se zprone-
vìøil, upadal, prohrával a byl vyhnán
do exilu. Právì tohle Jeremjá� svým
souèasníkùm neustále pøipomínal. 

Proroci vycítili, �e mezi monoteis-
mem a morálkou existuje tìsný vztah, �e
modláøství je nesprávné a �e korumpuje.
Vystupovali proti nìmu v�í svou vá�ní.
Bo�í moc pova�ovali za druhoøadou, zá-
le�elo jim na Bo�í spravedlnosti. Kdy�
Izrael zhøe�il proti Hospodinu, zhøe�il
té� proti svým bli�ním. Jeremjá� pochy-
boval, zda v celém Jeruzalémì �ije ales-
poò jeden èestný èlovìk (Jr 5, 1).

Tøetí prorocký instinkt se týkal politi-
ky. Lépe øeèeno prorocké vize, �e etika
je významnìj�í ne� politika. V Izajá�ovi
nebo Jeremjá�ovi nenajdeme skoro nic
o tom, jak by se mìlo vládnout v Izrae-
li/Judeji, místo toho se stále opakuje, �e
síla národa nespoèívá ve vojenství nebo
poètu obyvatel, ale v morálce. Jak øíká
Jeremjá� v haftaøe k na�í sidøe, a� pozdì
lidé zjistí, �e fale�ní bohové nabízejí fa-
le�nou útìchu: �Kde jsou ti tví bohové,
které sis poøídil? Jen at� tì pøijdou z tvé
bídy zachránit! Má� pøece tolik bohù,
Judo � jednoho boha na ka�dé mìsto!�

Jeremjá� vstoupil do dìjin jako prorok
zkázy, co� je nespravedlivé. Byl toti�
pøedev�ím prorok nadìje: právì on øekl,
�e národ Izraele bude vìèný jako slunce,
mìsíc a hvìzdy (Jr 31), a kdy� Øímané
obklíèili Jeruzalém, byl to on, kdo si
jako veøejné gesto víry zakoupil pole,
aby ukázal, �e �idé se z exilu vrátí.

Proroci se od doby Druhého chrámu
nevyskytují. Ale jejich pravdy stále pla-
tí. Jen tehdy, kdy� lidé vìøí v Boha, zù-
stávají vìrni i jeden druhému. Jen tehdy,
kdy� chápou, �e existuje síla vy��í ne�
oni sami, jsou schopni stávat se lep�ími. 

(Z komentáøù rabína 
Jonathana Sackse vybrala a pøelo�ila

Alice Marxová.) 
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TØI TÝDNY SMUTKU
Vstupujeme do nejsmutnìj�ího období
roku, tøí týdnù mezi pùsty na 17. tamuz
a 9. av. Dne 17. tamuzu zboøili Øímané
(a pøed nimi Babyloòané) hradby Jeru-
zaléma. Pak padl i Chrám. Kdy� chce-
me pochopit jeho zkázu, rabíni nás èasto
odkazují na pojem sinat chinam, neodù-
vodnìnou nenávist. Nebyl to urèitì jedi-
ný dùvod, ale nutí nás k zamy�lení.

Kdy� øím�tí vojáci Jeruzalém obklíèili,
ve mìstì bylo je�tì dost zásob, aby lidé
uvnitø pøe�ili a obléhání vydr�eli. Jen�e
k potí�ím s vnìj�ím nepøítelem se pøidaly
je�tì problémy vnitøní. �idé se postavili
proti sobì, a teprve tato nenávist vedla
nakonec k pádu Jeruzaléma a vyhnanství.

V Pirkej avot 1,15 èteme: �Ka�dého
pøijímej s pøívìtivou tváøí.� Kdy� jsem
studoval v Londýnì, sly�el jsem pøíhodu,
která toto rèení dobøe ilustruje. Do jedné
továrny chodil dìlník, ka�dé ráno pøátel-
sky pozdravil vrátného a zeptal se ho, jak
se mu daøí. Kdy� odcházel, vesele se
s ním rozlouèil. Jednou zase pøi�el, po-
zdravil jako obvykle, ale den uplynul
a vrátný si v�iml, �e ten èlovìk se s ním
nerozlouèil, tak�e asi je�tì neode�el.
V�ichni zmizeli a vrátný mìl budovu za-
mykat na noc. Nedalo mu to a pustil se do
pátrání po onom dìlníkovi. V�iml si, �e je-
den mrazák je nìjak posunutý. Otevøel ho
a na�el v nìm hledaného mu�e, u� napùl
zmrzlého. Vrátný ho vytáhl a zachránil mu
�ivot. Kdyby se k nìmu ten mu� nechoval
tak pøátelsky a s úctou, stì�í by si ho mezi
tolika tváøemi zapamatoval a urèitì by ne-
postøehl, �e z továrny neode�el.

Bìhem znièení Chrámu na 9. av se do-
dr�ují rùzné zvyky: postíme se, nenosíme
ko�enou obuv, neèteme z Tóry. A dokon-
ce � a to je opravdu zajímavé � kdy� nì-
koho potkáme, nemáme ho pozdravit.
Kdy� nesmíme øíct nìkomu ani dobrý
den, vyjadøuje to skuteènou bolest. 

Tenhle zvyk platí jen pro 9. av, aby se
prohloubil ná� zármutek, ale pøedstavte
si, �e bychom tuté� osobu potkávali ka-
�dý týden a nepozdravili bychom se. Jak
by èlovìku asi bylo, kdy� by se i sna�il
pozdravit, ale ten druhý by ho ignoroval.

Aèkoli se jedná o nejsmutnìj�í období
�idovského roku, v�dycky existuje nadì-
je. Je øeèeno, �e Mesiá� se narodí na 9. av.
Pak nastanou lep�í èasy, lidé se k sobì bu-
dou pìknì chovat, zdravit se a snad se na
sebe i usmìjí. Úsmìv je vlastnì zamraèe-
ní obrácené vzhùru nohama. Èlovìk ni-
kdy neví, jestli mu nezachrání �ivot.
Bryan Wood, kantor Staronové synagogy
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � èervenec 2015

Staronová synagoga
3. 7. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
4. 7. sobota BALAK 4M 22,2�25,9

hf: Mi 5,6�6,8
mincha perek � 6 20.50 hodin
konec �abatu 22.23 hodin

10. 7. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
11. 7. sobota PINCHAS 4M 25,10�30,1

hf: Jr 1,1�2,3
mincha � perek 1 20.45 hodin
konec �abatu 22.17 hodin

17. 7. pátek Ro� chode� av
veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin

18. 7. sobota MATOT�MASEJ 4M 30,2�36,13
hf: Jr 2,4�28; 3,4; 41,1�2
mincha � perek 2 20.40 hodin
konec �abatu 22.08 hodin

24. 7. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
25. 7. sobota �ABAT CHAZON

DEVARIM 4M 16�18,32
hf: Iz 1,1�27
mincha 20.25 hodin
posunutý pøedveèer 9. av, konec �abatu 21.58 hodin

26. 7. nedìle posunutý pùst 9. av
konec pùstu 21.39 hodin

31. 7. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
1. 8. sobota �ABAT NACHAMU

VAETCHANAN 5M 3,23�7,11
hf: Iz 41,1�26
mincha perek � 3 20.15 hodin
konec �abatu 21.45 hodin

V sobotu �achrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Ka�dý v�ední den maariv (veèerní modlitba) od 19.30 hodin.

Vysoká synagoga
Ve v�ední dny �achrit (ranní modlitba) v 8.30 hodin,

mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

Jeruzalémská synagoga
Bohoslu�by se konají ka�dou sobotu od 8.50 hodin.

Páteèní veèerní bohoslu�by zde budou 3. 7. 
a 17. 7. v�dy v 19.20 hodin.

Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslu�by nekonají.

Bejt Simcha 
(Maiselova 4, Praha 1)

Kabalat �abat ka�dý pátek od 18.00 hodin.
Úvod do judaismu ka�dé úterý od 19.45 hodin.



Historik a dokumentarista LUKÁ� PØI-
BYL (nar. roku 1973 v Ostravì) vystudo-
val politologii, historii, blízkovýchodní
studia a judaistiku na univerzitách v USA,
Evropì a Izraeli. Je známý hlavnì jako
re�isér pozoruhodného ètyødílného cyk-
lu Zapomenuté transporty, jen� se vìnu-
je osudu transportù smìøujících do Po-
baltí, Bìloruska a východního Polska
(viz Rch 4/2008) a za který získal pøed
pìti lety cenu Èeského lva. Poté pùsobil
v èele Evropského institutu odkazu �oa
a od roku 2013 je øeditelem Èeského
centra v Tel Avivu.

Do své pozice v Èeském centru jste
nastoupil pøed dvìma lety. S jakou
pøedstavou jste do Izraele jel a jak se
vám ji daøí uskuteèòovat?
Já jsem od samého poèátku nechtìl vo-
zit do Izraele vìci, ale lidi. Nemáme tu
výhodu, �e bychom mohli nìco dovézt
autem, výhodu bezcelní zóny jako v Ev-
ropské unii, pøeprava je drahá, a tak se
sna�íme dìlat co nejvíc vìcí, které vzni-
kají pøímo tady na místì a ve spolupráci
èeských a izraelských umìlcù. Myslím,
�e nejdùle�itìj�í je, aby se lidé potkali,
poznali, uvìdomili si, jaká je skuteèná
realita a ne ta mediální, èasto pokøivená.

Navíc kdy� spolu lidé zaènou nìco
dìlat, pøetrvá to mé pùsobení tady, vzni-
kají projekty, které si v Izraeli �ijí vlast-
ním �ivotem, mohou se vrátit zpátky do
Èech nebo se mohou ukázat jinde, ve
tøetích zemích. 

Co konkrétnì se takhle pøipravuje?
Tøeba teï plánujeme akci s architektem
Martinem Rajni�em. Ve spolupráci s míst-
ními �kolami architektury a designu bu-
deme dìlat jeden z jeho velkých objektù.
Postavíme vì�, vysokou spletenou kon-
strukci, která bude velká jako �estipatrový
dùm. Stavìt se bude z místního druhu
bambusu, rákosu, který je v zeleném stavu
ohebný a pru�ný a pozdìji ztvrdne.

Klasické akce ale dìláte také, divadla,
koncerty�
Samozøejmì, ale sna�íme se je dìlat tak,
aby to opravdu stálo za to. V srpnu pøive-
zeme pøes dvacet loutkohercù na Meziná-
rodní festival loutkového divadla v Jeru-
zalémì, co� je oblíbená pøehlídka urèená
nejen dìtem. My festival zahájíme a za-

konèíme a celý se ponese trochu v èeském
duchu. V rámci série pøipomínek 25. vý-
roèí znovunavázání diplomatických vzta-
hù mezi Izraelem a Èeskoslovenskem
a osobnosti Václava Havla tu vystoupí di-
vadelnì taneèní soubor Spitfire Company
s pøedstavením Antiwords, které je inspi-
rováno Havlovou hrou Audience, budeme
tu mít filmový festival, je toho spousta.

Dva roky jsme se sna�ili, aby v Izraeli
pojmenovali ulici èi námìstí po Václavu
Havlovi, a teï se to uskuteèní: v èervnu
po nìm pojmenují námìstí v Haifì, pak
bude odhalena lavièka V. H. na Univer-
zitì v Tel Avivu a zanedlouho by mìla
být je�tì Havlova ulice v Jeruzalémì.

S jakým ohlasem se v Izraeli setkalo
loòské vystoupení skupiny The Tap
Tap, kterou tvoøí lidé z Jedlièkova
ústavu?
To byla krásná akce. The Tap Tap vy-
stupoval v Jeruzalémì v nejvìt�ím di-
vadelním sále Jerusalem Theater, který
pojme 900 divákù, a byl vyprodaný.
Mìli jsme koncert i pro arabské publi-
kum, ve �kole v At-Tur ve východním
Jeruzalémì. V arabském sektoru je
vztah k lidem se zvlá�tními potøebami
hodnì jiný, tak�e myslím, �e vystoupe-
ní The Tap Tap docela otevíralo oèi.
Bylo to znát i na dìtech, které poprvé
vidìly, �e i kdy� má nìkdo takovýhle
handicap, mù�e hrát a vystupovat s ka-
pelou po svìtì, �e nemusí být na okraji
spoleènosti. Kdy� pak pøi�ly podìkovat
maminky místních posti�ených dìtí,
mìl jsem opravdu pocit, �e se povedlo
nìco, co má smysl.

Jak vybíráte umìlce, kteøí pak jedou
do Izraele?
Nemáme vlastní prostor, �ádné zázemí,
já mám jen malou kanceláø na ambasá-
dì. Svým zpùsobem to beru jako výho-
du: jsme závislí na spolupráci s místní-
mi partnery. Mám plné auto �anonù,
fle�ek a DVD a na nich údaje o nejrùz-
nìj�ích divadelních, hudebních a taneè-
ních skupinách, o výtvarných umìl-
cích, ukázky jejich práce � a to je moje
nabídka. Sna�ím se seznámit se s co
nej�ir�ím spektrem nabídky v Èechách

a s co nej�ir�ím spekt-
rem poptávky v Izraeli
a pak to zkou�ím
zkombinovat. Èasto si
izrael�tí partneøi pøímo
øeknou, koho chtìjí,
tøeba divadelníci se
dobøe znají z festivalù.
Je to lep�í i v tom, �e
oni pak pøivedou své
publikum, spolupracu-
jí na propagaci, berou
to za své. Kdy� my jim
nìco pøineseme na
støíbrném tácu, je prù-
bìh a úspìch akce èis-
tì na nás.

A kdo jsou va�i zdej�í partneøi?
Sna�íme se spolupracovat pouze s tìmi
nejpresti�nìj�ími galeriemi, muzei, di-
vadly, ale také s univerzitami a �kola-
mi, kontakty máme i na radnicích, jak
pra�ské, tak jeruzalémské, s tou máme
opravdu skvìlé vztahy. Bez tìchhle
dvou radnic by se tì�ko podaøilo pøivézt
tøicet lidí z The Tap Tap.

Sna�íme se pracovat ve dvou rovi-
nách � jednak pøímo s institucemi a jed-
nak s radnicemi. Kdy� se povede navá-
zat kontakt na místní radnici, èasto pak
akci ve svém mìstì finanènì a organi-
zaènì podpoøí. Teï se takto sna�íme
�proniknout� na radnici v Beer�evì,
máme podporu na radnicích v Tel Avi-
vu, Haifì, Herzliji, Ejlatu. 

Jak se vám s izraelskými organizáto-
ry pracuje?
Oni jsou ú�asnì akceschopní. Ale nì-
kdy, kdy� mám do Prahy na ústøedí na-
hlásit dopøedu plán akcí, tì�ko psát, �e
ani ná� partner tady je�tì neví, kdy se to
bude pøesnì konat. Tady probíhá v�ech-
no daleko spontánnìji, ne� jsme zvyklí.
Ale v�dycky to nìjak dobøe dopadne.
Izraelci zdánlivì nemají �ádný plán, ne-
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Luká� Pøibyl a jeho pojízdná kanceláø.



myslí ve ètvercích, ale pak to doká�ou
dát dohromady. 

Jak sháníte finance?
Dva roky po sobì se nám povedlo praco-
vat na pìtinásobku èi �estinásobku roz-
poètu. Daøí se nám nacházet partnery:
velké firmy, radnice, jak jsem u� øíkal;
peníze se v�dycky nìjak poskládají,
hlavnì na velké akce, které jsou hodnì
vidìt. Máme vynikající vztahy s místní-
mi médii, tak�e o na�ich akcích pravidel-
nì referují v novinách (tøeba v Jediot
achronot, Haarecu, Jerusalem Postu, Ti-
mes of Israel atd.) i v televizi, co� je
skvìlé, zprávy o nás se pravidelnì obje-
vují v pìti jazycích, v hebrej�tinì, angliè-
tinì, ru�tinì, francouz�tinì i arab�tinì. 

Je to propojené � kdy� se o vás refe-
ruje v dobrých médiích, v�imnou si vás
dal�í kulturní instituce a díky tomu se
pak snadnìji shánìjí finance a mohou
vzniknout dal�í dobré akce. Sna�íme se
hodnì spolupracovat s rùznými festiva-
ly, kde se o náklady podìlíme v�ichni.
Potì�ilo mì, kdy� mi lidé øíkají, �e si
mysleli, �e Èeské centrum je velké jako
polské, kde pracuje jedenáct lidí. 

Mluvíte v mno�ném èísle. Kolik za-
mìstnancù má vlastnì Èeské centrum?
Jsme tu já a místní kolegynì na poloviè-
ní úvazek, která se stará o úèetnictví
a èást administrativy, a dále si najímáme
posilu, kolegyni Pavlínu z ambasády,
která mi vypomáhá s akcemi, fotografu-
je a dokumentuje je.

Dìláte také filmový festival.
V�dycky se na nìm sna�íme pøedstavovat
nejnovìj�í snímky z uplynulého roku.
Loni jsme byli mediálnì zvlá�t� úspì�ní,
proto�e Èeské centrum snad jako jediné
po dobu války v Gaze nezavøelo krám. 

Festival se konal i bìhem raketových
náletù a ostøelování, a dokonce jsme mìli
hosty, pøijel Jirka Mádl a Zdenìk Tyc, také
si párkrát zabìhli do krytu. Promítali jsme
jejich filmy: Mádlùv snímek Pojedeme
k moøi a Tycùv Jako nikdy. Ale paradoxnì
se válka neprojevila na náv�tìvnosti, pro-
to�e kina fungují jako kryty. To, �e jsme
mìli hosty, kteøí se nebáli a pøijeli do úpl-
nì zmrtvìlého Tel Avivu, kam naèas pøe-
stala létat i vìt�ina aerolinií, média pozi-
tivnì hodnotila, byli jsme i na prvních
stránkách novin (za v�echny èlánky tøeba:
http://www.timesofisrael.com/a-film-festi
val-where-israelis-can-czech-in/).

Stalo se vám nìkdy, �e lidé do Izraele
odmítli jet, proto�e se báli?
Stalo. Na konci loòského roku s tím bylo
dost problémù. Jednak nám zkomplikova-
la �ivot válka, proto�e jsme mìli hodnì
vìcí naplánovaných na jihu ve Sderotu
a v okolí a tam se opravdu nedalo dìlat
nic, proto�e tam neustále létaly rakety
a granáty z Gazy. Nìkteré akce jsme pøe-
sunuli na sever. No, a pak se objevili ti
�osamìlí vlci�, lonely wolves, teroristé,
kteøí útoèili v Jeruzalémì. Tìch se lidi

báli, a ani kdy� jsme se jim sna�ili vysvìt-
lit, �e koncert se koná v Tel Avivu a k úto-
kùm dochází v Jeruzalémì, nepomohlo to.
Kdy� tu pak jste, atmosféra je jiná, vidíte,
�e je tu bezpeèno, ale v médiích to èasto
vypadá daleko hor�í, ne� je skuteènost.

Setkal jste se nìkdy s odmítnutím vy-
stoupení kvùli nesouhlasu s politikou
Izraele?
Myslíte s bojkotem ze strany èeských
umìlcù? Nikdy. Setkávám se s tím, �e mi
nìjací idioti z Anglie pí�ou sprosté dopisy,
nebo s tím, �e �kole, kde jsme mìli koncert
s The Tap Tap, pak vyhro�ovali. Ta s námi

chtìla spolupracovat i dále, ale jak ti rùzní
západní aktivisté spolupracují s Hamásem
a jim podobnými, tak to zøejmì nahlásili
nìjakým místním násilníkùm. Ti na�emu
hlavnímu spoluorganizátorovi z té �koly
zaèali vyhro�ovat, �e kdy� se s námi bude
dál bavit, my se toti� kamarádíme s �idy
i s Araby, zabijí mu dìti, má ètyøi. Tak
jsme spolupráci museli bohu�el ukonèit.
Mo�ná jsou to jen výhrù�ky, ale riskovat to
nemù�eme a on se pochopitelnì bál. Ale
arabské dìti z té �koly mi pøes Facebook
pí�ou stále, a tak je mi to o to víc líto.

A va�i kolegové ze západoevropských
kulturních center mají s bojkotem
problémy?
Myslím, �e ne, je to nafouknutý pro-
blém. Kdy� se podíváte, kdo sem jezdí,
od Rolling Stones po Deep Purple, vidí-
te, �e kulturní bojkot na�tìstí není zdale-
ka tak úspì�ný, jak se o nìm mluví. My
to máme slo�itìj�í v tom, �e jsme v Tel
Avivu, tøeba Goethe Institut má poboèky
zvlá�t� v Izraeli a zvlá�t� v Ramalláhu. 

Lidé, kteøí propagují bojkot, budou bo-
jovat proti Izraeli do posledního Palestin-
ce, tìm toti� o nìjaké mírové sblí�ení
a Palestince vùbec nejde. Nejhor�í zpù-
sob, jakým mù�ete bojovat za mír, je,
kdy� lidi, kteøí jsou spolu byt� jen trochu
ochotni mluvit nebo se poznávat, oddìlí-
te. Mír mù�ete uzavøít s nepøítelem, ale
nikdy ne s abstrakcí. Kdy� toho druhého
nemù�ete vùbec poznat a odmítáte ho
poznat, nikdy se s ním nedomluvíte.

Propagátoøi bojkotu se sna�í obì stra-
ny konfliktu oddìlit natolik, aby k sobì
nikdy nemohly najít cestu. To nejsou
�ádní mírotvorci, ale naopak lidé, kte-
rým jde o to konflikt udr�ovat. Asi je
mezi nimi i spousta u�iteèných idiotù,
kteøí se anga�ují v dobré víøe, �e pomá-
hají správné vìci, ale pomáhají zlu.

Jakou máte vy osobnì zku�enost s pa-
lestinskými úøady èi jednotlivci, jak
oni vidí situaci a mo�nost izraelsko-
palestinské spolupráce? 
S jednotlivci se domluvím skoro v�dy,
i kdy� znám lidi, kteøí by z principiálních
dùvodù nevystavovali nebo nevystupovali
v Izraeli, i kdyby to �lo snáz, ne� to jde. 

To chápu a respektuju, ale palestin�tí
umìlci jsou vìt�inou hladoví po kontaktu
s okolním svìtem. Pak jsou instituce, co�
je jiná vìc, s tìmi se mluvit moc nedá, ale
tam jde také o politický nátlak a velké pe-
níze, je to stra�nì slo�ité. Jednoznaènou 

(pokraèování na dal�í stranì)
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odpovìï vám dát nemù�u, proto�e ne-
existuje, tìch faktorù je stra�ná spousta
a neustále se promìòují. 

Kdo chodí na va�e akce?
V rámci jedné a tak malé zemì má Izrael
neuvìøitelnì rozmanité publikum. Máte
�idovské publikum, které pochází z nìko-
lika zemí, a máte arabské publikum,
a ka�dý èeká nìco jiného. Nám chodí na
pøedstavení hodnì �idù pùvodem z Rus-
ka, proto�e máme podobný kulturní kon-
text, i kdy� se to v Èechách mù�e zdát
divné. Tady k sobì mají ty kultury docela
blízko. Dám pøíklad: pomohli jsme diva-
dlu Habima s uvedením Ha�kova �vejka.
Na�e peníze by staèily tak pro kulisáky na
svaèiny, proto�e to byla veliká výpravná
inscenace, ale nechali jsme hru pøelo�it
do ru�tiny a udìlali jsme ruské titulky.
Spousta star�ích Rusù, kteøí tu �ijí, Ha�ka
èetla a má ho ráda, ale nikdy se nenauèili
jazyk tak dobøe, aby tu hru mohli sledovat
v hebrej�tinì. Díky ruským titulkùm
a ruským penzistùm se Habimì ohromnì
zvedla náv�tìvnost, pøidávali i odpolední
pøedstavení. 

Sna�íme se expandovat mimo Tel
Aviv a Jeruzalém, proto�e jsem si uvì-
domil, �e publikum v men�ích mìstech
je stra�nì sofistikované a je tam velký
hlad po kultuøe, po èeské kultuøe. Fun-
gujeme ve tøiceti místech od Ejlatu po
Haifu, ka�dý druhý, tøetí den se tu dìje
nìco �èeského�, tak�e úøaduju hlavnì
v autì. 

Co vám osobnì pøipadá z izraelské
kultury nejzajímavìj�í?
Tady je od v�eho trochu a v�echno je za-
jímavé. Izrael je taneèní velmoc, má za-
jímavé filmy, divadla, pokud v�echno
doká�u sledovat. Jediné, co tu myslím
tro�ku pokulhává, je souèasná architek-
tura. Na to, jak moc se tu staví, tu v po-
rovnání s minulostí a� tolik zajímavých
vìcí nevzniká. Je tu spousta vynikají-
cích architektù, kteøí dìlají krásné vìci,
ale dìlají je jinde ne� v Izraeli. 

Vy jste dokumentarista. Máte èas
promý�let si nìjaké vlastní vìci? 
Èas na vlastní vìci nemám vùbec, u� se
tì�ím, a� se k nim zase vrátím. Ale zatím
mì tohle stra�nì baví, vzniká tu tolik in-
spirujících vìcí a potkávám tolik zají-
mavých lidí. A zajímavý je sám zpùsob,
jakým Izraelci vìci vnímají. Já se teï
právì sna�il vysvìtlit do Prahy, �e je
tì�ké sem dová�et hotové výstavy, jed-

nak z technických a finanèních dùvodù,
ale je tu je�tì nìco: jak se tu pí�e z opaè-
né strany, co� znamená úplnì jiný gra-
fický pøístup, ale lidi i jinak myslí a vní-
mají, tøeba výtvarné umìní. My obraz
�èteme� zleva doprava, kdy� se zeptáte
Izraelce, co ho na obraze zaujme jako
první, uká�e vìt�inou na nìco z opaèné-
ho konce. A zdánlivì stejná vìc dostane
jiný rozmìr. A takhle to je se v�ím.

Zaujal v Izraeli vá� dokument Zapo-
menuté transporty?
Zapomenuté transporty se tu kdysi pro-
mítaly na festivalu, odezva divákù byla
skvìlá, ale jejich téma tu zas tak moc lidí
nezajímá. Izraelci øe�í války souèasné
a budoucí, ne ty minulé. Zdej�í lidé tyhle
pøíbìhy znají, nebo si to alespoò myslí.
Nikdo z tìch, kdo v dokumentu vystupo-
vali a byli z Izraele, u� ne�ije. Generace
lidí, kteøí pro�li v�ím, co 20. století �na-
bídlo�, u� se bohu�el vytrácí, takoví lidé,
kteøí byli nejen chytøí, ale také moudøí.

A vùbec � i kdy� dostávám z Èech na-
bídky na výstavy �idovských høbitovù
nebo fotky ortodoxních �idù, tady to
lidi nezajímá, pro nì èím zvlá�tnìj�í,
�exotiètìj�í� a míò �idovské, tím lep�í.

Jak se za tu dobu, co Izrael znáte,
zemì zmìnila?
Stra�nì. Zaèal jsem sem jezdit v roce 1990
a tou zmìnou jsem neustále �okovaný.
V�echno se neuvìøitelnì rozrostlo, v�ude
se staví, zlep�ila se infrastruktura. Trávím
spoustu èasu v autì. Tam, kde jsem pøed
dvaceti lety stopoval na okreskách, jezdím
teï po ucpaných dálnicích. Kopce kolem
Jeruzaléma, které si pamatuji jako holé,
jsou zastavìné, mìsto vypadá úplnì jinak.
A nedávno jsem si uvìdomil, proè: zmìni-
lo se tam i svìtlo. Døív se stavìly nízké
domy a kámen na nì �típali nahrubo, tak-
�e se v nìm usazovala neèistota, v�echny

budovy byly nízké a takové rozcapené.
Teï stavìjí do vý�ky a kámen øe�ou na-
hladko, tak�e je bílý. A jak velké plochy
odrá�ejí svìtlo, tak celé mìsto zbìlalo. Má
úplnì jinou atmosféru. 

Je�tì jsme nemluvili o hebrejských
pøekladech èeských knih.
V tomhle jsou na�e mo�nosti trochu ome-
zené, proto�e na rozdíl od spousty kvalit-
ních pøekladù hebrejských autorù, které
vycházejí v Èechách prakticky ka�dý tý-
den, pøekládá po Ruth Bondyové do heb-
rej�tiny èeskou literaturu jen bohemista
Peer Friedmann a jeho kapacita je ome-
zená. Ale uvedli jsme tu knihu Jáchyma
Topola Kloktat dehet a teï se chystá pre-
zentace hebrejského pøekladu románu La-
dislava Fukse Spalovaè mrtvol. Chtìli by-
chom promítat i Herzùv film, pozvat pana
re�iséra i pøekladatele a je�tì mo�ná
uspoøádat semináø o funerální architektu-
øe. To bude zajímavé, proto�e v Izraeli se
jen pohøbívá, kremace je svým zpùsobem

jedním z posledních
kulturních tabu. 

Nemá to souvislost se
zku�eností �oa?
Myslím, �e je to spí� tra-
dice na nábo�enských
základech, ale tenhle
faktor je tu urèitì taky.

Jak se vám tu �ije, cí-
títe nìjaký pocit ohro-
�ení, nervozitu?
Vùbec ne. Jen loni za
války to samozøejmì cí-

tit bylo, jakkoli se lidé sna�ili pøedstírat
normální �ivot, chodit do kaváren. Po-
stupnì je to unavilo a ti, kdo mìli blízké
v bojích, samozøejmì strach mìli. Jinak
Izraelci umìjí �ít. Nemají to vùbec lehké,
a pøesto, nebo kvùli tomu tu platí �carpe
diem�, vidíte plné kavárny, plá�e, parky...
Øadu vìcí øe�í na ná� vkus mo�ná pøíli�
drsnì, ale v�dycky hned na místì, neod-
ná�ejí si domù zlobu, zatrpklost, rozhod-
nì v sobì ne�iví �luèovitost.

Je to zemì extrémù: máte tu nejhlub�í
proláklinu na svìtì u Mrtvého moøe
a kousek dál horu Hermon, na které je
sníh, plnou plá� lidí a o 15 km dál se tøe-
ba støílí, ve vzduchu letí bojové vrtulní-
ky a pod nimi hrají dìdové matkot
a v kavárnì �achy. Je to zemì neuvìøi-
telných kontrastù, a právì to mì tu baví. 

ALICE MARXOVÁ, 
foto PAVLÍNA SCHULTZOVÁ
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Od ètvrtka 28. 5. do nedìle 31. 5. 2015
se opìt se�ly Dìti Maislovky. Nápad
Evy Sternkükerové a Vìry Eisenberge-
rové se poprvé uskuteènil v roce 1991,
ale radost ze setkání je dosud stejnì ve-
liká jako napoprvé.

Bìhem ètvrt století srazù postupnì
pøibývalo nad�encù, kteøí si z rùzných
dùvodù kdysi na pra�skou obec netrou-
fali, nebo tam prostì tehdy cestu nena-
�li. Na�e generace ztratila strach z nìèe-
ho neurèitého, kvùli èemu se o mnohé
z nás báli rodièe, ��e by se tam nìco
mohlo stát�. Dnes u� se také není tøeba
obávat, �e by se èlovìk dostal do sezna-
mu StB. 

Dne�ní Dìti Maislovky jsou daleko
poèetnìj�í ne� ta pùvodní hrstka mla-
dých, kteøí se kdysi na obci scházeli.
Myslím, �e kdy� tolik lidí najde zpìt ke
svým koøenùm, je to
urèitì dobré. 

Podstatou na�ich sra-
zù není ani módnost,
ani zvìdavost, ani
dlouhá chvíle; v�dyt�
jsou z nás mezitím ba-
bièky a dìdeèkové,
tak�e zábavy a úkoly
jsou dané, ani� bychom
si je sami museli vy-
mý�let. Navíc jsme pil-
nì anga�ovaní na uni-
verzitì tøetího vìku
nebo jiných vzdìláva-
cích zaøízeních. Jen�e
jakási �moc genù� nás,
jak stárneme, svádí stá-
le blí� dohromady:
spolu se cítíme ú�asnì!
Setkáváme se, jak se
dá, i mimo sraz Dìtí
Maislovky v malých krou�cích v Praze,
tøeba u obìda na obci, ale také v Jeruza-
lémì, Basileji, Heidelbergu, Curychu
i jinde ve svìtì. Písemnì jsme díky in-
ternetu v neustálém spojení, samozøej-
mì i mimo fórum. 

PROGRAM
Jako poka�dé se ka�dý den konal pro-
gram. Ve ètvrtek odpoledne zaèal pøed-
ná�kou Dany Horové-Mihailovici na
téma genealogie, která tu sílu genù,
i kdy� v ponìkud jiném kontextu, objas-
nila vìdecky. Veèer následovali Milan

Dvoøák a Vìra Slunéèková s pøedne-
sem ukázek z díla ruského �idovského
básníka a písnièkáøe Alexandra Galièe.
Umìlci pøipravili zajímavý prùøez Gali-
èovým dílem. Veselý veèer to urèitì ne-
byl: Galiè za�il u� jako velmi mladý so-
vìtský antisemitismus na vlastní kù�i,
jako dospìlý druhou svìtovou válku
doma v Sovìtském svazu i Stalinovy
èistky.

V pátek jsme se vydali hned do dvou
z �Deseti hvìzd�, nejprve s Arnem Pa-
øíkem do synagogy v Brandýse nad La-
bem a na výstavu v pøilehlém rabín-
ském domì o literárních pramenech
rabínského judaismu ve støedovìku
a raném novovìku. Nav�tívili jsme
také místní �idovský høbitov zalo�ený
roku 1568, na kterém se dochovalo na
1500 náhrobních kamenù a který je

chránìn jako kulturní památka Èeské
republiky. Poté nás v Jièínì provedla
Lucie Grohová synagogou a �idovskou
�kolou se stálou expozicí èeských �i-
dovských spisovatelù, novináøù, dra-
matikù a kritikù a Jan Kindermann ji-
èínským �idovským høbitovem, kam
jsme si pøi nádherném poèasí udìlali
navíc malý pì�í výlet. 

Tenhle høbitov zalo�ený v roce 1651,
kde se u� dávno nepohøbívá, si pøes
ve�keré vandalské výpady, kterých se
nelze stoprocentnì vyvarovat, zachoval
kouzlo a tajemnost.

V sobotu byl spoleèný obìd na obci
a poté � v duchu dávné tradice � následo-
valo pøedná�kové odpoledne s diskusí. 

Michal Arend hovoøil na téma �druhá
generace a pøipomínání památky holo-
kaustu v mimopra�ských obcích repub-
liky�. Následovali tøi novináøi: Daniel
Kumermann, Zbynìk Petráèek a Jan
Fingerland mluvili o problematice Blíz-
kého východu. Rozvádìli nejrùznìj�í
mýty týkající se vztahù mezi Izraelem
a jeho sousedy i Íránem, mluvili o sou-
èasné politice v Izraeli, o vztahu Ev-
ropské unie � a o zásadnì se rùznících
postojích jednotlivých státù tohoto spo-
leèenství k Izraeli. V�ichni tøi mají hlu-
boké znalosti o celé oblasti a v referá-
tech se skvìle vzájemnì doplòovali.

Úplnì nový bod programu bylo pøed-
stavení knih nakladatelství Sefer, jakási
miniaturní prodejní výstava, která se
setkala s velkým úspìchem a zaruèenì ji
pøi pøí�tím setkání budeme opakovat.

Sobotní veèer, jako pøi ka�dém setká-

ní, byl èistì spoleèenský; tentokrát jsme
se se�li mimo obec, v kavárnì ve Ve-
letr�ním paláci. 

V nedìli jsme nav�tívili výstavu Zma-
øené nadìje v Galerii Roberta Gutt-
manna s odborným výkladem Martina
�moka. Po ukonèení spoleèného progra-
mu následoval obìd v restauraci na
Kampì.

Tím ale v�echny akce neskonèily;
mnozí se je�tì ve skupinkách odebrali
do kaváren nebo jiných destinací. U� se
tì�íme na pøí�tí setkání! 

VÌRA TRNKOVÁ

VÌSTNÍK 7/2015 9

DÌTI MAISLOVKY 2015
O osmém setkání na pra�ské obci

Dìti Maislovky 2015. Foto Josef Viktorjeník.



Je jich devìt a vypadají jako mu�ketýøi, kte-
øí právì odlo�ili zbranì, ale mají tolik síly
a energie, �e kdyby to situace vy�adovala,
klidnì by se zase vrhli do boje. Velkoformá-
tové èernobílé portréty bývalých pilotù
a leteckých mechani-
kù z Èeskoslovenska,
kteøí pøed 67 lety bo-
jovali za nezávislost
Státu Izrael, jsou do
konce èervence k vi-
dìní v pra�ském Vo-
jenském muzeu ve
Kbelích (poté se pøe-
sunou do Armádního
muzea na �i�kovì).

Pro ty, kdo se na
místo nedostanou, èást
portrétního cyklu z let
2013�2014 fotografky
PAVLÍNY SCHULTZO-
VÉ s doprovodným
textem historièky a po-
litolo�ky IRENY KAL-
HOUSOVÉ pøedstavu-
jeme. 

O práci na nìm fotografka øíká:
�Ka�dé setkání bylo jiné, v�ichni nás
pøijali velmi pohostinnì. 

Ne v�dycky bylo jednoduché dostat se
na téma, které nás zajímalo, a já ti�e
smekala pøed historiky a dokumentaris-
ty. Parma mi tøeba tøi hodiny vyprávìl
o bojích na východní frontì, o tom jak se
boøili v závìjích snìhu cestou do Buzu-
luku. Pøitom jsme popíjeli kávu a venku
svítilo sluníèko a celé to znìlo neskuteè-
nì. U Grossmannù to zas bylo, jako
bych pøijela k rodièùm na chalupu. Ma-
nor mi øekl, at� si vezmu plavky, �e mají
v Achuzat Poleg bazén. Z toho ale nako-
nec se�lo, proto�e bìhem války v létì
2014 bazén nakonec zavøeli � senioøi
nechtìli kvùli varovným sirénám pøestat
plavat. 

V dokumentu Èeská køídla nad Sio-
nem zaznìlo, �e dne�ní divák si stì�í do-
vede takové osudy pøedstavit, nato� aby
takový �ivot pro�il. Jsem moc ráda, �e
jsem mìla pøíle�itost ,wingmeny� poznat
a uvìdomit si, �e spousta vìcí v �ivotì
není samozøejmost. V�em zúèastnìným
patøí mùj velký dík za ochotu a trpìli-
vost, kterou se mnou mìli.�                am

U� jako malý chlapec snil HUGO MA-
ROM (pùv. jm. Hugo Meisel) o tom, �e se
jednou stane pilotem. Narodil se v roce
1928 v Brnì. Spolu s bratrem se zachránil
pøed nacistickou perzekucí díky tomu, �e

rodièe vyu�ili aktivi-
ty Nicholase Wintona
a odeslali oba souro-
zence do Velké Britá-
nie. Z Èeskosloven-
ska odjeli posledním
vlakem, který se po-
daøilo pøed uzavøe-
ním hranic vypravit.
V Anglii pro�el Hugo
vojenskou pøíprav-
kou se zamìøením na
letectvo. Po návratu
domù zjistil, �e jeho
rodièe zahynuli v na-
cistických vyhlazo-
vacích táborech.

V Èeskoslovensku
Hugo pokraèoval ve
studiu se zamìøením
na motorové in�e-

nýrství. Bìhem studia byl osloven zástup-
ci Palestinského úøadu v Praze s nabídkou
zúèastnit se pilotního kurzu rodícího se
izraelského letectva, který probíhal
v Olomouci. Bìhem leteckého tréninku
potkal svou budoucí �enu Martu, která
sama pøe�ila �oa a procházela výcvikem
na øidièku nákladních vozù. Po svatbì
spolu v roce 1949 odjeli do Izraele. Jako
nejlépe hodnocený absolvent leteckého
kurzu nastoupil Hugo do izraelského le-
tectva, stal se jedním z nejzku�enìj�ích
pilotù a byl pový�en na dùstojníka. Po od-
chodu z armády vyu�il svých zku�eností
a zalo�il firmu, která se zamìøovala na
projektování leti�t�. Jeho práce ho zavedla
také do USA, Panamy, Guatemaly, Para-
guaye a �výcarska. Hugo má dva velké
koníèky � navrhování �perkù a vaøení.
Jak sám øíká: �Jsem pravdìpodobnì nej-
lep�í kuchaø mezi piloty a zcela jistì nej-
lep�í pilot mezi kuchaøi.�

AVRAHAM HAR�ALOM (pùv. jm. Adam
Fridberg) se narodil v roce 1925 v pol-
ském mìsteèku Pru�any (dnes v Bìlorus-
ku) blízko hranic s Ruskem. Kdy� v roce
1941 zaèala nacistická okupace východ-

ního Polska, byla Avrahamova rodina nej-
prve uvìznìna v ghettu v Pru�anech
a v roce 1942 poslána do vyhlazovacího
tábora Osvìtim. Rodièe a bratr byli za-
vra�dìni krátce po pøíjezdu do tábora
smrti. Avraham se z Osvìtimi pokusil
dvakrát utéct, ale bez úspìchu. Na konci
války, kdy byla èást vìzòù pøevá�ena do
Buchenwaldu, vyu�il pøíle�itost a vysko-
èil z vlaku. Podaøilo se mu dostat do Pra-
hy, kde nalezl útoèi�tì u èeské rodiny.
V roce 1945 se pøipojil k bojùm bìhem
Pra�ského povstání. Jako aktivní úèastník
bojù získal nárok na èeskoslovenské ob-
èanství. Vzhledem k tomu, �e se Pru�any
po válce staly souèástí Sovìtského svazu,
rozhodl se Avraham zùstat v Praze. Na-
stoupil jako student na ÈVUT, kde byl
osloven zástupci Palestinského úøadu
v Praze. Pøesto�e se v té dobì nepova�o-
val za sionistu, rozhodl se vstoupit do pi-
lotního kurzu a pomoci novì zalo�enému
�idovskému státu obstát ve válce za nezá-
vislost. Z osobních dùvodù byl z pilotní-
ho kurzu pøelo�en do kurzu leteckých
mechanikù. Do Izraele pøi�el v roce 1949,
tedy po komunistickém pøevratu v Èesko-
slovensku, a u� se rozhodl zùstat. Po
ukonèení slu�by v izraelské armádì zalo-
�il spoleènost Ariel, která se specializova-
la na elektrické instalace.

Ariel se stal jednou z nejvýznamnìj�ích

spoleèností v tomto oboru v zemi. Firma
získala zakázky na elektrických instalacích
na Ben Gurionovì leti�ti, v Národním di-
vadle Habima v Tel Avivu, Weizmannovì
institutu v Rechovotu a pøi výstavbì sema-
forù v Izraeli, Ji�ní Africe, Etiopii, Ugandì
a Íránu. Ve svých zaèátcích pou�ívala fir-
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PORTRÉTY MU�Ù S KØÍDLY
Vojenské muzeum ve Kbelích 
pøedstavuje pøíbìhy izraelských leteckých veteránù

Avraham Har�alom.

Hugo Marom.



ma Ariel souèástky od jiných dodavatelù.
Od 70. let minulého století zaèala s vlastní
výrobou, kterou vyvá�ela do Evropy, USA
a Afriky. Ani jako úspì�ný podnikatel se
Avraham nevzdal snu o létání. Získal pilotní
licenci a dodnes létá svým vlastním letadlem.

JEHUDA MANOR (pùv. jm. Petr Munk) se
narodil v dobøe situované rodinì ve Frýd-
ku-Místku, která patøila k zakladatelùm
prosperujícího textilního prùmyslu v mo-

ravskoslezském regionu. Válku pøe�il
v Palestinì u svého strýèka. Po válce se
z Terezína vrátila jen jeho matka, otec byl
zavra�dìn v Dachau. Dva roky musel Je-
huda spoøit na zpáteèní lístek do Èeskoslo-
venska, kam se vrátil a� v roce 1947. Díky
pøíbuzné, která �ila ve �výcarsku, dostal
Jehuda nabídku ke studiu na presti�ní ku-
chaøské �kole. Ve stejné dobì ale zaèal pra-
covat pro Palestinský úøad v Praze, který
vyhledával dobrovolníky pro pilotní kurzy.
Hledali mladé mu�e, z nich� mnozí se
teprve nedávno vrátili z koncentraèních tá-
borù. Jehudova matka nebyla z práce své-
ho syna pøíli� nad�ená. Vyèítala mu, �e tito
chlapci s velkým �tìstím pøe�ili válku
a zase by mìli riskovat své �ivoty. Jehuda
matce slíbil, �e na mladé rekruty dohlédne.
Jak ale je�tì dnes smutnì dodává, zabránit
tomu, aby mnoho z nich nepøi�lo o �ivot
u� pøi samotném výcviku, se mu stejnì ne-
podaøilo. Sám Jehuda se nakonec vzdal
slibné kariéry kuchaøe a místo do �výcar-
ska odjel do Olomouce, kde také nastoupil
do leteckého kurzu. V roce 1948 se vrátil
do Izraele a vstoupil do izraelského letec-
tva, kde slou�il deset let jako vojenský le-
tecký instruktor. Pozdìji se stal jedním

z prvních raketových in�enýrù v Izraeli
a jako dùstojník ve vojenském programu
pomáhal budovat izraelský raketový prù-
mysl, který dnes patøí ke svìtové �pièce.

JEHUDA PARMA (pùv. jm. Leopold Presser)
se narodil v roce 1922 v polské Jasienici
blízko èeskoslovenských hranic. Spolu
s rodièi se brzy po narození odstìhoval do
Èeského Tì�ína. Po mnichovské dohodì
v záøí 1938 se rodina Presserù pokusila vy-
stìhovat do Palestiny. Jako mnoha dal�ím
�idùm ve stejné dobì se jim ale nepodaøilo
získat víza. Krátce po zahájení okupace
Polska nacistickým Nìmeckem 1. záøí
1939 byl Jehuda spolu se svým bratrem in-
ternován v koncentraèním táboøe blízko
hranic se Sovìtským svazem. Podaøilo se
jim utéci, ov�em vzápìtí byli chyceni
a spolu s dal�ími uprchlíky posláni do gu-
lagu, kde byly podmínky èasto podobné
jako v nacistických koncentraèních tábo-
rech. Po napadení Sovìtského svazu hitle-
rovským Nìmeckem v roce 1941 narùstal
diplomatický tlak po�adující propu�tìní
èeskoslovenských vìzòù z gulagù. Sovìt-
ský svaz také souhlasil se vznikem èesko-
slovenské vojenské jednotky na svém úze-
mí. Jehuda a jeho bratr se rozhodli k této
jednotce pøipojit. Pøi cestì pøes rozsáhlé
území Ruska málem pøi�li o �ivot, nako-
nec ale narukovali do èeskoslovenské ar-

mády. Jehuda bojoval v bitvì u Sokolova
a jako prùzkumník se zúèastnil i dal�ích
významných bojù na východní frontì. Po
válce zaèal pracovat ve vojenské kontra-
rozvìdce. V roce 1948 se stal asistentem
komisaøe pro akci �Dùvìrné Izrael� na
èeskoslovenském ministerstvu obrany.

Koordinoval dodávky zbraní z Èeskoslo-
venska do Izraele a organizoval kurzy pro
vojenské piloty, techniky a para�utisty. Po
komunistickém pøevratu v únoru 1948 se
vzhledem k narùstajícímu antisemitismu
rozhodl v roce 1949 pro odchod do Izraele.
Zde se stal policejním dùstojníkem.

MO�E TIRO� (pùv. jm. Moj�í� Weiner) se
narodil v roce 1928 ve slovenské obci Be-
hynce nedaleko Nitry. Po nacistické oku-

paci Èeskoslovenska v bøeznu 1939 a vy-
hlá�ení fa�istické Slovenské republiky byl
Mo�e ji� na podzim toho roku deportován
v jednom z prvních transportù �idù, který
smìøoval do polského Niska nad Sanem.
Spoleènì s otcem se mu podaøilo utéci do
Sovìtského svazu. V roce 1942, v pou-
hých 14 letech, narukoval do èeskosloven-
ské vojenské jednotky pod vedením ge-
nerála Ludvíka Svobody v Buzuluku.
Zúèastnil se mnohých klíèových bitev na
východní frontì a podílel se také na osvo-
bození Èeskoslovenska. Po válce studoval
dva roky na �kole pro letecké mechaniky
v Liberci. Tou�il odjet do Palestiny, ale ne-
chtìl opustit svého otce. Souhrou neuvìøi-
telných okolností a náhod se do Izraele do-
stal ilegálnì v roce 1947. Jako vyuèený
letecký mechanik, který navíc znal letou-
ny, je� pøicházely z Èeskoslovenska, byl
brzy povolán k vojenskému letectvu. Slou-
�il u proslulé 101. perutì, ve které se speci-
alizoval na bojové letouny Avia S-199. Po
odchodu z armády zaèal Mo�e pracovat
pro Israel Aircraft Industries, kde se stal
�éfem oddìlení leteckých mechanikù.
V 80. letech 20. století zaèal pracovat v ob-
chodním oddìlení ministerstva obrany.
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Jehuda Manor. Mo�e Tiro�.

Jehuda Parma.



V prvním podzemním patøe nové budo-
vy Muzea umìní v Tel Avivu je a� do
5. øíjna pøístupna výstava práce grafika,
návrháøe a ilustrátora Otte Wallishe. Je
nazvána Tváø zemì a národa a pøedsta-
vuje prùøez díla tohoto autora, jen� od
30. let minulého století ovlivòoval my�-
lení i ka�dodenní vkus obyvatel Izraele.
Jedná se o první samostatnou výstavu
jeho prací, je� muzeu daroval a zapùjèil
jeho syn Eri Wallish, pøipravila ji kurá-
torka Emanuela Calò a pro náv�tìvníka
ze støední Evropy má zvlá�tní kouzlo. 

ZNOJMO, VÍDEÒ, PRAHA, 
PALESTINA, IZRAEL
Otte Wallish (pùv. jm. Walisch, nìmec-
ké pøíjmení si pozdìji v Palestinì zmì-
nil) se narodil roku 1906 ve Znojmì.
Studoval na vídeòské akademii výtvar-
ných umìní a poté si v Praze otevøel
grafické studio. Od poèátku byl úspì�-
ný, spolupracoval napøíklad s filmovým
studiem Barrandov, pro které vytvoøil
plakát ke komedii Karla Lamaèe Dobrý
tramp Berná�ek (1933). Wallish byl pøe-
svìdèený sionista, jako aktivní èlen sio-
nistické organizace Techelet Lavan a �i-
kovný grafik dostal za úkol vydávání
letákù a dal�ích tiskovin hnutí. U� v Pra-
ze spolupracoval s �idovským národ-

ním fondem (Keren kajemet le-Jisrael,
KKL) se sídlem v Berlínì a �idovskou
spojenou výzvou (Keren ha-jesod), pro
obì organizace vytváøel plakáty, stejnì
jako pro tìlocviènou jednotu Makabi.
Roku 1929 vytvoøil v Praze pro KKL
propagaèní obrázkovou publikaci ABC:
Ein Bilderbuch a pomáhal s organizací

a propagací sionistických kongresù.
Roku 1934 odjel do Palestiny, jeho �ena
ho následovala o rok pozdìji. 

Usadil se v Tel Avivu, studio si zaøí-
dil na ulici Nachalat Benjamin, na dnes
oblíbené pì�í zónì pár krokù od trhu
Karmel. Wallish emigroval v rámci

páté alija, k ní� patøila øada kvalitních
grafikù, návrháøù a tiskaøù, kteøí prchali
z nacistického Nìmecka a do nové
zemì pøinesli nejen svùj um, ale také
techniku. Jedním z jejich hlavních polí
pùsobnosti se stalo navrhování pouliè-
ních plakátù. Ty byly v mandátní Pales-
tinì levným a úèinným, a proto velmi
roz�íøeným zpùsobem, jak upozornit na
aktuální problémy (pøedev�ím vzrùst
arabského odporu vùèi �idovským pøi-
stìhovalcùm) èi jak propagovat nové
(�idovské) výrobky. Velký zájem po-
zvedal grafickou úroveò plakátù, zvy-
�oval dùraz na jejich vizuální pøita�li-
vost a èitelnost.

Otte Wallish patøil k tìm nejlep�ím.
Od poèátku pracoval na dvou rovinách:
jako propagátor sionistické my�lenky
a jako návrháø pøedmìtù zamìøených
na výrobky v�ední potøeby. Vytváøel
srozumitelné, výrazné a typograficky
modernisticky pojaté plakáty. Jejich ba-
revnost a jasná jednoduchá linie pøipo-
mínají Josefa Èapka èi Franti�ka Zelen-

ku, typografie odpovídá Teigeho pøed-
stavì písma zbaveného dekorativnosti
a akademismu. Sionistický návrháø rád
pou�íval i kolá�, oblíbenou techniku
èeských surrealistù: kombinoval napøí-
klad fotografie galilejské krajiny se stá-
dem ovcí s grafickou barevnou èástí
s textem, vyzývajícím k osídlování Ga-
lileje; snímek chlapce pijícího mléko
od Tnuvy vsadil do obrázku láhve.

SIONISMUS, BIBLE, MODERNA
Jako sionista vytváøel Wallish propagaè-
ní plakáty pro KKL a Keren ha-jesod:
výzvy ke sbírkám pro výkup pùdy ve
Svaté zemi (ostatnì i obrázek na slavné
modré plechové pokladnièce pochází
z Wallishova plakátu), proklamace typu
�Keren ha-jesod zaseje, �idovský národ
sklidí�, plakáty propagující zbo�í z �i-
dovských farem èi plakáty pro sionistic-
ké kongresy, k podpoøe nelegální alija
bìhem války a k volání po vstupu do
øad jednotek britské armády, bojující na
Blízkém východì. Po skonèení války to
byly plakáty upozoròující na osud �idù
v uteèeneckých táborech, kteøí èekali na
mo�nost odjet do Palestiny. 

Ve 20. a 30. letech se konala v Pales-
tinì øada výstav, jejich� cílem bylo
pøedstavit �ivot ve Svaté zemi, tamní
�idovskou komunitu a její aktivity. Tyto
expozice získaly i mezinárodní ráz,
kdy� se v dubnu 1929 uskuteènil v Tel
Avivu veletrh, jeho� se úèastnily i za-
hranièní spoleènosti, které spolupraco-
valy s místními firmami. Pro velký ús-
pìch následovaly dal�í veletrhy: ten
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SIONISMUS SKRZE MODERNU
O výstavì Otte Wallishe v Muzeu umìní v Tel Avivu

Plakát pro �idovský národní fond (KKL), 1939.

Obálka bro�ury Turista, 1934.

Mám také rád mléko od Tnuvy, kolá�, 1960.



nejvìt�í se konal roku 1934 a Wallish
navrhl �idovský pavilón. Roku 1934
pracoval pro berlínskou výstavu Zemì
izraelská � zemì �idù, je� byla instalo-
vána na rùzných místech ve mìstì
a mìla jasné poselství:
poskytnout co nejvíce
informací o emigraci
z nacistického Nìmec-
ka. Podílel se také na
velké propagaèní pu-
tovní výstavì Bojuj
a pracuj, tváø zemì
a národa, která vznikla
v Tel Avivu roku
1943, odtud se pøenesla
do Haify, Jeruzaléma,
Johannesburgu, New
Yorku, Basileje a nako-
nec do Mexika. 

Wallish dokázal kom-
binovat funkcionalistic-
ké pojetí a tradièní biblické motivy
a symboliku: v modrobíle pojatém pla-
kátu pro KKL z roku 1935 vidíme mini-
malisticky zobrazený telavivský pøístav
a pod ním citát z Izajá�e: �Tvé brány zù-
stanou stále otevøeny� a výzvu k imigra-

ci �idù do mandátní Palestiny. Na pla-
kátu propagujícím ovèí sýr ústøedního
dru�stva Tnuva stojí statný prùkopník
v postoji biblického pastevce nad stá-
dem oveèek a do dvou kusù sýra jsou
vyra�ena výrazná �nakrojená� písmena. 

V letech budování státu svými opti-
mistickými a vtipnými plakáty pomá-

hal propagovat a rozvíjet první státní
instituce: pøedev�ím izraelskou po�tu,
dopravu (zejména námoøní), zdravot-
ní slu�bu, vodárenské slu�by (plakáty
vodárenských vì�í, které byly vní-

mány jako symboly
národního obnovení
a základní kámen sio-
nistického projektu)
a hlavní potravinové
výrobce a distributory
� dru�stva Tnuva
a Osem. 

DEKLARACE 
NEZÁVISLOSTI 
A DOAR IVRI
V kvìtnu 1948 byl
Otte Wallish po�ádán
o to, aby vytvoøil ná-
vrh �sínì nezávislos-
ti�, plánované pro

slavnostní prohlá�ení (v budovì Tela-
vivského muzea na Rothschildovì
bulváru è. 16), i svitku, na který mìla
být vepsána Deklarace nezávislosti Iz-
raele, vèetnì návrhu kaligrafického
øe�ení. Nad textem deklarace se ale
rozpoutala tak vá�nivá debata, �e na
grafický návrh nezbyl èas a David
Ben Gurion nakonec prohlá�ení nezá-
vislosti 14. kvìtna 1948 neèetl ze svit-
ku, ale z vlastnoruènì psaných pozná-
mek; oficiální dokument byl vytvoøen
a podepsán pozdìji. Wallish pro nìj
zvolil typ písma, jím� byla psána re-
nesanèní Tóra z 16. století, svitek byl
psán ve tøech dílech, které byly spoje-
ny dohromady.

V bøeznu 1948 dostal Wallish za
úkol navrhnout první izraelské po�-
tovní známky. Stalo se to za dramatic-
kých okolností, nebot� �idé se dozvì-
dìli, �e Britové hodlají
pøi odchodu ze zemì
znièit zásobu mandát-
ních známek � známky
nového (oficiálnì je�tì
neexistujícího) státu
tedy musely být pøipra-
veny bleskovì rychle
a potají. Wallish, který
úkol pøijal (poté, co ho
dva jiní grafici odmít-
li), prý známky navrhl
bìhem 24 hodin. Inspi-
roval se pro nì starovì-
kými �idovskými min-

cemi, a jeliko� nový stát v dobì kres-
by návrhu nemìl název, nesly jen
oznaèení Doar ivri (Hebrejská po�ta).
První �toèky se podaøilo vytisknout
den pøed vyhlá�ením nezávislosti.
Wallish pozdìji navrhl øadu dal�ích
známek s rùznými motivy.

První izraelské mince byly ra�eny
a� na podzim 1948. Na základì návr-
hu numismatické spoleènosti pro nì
Wallish zvolil symbol Zemì izraelské
� hrozen vína � podobný tomu, jen�
byl na mincích z doby Bar Kochbova
povstání. Na výstavì jsou vystaveny
i jeho (nerealizované) návrhy izrael-
ské vlajky, státních symbolù a policej-
ních znakù.

Expozice Wallishova neuvìøitelnì
rozmìrného a rozmanitého díla má
pro náv�tìvníky z Èech zvlá�tní kouz-
lo: jeho plakáty pøipomínají støedoev-
ropskou pøedváleènou atmosféru, jak
ji známe z dìl dobových umìlcù,

kni�ních obálek a fil-
mù, tak�e mu rázem
�zdomácní� i sionistic-
ká tematika. Je zajíma-
vé pozorovat, jak se
jeho grafiky, je� byly
tolik ovlivnìny evrop-
skou modernou, staly
souèástí kulturní kraji-
ny nové zemì. A dle
zájmu, jej� výstava
vzbuzuje, jsou si Wal-
lishova významu Izra-
elci dodnes vìdomi.

ALICE MARXOVÁ
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Plakát na podporu 21. sionistického kongresu, 1939.

Nakupujte u Osemu, to je správná volba, 1960.

Jezte ovèí sýr z dru�stev Tnuva, asi 1938.

Èerstvý kapr je jen od Tnuvy, 1947.



Kdy� se v roce 1909 z iniciativy Aki-
vy Arje Weisse a jím zalo�eného sta-
vebního sdru�ení Agudat bonej batim
konalo na druhý den svátku Pesach lo-
sování, které urèilo, jaký pozemek ze
zakoupené pís-
èité pùdy na
pobøe�í nedale-
ko Jaffy pøipad-
ne ka�dé ze 66
rodin, je� tehdy
Agudat bonej
batim vytváøe-
ly, byla tu vize
moderního vel-
kého mìsta,
píseèné duny
a touha vybu-
dovat místo, ve
kterém by se
�idé cítili bez-
peènì a doma.
Bìhem jednoho
století se vize
stala skuteènos-
tí, která daleko
pøedstihla i ty
nejsmìlej�í nadìje, je� si �stavitelé
domù� mohli dìlat. Dne�ní Tel Aviv je
rozsáhlé, výstavné, �ivé a stále se pro-
mìòující velkomìsto, ve kterém se,
i kdy� to zní vzhledem k jeho stáøí èi
spí�e mládí dost neuvìøitelnì,
nachází mnoho památek a po-
zoruhodných staveb. Ty za-
chycují a dokládají jak historii
izraelského ji�uvu, osídlení,
tak i jednotlivá období, který-
mi zemì (a od roku 1948 Stát
Izrael) ve 20. století prochá-
zela a nadále prochází. 

BAUHAUS 
Po architektonicko-urbanis-
tické stránce jsou nespornì
nejzajímavìj�í ètvrti postave-
né ve 20., 30. a 40. letech
v takzvaném mezinárodním
stylu architekty, kteøí pøed-
tím, ne� se uchýlili do teh-
dej�í Palestiny, v Evropì spo-
luvytváøeli architektonický
stylu Bauhausu nebo jím byli

ovlivnìni. V novém prostøedí pøizpù-
sobili moderní tendence evropského
funkcionalismu a konstruktivismu
místním podmínkám a potøebám rych-
le se rozrùstajícího mìsta. Telavivské

�Bílé mìsto�
zahrnuje dnes
více ne� 4000
památkovì chrá-
nìných budov
a pøedstavuje
nejvìt�í soubor
moderní archi-
tektury tohoto
typu, nachá-
zející se v jed-
nom mìstì.
O jeho hodnotì
vypovídá i to, �e
je od roku 2003
zaneseno na
seznam svìto-
vého dìdictví
UNESCO. 

Nelze si ov-
�em pøedstavo-
vat, �e se jedná

a nìjaký strnulý a muzeální skanzen.
Právì naopak, nejvìt�í koncentrace
tìchto domù je v �ivých rezidenèních
i obchodních èástech mìsta, v okolí
velkých telavivských bulvárù Dizen-

goff, Rothschild, Chen a Nordau.
Také rechov Zeitlin, kde sídlí èeská
ambasáda, spadá do chránìné zóny
a její budova vykazuje v�echny pod-
statné znaky, na kterých je styl Bau-
hausu zalo�en: ètvercové a obdélníko-
vé formy, støídmá fasáda a ve vnitøním
uspoøádání dùraz na funkènost, jedno-
duchost, otevøenost do ulice a u ka�-
dého bytu prostorné balkony, tak vel-
ké, �e bychom je u nás pova�ovali
spí�e za terasy. A k tomu rovná støe-
cha, která èasto roli terasy také plní.

Od ambasády je to k moøi a krás-
ným telavivským plá�ím, které lemuje
promenáda Herberta Samuela, pojme-
novaná po prvním vysokém britském
komisaøi v mandátní Palestinì (pochá-
zel z �idovské rodiny a sympatizoval
se sionismem), tak dvacet minut pì�-
ky. Jde se pøímo po rechov Frishman,
která je více ménì celá ve stylu Bau-
hausu. Asi v polovinì cesty odboèuje
doprava rechov Israelis, která je krás-
nou ukázkou funkèních a nijak pozdì-
ji neupravovaných domù z tohoto ob-
dobí. 

TELAVIVSKÉ BULVÁRY
V této oblasti mìsta se ov�em dá zajít
prakticky kamkoli, pokud máme zá-
jem o Bauhaus a jeho telavivskou po-
dobu. Z námìstí Jicchaka Rabina, do
nìho� rechov Zeitlin ústí, se dáme tøe-
ba po Chenovì bulváru, co� je zvlá�t�
výhodné v horkých dnech. Tato dlou-
há tøída je takøka bez provozu, dopra-
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Tel Aviv sto let po zalo�ení a co ho vytváøí

Sderot (bulvár) Rothschild je obklopen stavbami ve stylu Bauhausu. Foto Ron �o�ani.

Azrieli centrum patøí k novým dominantám mìsta.



va je vedena vpra-
vo a vlevo, zatím-
co uprostøed je ve
dvou øadách alej
vysokých starých
platanù, dostatek
místa pro chodce,
cyklisty i dìti
a hlavnì � stín.
Nejmenuje se, jak
by se mohlo zdát
po nìjakém èín-
ském sionistovi,
ale po izraelském
národním básní-
kovi Chajimu Na-
chmanovi Biali-
kovi, který bývá
zkratkou Chen ta-
ké oznaèován. Bul-
vár nás pøivede a� k rozsáhlému pro-
stranství s Mannovým auditoriem
a budovou divadla Habima. 

Pøejdeme ho a pøed sebou máme
dal�í a nejvìt�í bulvár ve mìstì, sde-
rot Rothschild.

Obèas bývá srovnáván s paøí�ským
Champs-Élysées, ale to se dìje k jeho
(Rothschildovì) �kodì. Je sice trochu
venkov�tìj�í, ale na rozdíl od proslulé
paøí�ské avenue patøí ta telavivská
mnohem víc chodcùm, cyklistùm, dì-
tem a vùbec obyvatelùm mìsta. I kdy�
patøí k nejdra��ím adresám ve mìstì,
kávu a zákusek si tu v mnoha kioscích
a kavárnièkách mù�e dát ka�dý. A ja-
kou kávu! 

Co do Bauhausu je to vùbec ráj. Na
v�echny strany od Achad Haam po
ulici Jehuda Halevi a èasto i dál je
mno�ství ulic, uli-
èek a malých ná-
mìstí, kde si víc
ne� na velkých
bulvárech uvìdo-
míme, �e aèkoli
budovy postavené
v mezinárodním
stylu vycházejí ze
spoleèného názo-
ru na dùm a jeho
funkci, nejedná se
o �ádné prefabri-
káty. Skoro ka�dý
dùm má nìco, co
ho individualizuje
a mírnì odli�u-
je od ostatních.

V tom je mo�ná
jedno z tajemství
harmonického cel-
ku, který dohro-
mady vytváøejí
a tak se diamet-
rálnì vzdalují
bì�né systemati-
zované zástavbì.
Tím dal�ím je pak
mìøítko � vlastnì
nikdy se nejedná
o rozlehlé èi vý�-
kové stavby, mì-
øítko odpovídá
èlovìku a jeho
potøebám indivi-
duálního bydlení.
V �ádném mìstì
jsem nevidìl krás-

nìj�í balkony a terasy ne� právì tady.
Jinak je na Roth-

schildovì bulváru
dùm èíslo 16, kde
bydlel první sta-
rosta mìsta Meir
Dizengoff a kde
byla v roce 1948
vyhlá�ena nezávis-
lost Izraele. Sám
starosta Dizengoff
má svùj vlastní
bulvár a také své
námìstí, Kikar Di-
zengoff. S fontá-
nou uprostøed je
v centru dal�ího
velkého komplexu
staveb mezinárod-

ního stylu a také se tady ka�dé úterý
a v pátek koná ble�í trh se skvìlou at-
mosférou a obèas i zajímavými vìc-
mi v nabídce. Ov�em � smlouvat se
musí.

STAVBY A LIDÉ
Tenhle èlánek nemá prùvodcovské
ambice. Chce jen pøipomenout, jak
pøíjemné a zajímavé je chodit sem
a tam po Tel Avivu a v�ímat si lidí
i staveb, je� ho vytváøejí. Dalo by se
mluvit o dal�ích místech, o trhu Kar-
mel a vedlej�í Nachalat Benjamin,
o nejstar�í ètvrti Neve Cedek, která se
postupnì probouzí ze zapomnìní a u�
nehrozí, �e její domky budou zbourá-
ny a nahrazeny novostavbami, o re-
chov Bialik s básníkovým domem
a starou telavivskou radnicí, o Masa-

rykovì avenue, která plynule pøechází
do tøídy Krále Jiøího (to zní, jako by to
bylo na Vinohradech) a o mnohém
dal�ím. Nejlep�í ale je zabalit si kuføík
a strávit nìjaký èas v Tel Avivu, nejlé-
pe bez velkých plánù a ambicí. 

Lidé tu samozøejmì mají také své
starosti a trápení, tak jak je tomu v�u-
de na svìtì a vzhledem k nepøátelství,
které mìsto i zemi obklopují, jich
mají zøejmì i víc. Ale ta vùle k �ivotu,
která je v tomto mìstì v�udypøítomná
a která se za sto let jeho trvání nevy-
tratila a obklopuje vás na ulicích na
ka�dém kroku, to je nìco, co je stejnì
pozoruhodné a cenné jako stavby Bí-
lého mìsta. �idé se tu mohou plným
právem cítit bezpeènì a doma.

TEXT A FOTO JIØÍ DANÍÈEK
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Zajímavý dùm v ulici Ha�oftim.

Sderot Chen, pojmenovaný po Ch. N. Bialikovi.

Prostranství u divadla Habima s Mannovým auditoriem v pozadí.



Mùj otec byl nerudný, chmurný mu�,
prudký a vznìtlivý. Vìt�inu svého �ití
se tváøil nasupenì, jako kdy� v nìm
doutná podezøení ohlednì v�ech lidí na
svìtì. Jinak byl velmi citlivý èlovìk,
brouèka by neza�lápl.

Zdìdili jsme to.
Synek se vèera trousil parkem domù

v de�ti, a jak je jeho zvykem, vracel �í-
�aly z cest zpátky na záhony, aby se
mohly zahrabat.

Napadlo ho pøi té prá-
ci, �e by mohl jednu
pøinést jako dárek na�í
africké drápalce. Vzít
�ivou by mu v�ak svì-
domí nedovolilo, na-
stalo tedy dilema, jak
nezkrátit �í�ale �ivot,
a �ábu potì�it. Syn od-
povìdnì tápal parkem
a� do chvíle, kdy obje-
vil nìkde v rohu chcípá-
ka, o kterém usoudil, �e
nevydr�í. Ale pøesto se s �í�alou je�tì od
domu vrátil, aby ji smìnil za jinou, pro-
to�e za chùze získal dojem, �e o�ila.

�Nejhor�í chvíle jsem pro�il a� ve vý-
tahu,� vykládal doma vzru�enì, �kdy�
mì �imrala v dlani. Tam jsem si pøísa-
hal, �e jestli uvidím, �e sebou v akváriu
mrská, vyndám ji a pøenesu do kvìtiná-
èe s hlínou, abych se tam s ní nemusel
vracet v noci zpìt.� 

Dopadlo to dobøe, �í�ala sebou ne-
mrskala. Zato mládenec sebou v noci
mrskal, chcípáèek mu asi vyèítal. Kdy�
jsem druhý den pátrala po obsahu jeho
snù, mávl rukou a svra�til tváø. Zbývá
u� jen podotknout, �e hoch byl plnoletý
a vracel se parkem z rande s dìvèetem.

S brouèky v�ak pøicházel tatínek do
styku málokdy. S lidmi èastìji. A ti jeho
výhru�nou mraènost �patnì sná�eli.

�Na underwoodky nejsou náhradní
souèástky,� vzdychá �éf opravny nad
mým psacím strojem. �Nìco upadlo,
zlomí se to, nám se to nezdaøí spravit,
a jak vás tak vidím... bude zle.�

Zdìdìný výraz po tatínkovi mluví
sám za sebe.

Zarámovaný mu� nad tatínkovým lo-
�em se tváøí obdobnì.

Byl to mùj dìdeèek, jeho� rodièe ne-
vyhlí�eli nijak optimistiètìji, jak doklá-

dají snímky v rodinném albu. Pra-pra-
rodinu ji� na fotografiích nemáme, ale
umím si pøedstavit, co bych vidìla. Zdá
se, �e èlenové rodu si pøedávali zasmu-
�ilost jako �tafetu� chmurné a mlèenli-
vé poselství sahající kamsi zpìt.

Kdy� se tatínek mraènì objevil v uli-
cích, kamarádi si pøestali hrát. �Není
zlej?� �eptali úèastnì. Sousedky, co si
�pitaly novinky dole v baráku, se pøi

spatøení otce rozpomnì-
ly, �e mají doma práci,
a ta, co drbala nahoøe
s mojí maminkou, si pøi
otcovì dusném pozdra-
vu uvìdomila, �e bydlí
v pøízemí. Tatínek si od-
lo�il, sedl za stùl, chvíli
je�tì nepøátelsky pozo-
roval dveøe, kam �ena
zmizela, pohlédl na
matku a hlasem, jemu�
odpadly dvì tøetiny pù-
vodní chmury, zahuèel:

�Co je k veèeøi, Ïulo?� 
�enu miloval.
Maminka byla mírná, slunná, tolerant-

ní, �ensky okrouhlá, mìla blond vlasy�
mìla v�echno to, co tatínkovi chybìlo
a co mìl rád. Èernovlasé �enské, hluèné
a výbojné, jako byl on sám, bytostnì ne-
sná�el. Pøesnì taková jsem byla já.

Proto kdy� snìdl polévku, zeptal se
trudnì maminky: �Kde je ta nána? Kde
lítá?�

Chudák. Pùvodnì se prý na holèièku
moc tì�il. Nevím, proè pøedpokládal, �e
budu celá maminka.

Já jeho zálibu v plavých, poddajných
bytostech také sdílela a domù jsem vo-
dila vysoké, pøekrásnì vybledlé chlapce
s �edomodrýma oèima. Oba pak nad
nimi kroutili hlavou a øíkali: �Ta holka
má smùlu�� Maminka �ila v domnìní,
�e mu�ský má vypadat jako tatínek,
a ten si to myslil té�.

Kdyby se maminky nìkdo zeptal, jak
má vypadat krásný mu�, uvedla by èer-
ný vlas, sto sedmdesát tøi centimetrù,
temné, veliké oèi s pochmurnì tklivým
pohledem. Já se v�ak v �ití rovnì� chtì-
la dívat na nìco úplnì jiného, ne� jsem
sama, a abych se tím smìrem pojistila,
vyhlédla jsem si nejkrásnìj�ího mu�e
z vybledlých exempláøù, který v�ak vy-

jma mne nikoho doma neoèaroval. Na
mého slunného, témìø dvoumetrového
chotì hledíval otec s despektem a po
stranì mu pøezdíval �Schönheitl�. Pøes-
to jsem dál s potì�ením smìrovala po-
hled k jeho modrým oèím, a kdy� se
nám po èase narodil syn, moc jsem si
pøála, aby byl jako on.

O Schönheitla jsem bìhem let zase
pøi�la; syna mám. Mìøí sto sedmdesát tøi
centimetrù, má èerný vlas, temné veliké
oèi a kouká jako pohøební bratrstvo.

Vrat�me se v�ak do dob hravých, kdy
jsem jim dosud pevnì visela na krku.

Maminka otci odpovìdìla, �e k veèeøi je
telecí s pórkem a já �e jsem �la nìkam
házet s klukem odvedle.

�S tím vohnutým døevem?� ptal se ta-
tínek. Nemyslel hocha.

�Jo,� kývla maminka. �Kde to zas
vzala, prosím tì? Bude jí dvacet pìt
a lítá po kopcích s bumerangem.�

�Je to lempl,� usoudil otec. �A není
mu pomoci.�

Chvíli pøemý�livì zíral do stìny, za-
tímco matka myla nádobí.

�Ale ten kluk je takovej slu�nej, v�im
jsem si. Spoøádanej a tichej.�

�Proto ho na v�echno ukecá,� vysvìt-
lila matka a otevøela dvíøka kredence.

�Divím se, �e s ní jde,� kroutil otec
hlavou. �Já bych s ní ne�el, s blbou. Ani
do parku� U� jak je vyhastro�ená, pro-
sím tì; svetr ke kolenùm, olysalou jupku
a ma�li v hlavì. Kdo nosí ma�li v dne�ní
dobì! Ani dìti ne.�

�V�echny mají lesklý natupírovaný
helmièky,� øekla maminka.

�Proè jen my musíme mít zrovna ma-
gora?� trápil se otec.

Mùj zpùsob odívání pøiná�el rodièùm tì�-
ké chvilky. Pøi nahodilém setkání v uli-
cích hledìli zbabìle stranou a dìlali, �e
mne nevidí. Kdy� jsem se k nim smìle
hlásila, byli nervózní a pøedstírali spìch.
�Tak ahoj,� volali, �øekneme si to doma.�
Obsah mých slov jim unikal a stále hlída-
li oèima, kdo�e ze známých jde kolem.

Ohlednì svého obleèení jsem mìla
v onen èas, kdy vládlo v obchodech
temné �ero, spoustu dobrých nápadù.

�Co to mìl zas ten jojchl dneska na
sobì?� zeptal se otec matky zhnusenì.
�Je�tì�e jsem se staèil schovat, aby ke
mnì nepøi�la.�

�Dneska�?� Maminka uèinila mlha-
vé gesto rukou. �Ustøihla si rukávy od
svetru a pøi�ila je na kabát.�
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Otec vytøe�til zrak a zùstal stát. Ne-
smysl byl tak veliký, a� ho svým rozmì-
rem omámil. 

�Je t o h l e mo�ný?� zeptal se. 
�Od kabátu�,� øíkal pomalu, ��ke

svetru.�
�Obrácenì,� øekla maminka. �Ale to

má� fuk.�
Chvilièku oba mlèeli.
�Øekni mi, Ïulo,� pronesl pak tatí-

nek, �napadlo by to nìkdy tebe?�
Maminka se dívala chvíli na kredenc

a neøekla nic.
Otec vstal, potøásl hlavou a pro�el se

kuchyní. Znovu se vrátil, sedl si a pode-
pøel dlaní èelo.

�Takovýho lejmocha neudáme,� øekl
ponuøe. �Ten s námi bude furt.� 

Vypadalo to, �e jim vskutku dlouho
vydr�ím. 

Chlapcù jsem mìla hodnì� Co mi
chybìlo? 

�Vodí sem stejný hastro�e, jako je
sama,� zlobil se tatínek. �Vidí� ho?� Mat-
ka vykoukla z okna a ucukla hlavou zpìt.

�No nazdar,� øekla pohasle. Znovu
opatrnì vyhlédla.

�On je ajznboòák?� ptala se.
�Toho by ná� lempl nechtìl, ten by

vypadal normálnì,� øekl tatínek. 
Maminka øekla, �e tu úzkou podlouh-

lou ko�enou bra�nu s dr�adlem
nosívali mu�i na dráze; taky lékaøi
v tom nosili pøístroje � øíkalo se
tomu doktorskej kuføík.

�Pøed pùl stoletím,� øekl tatínek.
�Teï to nosí jen cvok. Lékaøem je
ten slu�nej � jak mu øíkáte...?

�Brázda.�
�Ten jí nevoní� Chodí s tím

snad von?�
O�ivili jsme staré vzácné pøed-

mìty, abychom naru�ili státní �eï.
Lezli jsme po pùdách a køísili za-
pomenuté.

�Co to kouøí divnýho? Von má
fajfku s troubelí, hele!�

Staré dýmky mìly v onen èas také ze-
lenou.

�Troubel je vona,� øekl mùj otec, ��e
sem pøivedla magora.�

�Mnì pøipomíná nìjakýho herce�
Toho, co hrál ve filmu��

�En�pígla,� sdìlil otec. �Chybìjí mu
akorát rolnièky. To bude zase nìjakej vr-
ták z FAMU� Co dìlá, prosím tì?� za-
volal na mne k zrcadlu.

�Sbírá bylinky.�
�Co�e?� køikl tatínek. �Je to snad

pastýø z hor? Sly�elas to nìkdy?� øekl

matce. �Mladej kluk aby� Neptám se
tì, èím jojchluje ve svým volným èase,
ale èím se � i v í!�

Øekla jsem, �e pøesnì nevím, �e je ta-
jemnej, �e hlásá návrat k pøírodnímu �ití.

�Hlásá� návrat...?� proná�el zvolna
otec. Maminku cosi zaujalo je�tì víc.
�Von nemá boty!� vykøikla. �Von tam
stojí bos!�

�No v�dyt�vám øíkám, �e hlásá ��
�No,� øekl odbojnì otec, �tady hlásat

nebude,� �kubl oknem a zavøel ho.
�Nech toho,� doporuèil matce. �Je�tì se
nám bude o nìm v noci zdát. Jestli ho tu
je�tì nìkdy zahlídnu, hodím po nìm ká-
men. Nebo to akvárium, cos pøitáhla,
a stará se o to maminka. Vona si najde
chomouta je�tì vìt�ího, ne� je sama�
Èlovìk by neøek, �e to vùbec jde.�

Pak doporuèil, abych si hledìla syna
docenta Brázdy, jen� jako promovaný lé-
kaø zaujal z dosud pøivedených nejvíce.
Mé námitky, �e je to brýlatý cvalík, smetl,
maminka navíc pøispìla otci úvahou, jak
je dobré mít doma na stará kolena lékaøe.

Oznámila jsem, �e chci na svá mladá
kolena hezouna, a ne kluka, co je men�í
ne� já.

�Ty blbe!� køièel tatínek. �Tak von je
ti malej! Maminka je taky men�í ne�
já� a vadí mi to?!� 

Opomíjela jsem spoustu praktických
vìcí, co� mi umo�òovalo �ít nadlehèe-
nì. Vzru�ovala mne barevná slova, je-
jich rytmus a melodie, a zatímco rodièe
hartusili, �e nic nedìlám, zachycovala
jsem intonaci proná�ených vìt, pøená-
�ela jejich melodické stesky do notové
osnovy. Brodila jsem se hou�tinou po-
znání� Obèas zazáøil nìjaký jasný tón
a jako blesk z nebe rozhoøel svìtlo�
Nosila jsem domù zvíøátka, básnì a ka-
meny, je� mne zaujaly barvou èi tva-
rem.

�Je tady òáká geologická spoleènost?�
ptával se otec. �Já jí ty �utráky vyhodím.
Pøipadá mi jak obecní blázen.�

Vr�ila jsem je v estetická seskupení,
malé i vìt�í, oválné z rozpadlých hra-
deb, sem tam jsem na nì pohodila
uschlý list.

�Proè tyhle mohyly? Jak hroby v pou-
�ti... To je hotovej exodus!�

�Tao je cesta,� odpovídala jsem za
høbetem knih.

Peèovala jsem o du�i i tìlo, chodila
jsem spát sta�ena �irokým pásem a dva-
krát týdnì jsem pila jen vodu.

Le�ela jsem na zádech na podlaze a vy-
mr�t�ovala støídavì levý a pravý bok.

�Válí se jako kùò v prachu,� øíkal tatínek.
Jindy nemìl s pøímìry takové �tìstí.
�Vleze do ka�dý blechárny,� zlobil se

po mé náv�tìvì parních lázní, �tam vle-
ze jen blb.�

�Nech si své pouèování,� volal, kdy�
jsem mu chtìla osvìtlit úèinek vodní
páry, �to myslí�, �e mì oslní� òákou no-
vinou! Tohle existuje od mých mladých
let. Tam chodil u� ná� táta, prosím tì...�

Øekla jsem potì�enì, �e vykládá
o úctì k rodièùm, a sám teï o vlastním
otci mluví vulgárnì.

�Co�e?!� vytøe�til nebezpeènì zrak.
Na mrtvé pøedky byl hrdý.

�Øíkals jasnì, �e do páry chodìj
blbouni... jako tvùj tatínek.�

�Chce� facku?� vymr�til se od
stolu.

�Mami!� zaøvala jsem.
Maminka mezi nás vná�ela klid

a mír; na�e asijské choutky likvido-
vala evropským nadhledem. Situaci
humornì zlehèila, pronesla vìty
útì�né, na jednoho z nás spiklene-
cky mrkla, druhému pøi�lápla nohu
pod stolem, právì kdy� se chystal
k výpadu. Oba jsme mívali pìkný
pocit, �e dr�í právì jen s námi. S ot-
cem jsme bývali bezelstní troubové
a mamince na tu lest skákali.

Jana Herrmannová pracovala v �edesá-
tých letech v redakci deníku Lidové de-
mokracie, kde zveøejnila své první po-
vídky. V období normalizace pracovala
jako sekretáøka a vìnovala se tvorbì
písòových textù. Od devadesátých let
zaèala opìt pøíle�itostnì zveøejòovat fe-
jetony a povídky v rùzných èasopisech
a denním tisku. Na�e ukázka je z první
kapitoly její knihy Rodné hnízdo, která
vyjde v nakladatelství Sefer.

Ilustrace Jiøí Stach.
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Steve Sem-Sandberg (1958) je �védský
novináø a spisovatel, který má k na�í
zemi, v ní� také nìkolik let �il, velice tìs-
ný vztah. O Praze napsal útlou knihu pìti
esejù nazvanou Prag: No Exit (2002),
v ní� se mj. vyznává ze svého obdivu
k Vladimíru Holanovi, Bohumilu Hraba-
lovi, Janu Amosi Komenskému a k pra�-
ské architektuøe (oèa-
rován byl zejména
Kampou, kde bydlel).
A o výrazné èeské osob-
nosti pojednává i po-
slední díl jeho vysoce
cenìného románového
triptychu volnì inspi-
rovaného �ivotními
osudy tøí �en: jmenuje
se Ravensbrück (2003,
è. 2012) a jeho protago-
nistkou je Milena Jesen-
ská. Vynikající novináø-
ka a stateèná �ena, která
byla (a aèkoli o ní vy�la
u� øada samostatných
publikací, mnohdy zøej-
mì stále je) vnímána hlavnì prostøednic-
tvím svých partnerù, o èem� svìdèí kupø.
nedávná anglicky psaná biografie s podti-
tulem Kafka, láska a odvaha.

V Ravensbrücku jsou historická fakta
èerpaná z dokumentù mistrnì pøeklenu-
ta a dotvoøena románovou imaginací
a celá kniha se otevírá druhou svìtovou
válkou, co� je metoda i období, kterým
zùstal autor vìrný i v dal�ích dvou ro-
mánech, které ji� byly pøelo�eny do èe�-
tiny. Nejprve v Chudých v Lod�i (2009,
è. 2011 a 2013), na nich� zaèal pracovat
bìhem pátrání po osudech rodin z pìti
transportù vypravených z Hole�ovic.
Této knihy se u nás prodalo pøes 10 000
výtiskù a Jaroslav Achab Haidler ji
v Èinoherním klubu v Ústí nad Labem
pojal jako monodrama. A pak ve Vyvole-
ných (2014), jejich� nedávné uvedení
pøijel spisovatel krátce po skonèení
kvìtnového veletrhu Svìt knihy do Pra-
hy osobnì podpoøit. Obì prózy toho pøi-
tom mají spoleèného je�tì víc.

VOLBA BEZ VOLBY
Dìj Chudých v Lod�i i Vyvolených se
odehrává v klaustrofobnì uzavøeném
prostoru (tj. v lod�ském ghettu, resp. na

vídeòské klinice Spiegelgrund) v rozme-
zí pouhých pár let, ani� by se cokoli
v textu vysvìtlovalo èi zasazovalo do tzv.
velkých dìjinných událostí. Ètenáøi se
tak skýtá mo�nost pøiblí�it se nìkdej�í
skuteènosti jakoby zevnitø a získat pocit,
jak asi fungoval autoritativní systém tøetí
øí�e. Systém zalo�ený na slepé víøe v hie-

rarchii, v tzv. rasovou
èistotu a v byrokracii,
která v�e pøekrývala
zdáním zákonnosti.

Kniha Chudí v Lod�i
èerpá ze studia mnoha-
tisícistránkové kroniky
lod�ského ghetta a dal-
�ích autentických svì-
dectví a její ústøední po-
stavou je �idovský
star�í Chaim Rum-
kowski, který se ocitl �
slovy historika Lawren-
ce Langera � tváøí
v tváø �volbì bez vol-
by�. Zoufale se sna�il
zachránit �své �idy�,

a proto se rozhodl pro strategii, kterou
pova�oval za racionální, a sám se dobro-
volnì zkompromitoval spoluprací s na-
cisty. Otázku, do jaké míry se pøitom sna-
�il chránit sám sebe a nikoli �své �idy�,
které oznaèuje za vyvolené, ani� by
v tom byl z jeho strany jen náznak ironie,
nechal autor zámìrnì otevøenou. 

VYVOLENÍ K ÈEMU?
Název Vyvolení je ov�em ironický víc
ne� krutì, nebot� se vztahuje na sirotky,
na dìti mentálnì èi fyzicky handicapo-
vané nebo takzvanì sociálnì nepøizpù-
sobivé èi rasovì degenerované, které
spadaly do nacistického programu
eutanazie. Na dìti, ke kterým doktor
Jekelius promlouvá následovnì: �Vy
jste vyvolení. Jednoho dne nastane pro
Velkonìmeckou øí�i vìèný den a vám
bude dopøáno �tìstí vyrùstat ve svìtle,
na rozdíl od va�ich otcù a matek, kteøí
byli nuceni se plahoèit v hanbì a tmì.�
Na dìti, o nich� mladistvý protagonista
Adrian ví, �e se zabíjejí; a lékaøi pøi-
tom �vybírají dìti, které mají zemøít,
tak, �e jim strèí do pusy bonbon� a�
ti vyvolení se potom pøestìhují do pa-
vilonu 15��.

Pøi práci na Vyvolených pobýval autor
dlouhodobì ve Vídni. Procházel si tam
jak nedávno zveøejnìné výpovìdi nìkoli-
ka pøe�iv�ích a svìdectví tìch zdravotní-
kù, kteøí tìsnì po skonèení druhé svìtové
války stanuli pøed lidovými soudy (a sa-
mozøejmì se necítili nijak vinni), tak
autentické záznamy poøizované lékaøi
a sestrami v ústavu Spiegelgrund v první
polovinì 40. let minulého století, které se
ov�em dostaly na svìtlo svìta a� o pùl
století pozdìji. Tak zjistil, �e je�tì pøed
usmrcením byly dìti tvrdì trestány, poni-
�ovány, muèeny a obèas i pohlavnì zneu-
�ívány, v dùsledku èeho� se jejich u� tak
nedobrý stav drasticky hor�il. A pokud
nìkteré z nich jako Adrian pøe�ilo, pro-
následovalo ho obrovské celo�ivotní
trauma, které ne�lo nijak vytìsnit. V�ech-
ny hrùzy jsou pøitom explicitnì a do de-
tailu vylíèené a pøíbìh tak není nijak
oèi�tìn, abychom ho mohli snadno èíst �
co� mìl nepochybnì na mysli �védský
novináø a spisovatel Matthias Hogborg
konstatováním, �e ètení doslova bolí.
Sem-Sandberg se tak zøetelnì vymezuje
oproti tomu, co sám nazývá hollywood-
skou verzí vyprávìní o holokaustu, je�
konèí sentimentálnì optimistickým kon-
cem, tj. �t�astným pøe�itím, zatímco na
mrtvé se podle jeho názoru sna�í dne�ní
západní spoleènost zapomenout.

Tak, jak se jí dlouho daøilo zapome-
nout na více ne� 700 zavra�dìných �spie-
gelgrundských� dìtí: oficiálnì byly po-
høbeny a� roku 2002. Tak, jak na svou
minulost úspì�nì zapomnìl doktor
Gross, který je jako jediný v knize ozna-
èen pravým jménem. Tak, jak se úspì�-
nì podaøilo zapomenout vìt�inì rakous-
ké spoleènosti, která mu po válce
umo�nila vybudovat si kariéru soudního
psychiatra publikujícího odborné èlánky
a ovìnèeného mnoha cenami a medaile-
mi � pøièem� jednu z nich, co� je zas
krutì ironické, obdr�el pøímo z rukou
Bruna Kreiského, prvního rakouského
kancléøe �idovského pùvodu. 

Na rozdíl od svých obìtí zemøel Hein-
rich Gross pøirozenou smrtí ve vìku 91
let a nepotrestán. Byl s ním sice zahájen
soudní proces, ov�em to u� podle svých
obhájcù trpìl staøeckou demencí � a po-
slední pøelíèení tak roku 2001 probìhlo
bez jakéhokoli výsledku.

HANA ULMANOVÁ

(Steve Sem-Sandberg: Vyvolení. Pøelo-
�ila Dagmar Hartlová. Paseka, Praha
2015, 504 stran.)
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ÈTENÍ, KTERÉ BOLÍ
Nad novým románem Steva Sem-Sandberga



Ve støedu 27. kvìtna leto�ního roku bylo
v Tel Avivu a po celém Izraeli horko.
Nejednalo se, jak by se takovému kon-
statování také dalo rozumìt, o nìjaké
teroristické útoky èi vojenské støety,
ale skuteènì o nebývale vysoké teploty,
které výraznì pøekraèovaly 40 stupòù
a èásteènì ochromily normální �ivot
ve mìstì. Pøijel jsem do Izraele na po-
zvání pøedsedy Hitachdutu Jocej Èe-
choslovakia � Sdru�ení �idù pochá-
zejících z Èeskoslovenska � Nathana
Steinera, který se svými spolupracovní-
ky organizuje tradièní tryznu na památ-
ku èeskoslovenských obìtí �oa. Ka�do-
roènì se èlenové sdru�ení scházejí na
jednom místì v Jeruzalémských horách
poblí� mìsta Bejt �eme�, aby si pøipo-
mnìli místa rozesetá po Slovensku a po
Èechách, kde se narodili a vyrostli,
vzpomnìli na �idovské obce a pospoli-
tosti, kam jejich rodièe i oni v dìtství
a mládí patøili, a na tragický osud, který
je potkal. V�dyt� dnes a� na malé výjim-
ky �idé v tìch místech ne�ijí. Zùstaly
høbitovy a synagogy a nìkde i jakési po-
vìdomí o tom, kdo byli lidé, kteøí je za-
lo�ili, postavili a u�ívali.

Letos se tryzna ko-
nala 28. kvìtna,
a kdy� jsem se den
pøed tím ve støedu
s panem Steinerem
spojil, abych získal in-
strukce co a jak, byla
hlavní starost to ob-
rovské horko, které
jako fén obklopilo
ka�dého, kdo opustil
klimatizovanou èást
svìta a odvá�il se na
ulici. Hitachdut byl
zalo�en v roce 1934
a vìt�ina jeho dne�-
ních èlenù se do zemì
pøistìhovala po válce
a zejména v letech
1948�1950. Tehdy to
bylo 19 000 lidí, celá
polovina v�ech èesko-
slovenských �idù, kteøí pøe�ili koncent-
raèní tábory a holokaust. To mimo jiné
znamená, �e vìt�ina pravidelných úèast-
níkù je v letech, kdy je tøeba se extrém-
nímu zatí�ení spí�e vyhýbat. �Star�í lidé

nám odøíkají,� øíkal do telefonu trochu
ne�t�astnì pan Steiner. On ov�em ve
svých dvaaosmdesáti star�í není, a tak

se domlouváme, �e se zítra odpoledne
na tryznì v ka�dém pøípadì uvidíme.

Poèasí se ale umoudøilo. Druhý den
byl na kopcích dokonce pøíjemný chlá-
dek a úèast byla velká. Setkání (mìl
jsem pøíle�itost se ho úèastnit u� potøetí)
si uchovávají dobrou atmosféru, která
doprovází to, co lidé dìlají dobrovolnì
a tedy rádi. Znièené a zaniklé �idovské
obce tady dál existují v podobì pomníèkù,

kamenù s nápisy a keramických desek,
které je zpøítomòují dojemným a milým
zpùsobem. 

Je tady i mláde�, tedy ti, kdo ode�li
z republiky kolem roku 1968 a èasto na-

�li v Izraeli pomoc a podporu ze strany
svých krajanù. Této mláde�i se u� velmi
blí�í sedmdesátka, v�dyt� jsou to lidé mé
generace. Jsou a zùstanou mláde�í, pro-
to�e dìti lidí z Hitachdutu jsou u� zcela
Izraelci � a je to tak správné a jinak to
ani nemù�e být. Pro nì � ale nejen pro
nì � vydal Hitachdut v roce 1999 knihu
�idé z Èeskoslovenska v Izraeli, ve které
je na 1500 jmen lidí, kteøí nìèím pod-
statnìj�ím pøispìli k rozvoji a renomé
Státu Izrael. Aby oni i ostatní vìdìli, co
èe�tí a sloven�tí �idé vykonali.

Hlavními øeèníky byli pøedseda Nathan
Steiner, Radovan Javorèík, velvyslanec
Slovenské republiky, Karel Pa�ourek,
zástupce velvyslance Èeské republiky,
Yoel Sher, bývalý izraelský velvyslanec
v Praze a pak i v Bratislavì. Federaci
�O v ÈR jsem pøi této pøíle�itosti zastu-
poval já, liturgickou èást shromá�dìní
vedl synovec pra�ského kantora Viktora
Feuerlichta z Ber�evy. Mluví se mnoha
jazyky, hodnì u� hebrejsky � ostatnì
ètvrtletník Hazman haze (Tento èas),
který pùvodnì byl z rozhodující èásti
slovenský a èeský, je dnes a� na malé
výjimky celý v hebrej�tinì. Také lze sly-
�et sloven�tinu, obèas maïar�tinu a vel-
mi støídmì èe�tinu. 

Pøed soumrakem konèí shromá�dìní
modlitbou El male rachamim a Hatikvou,
lidé se louèí, jeden autobus odjí�dí do

Haify, druhý do Tel
Avivu a je tu také
plno aut, která se roz-
jí�dìjí na v�echny
strany. Louèím se
s Martinem Roda-
nem, který v 90. le-
tech minulého století
vedl obnovenou pra�-
skou kanceláø Soch-
nutu a dnes pøedná�í
francouzskou litera-
turu na Hebrejské
univerzitì, s Natha-
nem Steinerem, jen�
se tady z projevu slo-
venského velvyslan-
ce dozvìdìl, �e bude
co nevidìt jmenován
generálním hono-
rárním konzulem, se
v�emi tìmi milými

lidmi, s nimi� je tak pøíjemné být pospo-
lu. Doufám, �e se na setkání Hitachdutu
v Jeruzalémských horách je�tì alespoò
jednou vrátím. 

Text a foto JIØÍ DANÍÈEK

VÌSTNÍK 7/2015 19

Úèastníci leto�ní tryzny v Jeruzalémských horách.

SETKÁNÍ
V JERUZALÉMSKÝCH HORÁCH

Pøedseda Hitachdutu Nathan Steiner.



Dne 19. kvìtna 2015 zemøel ve vìku 70 let
historik a pøední znalec problematiky an-
tisemitismu ROBERT S. WISTRICH, profe-
sor evropských a �idovských dìjin na
Hebrejské univerzitì v Jeruzalémì a ve-
doucí Mezinárodního centra Vidala Sas-
soona pro výzkum antisemitismu pøi té�e
univerzitì. Narodil se v Kazachstánu, dìt-
ství pro�il v Polsku a poté s rodièi emigro-
val do Francie, univerzitu absolvoval
v Londýnì. Od 80. let minulého století pù-
sobil souèasnì v Jeruzalémì a v Londýnì
(jako èlen Britské akademie a poté jako
první vedoucí katedry �idovských studií
na University College v Londýnì). Je au-
torem øady publikací na téma antisemitis-
mu, mj. knihy Vídeò�tí �idé v dobì Fran-
ti�ka Josefa èi studie Antisemitismus:
Nejstar�í nenávist. V èe�tinì je dostupná
jeho kniha Hitler a holocaust (Slovart
2008). Byl èlenem katolicko-�idovské his-
torické komise pro výzkum archivních
materiálù pape�e Pia XII. z doby �oa.
Spolupracoval s rozhlasovými stanicemi
BBC a Kol Jisrael, publikoval v øadì iz-
raelských a amerických periodik. Krátce
pøed smrtí se Robert S. Wistrich zúèastnil
5. globálního fóra pro boj s antisemitis-
mem v Jeruzalémì a do redakce deníku
Jerusalem Post poté zaslal svùj poslední
text, v nìm� shrnul konferenèní pøíspìvek.
Tento projev (v mírnì kráceném znìní
a s redakèními mezititulky) pøetiskujeme.

Ve svém pøíspìvku jsem zdùraznil nut-
nost osvobodit se od urèitých pøekona-
ných mýtù. Shrnul jsem je v pìti bodech.
Zaprvé, �e i dnes se �idé v Izraeli a dias-
poøe soustøeïují na nebezpeèí tradièního
krajního pravicového antisemitismu � at�
u� rasistického, nábo�enského nebo naci-
onalistického. Pøitom neonacismus sice
je�tì nezmizel, ale ve vìt�inì pøípadù se
jedná o druhoøadou hrozbu.

Zadruhé � existuje iluzorní pøedstava,
�e více vzdìlávání o holokaustu a jeho
pøipomínání mù�e fungovat jako úèinný
protilék na souèasný antisemitismus. Tuto
pøedstavu sdílí spousta vlád i ne�idov-
ských liberálù, kteøí se øídí tìmi nejlep�ími
úmysly, ale je zcela neopodstatnìná. Na-
opak, dne�ní �inverze holokaustu� (zvrá-
cené pojetí, které vnímá �idy jako nacisty

a muslimy jako obìtované ��idy�) se a�
pøíli� èasto stává zbraní, jak pranýøovat Iz-
rael a zostuzovat �idovský národ. Tak�e
pøístup k celému tématu je tøeba dùkladnì
pøehodnotit, modernizovat a vyladit.

Zatøetí, musíme si je�tì naléhavìji
uvìdomit, �e od roku 1975 (kdy OSN
pøijala skandální prohlá�ení, které odsu-
zuje sionismus jako rasismus) se hlavní
silou nenávisti k Izraeli stává vektor,
kterým je �nový� antisemitismus.

Tím, �e je �idovský stát oznaèován jako
�rasistický�, �nacistický�, stát �apart-
heidu�, jako stát zalo�ený na �etnické èist-
ce�, dìlají jeho nepøátelé ze sionismu syno-
nymum zloèinnosti a zcela hanebný pojem.

Z toho plyne následující: ka�dý �id
(èi Ne�id), který podporuje tu naprosto
�ilegitimní� nebo nemorální �sionistic-
kou entitu�, napomáhá nezmìrnému zlu.

Zaètvrté, dne�ní antisemitismus je pro-
duktem nového obèanského nábo�enství,
které mù�eme nazvat �palestinství�.

PALESTINSTVÍ
Oficiální palestinský výklad je ten, �e
by bylo nejlep�í nahradit Izrael Palesti-
nou, která je �judenrein� a sahá od Støe-
dozemního moøe k Jordánu. V pøípadì
Hamásu je tento úmysl zcela zøejmý.
Fatah se z taktických dùvodù k úplné
otevøenosti neodva�uje.

Ale v souvislosti s touto palestinskou
ideologií (a miliony, které pøicházejí ze
svìta na její podporu) jsou doslova ve�ke-
ré sebeobranné akce Izraele okam�itì kla-
sifikovány jako �genocida�, démonizová-
ny a analyzovány jako souèást temného
�idovsko-imperialistického spiknutí. Není
potom divu, �e propalestinské demonstra-
ce, které zaèaly v létì 2014, èasto dopro-
vázelo odporné skandování �Smrt �i-
dùm� a antisemitské incidenty.

Mùj pátý bod s touto skuteèností úzce
souvisí. Od poèátku 21. století pro�el
antisemitismus procesem sílícího funda-
mentalismu, spojeným s teroristickou
a smrtelnì nebezpeènou svatou válkou
proti �idùm a v�em lidem, kteøí nejsou
muslimové. 

Vìt�ina debaty se toèí kolem problémù
s Íránem a radikálním islámem. Jen�e
kdy� se nepostavíme základnímu nebez-

peèí, které pøedstavuje radikální islamis-
tický a genocidní antisemitismus, jakou
má ná� spoleèný boj nadìji na úspìch?
Jedním ze symptomù této marné politiky
usmiøování, ji� provozuje Amerika a Ev-
ropa, je témìø Pavlovùv reflex, kdy po
ka�dém teroristickém antisemitském ná-
silí se okam�itì prohla�uje, �e nemá sou-
vislost s islámem. Samozøejmì, �e isla-
misté nejsou toté� co islám, jen men�ina
muslimù vyznává podporu terorismu,
stigmatizovat nìkoho je �patné a umírnì-
né muslimy musíme podporovat. Ale po-
pírat podstatu není mo�né. Úroveò antise-
mitismu mezi muslimy zùstává nejvy��í
na svìtì a stra�livé dùsledky d�ihádistic-
kých hnutí, jakým je napø. Islámský stát,
pro v�echny men�iny nelze pøehlí�et, tu-
hle hrozbu nelze zametat pod koberec.

Islamisté jsou hlavní síla souèasného
antisemitismu a napomáhá jim morální
relativismus pøíli� mnoha naivních zá-
padních liberálù.

VYJASNIT SI SVÉ POSLÁNÍ
Má �está poznámka se týká toho, �e Izra-
elci a �idé v diaspoøe potøebují znovu ob-
jevit a znovu definovat svou �idovskou
identitu, základní �idovské hodnoty
a hloubku vztahu k zemi izraelské i svému
historickému dìdictví. Bylo mi ctí, �e
jsem pøed dvìma lety mohl pro odvá�ný
projekt, jej� iniciovalo Centrum Simona
Wiesenthala spolu s organizací UNESCO,
vytvoøit výstavu Národ, Kniha, Zemì �
3500letý vztah �idù ke Svaté zemi. Na-
vzdory v�em pøedvídatelným pøeká�kám
a protestùm se ji v èervnu 2014 podaøilo
otevøít v sídle UNESCO v Paøí�i. (�)

Poslední úvaha z této zku�enosti vyplý-
vá. Vìøím, �e v dobì, kdy existuje svr-
chovaný a demokratický Stát Izrael, mù-
�eme a musíme si sami pro sebe vyjasnit
své poslání, dùvod existence, morální pri-
ority a hlub�í smysl svého témìø zázraè-
ného návratu do historické domoviny.

To je druhá strana mince na�eho boje
proti antisemitismu. Tady v tlukoucím
srdci �idovského národa, jeho� tìlo a du�e
se spojily ve Mìstì míru, musíme být vìr-
ni národní a univerzální vizi biblických
prorokù. Antisemitismus, ten stín, který
tak dlouho doprovází dva tisíce let trvající
trápení v diaspoøe a témìø sedmdesát let
obnovené státnosti, není �vìèný� ani ne-
smí bránit �idùm v tom, aby naplnili své
nejvy��í poslání a jednoho dne se stali
�svìtlem národùm�.
(Originální znìní je dostupné na www.
jpost.com. Pøelo�ila am, foto archiv.)
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Detaily dohody, ji� mìlo �est mocností
vedených Amerikou do 30. èervna uzavøít
s Íránem, ne�lo v tomto Rch zachytit. Ale
o podstatì dohody se mluví a pí�e (i na
stránkách Rch) u� léta. Jde o to, �e se zru-
�í protiíránské sankce. Jen�e výmìnou za
to Írán nezru�í úplnì svùj jaderný pro-
gram (jak si pøeje Izrael napøíè politickým
spektrem), jen omezí vojensky vyu�itelné
kapacity tohoto programu.

Problém je v tom, �e Írán se na neurèito
stane tzv. prahovým státem, tak�e v pøípa-
dì potøeby bude s to vyrobit jadernou
zbraò asi do roka. A americký protiargu-
ment � skýtající záruku Izraeli � øíká, �e
onen rok poskytne èas na zásah. K citli-
vým detailùm patøí tøeba otázka, zda bu-
dou pøi íránském poru�ení dohody sankce
proti Teheránu obnoveny automatic-
ky, èi zda je bude muset schválit Rada
bezpeènosti OSN (kde mají úèinnou
brzdu Rusko a Èína). Ale obecná ve-
øejná debata bì�í stále.

Podívejme se na dva její body. Na
izraelskou argumentaci, je� obèas
pùsobí pøepjatì, a na postoj americ-
kých �idù k ní. To je zvlá�tní mo-
ment. Podporuje úvahu, �e na Zemi
se rùznými názorovými smìry rozví-
její dva �idovské politické národy �
Izraelci a ameriètí �idé.

ÍRÁN, TECHNIKA A CÍLE
Nejprve k izraelské argumentaci vùèi
Íránu, pøesnìji k tomu, jak ji vnímá
Západ a hlavnì Amerika. Zajímavì
o tom pí�e italský politolog Emanuele
Ottolenghi v magazínu Tablet.

V�ímá si toho, jak izraelské postoje
komentuje bývalý analytik CIA Paul
Pillar, tedy expert, který ji� mù�e mlu-
vit otevøenì. Pillar si stì�uje na �témìø
povinné zmínky o nacismu v argumen-
tech proti dohodì s Íránem�. Ten pøímìr se
prý opírá jen o emoce a �posiluje odpor
k jakémukoli jednání s takovým lido�rout-
ským re�imem�. Navíc v dobì, kdy se ten
re�im �sna�í zaøadit do mezinárodního
spoleèenství�. Ottolenghi si zároveò v�ímá
toho, �e Pillar nemluví sám za sebe � vy-
jadøuje názor �ir�ích vrstev americké spo-
leènosti, elit, ba i �idovské komunity.

Støízlivá oponentura izraelskému alar-
mismu má v mnohém pravdu. Írán oprav-
du není prùmyslovou velmocí, jakou bylo
Nìmecko ve 30. letech. Jeho armáda není
skvìle vyzbrojena, vycvièena, ba ani fi-

nancována. Schází íránský mar�ál Rom-
mel, který by vyslal tankové divize do
sousedních zemí. A na rozdíl od nacistic-
kého Nìmecka nejde o totalitní monolit,
tak�e s ním lze uzavøít dohodu. Americký
prezident Obama to zdùvodnil v rozhovo-
ru pro The New York Times: �Jsme dost
silní na to, abychom otestovali tyto pøed-
poklady, ani� bychom se vystavili riziku.�

Leè právì tady vidí Ottolenghi zádr-
hel, a sice v tom Obamovì �my�. My,
Amerièané, jsme schopni nevystavit se
riziku. Ale co jiné státy, jako je Izrael,
ale i Turecko, Egypt èi Saúdská Arábie?
Izrael hodnotí riziko Íránu podle jiných
mìøítek. Podle oficiálních hlasù volají-
cích po znièení �idovského státu. Podle
konference západních popíraèù �oa svo-

lané loni v øíjnu do Teheránu. Podle ji�
druhého roèníku mezinárodní soutì�e
o nejlep�í karikatury holokaustu.

Kdyby nebylo tìchto faktù, v�e by se je-
vilo v jiném svìtle. Ve svìtle samotné
technologie, která opravdu není srovnatel-
ná s tou nacistickou a její� kontrolu si
Amerika doká�e uhlídat. Ale do jiného
svìtla to v�e staví fakt, �e nedoká�e uhlídat
plány a my�lenky, které o vyu�ití technolo-
gií rozhodují. A� tady zaèíná srovnatelnost
s nacistickým Nìmeckem. Není to samo-
zøejmì paralela a u� vùbec ne otevøená.

Írán uva�uje racionálnì. Kdy� se uká-

zalo, �e brutální proti�idovské øeèi pre-
zidenta Ahmadíne�áda dìlají ve svìtì
víc �kody ne� u�itku, vznikla dokonce
domácí íránská opozice proti popírání
�oa. Ne proto, aby vìc uvedla na pravou
míru, ale proto, aby napravila po�koze-
ný obraz zemì. Aby se to prostì nedìla-
lo tak primitivnì a okatì.

Ottolenghi to shrnuje slovy, �e Pillar
mù�e mít pravdu. Snad jde Íránu opravdu
jen o rétoriku, která nemusí zakládat sku-
teènou hrozbu, nato� útok. Ale intelektu-
álnì poctivé je pøiznat, �e to mù�e být
i naopak. Amerika si mù�e dovolit kalku-
lované riziko a oèekávat, �e to vyjde. Ale
pokud ten Obamùv risk nevyjde, nebude
to Amerika, kdo za to zaplatí velkou cenu.

VOLÍ� �IDOVSTVÍ, NEBO LEVICI?
Téma amerických �idù a jejich vztahu
k Izraeli si oblíbil Chemi �alev v listu

Haarec. Analyzoval obsáhlý prù-
zkum provedený spoleèností GBA
Strategies mezi �idovskou komuni-
tou v USA. Jen málo amerických
�idù (6�7 procent) øadí Írán a Izrael
k prioritám Washingtonu. Obamovu
politiku vùèi Izraeli jich vìt�ina (57
procent) schvaluje. Jen men�ina (43
procent) si myslí, �e ta politika zá-
jmy Izraele podrá�í. 70 procent ame-
rických �idù souhlasí s Obamovým
tlakem na �obì strany konfliktu�
(my�leno na Izrael i Palestince) a 44
procent souhlasí s tím, kdy� Obama
vykonává tlak na samotný Izrael.

Jsou to pozoruhodná èísla a potvr-
zují dojem, �e ke kritikùm izraelské
politiky patøí z nemalé èásti ameriètí
�idé. Izraelského premiéra Netanja-
hua schvaluje 48 procent prùzkumo-
vých Amerièanù, ale jen 27 procent
amerických �idù. Asi nìco bude na
starém kli�é, �e zatímco vírou Izrael-
cù je judaismus, vírou amerických
�idù je levicový liberalismus.

Pìknì to vyjádøil sám �alev u� po po-
slední volbì amerického prezidenta
v roce 2012. V�iml si, �e vìt�ina americ-
kých �idù (��idovských Amerièanù�)
hlasovala tradiènì levicovì, pro Obamu.
Ale ameriètí �idé �ijící v Izraeli (�izrael-
�tí Amerièané�) hlasovali z 85 procent
pro republikána Romneyho. �alev tehdej-
�í èlánek nazval �Izrael�tí Amerièané jsou
z Marsu, �idov�tí Amerièané jsou z Venu-
�e�. Èímsi podobným zavání i vztah k do-
hodì s Íránem. Jako by se tu skuteènì rý-
sovaly dva �idovské politické národy. 

ZBYNÌK PETRÁÈEK

VÌSTNÍK 7/2015 21

IZRAEL: �idé z Marsu a Venu�e

Marcantonio Raimondi: Venu�e a Mars. Repro MG v Brnì.



�Es tut mir leid � je mi to líto,� pronesl
brnìnský primátor Petr Vokøál na zahra-
dì augustiniánského klá�tera na Mende-
lovì námìstí. Jednoduchá nìmecká vìta,
díky které se Brno dostalo do hlavních
nìmeckých a rakouských zpráv, zname-
ná, �e se vedení mìsta oficiálnì postavilo
proti principu kolektivní viny a uznalo,
�e mìsto divokým vyhnáním asi tøiceti
tisíc lidí pøi�lo o èást svojí budoucnosti.
Na tuto vìtu léta èekali pamìtníci tehdej-
�ích událostí. Vedle nich ale v klá�terní
zahradì stáli jak politici, tak duchovní,
velvyslanci Rakouska a Nìmecka, br-
nìn�tí �idé a Romové, kteøí pøe�ili
holokaust, aktivisté, studenti, umìlci
a zástupci èeských i nìmeckých spol-
kù. Vìty o smíøení ale nijak neoslovi-
ly brnìnského komunistického zastu-
pitele Jiøího Hráèka, který spoleènì
s dal�í desítkou lidí protestoval
u klá�terní zdi, hned vedle pomníku
obìtem pochodu. (MFD 1. 6.) !! �Po-
kud opravdu nechceme pøijmout
uprchlíky, proè nevystoupíme z EU a ne-
zabarikádujme hranice? Zní to absurd-
nì? Jen�e je to jen logický závìr z de-
baty, která se v Èesku a na Slovensku
o uprchlících vede. Plyne mi z ní, �e do
EU nepatøíme, proto�e Evropì vùbec ne-
rozumíme, jsme v ní cizinci cizej�í ne�
sami uprchlíci. Na�i politici mluví o tìch
lidských bytostech jako o teroristech,
muslimech (co� je podle nich toté�),
v nejlep�ím pøípadì jako o negramotných
primitivech a ubo�ácích. Ano, oni tak vy-
padají. Jen�e jak bychom vypadali my po
týdnech strádání, po nocích v podpalubí
nebo po hodinách strávených v moøi
mezi tonoucími? Øíká se tomu dehuma-
nizace. Na�i politici zámìrnì mluví tak,
abychom migranty nevnímali jako lidské
bytosti a nepøi�lo nám jich náhodou líto.
Je to stejný princip, jako kdy� byli kdysi
�idé zbaveni majetku i lidské dùstojnos-
ti, tak�e do transportù nastupovaly u� jen
odpudivé trosky, od nich� lidé odvraceli
zrak,� øíká Martin M. �imeèka na Re-
spekt.cz (8. 6.). !! Poulièní umìlci,
zpìváci, hudebníci èi výtvarníci bavili
náv�tìvníky Ghettofestu v brnìnské vy-
louèené lokalitì na ulici Hvìzdová a na
námìstíèku na náro�í s Bratislavskou.
Festival, který se konal poètvrté, si klade
za cíl sbli�ovat lidi rùzného vìku i národ-

ností a pøedstavit lokalitu, která nemá
valnou povìst. Organizátoøi také pøipo-
mínali historii zdej�í oblasti okolo ulic
Cejl, Bratislavská a Francouzská, odkud
byli deportováni �idé a po válce vyhnáni
Nìmci. Na domì na náro�í bylo do oken
vylepeno pìt velkých billboardù s portré-
ty odvleèených �idù, kteøí zde bydleli.
Konal se také koncert na dvoøe domu
Bratislavská 35, kde zaznìly skladby
Pavla Haase, bratra herce Huga Haase.
(Romea.cz 8. 6.) !! Výstava Dìjiny �idù
v Kutné Hoøe byla zahájena v bývalé kut-

nohorské synagoze. Zahájení pøedcháze-
lo vzpomínkové setkání k uctìní a pøipo-
mínce obìtí holokaustu. Dìjiny �idovské
komunity v Kutné Hoøe jsou pøíbìhem
dlouhým témìø 700 let. �Dìjiny �idù
v Kutné Hoøe jsou ale pøedev�ím pøíbìhy
konkrétních lidí. Nìkteré z tìchto pøíbì-
hù je�tì èekají na své objevení v nìkte-
rém z archivù, dal�í jsou patrné u� jenom
ze seznamu obìtí holokaustu pokrývají-
cího zdi Pinkasovy synagogy v Praze,�
øekl autor výstavy Marek Lauermann.
Vzpomínkového setkání u památníku se
zúèastnila Dagmar Lieblová, poslední �i-
jící èlenka pøedváleèné kutnohorské �i-
dovské komunity, starosta Kutné Hory
Martin Starý a rovnì� velvyslanec Spoje-
ných státù v Èeské republice Andrew
Schapiro a v zastoupení EU velvyslanec
Loty�ské republiky Alberts Sarkanis.
(Kutnohorský deník, 12. 6.) !! Televizní
kanál Russia Today pøinesl pøíbìh o tom,
jak z Ukrajiny prchají �idé zneklidnìní
antisemitismem nové kyjevské vlády.
Jako dùkaz nabídl zábìry rabína Kapusti-
na, jak si balí vìci s vysvìtlením komen-
tátora, �e musí utéct pøed blí�ícím se ne-
bezpeèím. Pokud se ale zaposloucháte do
slov samotného rabiho, u� si nejste tak ji-
stí, èeho se vlastnì bojí. Ve skuteènosti
toti� ne�lo o rabína z kyjevské synagogy

prchajícího pøed ukrajinskou vládou, ale
o pøedstavitele simferopolské synagogy
na Krymu. Rabi døíve veøejnì vystupo-
val na obranu Ukrajiny a Krymu pøed
Ruskem a po okupaci poloostrova utíká
pøed novými mocipány. (zprávyiDNES.
cz 12. 6.) !! Kdy� Karel IV. stavìl Nové
Mìsto pra�ské, inspiroval se Jeruzalé-
mem. Proto má i Praha svou �chrámovou
horu� (Karlovo námìstí). Moc u� se to
neví. Pøesto je dobøe, �e Plzeò a Praha
poøádají Dny Jeruzaléma. Ta akce se
koná v dobì, kdy se svìt dívá na Jeruza-
lém skrz prsty jako na cosi nepatøièného.
Protest se ozval i u nás. Ano, Jeruzalém
se vymyká jednou vìcí. Je to jediné mìs-
to na svìtì, v jeho� pøípadì pokrokáøi ho-
rují pro jeho rozdìlení. Co by se zmìnilo

rozdìlením Jeruzaléma? Pro tamní
Araby jen to, �e by získali formální
suverenitu. Ale �idé mají v pamìti,
co následovalo po rozdìlení v roce
1948 � odøíznutí od historických
i svatých míst. To v�e pøipomínají
Dny Jeruzaléma v Plzni a Praze. (Li-
dové noviny 20. 6.) !! Kdy� maïar-
ský politik Csanád Szegedi, funkcio-
náø ultrapravicové strany Jobbik,
v roce 2012 zjistil, �e je �id, zname-

nalo to pro nìj obrovskou �ivotní ránu.
Musel opustit øady Jobbiku, stáhnout se
do ústraní a dlouze pøemý�let o tom, co
bude dìlat dál. Bìhem posledních tøí let
v�ak na�el zpùsob, jak se se svým �idov-
stvím vyrovnat. Pøíbìh neonacisty, ze
kterého se stal �idovský aktivista, zve-
øejnil britský list The Daily Telegraph.
Szegedi pøitom nebyl �jen� obyèejným
neonacistou. Zastával vy��í postavení
v krajnì pravicové stranì Jobbik, za kte-
rou dr�el køeslo v Evropském parlamen-
tu, a neváhal ve svých plamenných proje-
vech svádìt v�echno zlo svìta na �idy,
Romy nebo Evropskou unii. �Antisemité
do své nenávisti projektují svùj vlastní
strach,� øíká nyní mu�, který v minulos-
ti zlehèoval holokaust. (echo24.cz) !!
�Sionisté se mì sna�í zastra�it. Pod
plá�tíkem noci se vplí�ili ke mnì domù
a ukradli mi botu, aby mì znejistili,�
postì�oval si mluvèí britského muslim-
ského hnutí Asghar Bukhari. Bizarní
konspiraèní teorií skuteènì zaujal,
ov�em stì�í tak, jak si pùvodnì pøál.
�Dùkaz nemám, ale vím, �e to byli oni
� sionisté.� Tak lze ve zkratce shrnout
pozoruhodné prohlá�ení, s ním� koncem
minulého týdne Asghar Bukhari vystou-
pil. (Lidovky.cz 15. 6.) 

jd, ilustrace Jiøí Stach
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/Vybráno z èeských médií/



Kalendárium
Pøed 150 lety, 16. èervence 1865, ze-
møel v Praze významný lékaø a homeo-
pat ELIAS ALTSCHUL. Narodil se 8. dub-
na 1797 v ortodoxní �idovské rodinì
v Praze, po gymnáziu nejprve studoval
orientální jazyky a judaismus a po zís-
kání doktorátu z teologie absolvoval
je�tì medicínu na univerzitách ve Vídni
a Pe�ti. Bìhem lékaøské praxe v Boskovi-
cích se seznámil s homeopatií a stal se je-
jím propagátorem. Od roku 1837 praco-
val jako lékaø v Praze,
roku 1849 se habilito-
val jako docent na
pra�ské lékaøské fakul-
tì a o dva roky pozdìji
otevøel homeopatickou
kliniku. O homeopa-
tické problematice
napsal pìtasedmdesát
prací a vydával a re-
digoval té� èasopis,
který se této proble-
matice vìnoval.  

Pøed 50 lety, 19. èer-
vence 1965, zemøel akademický sochaø
a grafik RUDOLF SAUDEK (nar. 20. øíjna
1880 v Kolínì). Absolvoval výtvarnou
akademii v Lipsku, pozdìji také Akade-
mii výtvarných umìní v Praze. Za druhé
svìtové války byl vìznìn v Terezínì, kde
vedl pracovní skupiny keramiky a sochaø-
ství. Portrétoval významné kulturní osob-
nosti, známé jsou jeho sochy Bedøicha
Smetany, Antonína Dvoøáka, F. X. �aldy
èi jeho rytiny k Dantovì Bo�ské komedii.

Pøed 15 lety, 20. èervence 2000, ze-
møel v Tøebotovì muzikolog, hudební
kritik a dramaturg festivalu Pra�ské jaro
a opery Národního divadla PAVEL ECK-
STEIN (nar. 27. dubna 1911 v Opavì).
Vystudoval Právnickou fakultu Uni-
verzity Karlovy. Za druhé svìtové války
byl od øíjna 1941 do 19. ledna 1945 vìz-
nìn v lod�ském ghettu. V letech
1948�1952 byl tajemníkem hudebního
festivalu Pra�ské jaro. Potom pùsobil
v rùzných hudebních institucích (mj.
v Syndikátu èeskoslovenských skladate-
lù, Svazu èeskoslovenských skladatelù).
Dále pracoval jako dramaturg v Národ-
ním divadle a ve Státní opeøe Praha.

Je autorem øady hudebních kritik
a studií a nìkolika rozhlasových poøadù.
Roku 2002 vydalo nakladatelství Radio-
servis jeho vzpomínky nazvané �ivotní
náhody dr. Pavla Ecksteina.

Pøed 50 lety, 29. èervence 1965, zemøel
v Londýnì slavný tenorista HANS NA-
CHOD (nar. 2. èervence 1883 ve Vídni).
Absolvoval zpìv na vídeòské konzerva-
toøi a následnì pùsobil v nìkolika ra-
kouských a nìmeckých divadlech. Roku
1916 ho tehdej�í øeditel H. Teweles pøijal
do pra�ského Nového nìmeckého diva-
dla. Zdej�í anga�má trvalo a� do roku
1923 a pøedstavovalo v jeho kariéøe nej-
del�í etapu, bìhem které ztvárnil na vy-
soké úrovni øadu rolí hlavnì v italských
operách. Po odchodu z Prahy pùsobil Na-
chod ve �tìtínì a krátce poté ukonèil pì-

veckou kariéru. Ve 30.
letech �il a vyuèoval
ve Vídni. Po pøipojení
Rakouska k Nìmecku
ode�el pøes Prahu do
Londýna. 

Pøed 20 lety, 12. èer-
vence 1995, zemøel
v Jeruzalémì historik
a spisovatel ERICH
KULKA (pùv. jm. Erich
Schön). Narodil se
18. února 1911 ve
Vsetínì, pracoval

v døevaøském prùmyslu, roku 1939 byl
zatèen za protinacistickou èinnost a a� do
svého útìku z deportaèního vlaku (v led-
nu 1945) vìznìn v koncentraèních tábo-
rech Dachau, Neuengamme a Osvìtim.
Po válce pøijal na památku své zahynulé
man�elky pøíjmení Kulka, spolupracoval
s komisí pro identifikaci váleèných zlo-
èincù a svìdèil i v procesech proti nim.
Po ruské okupaci roku 1968 ode�el do Iz-
raele, kde pokraèoval v badatelské a pub-
likaèní èinnosti a spolupracoval s rozhla-
sovou stanicí Svobodná Evropa. Erich
Kulka je autorem a spoluautorem øady
knih a studií o problematice �oa, mj. My
mrtví �alujeme! (1945), Továrna na smrt
(1946), Noc a mlha (1958), Frankfurtský
proces (1964), Soudcové, �alobci, obháj-
ci (1966), �idé v èeskoslovenské Svobo-
dovì armádì (1990) a �idé v èeskoslo-
venském vojsku na západì (1992). V roce
1993 zalo�il na Hebrejské univerzitì
v Jeruzalémì nadaci, která nese jeho
jméno a udìluje ceny doktorandùm za
vynikající práce v oblasti výzkumu dìjin
èeských �idù a holokaustu. K výroèí
jeho narození byla roku 2011 vydána
(èesky, anglicky, hebrejsky) Hebrejskou
univerzitou v Jeruzalémì a �idovským
muzeem v Praze pamìtní kniha Erich
Kulka 1911�1995. �ivot jako poslání za
ty, kteøí se nevrátili.                        ra, am

ZEMØEL
MENA�E KADI�MAN
Ve vìku 82 let zemøel 8. kvìtna v nemoc-
nici v Tel Avivu malíø a sochaø Mena�e
Kadi�man. V mládí byl v kibucu pastýøem
ovcí � a ovce se staly jedním z velkých té-
mat jeho pozdìj�ích prací. Po absolvování
vojenské slu�by studoval sochaøství � nej-
prve v Izraeli, pak v Londýnì, kde �il dva-
náct let a uspoøádali mu tu i jeho první vý-
stavu. Do Izraele se vrátil v roce 1972, aby
podle svých slov �znovu vidìl ovce, stro-
my, oslíky a zemi�.

Mìl blízko k modernistickým umìl-
cùm, jako byli Andy Warhol èi Robert
Rauschenberg. Jeho monumentální ob-
jekty byly tvoøeny zdánlivì navzdory
pøita�livosti zemské: kamenné èi kovo-
vé konstrukce, které vypadají, jako by
se vzná�ely, jako symboly nespoutanosti
a svobody. Proslavily ho nejen sochy
a malby, ale také instalace (i �ivé): roku
1968 se zúèastnil Benátského bienále
a jako exponát pøivedl stádo ovcí s mod-
øe natøenými høbety, on sám byl jejich
pastýø; jindy rozestavil na louky desítky
ovèích �portrétù�. Pracoval té� se skle-
nìnými støepy, z nich� vytváøel sochy
i obrazy. Roku 1995 dostal nejvy��í vy-
znamenání své zemì � Izraelskou cenu.

Byl známý jako srdeèný a velkorysý
mu�, dveøe ateliéru nechával otevøené
v�em zájemcùm a ochotnì pomáhal po-
tøebným. Jeho sochy jsou rozmístìny po

celém Izraeli a lidé je vnímají jako pøi-
rozenou souèást mìst èi krajiny. Jedna
z nejvìt�ích, jakýsi �pád do vý�ky�,
zdobí námìstí Habima v Tel Avivu
a jmenuje se Výstup. Tvoøí ji tøi mohut-
né �elezné kotouèe, které se naklánìjí
tak, �e má èlovìk strach, �e se zøítí, ale
souèasnì stále stoupají vzhùru.         am
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Elias Altschul.

Mena�e Kadi�man: Výstup. Foto J. Daníèek.



Tomá� Kulka
UMÌNÍ A KÝÈ
! Ji� tøetí vydání knihy profesora esteti-
ky na Karlovì univerzitì, je� se pøes vy-
hranìnost a polemiènost stala základní
pøíruèkou pro ka�dého, kdo se zajímá
o fenomén kýèe. Kulkova práce se sro-
zumitelným a vtipným zpùsobem sna�í
charakterizovat vlastnosti kýèe, je� jsou
mu bytostnì vlastní. Tím se odli�uje od
pøístupu, který chápe kýè výhradnì kon-
textuálnì. 

Vydalo nakl. Torst v Praze roku 2014.
296 stran, 288 Kè.

Paolo Maurensig
LÜNEBURSKÁ VARIANTA
! Èeským ètenáøùm se poprvé pøedstavu-
je italský autor Paolo Maurensig (*1943),
jeho� právì román Lüneburská varianta
v Itálii i v zahranièí proslavil. Bývá èasto
srovnáván s �achovou novelou Stefana
Zweiga a obì díla mají skuteènì øadu spo-
leèných motivù: vyhranìnou dvojici �a-
chových protivníkù, téma boje dobra
a zla, zájem o �achovou psychologii a� pa-
tologii... Do dìje jsme vta�eni velmi rych-
le. V novinách se pí�e o záhadném úmrtí
(byla to sebevra�da, anebo vra�da?) ús-
pì�ného podnikatele a �achového odbor-
níka Dietera Frische. Záhy na scénu vstu-
puje mladý, talentovaný a nad�ený
�achový uèeò Hans Mayer a jeho tajemný
uèitel Tabori, a navíc je tu jedna neobvy-
klá �achová varianta, na ni� by kdosi mo�-
ná rád zapomnìl. Kam a� mohou �achy
èlovìka dovést (v dobrém i zlém)? A co
kdy� je v�echno jen jedna velká �achová
partie? Mo�ná i �ivot? 

Vydalo nakl. Sefer v Praze roku 2015.
Z ital�tiny pøelo�il �imon Daníèek. 160
stran, dop. cena 180 Kè, v redakci 140 Kè.

Arno�t Goldflam
POHÁDKY O NEPOTØEBNÝCH 
VÌCECH A LIDECH
! Ètrnáct pohádkových pøíbìhù, jejich�
hrdiny jsou tøeba staré hadry po tatínkovi
nebo obno�ená bota. Autor o nich øíká:
�Mùj otec schovával v�echno mo�né. Mìl
doma cenné vìci, ale taky úplné �unty.
Nìkdy mi ukazoval, kde co je. Tøeba zlatý
prstýnek byl mezi pono�kami, zlatá mince
s císaøem Franti�kem Josefem zase pod
ko�ilemi. Na�el jsem po nìm ve sklepì
mimo jiné krabici a na ní bylo jeho pís-
mem napsáno ,Staré nepotøebné hadry�.
Uplynula léta, já jsem na to málem zapo-
mnìl, a pak se to náhle vynoøilo. V�dyt� to
mù�e být pohádka! A v mé hlavì se obje-

vovaly dal�í nepotøebné vìci a taky tak èi
onak nepotøební lidé, zlí i dobøí.�

Vydalo nakl. Andrej �t�astný v Praze
roku 2014, ilustrace Petra Goldflamová
�tìtinová. 94 stran, dop. cena 249 Kè.

Charles Lewinsky
GERRON
! �výcarský autor vypráví �ivotní pøí-
bìh slavného nìmeckého herce a re�isé-
ra �idovského pùvodu Kurta Gerrona,
který byl nacisty transportován do tere-
zínského ghetta (jeho osud se stal námì-
tem øady textù, filmových dokumentù èi
divadelní hry Sladký Theresienstadt).
Nìkdej�í hvìzda nìmých filmù a herecký
kolega Marlene Dietrichové se stal jed-
ním z tisíce vìznìných. V roce 1944 do-
stal od nacistù za úkol natoèit propagan-
distický film Vùdce daroval �idùm
mìsto, který by ukazoval ��t�astný� �ivot
�idù v Terezínì. Kniha klade záva�né
otázky: Je vùle pøe�ít silnìj�í ne� pochy-
by o �ivotì ve l�i? Je mo�né popøít celý
�ivot pro záchranu vlastního krku?

Vydalo nakl. Mladá fronta v Praze
roku 2015. Z nìmèiny pøelo�ila Eva
Pátková. 416 stran, dop. cena 369 Kè.

OSVÌTIMSKÉ ALBUM
! Do 20. záøí je v Domì fotografie (Revo-
luèní 1006/5, Praha 1) pøístupna výstava,
ji� pøipravily �idovské muzeum v Praze
a Galerie hlavního mìsta Prahy. Prezentuje
v�ech témìø 200 fotografií z tzv. Osvìtim-
ského alba (resp. jeho kopie), unikátního
dokumentu z roku 1944, zachycujícího
systematickou likvidaci evropských �idù.
Aèkoli jsou na fotografiích zachyceni pøe-
vá�nì obèané pøedváleèného Èeskosloven-

ska z Podkarpatské Rusi, nebyl doposud
v Èeské republice tento soubor fotografií
vystaven. �MP je partnerem výstavy, pro
kterou poskytlo nové tisky z negativù poøí-
zených v roce 1947. Otevøeno út�st, pá�ne:
10�18 hod., èt: 10�20 hod., po: zavøeno.

ZMAØENÉ NADÌJE
Pováleèné Èeskoslovensko 
jako køi�ovatka �idovských osudù
! U� jen do 23. srpna lze vidìt výstavu
v Galerii Roberta Guttmanna (U Staré �ko-
ly 3, Praha 1), která pøedstavuje málo zná-
mé aspekty historie èeských zemí po druhé
svìtové válce, spojené s návratem pøe�iv-
�ích z koncentraèních táborù a tranzitem
desetitisícù �idovských uprchlíkù pøes na�e
území. Tematicky tak navazuje na pøedcho-
zí výstavu Orient v Èechách? �idov�tí
uprchlíci za první svìtové války, která 20.
století uvedla jako éru uprchlíkù (více viz
minulé èíslo Rch.) Otevøeno dennì kromì
soboty a �idovských svátkù 9�18 hod.

�IDOVSKÉ MUZEUM 
HLEDÁ PAMÌTNÍKY
! �idovské muzeum v Praze v souvislosti
s pøípravou nové expozice ve �panìlské
synagoze hledá pamìtníky, kteøí by nám
poskytli svìdectví o �panìlské synagoze
èi zdravotnickém zaøízení v tehdej�í Kel-
leyovì ulici. Budeme vdìèní, pokud se na
nás obrátí ka�dý, kdo (pøípadnì jeho rodi-
na) pøed druhou svìtovou válkou napøí-
klad nav�tìvoval synagogu v Du�ní, v ob-
dobí protektorátu pracoval nebo se
pohyboval ve skladu, který zde vznikl, èi
pracoval nebo byl hospitalizován v pøi-
lehlé �idovské nemocnici. Uvítáme i ja-
kékoli dokumenty a fotografie vztahující
se ke jmenovaným tématùm. 

Prosím, kontaktujte kurátorku sbírky
Rozhovory s pamìtníky Pavlu Hermínu
Neuner: pavla.neuner@jewishmuseum.
cz, tel.: 222 749 227.

SYNAGOGA TURNOV
! Srdeènì zveme na tyto poøady: v sobotu
4. èervence od 18.00: Pavel Koren a jeho
harmonika, koncert izraelského harmoni-
káøe s èeskými koøeny. V sobotu 15. srp-
na od 18.00: koncert skupiny �irim a�i-
rim � hebrejské písnì, �idovské melodie,
biblické texty s moderním zvukem.
Bìhem prázdnin mù�ete té� zhlédnout vý-
stavu Synagogy v plamenech: Køi�t�álová
noc 1938 v èeském pohranièí na �enské
galerii synagogy. Otevírací doba v èerven-
ci a srpnu: dennì 9.00�17.00 (více na
www.synagoga-turnov.cz).
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KONCERT
V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
! Dne 29. 7. od 18.00 se v Jeruzalémské
synagoze (Jeruzalémská 7, Praha 1) koná
koncert varhaníka Josefa Rafaje. Program:
J. Pachelbel: Ricercar in c; J. S. Bach: Al-
labreve BWV 589; F. Mendelssohn Bart-
holdy: Sonáta è. 4 B dur, op. 65; V. Belli-
ni: Sonáta pro varhany; J. Alain: 2 tance
na Agni Yavishta; G. Litaize: Lied;
P. Eben: Versetti è. 1.

FOTOGRAFIE JAROSLAVA FI�ERA
! Do 11. záøí je v Jeruzalémské synagoze
instalována výstava fotografií Jaroslava
Fi�era �idovské památky a volná tvorba.
Synagoga je otevøena dennì kromì soboty
od 11 do 17 hodin.

LÉTO V 10 HVÌZDÁCH
! V�echny synagogy a rabínské domy,
které byly opraveny v rámci projektu Re-
vitalizace �idovských památek v ÈR, jsou
pøístupné a nabízejí nejen stálé expozice,
ale i rùzné kulturní akce. Nabízíme jejich
výbìr pro èervenec a doufáme, �e bìhem
letních mìsícù budete mít pøíle�itost se do
krásných budov podívat. Bli��í informace
o jednotlivých objektech, expozicích a je-
jich otevírací dobì naleznete na www.
10hvezd.cz.
Horní synagoga, Mikulov
! V èervnu a� záøí lze v synagoze zhléd-
nout výstavu s názvem V prachu, obrazy
Zuzany Novotné I�tvánové.
! 5. 7. od 15.00 se koná koncert Ostravské-
ho smí�eného sboru; 16. 7. od 17.00 se
uskuteèní procházka po �idovském Mìstì.
�idovská �kola, Jièín
! 2. 7. v 18.00 se v sále bývalé �idovské
�koly uskuteèní vernisá� výstavy malíøky
Hany Alissy Omerové Nebeský a pozem-
ský Jeruzalém. Výstava potrvá do konce
srpna.
Synagoga, Boskovice
! Ve dnech 9.�12. 7. se ve mìstì koná ji�
23. roèník Festivalu pro �idovskou ètvrt�,
èást programu se koná v opravené synago-
ze: 9. 7. od 19 hodin koncert skupiny Buj-
dosó z Maïarska; 10. 7. od 21.00: pøed-
stavení Be Gan Eden taneènice Terezy
Indrákové, pøedstavující taneènì pohybový
pohled do svìta hebrejské lingvistiky; 11. 7.
od 19.00 koncert Heleny Zaoralové a Mirka
Vodrá�ky. Program celého festivalu nalez-
nete na www.boskovice-festival.cz.
Stará synagoga, Plzeò
! Do 28. srpna lze v synagoze zhlédnout
fotografie slovenské man�elské dvojice
¼uba a Moniky Stachových. Výstavu tvoøí
dva samostatné projekty: soubor Dva
domy jednoho pána pøedstavuje formou
fotografických diptychù srovnání objektù

funkèních køest�anských chrámù a �idov-
ských synagog èi modliteben, které slou�í
dnes vìt�inou k jiným úèelù nebo nejsou
u�ívané a chátrají. Stachovi fotografovali
dvojice objektù na rùzných místech na Slo-
vensku a v polské Halièi. Druhý projekt Za-
chor (Pamatuj) je inspirován hledáním stop
pamìti místa. V letech 1942�1944 byl zøí-
zen nedaleko mìsteèka Nováky na západ-
ním Slovensku �idovský koncentraèní tá-
bor. Po osvobození bylo území tábora
postupnì rozebráno a poddolováno. Dnes
nejsou na místì tábora �ádné stopy. Instalaci
pøipomínající existenci tábora tvoøí dvì vel-
koformátové fotografie souèasného stavu
území tábora poøízené v létì a v zimì a pro-
jekce videonahrávky, na ní� jsou zachyceny
vzpomínky a výpovìdi je�tì �ijících svìd-
kù, kteøí v táboøe pro�ili èást svého mládí.
Kurátorem výstavy je Radovan Kodera.

LÉTO V �IDOVSKÉ ÈTVRTI 
V TØEBÍÈI
! Ve dnech 17.�19. 7. probíhá v Tøebíèi
festival O�ivené �idovské Mìsto, který na-
bízí øadu akcí a o týden pozdìji odstartuje
12. roèník festivalu �idovské kultury �a-
majim. Jana Peterová z �idovské obce
v Praze bude hovoøit o mikve (rituální láz-
ni), zazní melodie klezmerové, jidi� i v ja-
zyce ladino, uskuteèní se i výuka izrael-
ského sebeobranného systému krav maga
pro dìti, na závìr festivalu vystoupí jako
host slovenské klezmerové kapely Press-
burger Klezmer Band fenomenální armén-

ská zpìvaèka Karine Sarkisjan. Celý pro-
gram najdete na www.samajim.cz.

FESTIVAL �IDOVSKÉ KULTURY
V HOLE�OVÌ
! Ve dnech 28. 7.� 2. 8. bude v Hole�ovì
probíhat festival �idovské kultury Ha-Ma-
kom 2015. Festival zahájí vernisá� foto-
grafií Jindøicha Buxbauma ve velkém sále
hole�ovského zámku; celý program nalez-
nete na www.holesov.info.

IZRAELSKÁ KULTURA V ÈR
! Na MFF v Karlových Varech bude
v soutì�i Fórum nezávislých zastoupen iz-
raelský snímek Princezna re�isérky Tali
Shalom-Ezerové, která bude na festivalu
pøítomna spolu s pøedstaviteli hlavních
rolí. Film se promítá ve dnech 4. a 5. 7.
! Upozoròujeme té� na snímek Píseò písní,
inspirovaný dílem klasika moderní jidi� lite-
ratury �oloma Alejchema. Jedná se o tøetí
celoveèerní film ukrajinské filmaøky Evy
Neymannové a fascinujícím zpùsobem
zpøítomòuje svìt �idovského �tetlu zaèát-
ku 20. století. Promítá se ve dnech 5., 6.
a 8. 7. Více na www.kviff.com.
! Partnerem leto�ního roèníku Mezinárod-
ního workshopu souèasného tance je Vel-
vyslanectví Státu Izrael v ÈR. V jeho rámci
se letos poprvé uspoøádá taneèní work-
shop pro nej�ir�í veøejnost, a to s lektorem
stylu gaga Janivem Avrahamem. Tento
styl vyvinul taneèník a choreograf Ohad
Naharin jako pohybový jazyk, který vychá-
zí z víry v uzdravení, dynamiku a mocnou
sílu pohybu. Wokrshop se koná dne 18. 7.
od 18 do 19.15 na Anenském námìstí 2
v Praze 1, stojí 340 Kè. Více informací a re-
gistrace na www.icdw-prague.com.
! Na festivalu Colours of Ostrava vystoupí
18. 7. od 19.15 v rámci tzv. Travel Party rov-
nou tøi rozmanitá izraelská uskupení: Rita,
Mark Eliyahu a Alaev Family. Zpìvaèka
Rita (nazývaná izraelská Madonna) se naro-
dila v Íránu, hráè na kamanèu Mark Eliyahu
v Dagestánu a sedmièlenná skupina Alaev
Family dorazila do Tel Avivu z Tád�ikistánu.
Mark Eliyahu následnì vystoupí i na Folko-
vých prázdninách v Námì�ti nad Oslavou.
! Na festivalu �ivá ulice v Plzni vystoupí
dne 14. 8. talentovaný multiinstrumentalista
Adam Ben Ezra, v jeho� hudbì se setkáte
s prvky jazzu, latiny a støedomoøské hudby. 

GALERIE SLUNEÈNÁ
! V experimentálním výstavním prostoru
biofarmy Sluneèná na �umavì byla otevøe-
na dal�í výstava skupiny Unfocused � tento-
krát s názvem WhiteLine Sluneèná. V rámci
skupiny vystavují L. Hovorka, H. Farkas,
L. Kousal a hosté. Více informací nalezne-
te na www.biofarma-slunecna.cz.
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LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Procházka po (nejen) �idovské histo-
rii Vinohrad: Ve dnech 27. a 28. 5. se osm
studentù z kvarty na�eho gymnázia spo-
leènì s dal�ími 23 studenty ze Z� B. Nìm-
cové v Pøerovì a Z� Bohuòovice zúèastnilo
projektu Jáchymka a U�horod � výchova
k respektu a toleranci. Projekt byl organi-
zován Institutem Terezínské iniciativy, pod
vedením lektorek T. �tìpkové a M. Za-
hradníkové, a Lauderovými �kolami, je-
jich� studenti pøipravili procházku po (ne-
jen) �idovských památkách Vinohrad. Tu si
studenti pøipravovali s vyu�itím materiálù
IWalks Vinohrady z USC Shoah Foundati-
on, mapy projektu Praha sdílená a rozdì-
lená Multikulturního centra Praha a dal-
�ích materiálù. Vybrali si urèitá místa
v okolí �koly a pro hosty z Pøerova a Bo-
huòovic (mnozí nav�tívili Prahu poprvé)
si pøipravili výklad a obrazovou dokumen-
taci o jejich historii. Po návratu do �koly
na�i studenti je�tì promítli nìkolik videí
s výpovìïmi pamìtníkù z USC Shoah
Foundation, které se k tìmto místùm vá�ou. 

Bìhem projektu, který se jinak odehrá-
val v bývalé �idovské �kole v Jáchymovì
ulici, se studenti seznámili s pøíbìhy dvou
men�inových �kol, �idovské �koly v Já-
chymovì ulici a romské �koly v U�horodì
a diskutovali o zku�enostech z vlastních
�kol. 
! Malin Sirupstein: Studentky kvarty
pod vedením Peera M. Friedmana pøelo�i-
ly klasickou knihu izraelské literatury pro
dìti Mic Petel. Èeský název díla zní Malin
Sirupstein.
! Motýlí projekt: Vstup do �koly ozdobi-
li pestrobarevní motýli. Je to výsledek
spoleèné práce The Butterfly Project s ma-
líøkou Helgou Ho�kovou a Elou Weissber-
ger, která �ila v nìkdej�ím sirotèinci v bu-
dovì dne�ních L� a posléze chodila do
terezínských hodin kreslení vedených Friedl
Dicker Brandeisovou.
! Gratulujeme: V krajském (celopra�-
ském kole) biologické olympiády katego-
rie D (prima a sekunda) nás reprezento-
vala Ester Gracerová a v kategorii C
(tercie a kvarta) Laura Poldauf. L. Poldauf
skonèila na výborném 7. místì z poètu 28
úèastníkù. 

Studenti na�í �koly se v kvìtnu zúèast-
nili závodù OVOV � �estiboj v�estrannos-
ti. V silné konkurenci si vedli velmi dobøe:
v kategorii dívek jsme získali 1. a 3. místo.
Vítìzka Petra Tajovská nás bude dále re-
prezentovat v krajském kole. tr, ip

KURZY BIBLICKÉ 
A MODERNÍ HEBREJ�TINY
! �idovská liberální unie poøádá kurzy
hebrej�tiny: Biblická hebrej�tina � zaèá-

teèníci a mírnì pokroèilí: kurz ètení
a èlánky z uèebnice rabi Richarda Federa
Haleluja. Pokroèilí: èteme a pøekládáme,
nyní 19. kapitolu z První knihy Moj�í�ovy.
Moderní hebrej�tina: Kurzy pro úplné zaèá-
teèníky, zaèáteèníky, mírnì pokroèilé bet
a støednì pokroèilé bet+. Pou�íváme také
audiovizuální techniku. Kurzy jsou zdar-
ma, jsou hrazeny z grantu M�MT a NFOH
a zaènou opìt po prázdninách.

Poøádáme i udr�ovací kurzy pøes léto,
bli��í informace na www.zlu.cz. ef

PROGRAM BEJT SIMCHA
! Ti�a be-av: V sobotu 25. 7. od 18.30 se
v Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1)
koná bohoslu�ba ke svátku Ti�a be-av.
! IX. reformní �abaton: World Union for
Progressive Judaism a Bejt Simcha srdeè-
nì zvou na IX. reformní �abaton, který se
bude konat ve dnech 28.�30. srpna 2015
v Jièínì ve spolupráci s Federací �idov-
ských obcí a Ba�evi, o. p. s. Program zahr-
nuje bohoslu�by a besedu s rabínem Joe-
lem Oseranem (viceprezident WUPJ),
pøedná�ky, prohlídku Jièína i náv�tìvu �i-
dovských høbitovù v Jièínì a Mladé Bole-
slavi. Úèastnický poplatek: 1200 Kè do-
spìlí, 700 Kè dìti a studenti do 18 let (za
ubytování, stravování, dopravu z Prahy do
Jièína a zpìt, program), místní úèastníci
250 Kè (za stravování a úèast na celém
programu). Dal�í informace a pøihlá�ky na
e-mailu kehila@bejtsimcha.cz nebo na te-
lefonu 603 393 558, za�lete je nejpozdìji
do 7. 8. V�ichni jste srdeènì zváni. bs

JAKÉ JSOU SOCIÁLNÍ 
A ZDRAVOTNÍ SLU�BY
VE �VÝCARSKU?
Na tuto otázku se pokusili odpovìdìt pra-
covníci sociálního oddìlení �idovské obce
v Praze, kteøí za podpory grantu Minister-
stva zdravotnictví ÈR v programu Èesko-
�výcarské spolupráce na podporu sociální
a zdravotní péèe o seniory vyjeli na stá�
do Curychu. 

Tým slo�ený ze sociálních pracovnic
a ergoterapeutky nav�tívil sociální odbor
a nìkolik pobytových zaøízení, která po-
skytují dlouhodobou sociální a zdravotní
péèi seniorùm a seniorkám a jsou zøizová-
ny a podporovány �idovskými komunita-

mi v Curychu. Stá� a celou náv�tìvu po-
mohl zorganizovat pan Peter Neuwirth,
který nás také uvítal a seznámil s mìstem. 

První náv�tìva vedla do Israelitische Cul-
turemainde Zürich, kde jsme hovoøily o slu�-
bách s vedoucím sociálního odboru Edgarem
Eyalou a sociální pracovnicí Yael. Dále jsme
nav�tívily dùm Beth Chana (Wohnheim Beth
Chana � domov pro osoby s mentálním po-
sti�ením a psychiatrickým onemocnìním),
kde jsme si o celém projektu, který zahrnuje
nejen pobytovou slu�bu rodinného typu, ale
pøedev�ím poradenství lidem v obtí�ných �i-
votních situacích, povídaly s panem Lesliem
Hertigem a paní Madelaine Pasternakovou.
V dal�ích dnech jsme nav�tívily Centrum pro
seniory Sikna (Sikny Stifftung), které je hlav-
ním partnerem �OP v tomto projektu. Sikna
je pomìrnì nové zaøízení, které zaji�t�uje
slu�by ve dvou budovách asi 120 seniorùm
a seniorkám s rùznými potøebami ve vìku od
70 do 104 let. Souèástí tohoto centra je také
èást zamìøená na péèi o klienty s demencí.
Pro srovnání jsme nav�tívily je�tì jeden do-
mov pro seniory, a to Domov Huga Mendela
(Heim Hugo Mendel Stifftung), kde nás po
zaøízení spí�e rodinného typu provádìl jeho
øeditel Michael Sutter. V�echny domovy jsou
privátními zaøízeními, je� provozují jednotli-
vé �idovské komunity, které jsou v Curychu
ètyøi. Klienti a klientky si hradí péèi sami,
tìm, kteøí nemají dost prostøedkù, pomáhá
mìsto a èást péèe je hrazena ze sociálního
poji�tìní. 

V�ude nás velmi mile pøivítali a ukázali
v�e od sklepa po pùdu: jak vypadají pokoje
(zpravidla jednolù�kové), spoleèenské míst-
nosti, místa pro snídani (která se vydává tøe-
ba a� do obìda!), ko�er kuchynì, modliteb-
ny, velkoryse projektované spoleèné vstupní
prostory, terasy s odpoèinkovým zázemím
pro klienty i personál. Prostory v�ech tøí
domù byly skuteènì dùstojným místem
a domovem pro ty, kteøí ji� nemohou být so-
bìstaèní a chtìjí mít èistý pokoj, mo�nost za-
jít o �ábesu na bohoslu�bu, mít pocit, �e jsou
v �michelinské� restauraci a ne v jídelnì. 

Pøivezly jsme si domù do Prahy spoustu
drobných, ale dùle�itých podnìtù a nápa-
dù, které se dají pomìrnì jednodu�e pøe-
nést do na�ich sociálních slu�eb. Dozvì-
dìly jsme se mnoho zajímavého o systému
domácí péèe, o poradenství, o vzdìlávání
pracovníkù, o jednotlivých aktivitách
a slu�bách a� po paliativní péèi, která je
samozøejmou souèástí v�ech zaøízení.

Dìkujeme v�em pracovníkùm, kteøí se
nám vìnovali, za odborný výklad a zpro-
støedkování zku�eností, paní Mgr. Alenì
Ortenové za tlumoèení, a pøedev�ím dìku-
jeme panu P. Neuwirthovi za jeho obìta-
vost a pomoc, bez kterých by se stá� ne-
mohla uskuteènit.                               jw, ao
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�NO BRATISLAVA
V júli blaho�eláme na�im èlenom: pán Ju-
raj Alner � 78 rokov; pán Alexander
Bachnár � 96 rokov; pani Ing. Erika Brá-
niková � 84 rokov; pán Ernest Brodek �
85 rokov; pani Mariana Deáková � 71 ro-
kov; pán Ondrej Herec � 71 rokov; pani
MUDr. Eva Hulényiová � 77 rokov; pani
Zita Kurzová � 71 rokov; pani PhDr. Ema
Panovová�Weiser � 90 rokov; pán
PaeDr. Ivan Pasternak � 71 rokov; pani
PhDr. Anna Podhorná � 79 rokov; pani
Veronika Poláková � 85 rokov; pani Mira
Radová � 86 rokov; pani Mariana Rybec-
ká � 80 rokov; pán Samuel Trojan � 95 ro-
kov; pani Agne�a Urbanová � 80 rokov;
pani Anna Weissová � 91 rokov, a pani
Katarína Zitkovská � 86 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí:
V máji zomrel pán Tomá� Seidmann.

Zichrono livracha!

�O BRNO
V èervenci oslavují: paní Nicole Engels-
mannová, nar. 31.7. � 44 let; paní Lýdia
Ferová, nar. 8.7. � 77 let, pan David Fi�a,
nar. 7.7. � 27 let; paní Dita Hanáková, nar.
3.7. � 43 let; pan Leo Horáèek, nar. 23.7. �
66 let; pan Petr Kavan, nar. 15.7. � 65 let;
paní Renata Laxová, nar. 15.7. � 84 let,
paní Gusti Veselá, nar. 27.7. � 86 let,
a paní Vìra Vozáková, nar. 30.7. � 71 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V èervenci oslavují: pan Libor Bìle�, nar.
9.7. � 42 let; pan Petr Chvátal, nar. 15.7. �
42 let; pan Daniel Janèoviè, nar. 30.7. � 33
let; pan PhDr. Michael Neuwirth, nar. 7.7.
� 57 let; paní Irena Kube�ová, nar. 30.7. �
47 let, a pan Alexander Shonert, nar. 31.7.
� 43 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V èervenci oslaví své narozeniny pan To-
má� Sommer, nar. 23.7. � 69 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V júli oslávia narodeniny: Ing. Ernest Ac-
kermann, nar. 27.7. � 60 rokov; pani Ag-
nesa Friedová, nar. 27.7. � 63 rokov; pani
Ilona Gregorová, nar. 29.7. � 86 rokov;
pán Peter Haber, nar. 1.7. � 67 rokov; pán
�imon Chajmoviè, nar. 15.7. � 93 rokov;
pani PhDr. Nade�da Lambertová, nar.
24.7. � 71 rokov; pani Mgr. Eva Novotná,
nar. 4.7. � 67 rokov; pani Zora Ondru�ová,
nar. 13.7. � 58 rokov; pán MUDr. Pavol
Rodan, nar. 16.7. � 64 rokov; pani

MUDr. Marta Rubovièová, nar. 28.7. � 64
rokov, a pán PhDr. Pavol �alamon, nar.
29.7. � 64 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V èervenci oslaví jubilea: pan MgA, PhD.
Daniel Hrbek, nar. 29.7. � 44 let; pan Petr
Beck, nar. 22.7. � 88 let; paní Eva Vostrá,
nar. 13.7. � 27 let; sleèna Andrea Dorazi-
lová, nar. 26.7. � 22 let; sleèna Barbora
Dorazilová, nar. 21.7. � 18 let, a sleèna
Linda Dorazilová, nar. 27.7. � 13 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V èervenci blahopøejeme: paní PhDr. Zu-
zana Èaplová, nar. 5.7. � 66 let; pan
Ing. Dalimil Èech, nar. 25.7. � 34 let; pan
Ing. Josef Salomonovic, nar. 1. 7. � 77 let,
paní Inge Rusòáková, nar. 2.7. � 83 let;
paní Jindøi�ka Danelová, nar. 6.7. � 83 let;
paní Zuzana Lyèková, nar. 20.7. � 67 let,
a paní Ev�enie Mádlová, nar. 28.7. � 66
let. Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V èervenci slaví: pan Ladislav Václavík,
nar. 4.7. � 62 let; pan Karel Steiner, nar.
6.7. � 62 let, a paní Mgr. Klára Tydlitáto-
vá, nar. 30.7. � 30 let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V èervenci oslavují narozeniny: paní Rela
Balejová, nar. 15.7. � 86 let; pan Mikulá�
Bröder, nar. 26.7. � 87 let; pan Ernest
Fuks, nar.13.7. � 89 let; paní Eva Herman-
nová, nar. 22.7. � 86 let; paní Ilona Ho-
molková nar. 23.7. � 81 let; pan Jan Jelí-
nek, nar. 19.7. � 75 let; paní Sonja
Kratochvílová, nar. 19.7. � 89 let; paní
Edith Krausová, nar. 12.7. � 86 let; pan
Thomas Lamberk, nar. 14.7. � 75 let; paní
Zdena Langerová, nar. 14.7. � 86 let; paní
Zuzana Ledererová, nar. 29.7. � 91 let;
paní Hana Nermut, nar. 12.7. � 90 let; paní
Marta Neu�ilová, nar. 29.7. � 83 let; paní

Edita Patrovská, nar. 26.7. � 89 let; paní
Irena Racková, nar. 23.7. � 90 let; paní
Kamila Sieglová, nar. 22.7. � 90 let; paní
Valerie Slezáková, nar. 1.7. � 92 let; pan
Bedøich Steiner, nar. 19.7. � 84 let; paní
Gusta �náblová, nar. 3.7. � 96 let; paní
Vìra Tomanová nar. 5.7. � 84 let; paní
Hana Tomková, nar. 28.7. � 83 let, a paní
Janina Vrbová, nar. 20.7. � 90 let.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí:
Dne 10. 6. zemøel pan dr. Emil Svátek, dlou-
holetý gabe Jeruzalémské synagogy. Roz-
louèit se s ním 10. 6. 2015 do obøadní sínì
Nového �idovského høbitova v Praze 3 pøi�el
minjan Jeruzalémské i Staronové synagogy
i mnoho dal�ích souvìrcù z Prahy i odjinud.
Po léta patøil neodmyslitelnì k pra�ské obci,
pro kterou po ukonèení své profesní kariéry
je�tì dlouho pracoval jako vedoucí sociální-
ho oddìlení. Byl laskavý a vlídný ke v�em
bez rozdílu a vlastnì ani v dobách, kdy na
pra�ské obci docházelo k nedorozumìním
a konfrontacím, nedával pøednost �ádné stra-
nì. Sna�il se vyjít s ka�dým a také se mu to
daøilo. Ode�el jako jeden z posledních své
generace a velká úèast na jeho levaje potvr-
dila, �e si ho lidé vá�ili a mìli ho rádi. Smu-
teèní obøad provedl vrchní pra�ský rabín Da-
vid Peter a kantor Daniel Vanìk. Památka
spravedlivého at� je nám k po�ehnání. 

Dne 16. 5. zemøel pan Juraj Lukáè ve
vìku 87 let.

Zichronam livracha!

�NO PRE�OV
V mesiaci júl sa do�ívajú jubileí títo èle-
novia: pani MUDr. Soòa Bázlerová, nar.
6.7. � 70 rokov; pani Fani Izraelová, nar.
22.7. � 69 rokov; pani Magda Rochlitzo-
vá, nar. 22.7. � 78 rokov, a pani Etela �te-
kauerová, nar. 24.7. � 91 rokov. V�etkým
jubilantom �eláme pevné zdravie, pokoj
a pohodu v kruhu najbli��ích.

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V èervenci oslaví narozeniny: paní Lotte
Kozová, nar. 19.7. � 90 let; paní Hana
Kredlová, nar. 15.7. � 58 let; paní Sylvia
Lebovièová, nar. 26.7. � 69 let; pan Franti-
�ek Lederer, nar. 11.7. � 85 let; paní Eva
Skoèdopolová, nar. 29.7. � 83 let; pan Ro-
bert Appel, nar. 7.7. � 51 let; pan Roman
Faerman, nar. 1.7. � 57 let, a pan Miroslav
Stanèík, nar. 3.7. � 65 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V mìsíci èervenci oslaví své narozeniny
paní Lydie Schöpfová. Pøejeme èlence
na�í obce hodnì zdraví a osobní pohody.
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KOLIK PENÌZ BY PØINESL MÍR
Studie, ji� v kvìtnu zveøejnila americká
organizace Rand Corp., vypoèítává, jak
by na uzavøení mírové dohody a dvoj-
státním uspoøádání ekonomicky vydìlali
Izraelci i Palestinci a kolik bude naopak
je�tì stát, kdy� se tak nestane. Pokud by
se nyní uzavøela dohoda o vzniku dvou
státù, v pøí�tích deseti letech by Izraeli
pøinesla 120 miliard dolarù do státního
rozpoètu a palestinská ekonomika by na-
rostla o 50 miliard dolarù (co� je 36pro-
centní nárùst hrubého domácího produk-
tu na hlavu). Pøi zachování souèasného
stavu anebo pøi zhor�ení bezpeènostní si-
tuace na tom budou obì strany øádovì
miliardy dolarù naopak tratit.

FILM PODLE PROCESU
Podle knihy americké historièky Debo-
rah Lipstadtové, v ní� zachytila svùj
proces s britským historikem a popíra-
èem �oa Davidem Irvingem, se natáèí
film. Kniha Historie pøed soudem (èes-
ky vy�la roku 2011) popisuje soudní
pøelíèení z roku 2000, kdy Irving na zá-
kladì její publikace autorku za�aloval
za urá�ku na cti. Jeliko� podle britského
práva le�í dùkazní bøemeno na �alova-
ném, museli autorka a její právníci jen
na základì historických dokumentù do-
kázat, �e ke genocidì evropských �idù
skuteènì do�lo. Soudní proces, který
sledoval celý svìt, Lipstadtová vyhrála.
Filmovou adaptaci vytvoøil britský dra-
matik David Hare, historièku zahraje
Hilary Swanková, obhájce Tom Wilkin-
son, role Irvinga je�tì není obsazena.

OBÈANSTVÍ PRO SEFARDY
V èervnu schválil �panìlský parlament
poslední dodatky k zákonu, jen� umo�-
òuje, aby potomci sefardských �idù,
kteøí byli v 15. století vyhnáni ze zemì,
mohli získat �panìlské obèanství. �ada-
telé budou muset slo�it test z jazyka
a najmout si �panìlského notáøe. Celá
procedura bude probíhat elektronicky.
Zákon vstoupí v platnost v øíjnu a bude
platit tøi roky. Zatímco stejný zákon pro-
�el v Portugalsku bez problémù, ve �pa-
nìlsku vzbudil protesty opozice.

KONFERENCE JERUSALEM POST
V èervnu se v New Yorku konala ka�do-
roèní konference deníku Jerusalem Post,
jí� se úèastní významní politici, novináøi,
historici a dal�í odborníci zabývající se
problematikou Izraele, Blízkého výcho-
du a antisemitismu. Jeden z panelù mìl

název �Alarmující nárùst globálního an-
tisemitismu� a jedním z témat byl nový
antisemitismus, jeho� cílem je zpochyb-
nit právo Izraele na existenci. Projevuje
se teroristickými útoky, antisemitskou
pøedstavou, �e koøenem v�eho zla je Izra-
el, a politickým antisemitismem, jeho�
cílem je popøít výluènì �idùm právo na
sebeurèení. (K tématu viz té� komentáø
na stranì 20.) 

ZEMØEL TOM LUKE
Dne 31. kvìtna zemøel ve vìku 89 let
v �enevì bývalý pracovník Úøadu vyso-
kého komisaøe OSN pro uprchlíky Tom
Luke. Narodil se jako Tomá� Löwen-
bach v Hronovì ve východních Èe-
chách, za války byl deportován do Tere-
zína a poté do Osvìtimi, pøe�il pochod
smrti. Po válce emigroval na Západ. Od
konce 80. let minulého století podporo-
val samizdatové Lidové noviny � získá-
val pro nì finance u jednotlivcù i u stát-
ních a nevládních institucí a univerzit.

PAMÁTNÍK V KAVALE
O problémech spojených s odhalením pa-
mátníku �idovským obìtem �oa v øeckém
pøístavu Kavala jsme psali v minulém èís-
le Rch (starostka mìsta chtìla z kamene
odstranit symbol Davidovy hvìzdy). Pa-
mátník � i s magen David � nakonec od-
halen byl a slavnosti se zúèastnily stovky
lidí, vèetnì státních úøedníkù, vùdcù øec-

ké �idovské komunity a izraelského vel-
vyslance v Øecku. �Tento památník holo-
kaustu je nejen poctou 1484 �idovským
obìtem z Kavaly a vzpomínkou na nì, je
také symbolem odporu proti netoleranci,
rasismu a antisemitismu,� øekli pøi této
pøíle�itosti pøedstavitelé �idovské obce.

HISTORIE ON-LINE
Spoleènosti Google a Argentinská �idov-
ská asociace (AMIA) zveøejnily on-line
sbírku fotografií a doprovodných textù
o historii �idù v Argentinì, od poèátkù �i-
dovského osídlení po souèasnost. Interne-
tová výstava, kterou lze nalézt na strán-
kách www.google.com/culturalinstitute
v sekci Historic Moments, se jmenuje
Jews in Argentina 1860�2015 a je dostup-
ná v angliètinì a �panìl�tinì.

ZÁKONEM PROTI BOJKOTU
Vláda amerického státu Ji�ní Karolína
schválila na poèátku kvìtna zákon, který
má omezit hnutí, je� �ádá ekonomický
a kulturní bojkot Izraele, sta�ení investic
z této zemì a sankce (BDS). Právní opat-
øení, v nìm� není Izrael explicitnì jmeno-
ván, zakazuje v Ji�ní Karolínì obcho-
dovat se spoleènostmi, které nìkoho
bojkotují �na základì pøíslu�nosti k rase,
barvì pleti, víøe, pohlaví nebo národní
pøíslu�nosti�, a je namíøeno i proti spoleè-
nostem, které u� takový bojkot provozují.
Podle nového zákona se musí takových
aktivit vyvarovat. Za Izrael je podle médií
pøipraveno se postavit více státù USA.
Podobnou legislativu ji� pøed èasem pøi-
jal jiný americký stát � Illinois.

(am, ztis.cz)
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Argentin�tí �idov�tí gauchos z Moses Ville. Foto archiv.


