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ZÁVÌREÈNÁ SCHÙZE RADY F�O
Poslední schùze Rady F�O ve volebním
období 2013�2016 se uskuteènila 3. lis-
topadu tohoto roku. Jednání se úèastnilo
33 èlenù rady a zastoupena byla vìt�ina
�O. Na programu bylo celkem 10 bodù.

Pøedseda Petr Papou�ek, který jednání
øídil, na úvod pøivítal p. Ronalda Laudera,
pøedsedu Svìtového �idovského kongre-
su, který pøi�el pozdravit èleny RF�O.
R. Lauder dlouhodobì spolupracuje s F�O
a významnou mìrou spolufinancuje pro-
støednictvím své nadace projekty, které
napomáhají rozvoji èeské �idovské ko-
munity, a to pøedev�ím projekty vzdìlá-
vacího charakteru (�kolka, �kola, Lim-
mud ÈR atd.). Po �ivé diskusi pak R. L.
ocenil práci federace, atmosféru jednání
i anga�ovanost èlenù rady. Ubezpeèil je
o tom, �e spolupráce s ním, at� u� jako
pøedsedou WJC èi s jeho nadací, bude
i nadále pokraèovat.
1. kontrola zápisu z posledního jed-
nání Rady F�O � Kontrola zápisu
probìhla bez pøipomínek, úkoly byly
splnìny.
2. informace o plnìní rozpoètu F�O
za 3. ètvrtletí 2016 � Rozpoèet za 3.
ètvrtletí 2016 je plnìn rovnomìrnì
podle plánu, rada vzala informaci na
vìdomí.
3. návrh rozpoètu F�O na rok 2017 �
Pøedseda P. Papou�ek pøedstavil návrh
rozpoètu v celkové vý�i 75 395 000 Kè
a komentoval jeho deset kapitol. Témìø
polovinu rozpoètu, 36 milionù, pøedsta-
vují granty z Claims Conference, které
F�O koordinuje ve prospìch pøe�iv�ích
a sociální péèe. Jednotlivá støediska ne-
vykazují oproti minulému roku praktic-
ky �ádná navý�ení. Po diskusi a upøes-
nìní èástky na dary a granty hlasovalo
33 pøítomných èlenù rady o rozpoètu
jako celku. Pro bylo 30 hlasù, proti 0,
3 se zdr�eli. Rozpoèet F�O na rok
2017 byl schválen.
4. nominace zástupcù F�O do orgánù
Nadaèního fondu obìtem holokaustu
� NFOH po�ádal F�O o nominaci èlenù
SR a DR NFOH na dal�í funkèní obdo-
bí. Souèasní zástupci F�O vyjádøili sou-
hlas se svým dal�ím pùsobením ve
funkcích. �ádný dal�í návrh ze strany
�O rada ve vypsaném termínu neobdr-
�ela. Rada hlasovala aklamaènì o v�ech
navr�ených souèasnì: F. K. a T. H. do
správní rady a J. S. do dozorèí rady
NFOH. Hlasovalo 33 pøítomných èlenù
rady, pro 30 hlasù, proti 0, zdr�eli se 3.
V�ichni tøi kandidáti byli schváleni.

5. zmìna v nominaci zástupce F�O do
ESLI � Tajemník T. Kraus informoval pøí-
tomné, �e zástupce F�O ve správní radì
Evropského institutu odkazu �oa (ESLI),
kterým byl zmocnìnec izraelské vlády pro
otázky �oa p. Tibor Shalev-Schlosser, byl
jmenován izraelským velvyslancem pro
Tichomoøí. Je proto tøeba nominovat nové-
ho zástupce. Izraelským ministerstvem za-
hranièí (ve spolupráci s ministerstvem pro
seniory) byl prostøednictvím izraelského
velvyslanectví v Praze doporuèen p. Joel
Lion. Hlasování o nominaci p. Joela Liona
do SR ESLI: Pøítomno 33 èlenù rady, pro
33 hlasù. Nominace byla schválena
jednomyslnì.
6. svatby � Na základì diskuse a pøipo-
mínek z e-mailové komunikace bylo
zpracováno nìkolik variant návrhu, upra-
vujícího konání svatebních obøadù v ges-
ci F�O. Tématem se zabývalo prezidium
a vypracovalo návrhy, které pak byly dále
rozeslány a diskutovány. Posledním návr-
hem, reflektujícím v�echny pøipomínky,
je varianta è. 9, o které bylo (po drobné
úpravì) hlasováno: Pøítomno 33 èlenù
rady, pro 32 hlasù, zdr�el se 1. Varianta 9
byla pøijata. Na jejím základì bude zpra-
cována smìrnice F�O, která upraví dal�í
technickoorganizaèní nále�itosti.
7. ÈU�M � Otázka vyúètování pøíspìv-
ku poskytnutého Èeské unii �idovské
mláde�e v roce 2015 byla zaøazena na
program na základì �ádosti ÈU�M
poté, co se jí zabývalo i prezidium.
Pøedseda dozorèí rady �MP neschválil
vyúètování, pøedstavitelé ÈU�M s jeho
závìry nesouhlasí. Rada po diskusi roz-
hodla � obdobnì jako prezidium �, aby
se vzniklou situací zabýval zástupce
F�O v DR �MP Michal Hron.
8. archivace dokumentù � K. Svobo-
dová informovala o povinnosti organi-
zací archivovat dokumenty. Mìl by
existovat spisový øád a organizace by
mìly vìnovat pozornost pøedarchivní

péèi pod odborným vedením. Doku-
menty by pak mìly být ulo�eny v archi-
vu a pro federaci pøichází v úvahu buï
národní archiv, nebo archiv �MP. Ar-
chiv �MP je pøi souèasném právním sta-
vu jako soukromý akreditovaný archiv
oprávnìn ukládat archiválie z èinnosti
F�O i dal�ích subjektù ve F�O sdru�e-
ných. K této problematice pøijalo prezi-
dium F�O usnesení, které vzala rada na
vìdomí: Prezidium doporuèuje v�em
�O a �idovským organizacím a spol-
kùm, aby ve spolupráci s archivem �MP
vìnovaly trvalou pøedarchivní pozor-
nost svým písemnostem. Zároveò upo-
zoròuje, �e existuje mo�nost vybrané
dokumenty ukládat v archivu �MP, kde
bude mo�no vytvoøit archiv novodo-
bých dìjin �idovské komunity v ÈR. 
9. schválení auditorky pro audit za
rok 2016 � Rada F�O hlasovala o tom,
zda schvaluje paní Danu�i Prokùpkovou
jako auditorku pro audit úèetnictví F�O
v ÈR pro rok 2016. Pøítomno 27 èlenù
rady, pro 27 hlasù, 0 proti. Nominace
byla jednomyslnì schválena
10. rùzné � �O Plzeò �ádá radu o sou-
hlas s prodejem pozemku v Hora�ïovi-
cích � rada konstatuje, �e se nejedná
o sakrální majetek, a v souvislosti s tím
bere informaci na vìdomí. Hlasování
pøítomno 27 èlenù rady, pro 27, proti 0. 

Na závìr podìkoval pøedseda Petr Pa-
pou�ek v�em èlenùm rady i revizní ko-
mise F�O za práci, kterou ve volebním
období 2013�2016 ve prospìch celku
odvedli, a informoval je, �e nová rada,
vze�lá z leto�ních voleb, se sejde na své
ustavující schùzi pravdìpodobnì 21. pro-
since 2016.                                            jd
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Kdy� �védská Královská akademie
v pùli øíjna oznámila, �e udìluje Nobe-
lovu cenu za literaturu Bobu Dylanovi,
mo�ná øadu ètenáøù napadlo, �e mu ji ji-
stì pøejí, ale �e by si ji urèitì zaslou�il
té� americký prozaik Philip Roth � ane-
bo kanadský hudebník Leonard Cohen.
O pár týdnù pozdìji, 7. listopadu 2016,
tento zpìvák, básník, skladatel a prozaik
ve vìku dvaaosmdesáti let zemøel. 

O tom, jak výraznì se Cohenùv �idov-
ský pùvod, rodinná
tradice (oba jeho
dìdové byli rabíni),
�idovské vzdìlání,
zaujetí judaismem
i sympatie k Izraeli
odrá�ejí v Cohenových textech i litanicky
znìjící hudbì, bylo napsáno hodnì. V Ro�
chode� se tématu u pøíle�itosti Cohenova
prvního koncertu v Praze vìno-
val pøed nìkolika lety Marek
Bouda (��idovství Leonarda
Cohena�, Rch 11/2008). 

Jak zaznìlo v nekrolozích, pat-
øil Leonard Cohen spolu s Bo-
bem Dylanem, Tomem Waitsem
a Lou Reedem ke zpìvákùm,
kteøí po generaci elegantních
a zdánlivì nekomplikovaných
zpìvákù typu Franka Sinatry od-
kryli vlastní slabosti, pochyby
a strachy. Leonard Cohen se v�ak
li�il: aè psal a zpíval spí�e o tem-
nìj�ích stránkách lidské existen-
ce (a ve své próze to èinil celkem
brutálnì), neskrýval, �e jeho zá-
kladním postavením je vìdomí
vlastní nedostateènosti nikoli jen v rámci
marnosti svìtského svìta, ale té� vùèi Bohu.
Ai kdy� se ani vùèi nìmu neubránil pochyb-
nostem, právì tato perspektiva dodává jeho
textùm urèitou naléhavost i vyrovnanost. 

Øadu Cohenových písòových textù
lze vnímat jako novodobé �almy, ve kte-
rých se autor obrací k Bohu, vyznává se
ze svých slabostí i z oddanosti Nejvy��í-
mu. Takové jsou jeho nejslavnìj�í písnì
If It Be Your Will (At�se stane tvá vùle,
co� je doslovný pøeklad liturgického
Ken jechi racon), skladba Who By Fire
(inspirovaná jomkipurovou modlitbou
Unetane tokef) nebo pozoruhodná píseò
Bird on a Wire � vyznání neschopnosti
pøekroèit vlastní stín. Cohen se tu pøi-
rovnává k �opilci v pùlnoèním sboru� èi
k �èervu chyceném na háèku�, nicménì
� a tento motiv se v jeho písòových tex-
tech objevuje èasto � se alespoò �po-
kou�í�: �V�dy jsem se sna�il být pravdi-

vý � alespoò k tobì.� U nìkterých Co-
henových písní, stejnì jako u autora Pís-
nì písní, není zcela jisté, zda se svými
zpovìïmi obrací k Nejvy��ímu nebo
k objektu svého citu: vyznání lásky
a existencionální zpovìï jsou u tohoto
mistra lyrické zkratky tìsnì spjaty.

Cohenovy písnì jako by �klamaly tì-
lem�: jsou velmi melodické, rytmické,
pøipomínají lidové melodie, je v nich ci-
kánská rozevlátost i skvìle vystøi�ený

waltz. Jeho chraplavý hlas, v pozdìj�ích
skladbách doprovázený dokonale sehra-
nými �enskými vokály, pøitom zpívá po-

mìrnì slo�ité a pochmurné texty, obtì�-
kané starozákonními pøíbìhy, vinou za
vlastní selhání, nesluèitelností lásky
a vnitøní svobody, opou�tìním a èeká-
ním na smrt. �Ví�, �e miluji �ivot s te-
bou,/ ale kvùli tobì na tolik zapomí-
nám,/ zapomínám se i modlit za andìly/
a andìlé se pak zapomínají modlit za
nás,� øíká ve známém songu o louèení
So Long, Marianne.

Z jeho písní, a to i v èeském prostøedí, je
zøejmì nejznámìj�í hymnus Hallelujah,
jen� se objevuje v tìch nejbizarnìj�ích
provedeních (bývá èastou ozdobou pøe-
hrávek základních umìleckých �kol,
v kurióznosti jeho aran�má asi vítìzí slo-
vácký dechový soubor Mistøíòanka).
A znovu: rytmická, stoupající a klesající
velebná melodie doprovází neradostný
text o nedosa�itelnosti skuteèné lásky
i vlastní nedostateènosti: �Láska je velmi
chladné a pochroumané haleluja,� zpívá

se v písni. (Poznámka � a souèasnì omlu-
va � na okraj: Cohenovy metaforicky bo-
haté písòové texty, zalo�ené na hutných
jednoslabièných slovech a rýmech se do
èe�tiny hodnì �patnì pøekládají, mo�ná
jsou dokonce adekvátnì nepøelo�itelné.)

Kromì vyu�ívání biblických témat
a adaptací liturgických textù byl Cohen
�idovský je�tì nìèím, velmi podstatným:
odmítáním iluzí � o sobì, o druhých,
o lidských vztazích, o víøe i o samotném

Bohu, ale souèasnì
i smíøením se s nera-
dostným stavem, nad
ním� �mù�eme jen
plakat a smát se�.
V písni Alexandra

Leaving tento stav zklamání a deziluze
vyjadøuje výraznou metaforou � �crucifix
uncrossed�, rozkøí�ený køí�. A pøipomí-

nání toho, �e nejsme nijak do-
konalí a �e jediné, co platí, je
vnitøní pravdivost, zní i ve
zmínìném Hallelujah � �Sna-
�il jsem se ze v�ech sil, nebylo
to nic moc,/ nedokázal jsem
cítit, a tak jsem se sna�il do-
tknout, / øekl jsem pravdu,/ ne-
pøi�el jsem tì klamat,/ a i kdy�
v�echno dopadlo zle,/ posta-
vím se pøed Pána písnì/ a na
jazyku budu mít jen své Halle-
lujah,� zpovídá se. 

Nekrology zmiòovaly i tem-
né a pøitom podivuhodnì vy-
rovnané písnì z jeho poslední-
ho ètrnáctého alba, je� vy�lo
nìkolik týdnù pøed Coheno-

vou smrtí, na nìm� spolupracoval se
svým synem Adamem a nazval je You
Want It Darker. V ústøední písní alba zpí-
vá: �Hineni, jsem pøipravený, mùj Pane.�
Hebrejskými slovy �Hineni� (Zde jsem)
odpovídal Avraham, kdy� ho Hospodin
volal, aby obìtoval syna Jicchaka, a stej-
nì se nazývá modlitba pokání, ji� proná�í
kantor na Ro� ha-�ana. Dal�í ver�e písnì
jsou a� pøekvapivì hoøkou adaptací mod-
litby Kadi�: �Velebeno a posvìceno je tvé
svaté jméno, / urá�ené a køi�ované v lid-
ské podobì, / milion svící hoøí za pomoc,
je� nikdy nepøi�la,/ chce� je�tì vìt�í tem-
no,/ zabíjíme plamen.�

Navzdory této závìreèné trpkosti � èi
snad právì pro ni � se s Leonardem Cohe-
nem mù�eme rozlouèit tradièními slovy,
která budou vytesána do jeho náhrobku na
kanadském �idovském høbitovì: Necht�je
jeho du�e zahrnuta do svazku �ivých. Tehe
ni�mato crura bi-cror ha-chajim.         (am)

ZEMØEL LEONARD COHEN
(21. 9. 1934�7. 11. 2016)

Jeden z posledních snímkù. Foto archiv.



�TAFETA PO�EHNÁNÍ
Aèkoli se Hospodin pøi smlouvì �mezi
kusy� zapøisáhl, �e �tu zemi, ji� uká�e�
Avrahamovi, dá jeho potomstvu, Avra-
ham tímto po�ehnáním zemì Jicchakovi
nepo�ehnal a pøenechal to samotnému
Bohu. Jicchak je pak pøedal Jaakovovi
a ten je ze v�ech svých dvanácti synù pøe-
dal Josefovi. Hovoøili jsme u� o tom, �e
poèet 248 pøíkazù Tóry je oproti 365 zá-
kazùm odvozen z gematrie jména Avra-
ham, zatímco poèet zákazù odpovídá po-
ètu dnù solárního roku. Proto je dùle�ité
si uvìdomit, �e jména praotcù Jicchaka,
Jaakova a Josefa mají co èinit s poètem
365 zákazù. 

Klíèem k tomu je èíselná hodnota jejich
jmen: Jicchak = 208, Jaakov = 182 a Josef
= 156. Jména �Jicchak� (bude se smát)
a �Josef� (bude pøidávat) dávají tak souèet
364, blízký poètu dní solárního roku, za-
tímco jméno �Jaakov� (182) dìlí a vyva-
�uje jeho cyklus na dvì poloviny. Tím, �e
se solární kalendáø øídí délkou tropického
roku, souhlasí s pravidelným cyklem roè-
ních období, ale jeho nevýhodou je, �e
není sluèitelný s pøirozenou délkou mìsíè-
ního cyklu, tak�e délky jeho 12 mìsícù
jsou dány dohodou. Celek 364 dnù je v�ak
na rozdíl od 365 beze zbytku dìlitelný na
52 týdnù po 7 dnech a 13 mìsícù po 28
dnech, ka�dý o ètyøech týdnech. Astrono-
mie pøitom rozli�uje mìsíc synodický,
dobu mezi dvìma po sobì následujícími
stejnými fázemi Mìsíce, pøibli�nì 29,5
dne, a siderický, dobu, za ni� Mìsíc do-
konèí obìh kolem Zemì a vrátí se pøibli�-
nì za 27 dní a ètvrt dne do té�e polohy na
obloze. Lze tedy øíci, �e je rok o 364
dnech, 13 zprùmìrovaných mìsících a 52
týdnech, rozdìlených do ètyø ètvrtí po 7
dnech, ideálním rokem. Do stvoøení jako
by se vloudila chyba pøibli�nì jednoho
dne, je� tuto dokonalost zhatila a ideální
rok o 364 dnech nemá pro praktický výpo-
èet kalendáøe �ádný význam. 

O tomto �jednom dni� mluví vlastnì
Tóra hned v úvodních ver�ích o stvoøení:
A Bùh øekl: �Buï svìtlo!� a svìtlo bylo.
A Bùh nazval to svìtlo �den� a tmu nazval
�noc� a byl veèer a bylo jitro, jeden den.
Slova �Buï svìtlo!�, a svìtlo bylo, jsou
tradiènì vykládána tak, �e svìtlo stvoøené-
ho svìta je odrazem skuteèného, Bo�ího
svìtla, je� Bùh rezervoval pro spravedlivé
ve svìtì, který pøichází (olam ha-ba), a je
chápáno jako or ganuz, svìtlo ukryté (pro
spravedlivé) v olam ha-ba, ve svìtì, který

má pøijít po tomto svìtì. Z toho potom ply-
ne vysvìtlení matematicky dokonalého so-
lárního roku o 364 dnech, do nìho� se
beze zbytku vejde 13 mìsícù a 52 týdnù,
které dìlí �Jaakov� na dvì poloviny po
182 dnech a 26 týdnech (26 je pøitom ge-
matria nevyslovitelného Bo�ího Jména,
dìlitelného 13 = echad, jeden). Z tohoto
hlediska je rok o 364 dnech tøeba pokládat
za rok spravedlivých, a proto je také skryt
ve jménech spravedlivých, Jicchaka, Jaa-
kova a �spravedlivého Josefa�. 

Vrátíme-li se pak k úvodnímu tvrzení,
�e tuto trojici praotcù spojuje po�ehnání
izraelské zemì, je� Jicchak pøijal od
Hospodina a ne od svého otce, a pøedal
je dál, mìli bychom mít na pamìti, �e se
beracha, po�ehnání, vztahuje na materi-
ální dobro. Proto zaèíná Tóra písmenem
bet, respektive èíslem 2, zatímco písme-
ni alef (èíslice 1) rezervoval Bùh pro za-
èáteèní písmeno slova anochi, Já, jeho
význam první podstaty. Zaèíná jím toti�
Desatero: Já, Hospodin, jsem tvùj Bùh,
jen� tì vyvedl z Micrajim, z domova ot-
rokù. Talmudská agada k tomu ale para-
doxnì dodává, �e písmenem Alef zaèíná
arira, prokletí. Pra�ský Maharal to vy-
kládá tak, �e existence materiálního svì-
ta je dána mnohostí, jejím� poèátkem je
dvojnost, a jedinost je jejím popøením,
tedy i popøením po�ehnání. Z toho lze
pochopit zásadní odpor faraona a jeho

mudrcù uznat Boha Izraele jako jediné-
ho Boha, a dùvod, proè rabínská tradice
pokládá nejvyspìlej�í starovìkou kultu-
ru za kvintesenci materialismu. V tom
ale, �e Bùh stvoøil tento svìt a obnovuje
jej svým po�ehnáním, v pøípadì Izraele
po�ehnáním izraelské zemì, se projevu-
je my�lenka, je� zakládá úplnì jiný po-
hled na existenci. 

Jicchak je pøipraven obìtovat svou indi-
vidualitu jedinosti bytí a Josef k tomu pøi-
dává poznání prozøetelnosti Jediného jako
zdroje po�ehnání. Jaakov, jen� zdr�uje,
v�ak zaujímá polovinu roèního kruhu
a vytváøí rovnováhu. Klíèem k pochopení
jeho role je vyprávìní Tóry o památném
dni jeho setkání se star�ím dvojèetem po
návratu do Zaslíbené zemì. Oné noci pøed
ním zápolil s �mu�em�, jeho� rabínská
tradice oznaèuje za Esávova ochranného
andìla Samaela, andìla smrti. Jaakov v�ak
v boji se �silnìj�ím, ne� byl sám�, obstál
a dr�el ho, dokud mu nepo�ehná. A on mu
øekl: �Jak se jmenuje�?� a on øekl: �Jaa-
kov.� A on pravil: �Tvé jméno nebude ji�
Jaakov, ale Jisrael, nebot�jsi zápolil s Bo-
hem a s mu�i a obstál jsi.� A Jaakov se ze-
ptal: �Povìz mi, prosím, své jméno�, ale
on øekl: �Proè se ty ptá� na mé jméno?�
a po�ehnal mu tam. (1M 32, 26�29) Iden-
tita andìla jako Bo�ího posla je podru�ná,
souèasnì v�ak Jaakovovi naznaèil, �e sou-
visí se jménem Jisrael, které právì dostal.
Výpoètem rozdílu mezi tímto novým
a starým jménem (541�182) skuteènì vy-
chází jméno Satana (gematria 359), pøe-
ká�ky, stojící mezi èlovìkem a Bohem
a mezi èlovìkem a lidmi. 

Princip zla v tomto materiálním svìtì je
nosným dùvodem materialismu, jej�
v Tóøe zosobòuje Jaakovovo dvojèe Esáv.
Oné noci, kdy zápasem s ním získal po�e-
hnání od Boha, Jaakov pochopil, �e pro
tento svìt není nalezení rovnováhy zále�i-
tostí jedné noci. Proto se v�í úctou odmítl
spojit své kroky s Esávem do jeho materi-
ální øí�e. �Necht�mùj pán svého otroka
pøedejde a já, ne�li pøijdu k svému pánovi
do Seiru, se budu vzhledem k práci, ji�
mám pøed sebou, øídit svou pomalostí
a krokem svých dìtí.� (1M 33, 15) Jako
svìtlo dne vychází po temnotì noci, zrodil
se lid Jisraele s vìdomím �ehnající Jedi-
nosti z lùna národa, pro jeho� my�lení je
mnohost tohoto svìta zákonem, a to byl
teprve zaèátek jeho cesty do Seiru.

EFRAIM K. SIDON,
vrchní zemský rabín
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KOMENTÁØ
K TÓØE

PRO TENTO 
MÌSÍC

Ivan Steiger: Stvoøení � Buï svìtlo!



POVIJAN NA TÓRU (vimpl)
Aèkoli judaismus není nábo�enstvím
uctívajícím svaté pøedmìty, je svitek Tóry
nejposvátnìj�ím a nejcennìj�ím objektem
v synagoze. Láskyplný cit k Tóøe vyjad-
øujeme rùznì: v její pøítomnosti povstává-
me; v den, kdy ji doèteme, tanèíme; kdy�
je znesvìcena, pohøbíváme ji a truchlíme.

Vztah k Tóøe pìstujeme u� v malých
dìtech. Jakmile dosáhnou tøí let, mohou
se zaèít uèit hebrejskou abecedu, co� je
první krok k tomu, aby ji poznali. V ka�-
dé rodinì to je velmi radostná událost.
Dítì pøivedeme pøed uèitele a spoleènì
odøíkají alefbet, pak slízne z ka�dého pís-
menka med a dostane sladkost � tak se
uèí, jak sladké je poznání písma.

Spousta lidí pøijala chasidský zvyk, �e
chlapcùm poprvé ostøíhají vlásky, a� kdy�
jsou jim tøi roky � tomuto zvyku se øíká
up�erin. Nemusíme pátrat pøíli� daleko,
abychom pøi�li na to, jaké zvyky mìli
pra��tí �idé. V Klausové synagoze se na-
chází krásná sbírka povijanù na Tóru, kte-
rým se øíká �vimply�. Jedná se o dlouhý
plátìný pruh, do kterého se balí svitek
Tóry. �ije se z plátna zavinovaèky, do ní�
byl chlapeèek zabalený pøi obøízce.

Tento zvyk sahá do èasù Chrámu a za-
kládá se na po�ehnání, které proná�í otec
pøi obøízce: �Jako se zavázal ke smlouvì,
zavá�e se k Tóøe, svatebnímu baldachýnu
a dobrým skutkùm.� Jakmile jsou chlapci
tøi, umí chodit a mluvit, mù�e sám pøijít
do synagogy a ovinout Tóru do povijanu,
do nìj� byl zavinut po obøízce.

Vimpl zaèíná rodina pøipravovat záhy
po brit mila. Bylo zvykem, �e se na nìj
vy�ilo po�ehnání �Tóøe�chupì�a dobrým
skutkùm� a jméno dítìte a rodièù a roz-
manité ornamenty vztahující se k chlap-
covu jménu. Jakmile ho�ík vimpl vlo�il
na Tóru, zùstal v synagoze a slou�il jako
povijan. Jinde se pou�íval pøi zásadních
událostech dospívajícího chlapce a mu�e
� pøi bar micva a pøi svatbì, kdy vimpl
zdobí svatební baldachýn.

Hodnì lidí se dnes ptá, jak nejlépe vy-
chovat dìti ke vztahu k Tóøe. Nìkdy je
pøivedou do synagogy a pak je nechají,
aby pobíhaly a dìlaly si, co se jim zlíbí.
Synagoga ale není høi�tì.

Posvátnosti synagogy nauèíme dìti
tak, �e je máme u sebe, uèíme je proná-
�et amen, políbit Tóru. A úplnì první zá-
sadní zku�enost je právì pocta, �e mo-
hou ovinout Tóru do svého vimplu. Tak
u nich vzniká úcta a láska k Tóøe � le
tora, le chupa, le maasim tovim, amen.
BRYAN WOOD, kantor Staronové synagogy
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � prosinec 2016

kislev � tevet

Staronová synagoga
1. 12. ètvrtek 1. den Ro� chode� kislev
2. 12. pátek veèerní bohoslu�ba 15.44 hodin
3. 12. sobota TOLDOT 1M 25,19�28,9

hf: Mal 1,1�2,7
mincha 15.25 hodin
konec �abatu 16.57 hodin

9. 12. pátek veèerní bohoslu�ba 15.42 hodin
10. 12. sobota VAJECE 1M 28,20�32,3

hf: Oz 12,13�14,10
mincha 15.25 hodin
konec �abatu 16.56 hodin

16. 12. pátek veèerní bohoslu�ba 15.42 hodin
17. 12. sobota VAJI�LACH 1M 32,4�36,43

hf: Abd 1,1�21
mincha 15.25 hodin
konec �abatu 16.57 hodin

23. 12. pátek veèerní bohoslu�ba 15.45 hodin
24. 12. sobota VAJE�EV 1M 37,1�40,23

hf: Am 2,6�3,8
mincha 15.30 hodin
konec �abatu 17.00 hodin
pøedveèer Chanuka � rozsvícení 1. svìtla !

25. 12. nedìle 1. den Chanuka � rozsvícení 2. svìtla !!
26. 12. pondìlí 2. den Chanuka � rozsvícení 3. svìtla !!!
27. 12. úterý 3. den Chanuka � rozsvícení 4. svìtla !!!!
28. 12. støeda 4. den Chanuka � rozsvícení 5. svìtla !!!!!
29. 12. ètvrtek 5. den Chanuka � rozsvícení 6. svìtla !!!!!!
30. 12. pátek Ro� chode� tevet

6. den Chanuka rozsvícení 7. svìtla !!!!!!!
veèerní bohoslu�ba 15.50 hodin

31. 12. sobota �ABAT CHANUKA � 7. DEN CHANUKA
MIKEC 1M 41,1�44,17
mf: 4M 7,48�53
hf: Za 2,14�4,7
mincha 15.30 hodin
konec �abatu 17.06 hodin
rozsvícení 8. svìtla                                !!!!!!!!

1. 1. nedìle 8. den Chanuka
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 2. 12. od 15.40 hodin
a 16. 12. od 15.40 hodin.

Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslu�by nekonají.



Stal jste se pøedsedou F�O pøed ètyø-
mi roky ve svých 36 letech. Co nového
jste podle va�eho názoru do øízení
a fungování této instituce pøinesl?
Musím pøiznat, �e jsem jen tu�il, co v�ech-
no pozice pøedsedy F�O obná�í, a jak to
tak bývá, èlovìk se musí nauèit plno vìcí,
pokud pøichází do nìèeho, co je pro nìj
v mnohém nové.
Zda jsem do øízení
a provozu federace
pøinesl nìco nového,
by mìl hodnotit nej-
spí�e nìkdo jiný ne�
já. Mohu zmínit, �e
zahranièní kontakty,
které jsem jako pøed-
stavitel F�O získal,
jsem se sna�il vyu-
�ít, obèas i úspì�nì,
ve prospìch èeských �idù. V rámci federa-
ce se zaèaly u�ívat modernìj�í komunikaè-
ní prostøedky, jako je tøeba Facebook. Sna-
�il jsem se finanènì i organizaènì posílit
programy, zacílené pøímo k èlenùm �idov-
ských obcí a jejich potøebám, at�u� v ob-
lasti nábo�enské, sociální nebo spoleèen-
ské. Myslím, �e dùle�itým krokem tímto
smìrem bylo zøízení pozice mana�era vol-
noèasových a vzdìlávacích programù pro
dìti a mláde�. 

S jakými hlavními úkoly se musela
bìhem tohoto období F�O vyrovná-
vat internì a v rámci ÈR?
V rámci interního dìní je nìkdy slo�ité,
ale dùle�ité najít rozumný kompromis
pøi øe�ení problémù, které F�O musí
rozhodnout. Ta slo�itost je dána tím, �e
federace je zøizovatelem v�ech �idov-
ských obcí, které jsou ale jako takové
samostatné a zpìtnì tvoøí F�O. Co� èas-
to pøiná�í rùzné pohledy na øe�ení dané
problematiky. V tomto volebním období
byla dùle�itým bodem zmìna financo-
vání F�O a �O v souvislosti se záko-
nem o odluce církví a státu, která se na
F�O rovnì� vztahuje. S èím� souvisela
mimo jiné i poslední mo�nost uplatnit
dosud neøe�ené restituèní nároky. Dále
byla schválena podpora projektu obmì-
ny a obnovy expozic �idovského muzea
v Praze, která v praxi znamená pøechod-
né, ale podstatné sní�ení pøíjmù F�O,
a tedy i jednotlivých obcí. V obou tìch-
to pøípadech se podaøilo prosadit øe�ení,

které jednoznaènì dává pøednost zaji�-
tìní �idovské pospolitosti v ÈR v dlou-
hodobé perspektivì.

Byl také dokonèen projekt Revitalizace
�idovských památek. F�O v nìm získala
dosud nejvìt�í grant na záchranu �idov-
ských památek v ÈR v pováleèné dobì
a díky tomu se podaøilo zachránit a zce-

la obnovit patnáct
významných syna-
gog a dal�ích bu-
dov. Federace se
také stala, na rozdíl
od døívìj�í praxe, je-
diným pøíjemcem
grantu Claims Con-
ference pro Èeskou
republiku urèeného
tìm, kteøí pro�li ho-
lokaustem, a je zod-

povìdná za jeho distribuci a vyúètování.
Dokonalá transparentnost pou�ití finanè-
ních prostøedkù vedla mimo jiné Claims
Conference k rozhodnutí navý�it grant
smìøující do ÈR a� o 45 procent. 

Co pova�ujete za dùle�ité z hlediska
èinnosti F�O v mezinárodních �idov-
ských institucích?
Myslím, �e F�O je dobøe etablována
v mezinárodních institucích, jako je Svì-
tový �idovský kongres (WJC) nebo Ev-
ropský �idovský kongres (EJC). V dne�-
ním mìnícím se svìtì je dùle�ité mít
dobré kontakty na instituce, které se za-
bývají pomocí (at�u� v jakékoli formì) �i-
dovským komunitám po celém svìtì.
Spolupracujeme také s Joint Distribution
Committee, která se zabývá zejména pod-
porou budování �idovských komunit
a pøípravou a vzdìláváním lidí, ochot-
ných a schopných podílet se na jejich øí-
zení na nejrùznìj�ích úrovních. Na�i za-
mìstnanci, pracující v sociální oblasti
a ve vzdìlávání, se pak pravidelnì úèastní
specializovaných programù Evropské
rady �idovských komunit (ECJC). 

S kým jste se v rámci svých zahraniè-
ních cest setkal a jednal?
Díky tomu, �e F�O byla zvolena do
exekutivy WJC, jsem mìl mo�nost se
úèastnit mnoha zasedání a setkání této
instituce po celém svìtì a poznat mnoho
zajímavých lidí ve vedoucích pozicích
jak �idovských organizací, tak samot-

ných státù. Máme dobré vztahy s prezi-
dentem WJC Ronaldem Lauderem, kte-
rý se úèastnil øíjnového zasedání Rady
F�O a pøislíbil, �e bude pokraèovat ve
své velkorysé podpoøe �idù v ÈR.
Mohu zmínit setkání s nedávno zesnu-
lým �imonem Peresem, prezidentem
a premiérem Státu Izrael atd. Nezapo-
menutelná jsou setkání s osobnostmi,
které výraznì ovlivòují souèasnou po-
dobu judaismu, jako je napøíklad rabi
�lomo Riskin, pùsobící v Izraeli.  

Jaký zámìr se vám bìhem uplynulých
ètyø let podaøilo uskuteènit a dokonèit?
Jsem rád, �e se podaøilo zakotvit projekt
ka�doroèního nìkolikadenního setkání
�idù z ÈR (a jejich rodin) jako jeden
z programù, který pod názvem Limmud
F�O organizuje a také spolufinancuje ze
svého rozpoètu. A také to, �e pro federa-
ci pracuje na plný úvazek kvalifikovaný
èlovìk, který se vìnuje programùm pro
dìti a mláde�.

A naopak, co se nepodaøilo nebo zù-
stává nedokonèeno?
Co chybí prozatím v rámci projektu pro
dìti a mláde�, je provázanost s mimo-
pra�skými obcemi. Je tøeba pøipravit
programy, které by mìly �anci zaujmout
�idovskou mláde� i v men�ích obcích
a postupnì ji integrovat do �ivota �idov-
ských pospolitostí. Vìøím, �e se to brzy
stane. Pak je tu zámìr roz�íøit kapacitu
Limmudu, proto�e je o nìj velký zájem.
Co se bezpeènosti týká, byla dohodnuta
základní pravidla spolupráce se státními
institucemi, které mají zaji�tìní bezpeè-
nosti obecnì v popisu své práce. Tento
vztah bude tøeba prùbì�nì kultivovat
a dále ho rozvíjet. Na�í snahou je, aby
se èeský stát èásteènì podílel na finan-
cování bezpeènosti �idovské komunity,
tak jak je to bì�né ji� v osmi zemích
EU. A samozøejmì je v�dy mo�né zdo-
konalovat práci aparátu samotné F�O. 

Mìní a vyvíjí se setkání Limmud bì-
hem èasu?
Podobný typ akce u nás poprvé zorgani-
zoval Peter Györi v roce 2008. Já jsem se
na stranì F�O podílel na organizování
pokraèování v roce 2009. Pak ale nastala
pøestávka a� do roku 2014, kdy se poprvé
uskuteènil projekt Limmud ÈR. Od té
doby je o nìj rok od roku vìt�í a vìt�í zá-
jem. Dnes je situace taková, �e v�echna
volná místa jsou obsazena v ten samý
den, kdy se otevírá registrace. Rádi by-
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NAJÍT ROZUMNÝ KOMPROMIS
Pøedseda F�O Petr Papou�ek konèí první volebního období

Petr Papou�ek. Foto archiv.



chom pochopitelnì kapacitu zvý�ili a sou-
èasnì udr�eli dne�ní dostupnou cenu. Je
to tedy, jako ostatnì i v mnoha jiných pøí-
padech, také otázka finanèní. 

Jaký je vá� pohled na perspektivu F�O
a jednotlivých �O do budoucna?
F�O bude v budoucím období øe�it, jak
vyu�ít prostøedky, získané v rámci odlu-
ky státu a církví; to souvisí i s financo-
váním jednotlivých obcí. Na mezinárod-
ním poli je tøeba i nadále být v kontaktu
s mezinárodními �idovskými instituce-
mi a spolupracovat s nimi mimo jiné na
zaji�tìní na�í bezpeènosti. Vìøím, �e
v rozhodující vìt�inì mají �idovské
obce u nás budoucnost. Jistì tomu napo-
mohou i programy, které mají za cíl po-
sílit �idovskou identitu na�ich lidí. Iden-
titu, která mù�e mít mnoho podob. 

Pokud budete na pøedsedu navr�en
i na pøí�tí období, pøijmete kandida-
turu?
Ano, pøijmu.

S jakými zámìry a cíli byste do pøí�tí-
ho volebního období �el?
Rád bych pokraèovat v zapoèaté práci,
pøispìl ke zkvalitnìní programù pro
dìti a mláde�, pracoval na tom, aby se
Limmud stal je�tì zajímavìj�ím a pøi-
ta�livìj�ím, a také získal nìkoho, kdo
by se v rámci F�O Limmudu vìnoval
prùbì�nì. Dal�ím dùle�itým úkolem,
který pøed F�O stojí, je dosáhnout kon-
senzu pro vyu�ití finanèních prostøedkù,
které mají zajistit budoucí financování
zejména obcí s malým nebo �ádným
nemovitým majetkem. Bude nutné zaji-
stit druhou fázi projektu Revitalizace,
kterou pøedstavuje jeho udr�itelnost
a bezpodmíneènì se s plnou vá�ností
vìnovat zaji�tìní bezpeènosti �idov-
ských obcí i jejich èlenù. Rád bych
také docílil toho, aby nìkdo konkrétní
mìl na starosti profesionální komuni-
kaci F�O s veøejností vèetnì Faceboo-
ku a webové stránky F�O. 

Kdybyste mìl jako pøedseda shrnout
svojí zku�enost z posledních ètyø let,
jak byste ji formuloval?
Je to trochu jako na horské dráze. Pøeva-
�ují momenty, kdy mì tato práce napl-
òuje a vidím v ní smysl, baví mì. A pak
jsou chvíle, kdy toho mám dost, proto�e
je to mnohdy psychicky i fyzicky nároè-
né. Ale i to øíkám s úsmìvem. 

JIØÍ DANÍÈEK

F�O v uplynulém období pokraèovala
v aktivitách, které byly zahájeny od po-
èátku 90. let, kdy do�lo k obrození �idov-
ské komunity v Èechách a na Moravì.
Obecnì lze konstatovat, �e F�O, �O a �i-
dovské organizace v ní sdru�ené pokraèo-
valy ve stabilizovaném rozvoji a daøilo se
jim udr�et si respektovanou pozici v rám-
ci Èeské republiky i v zahranièí. 

NOVELA STATUTU F�O
Ji� na poèátku ètyøletého období do�lo
k drobné novelizaci Statutu F�O, který
upøesnil tok informací mezi �O a F�O,
pøedev�ím v oblasti finanèní a majetko-
vé. Do�lo k tomu v souvislosti s kauzou,
týkající se jedné �O, její� nemovitý ma-
jetek se stal z titulu záruky pøedmìtem
soudního sporu o vyrovnání pohledá-
vek. Kauza samotná byla uzavøena na-
konec ve prospìch této �O, nicménì vy-
vstala nutnost úpravy statutu vzhledem
k ustanovení zákona, podle kterého
ústøedí nábo�enské spoleènosti ruèí i za
subjekty, které zøídilo. 

RESTITUCE A ZÁKON
O MAJETKOVÉM VYROVNÁNÍ
Jednání mezi církvemi a státem o odluce
a nápravì majetkových køivd probíhala
øadu let. Koncem roku 2012 byl celkový
proces pøijetí zákona zavr�en. F�O se in-
tenzivnì a aktivnì pøípravy návrhu zákona
zúèastnila. Ten byl Parlamentem ÈR po
bouølivých debatách v listopadu 2012 pøi-
jat jako zákon è. 428/2012 Sb. 

Pøijetí zákona zakotvilo dlouhodobé fi-
nanèní vypoøádání za majetek, který nebyl
církvím a nábo�enským spoleènostem
z rùzných dùvodù fyzicky vydán. Ustano-
vení o finanèních náhradách umo�nilo
pøistoupit k modelu, kdy je F�O, jako�to
ústøedí nábo�enské spoleènosti, dlouho-
dobì financována z tìchto státních pøís-
pìvkù. To se promítlo do dohody mezi
F�O, �O a �idovským muzeem v Praze,
která na pìt let umo�nila �idovskému
muzeu investovat do obnovy jednotlivých
synagog a expozic, v nich umístìných
s tím, �e jeho finanèní podpora F�O a �O
bude po tuto dobu zkrácena na nutné mi-
nimum. Po uplynutí tohoto období, resp.
po skonèení revitalizace muzea, bude jed-
náno o novém modelu, který by mìl být
kombinací obou pøedchozích zpùsobù fi-
nancování.

REVITALIZACE
V roce 2014 byl dokonèen projekt Revita-
lizace �idovských památek v ÈR, respekti-
ve jeho investièní èást. Federace �O v nìm
získala dosud nejvìt�í grant na záchranu
�idovských památek v Èeské republice
v pováleèné dobì (280 milionù Kè, pre-
vá�nì z fondù EU). Díky tomu se podaøi-
lo rekonstruovat, restaurovat a zachránit
patnáct významných historických budov
na deseti místech v Èechách, na Moravì
i ve Slezsku. Ve vìt�inì synagog a rabín-
ských domù jsou instalovány stálé tema-
tické expozice, které spolu s dal�ími do-
èasnými programy (pøedná�ky, koncerty,
projekce, divadelní pøedstavení atd.) po-
skytují náv�tìvníkùm mo�nost seznámit
se s �idovskou historií a s judaismem vù-
bec v jedineèném pojetí a autentickém
prostøedí.

V souèasné dobì má F�O v termínu
od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2019 na starosti
i provozní fázi projektu. Ta pøedstavuje
ka�doroèní zaji�tìní náv�tìvnosti revita-
lizovaných objektù, pøípravu programù
a krátkodobých výstav i personálního
obsazení ve v�ech obnovených památ-
kách.

ZAHRANIÈÍ, IZRAEL
F�O je vnímána jako dùle�itý partner
mnoha �idovských organizací v USA
(American Jewish Committee, B�nai
B�rith), v Izraeli a v Evropì.

Pøi volbách do exekutivy Svìtového
�idovského kongresu byla F�O zvolena
jako zástupce malých komunit a pravi-
delnì se úèastní zasedání. Díky tomu
bylo mo�né získat i podporu na�ich pro-
jektù v rámci ÈR. Dlouhodobì se F�O
úèastní i práce Evropského �idovského
kongresu. F�O se také úèastnila mnoha
kulturních projektù a významných akcí,
týkajících se Izraele. Za zmínku stojí
Dny Jeruzaléma, pravidelná setkání èes-
kých a slovenských krajanù, koncerty,
výstavy, pøedná�ky atd.

Na politické úrovni se F�O úèastnila
pøípravy usnesení, podporujících Izrael,
v poslední dobì napø. odmítnutí postoje
UNESCO k Jeruzalému ze strany Parla-
mentu ÈR, zachování stávajícího vzhle-
du uèebnice zemìpisu (na návrh pales-
tinských zástupcù nemìl být oznaèen
Jeruzalém jako hlavní mìsto) atd.

(dokonèení na str.16)

VÌSTNÍK 12/2016 7

FEDERACE �O V ÈR 2013�2016
Pøehled èinnosti F�O v uplynulém volebním období



Aè nevelké poètem �ákù a vybavením ni-
jak okázalé, nestátní osmileté gymnázium
Pøírodní �kola patøí k nejpozoruhodnìj�ím
pra�ským �kolám. Pro nás mù�e být zají-
mavé to, �e vzorem a oblíbeným autorem
jejího øeditele, Mgr. Franti�ka Tichého, je
lékaø a pedagog Janusz
Korczak. A v Tichého
pøípadì se nejedná jen
o akademickou zálibu,
ale skuteènì praktický
návod, jak vzdìlávat,
vychovávat a vést své
svìøence. Jeho pedago-
gickou práci té� inspi-
ruje zku�enost uèitelù,
vychovatelù a dìtí v te-
rezínském ghettu, jim�
se se studenty systema-
ticky vìnuje. V rámci
Pøírodní �koly (P�)
také vzniklo otevøené
fórum Terezínská �tafe-
ta, do které se se svými aktivitami zapoju-
jí studentské týmy z celé republiky. 

VEDEM A PETR GINZ
Výuka na tomto pra�ském gymnáziu má
øadu specifik a spoèívá mj. v dlouhodobých
projektech, pøi nich� studenti pracují na ur-
èitém tématu a podnikají k nìmu rùzné ex-
pedice. Jedním z hlavních témat je od roku
2009 ghetto Terezín se zamìøením na tamní
tajné chlapecké èasopisy a jejich hlavní
tvùrce. Nejprve se studenti zabývali èasopi-
sem Vedem a osobností jeho �éfredaktora
Petra Ginze (1928�1944). Aèkoli ten roz-
hodnì nepatøí v èeském prostøedí k nezná-
mým jménùm, díky Pøírodní �kole lze jeho
�ivot a práci poznat skuteènì dùkladnì:
Kdy� studenti zjistili, jak obtí�nì dostupné
jsou exempláøe èasopisu Vedem (mohou se
èíst jen prezenènì v Památníku Terezín),
vytvoøili webové stránky (www.vedem-
-terezin.cz), kam umístili v�ech 70 èísel,
které chlapci z domova L 417 bìhem let
1942�1944 psali. O èasopise té� pøipravili
výstavu: pod názvem Vedem � cesta tere-
zínských klukù stále pokraèuje ji� nìkolik
let putuje po èeských mìstech (o výstavì se
lze doèíst na stejných stránkách). 

Sám Franti�ek Tichý napsal o Petru
Ginzovi knihu, v ní� vyèerpávajícím zpù-
sobem Ginze, jeho rodinné zázemí, zá-
jmy, studia, �ivot v terezínském chlapec-
kém domovì, redaktorskou a umìleckou

èinnost pøedstavil. Jmenuje se Princ se
�lutou hvìzdou, �ivot a podivuhodná pu-
tování Petra Ginze (roku 2015 byla oce-
nìna cenou Zlatá stuha a lze si ji objednat
on-line); tématem terezínských dìtí se za-
bývá i jeho hra Terezínské zvony, kterou

studenti gymnázia letos
nacvièili a nedávno ji�
pojedenácté sehráli.
V pra�ské petrské ètvrti
ve Stárkovì ulici pøed
domem èíslo 4, kde
Petr Ginz s rodièi �il
a� do deportace do Te-
rezína, nechali studen-
ti osadit stolperstein,
kámen zmizelých.
A je�tì døíve, souèasnì
s prací na èasopisu Ve-
dem, pøipravili k vydá-
ní svazek básní dal�ího
výrazného autora Ve-
dem, Hanu�e Hachen-

burga (1929�1944) Hned vedle bílá bar-
va mráèkù.

TEREZÍNSKÁ �TAFETA
Do jaké míry se prolíná projekt Terezín-
ská �tafeta s aktivitami gymnázia Pøírodní
�kola? Øeditel �koly Fr. Tichý k tomu

øíká: �Kdy� jsme roku 2010 zpøístupnili
èasopis Vedem on-line, øekli jsme si, to je
fajn, ale jak k tomu teï mladé lidi pøitáh-
nout? Nakonec jsme se rozhodli pro for-
mu soutì�e. Pojmenovali jsme ji �Pøevez-

mìte terezínskou �tafetu� a souvisela prá-
vì s Vedem. Prvního roèníku roku 2011 se
zúèastnilo asi dvacet støedních �kol, kro-
mì na�í to byly jen mimopra�ské, proto�e
Praha je rùznými soutì�emi a akcemi pøe-
hlcená. Soutì�ní týmy mìly pøedvést ne-
jen znalost reálií, které vypátraly v èaso-
pise, ale nìjak je také aktualizovat:
soutì�ící mìli tøeba podle vzoru Vedem
vytvoøit vlastní èasopisy a v nich reflekto-
vat svùj �ivot, napsat, zda mají pocit, �e
i dnes se objevuje diskriminace, nebo na-
psat dopis tìm klukùm do minulosti. Byl
tam i úkol, �e kdyby jim do Terezína mìli
poslat jednu vìc, co by vybrali...� 

Pøi soutì�ení navázali studenti pøátel-
ství s mnoha pamìtníky, Fr. Tichý vzpo-
míná hlavnì na sestru Petra Ginze Chavu
Pressburgerovou, ale také na Tommyho
Karase a Tomana Broda: �Tommy s námi
jel do Terezína a na dvoøe jsme tam s ním,
Tomanem Brodem a s dìtmi hráli fotbal.
Tommy byl úplnì nad�ený, proto�e fotbal
miloval a v Terezínì ho hrál. Øíkal, �e to
je nìco úplnì nìco jiného, ne� kdy� je-
nom chodí po �kolách na besedy.�

Kdy� soutì� úspì�nì skonèila, pøi�lo
jejím organizátorùm líto, aby se týmy u�
nesetkaly, aby mezi sebou ztratily kon-
takt. A tak se rozhodli, �e soutì� pøemìní
v otevøené fórum, v nìm� se konají rùzné
akce, o nich� pak pí�í na web www.terezin-
skastafeta.cz. V podstatì zmodernizovali
systém, který zavedl legendární skautský

vedoucí Jaroslav Foglar. Fr. Tichý dodá-
vá: �Inspirovali jsme se Foglarovými ète-
náøskými kluby Mladého hlasatele, kdy
dìti podnikaly rùzné akce a posílaly o nich
zprávy do jeho redakce. To je geniální
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JAKO BY TÍM DOZRÁLI
Pøírodní �kola vyhledává osudy terezínských redaktorù

Tommy Karas v akci: pøi utkání v Terezínì s dìtmi z P�. Foto Filip Ma�ek, Terezínská �tafeta, 2012.
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my�lenka � a nutno øíct, �e i kluci v Tere-
zínì Mladého hlasatele znali a jejich èa-
sopisy na nìj pøímo odkazovaly.� 

V souèasné dobì lze na webových
stránkách Terezínské �tafety sledovat
akce, které poøádají studentky a studenti
devíti týmù z rùzných èeských mìst
a z pra�ského Pøírodního gymnázia. Na
tìchto stránkách lze nalézt té� spoustu
materiálù: vybrané texty z èasopisu Ve-

dem (nìkteré básnì studenti P� zhudeb-
nili, povídky zdramatizovali èi zfilmo-
vali), ale i pracovní listy vypracované
jako zadání soutì�e Pøevezmìte terezín-
skou �tafetu. Urèitì zaujme i interaktiv-
ní mapa Terezína, na ní� je vyznaèeno
ètyøicet objektù bývalého ghetta (v�ech-
na kasárna, ale také nemocnice èi sídlo
SS atd.); po kliknutí na urèitý bod se zo-
brazí jednak struèný popis a jeho role
v rámci ghetta, ale také úryvek z èlánku
èi reportá�e, ji� o tomto místì chlapci ve
Vedem napsali. �Tu mapu bychom rádi
roz�íøili o to, aby na ka�dém místì byl
odkaz na video, které jsme natáèeli s pa-
mìtníky a k tomu místu se vztahuje, jen
na to mít èas,� øíká Fr. Tichý.

RIM-RIM-RIM A PAVEL LION
Roku 2014 probìhl dal�í roèník soutì�e,
tentokrát vìnovaný terezínskému èasopi-
su Rim-rim-rim, který psali v Terezínì
mlad�í kolegové tvùrcù Vedem, 12�13letí
chlapci. Proto byly jeho texty (povídky,
básnì èi reportá�e) psány snaz�ím stylem,
jsou jednodu��í a srozumitelnìj�í i dìtem
základní �koly. Hlavní my�lenka soutì�e
znovu byla, aby se s tímto èasopisem dìti
seznámily. Jak øíká jeden z úèastníkù, tøi-
náctiletý Viktor, soutì�ící mìli prokázat
znalosti o èasopise, dohledávat v nìm
rùzná fakta, ale dostali i praktické úkoly �
tøeba podle receptù v èasopise vytvoøit
pokrm nebo zhudebnit básnièku z èasopi-
su. Právì v rámci pátrání po tom, jak se
tvoøil Rim-rim-rim, narazili studenti na

jeho �éfredaktora Pavla Liona, dal�ího
nadaného chlapce, organizátora a �urnali-
stu (1930�1944). Jemu je vìnována jedna
z posledních akcí Terezínské �tafety: Stu-
denti shromá�dili jeho texty a pátrali po
jeho osudu: zjistili, �e pøed deportací byd-
lel v Karlínì v domì na tehdej�í Králov-
ské ulici è. 97 (dnes Sokolovská, v tém�e
domì sídlí oblíbená místní Polévkárna).
Na poèátku listopadu na tento dùm umís-

tili pamìtní desku a osudu
Pavla Liona se budou nadá-
le vìnovat � zjistili napøí-
klad, �e pocházel z Pøíbrami
a �e je mo�né, �e jeho otec,
Bedøich Lion, válku pøe�il,
nebot�se vèas zachránil útì-
kem do zahranièí. 

V souèasné dobì dokon-
èuje tým studentù a pedago-
gù P� podklady pro hru
v Terezínì (bude dostupná
na internetu èi v informaè-
ním centru pøímo na místì).

Sestává z pracovních listù, v nich� úèastní-
ci hry sledují fiktivní deník chlapce nebo
dívky a mají podle zadání zji�t�ovat údaje,
které se vá�ou k rùzným místùm bývalého
ghetta. Mezi prvními si ji zkusí studenti
Lauderova gymnázia, s ním� P� ji� nìko-
lik let spolupracuje.

SITUACE JAKO Z VEDEM...
Na otázku, co pro nìj zpùsob výuky dìtí
v terezínském ghettu znamená jako pro

pedagoga, odpovídá Fr. Tichý takto: �Mì
inspiruje, jak uèitelé a vychovatelé v tere-
zínských dìtských domovech museli neu-
stále pøemý�let o tom, co je ve výchovì
dùle�ité, a kvùli podmínkám, v nich� se
pohybovali, to museli dìlat jinak, ne�
bylo doposud obvyklé. To, co my nazývá-
me alternativní �kolství, tam fungovalo
automaticky, proto�e nic jiného jim ne-
zbývalo, myslím tøeba systém bodování
èi samostatných projektù. Pro nás je to

potvrzení, �e to, oè sami usilujeme,
opravdu funguje. Mám pocit, �e dnes se
o Terezínu mluví hlavnì v souvislosti
s pietou, která památce obìtí samozøejmì
nále�í. Ale �e souèasnì by se ta konkrétní
zku�enost konkrétních lidí dala výbornì
vyu�ít i pro souèasnou pedagogickou prá-
ci, ve �kolách, v oddílech atd. Navíc dítì,
které se s tímhle tématem setká, mluví
s lidmi, kteøí tím pro�li, si úplnì jinak
vá�í souèasného �ivota, �koly, rodiny.
Mám pocit, �e na�i studenti, kteøí se té-
matu Vedem a Rim-rim-rim vìnovali, jako
by dozráli. Jak øíká Jiøí Brady, s ním� léta
spolupracujeme: ,Kdy� se podívám na
svoje èíslo, je po problému.� A já pak je�-
tì zdùrazòuji, �e ze zku�enosti tìchhle
dìtí je vidìt, �e v jakékoli situaci mù�e
èlovìk dìlat dobré vìci, o nìco se sna�it.
�e i kdy� to skonèilo �patnì, v metafyzic-
kém smyslu to oni vyhráli, a tím jsou
i pro nás povzbuzením.�

Na závìreènou otázku, jak studenti
a pedagogové P� pro�ívali skuteènost, �e
Jiøí Brady, pøe�iv�í �oa, s ním� �kola té�
spolupracuje, nedostal v øíjnu ji� slíbené
státní vyznamenání, Fr. Tichý odpovìdìl:
�My jsme to hodnì pro�ívali, ale nijak
sentimentálnì � spí� jsme to brali tak, �e
se ukázalo, kdo kde stojí. Souèasnì jsme
mìli pocit, �e bychom také mìli nìco
udìlat, jak jinak vychovat aktivní obèany
ne� tím, �e by se mìli ozvat, kdy� se dìje
bezpráví? A tak jsme v rámci Terezínské
�tafety uspoøádali setkání na Strossmaye-

rovì námìstí, kde jsme Jirku
Bradyho pozdravili, zazpívali
mu terezínské písnièky a dali
mo�nost i dal�ím lidem, aby se
pøipojili. A bylo i zajímavì sym-
bolické, jak se celá ta ne�t�astná
zále�itost spojila právì s dalajla-
mou. Nevím, jak moc se ví, �e
Petr Ginz byl také velký fanda
buddhismu, a speciálnì tibetské-
ho buddhismu. V Jad va�em
mají rozsáhlý text, který o nìm
zkompiloval. Tak�e my jsme jen
�asli, jak se to událo, �e Jiøí Bra-

dy nedostal státní vyznamenání kvùli da-
lajlamovi a lidi kvùli tomu vy�li do ulic.
Øíkali jsme si, �e se tomu Petr Ginz nì-
kde nahoøe asi hodnì smìje, proto�e to
byla pøesnì taková situace, jaké si ve Ve-
dem vymý�leli��

ALICE MARXOVÁ

(Bli��í informace o projektech �koly nalez-
nete na www.terezinskastafeta.cz a www.
vedem-terezin.cz.)

Vernisá� putovní výstavy o èasopise Vedem v Brnì. S kytarou stojí Fran-
ti�ek Tichý. Foto Ellen Pra�áková, Terezínská �tafeta, 2013.

Pamìtní deska Pavlu Lionovi, která byla osazena na dùm na Soko-
lovské 97 v Karlínì. Foto E. Pra�áková, Terezínská �tafeta, 2016.



Ferdinand Peroutka a Johannes Urzidil,
pøátelé a po roce 1948 exulanti v USA, se
scházeli v Peroutkovì newyorském bytì,
debatovali, polemizovali a hodnì také
vzpomínali: na Prahu, na Èechy a na øadu
pøátel, které tam poznali a zanechali.
Zhruba v polovinì �edesátých let minulého
století byly nìkteré jejich
rozhovory natoèeny na
magnetofonové pásky a pak
v roce 1968 vysílány po èás-
tech ve Svobodné Evropì
a také v Èeskoslovenském
rozhlase, to ov�em a� v roce
1995. Jejich pøepis pak vy-
dalo v roce 2008 pod ná-
zvem O èeské a nìmecké
kultuøe Nakladatelství Jana
Jiskrová � Máj ve spoluprá-
ci s nakladatelstvím Doko-
øán. Tyto rozhovory pøed-
stavují � mimo jiné � cenné
informace, týkající se pra�-
ské èeské a nìmecko-�idov-
ské umìlecké spoleènosti
v první polovinì 20. století
i èesko-nìmeckého sou�ití
vùbec � v kultuøe i jinde. V kní�ce najdeme
také nìkolik zajímavých stránek, týkajících
se kavárny Arco. 

* * *
Peroutka: Øekni mi nìco, to by mohlo
být zajímavé, o pevnosti a sídle nìmec-
ké literatury v Praze v té dobì � o kavár-
nì Arco. Je�tì dneska si pamatuju, jak
èlovìk �el tìma otáèecíma dveøma...
A jak, kdy� tam pøi�el... 

Urzidil: Ty byly senzace tenkrát. 
Peroutka: A jak, kdy� tam pøi�el, jak

ta káva na nìj zavonìla. A pøi�el pan
Po�ta, �e jo... 

Urzidil: A mìl v�echny literární èaso-
pisy, z celého svìta. 

Peroutka: A podíval se na nového
pøíchozího a hned uhád, co ète. Jestli ète
Fackel nebo nìco jiného. 

Urzidil: A pamatoval si to.
Peroutka: A pamatoval si to dokona-

le. To bylo sídlo pøeci, tam já jsem po-
znal osobnì nìmecké literáty. 

Urzidil: Já se pamatuji, kdy� jsme
tam sedávali, s tebou, samozøejmì,
s Alfredem Fuchsem, který tenkrát pøe-
kládal � a to musím tedy dodateènì øíct
� on pøekládal balady Goetha, velmi
krásným zpùsobem. 

Peroutka: On toho pøelo�il víc. 
Urzidil: On toho pøelo�il víc, ale to

byla jeho [...] 
Peroutka: Heineho Atta Trolla pøelo-

�il... 
Urzidil: On pøekládal skvìle. 
Peroutka: Hebrejské elegie� 

Urzidil: A potom tam sedìl starý Ma-
cek... Antonín� 

Peroutka: Macek, ten tam v�dycky
byl, ano. 

Urzidil: �který byl trochu nedoslý-
chavý... 

Peroutka: Øekni, hodnì nedoslýchavý. 
Urzidil: Jo. Kdy� pøi�el nový literát,

tak zaèal mluvit Macek. Mluvil pùl ho-
diny, ten nový pøíchozí neøekl ani slovo,
potom pozdravil a �el. A Macek øekl: To
je bájeènej èlovìk, a jaký krásný názory
má. (Oba smích) A on nepromluvil ani
jedno slovo, Macek mluvil samotný. To
byl krásný, milý, starý èlovìk. On byl
ostatnì jediný, který jednu moji malou
stat�pøelo�il do èe�tiny. Já jsem ho mìl
velmi rád.

Potom tam ale sedávali také � já ne-
vím, jestli se na to pamatuje� � literáti
ne pouze na�í generace, tedy nìmeètí...
Pøicházeli tam ov�em Kisch a Brod
a Oskar Baum, abychom na nìho neza-
pomnìli. 

Peroutka: Jo, zapomnìli jsme na
Bauma... 

Urzidil: Baum byl velmi dobrý a vel-
mi milý spisovatel. On se narodil v Plz-
ni a byl slepý od svého mládí.

Kisch tam pøicházel... Kafka velmi zøíd-
ka. ABrod taky velmi zøídka. Ale kdy� pøi-
�el Kafka, tak celá atmosféra té kavárny se
úplnì zmìnila. Alespoò pro nás, ponìvad�
on nepromluvil ani jedno slovo, které by
se... ono to �lo pøímo z prostøedka zemì,
kdy� nìco øekl. A on to nikdy neøekl pate-
tickým zpùsobem. Potom tam pøi�el
Kisch, of course, samozøejmì... 

Peroutka: S novým dobrodru�stvím... 
Urzidil: S novým dobrodru�stvím... Za-

èal vykládat, jak byl na støe�e
Staronové synagogy, nebo
nìco takového... A potom
ov�em pøi�el Werfel a zaèal,
nevím, jestli se na to pamatu-
je�, jestli jsi byl pøi tom, zaèal
recitovat svoje básnì. To
byla je�tì doba, kdy�... snad
je to teï také tak, tady v New
Yorku alespoò recitují básnì
v barech. Ale tenkrát to byla
tedy... je�tì krásná to doba,
kdy básníci recitovali svoje
básnì svým kolegùm v ka-
várnì a stentorním hlasem.
Werfel...

Peroutka: To si nepa-
matuju [...] 

Urzidil: Werfel tam...
Tam sedìli... kupøíkladu

v úterý, to byl den der Getreidebörse...
Peroutka: ...plodinová burza... 

Urzidil:  ...plodinové burzy, tam se-
dìli vìt�inou... 

Peroutka: Tam byla symbióza umìní
a obchodu. 

Urzidil: ...ov�em, obchodníci z venko-
va, a Werfel tam zaèal pøedná�et svoje
básnì: Wie wir einst grenzenlosen Lieben
a oni v�ichni poslouchali a mìli jistou re-
verenci k tomu, �e nìjaký básník tady
nìco ze svého díla recituje. Potom tam ale
sedìli také jiní lidé. Pamatuji si na Eduar-
da Vojana, velkého herce èeského, ten se-
dìl u druhého stolu, pil svoji kávu a dìlal
velmi mrzuté poznámky. Potom tam se-
dìl Max �vabinský..., který ov�em ze sta-
noviska na�eho..., my jsme milovali ku-
bisty, futuristy a mladou generaci èeských
malíøù, Fillu, �pálu, Zrzavého a tak dále.
Pro nás byl �vabinský velký... tedy jak-
si... connaisseur, ale pøeci jenom pøestár-
lý a vlastnì artisticky passé èlovìk. Ale
on byl impozantní osobností. Kdy� tam se-
dìl..., on mìl v�dycky u sebe nìjakou krás-
nou �enu, která se vyskytla potom na jedné
rytinì, kterou vystavil na nejbli��í výstavì.
On mìl v sobì nìco milého a jaksi taky
imponujícího. 
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A PØI�EL PAN PO�TA...
O kavárnì Arco na rohu Hybernské a Dlá�dìné ulice

Kavárna Arco s vývìsními �títy, zhotovenými podle pùvodní podoby. Foto Jiøí Daníèek.



Peroutka: Vy jste... Pardon, �e tì pøe-
ru�uji, ale to je zajímavé, jak já jsem si
vzpomnìl na Wahrmunda. Ponìvad� ty
jsi øekl, �e tam byl �vabinský s nìjakou
dámou. Proto jsem si vzpomnìl na Wahr-
munda, proto�e on tam byl taky v�dycky
s nìjakou dámou. Pamatuje� se?

Urzidil: Ano, ov�em, velmi dobøe. Ta
dáma, se kterou byl Wahrmund, to byla
moje známá. Wahrmund byl velmi zají-
mavým èlovìkem. On nebyl pouze pro-
fesorem církevního práva, on byl taky
ein Forscher, jak se to øíká...

Peroutka: ...badatel...
Urzidil: ...badatelem vulkánù, on znal

ve�keré vulkány na svìtì. 
Peroutka: To nevím...
Urzidil: A... Er ist aufgestiegen auf die-

se Vulkane, Krakatau a tak dále. V�echny
vulkanické hory znal a psal o nich. To byl
zajímavý èlovìk. Tenkrát ov�em zdál se
nám býti dosti starým, ale mohlo mu být
asi ètyøicet let. Ne více... (úsmìv) 

Peroutka: Je�í�marjá.
Urzidil: (smích) To my jsme pokládali

ov�em za velké stáøí. Celkem ta atmosféra
Arca byla velmi plodná, a aèkoliv Karl
Kraus ve svém èasopisu Fackel na nás na-
dával, es kafkat und kischt a tak dále, pøece
jenom celá skupina tìch au-
torù vydr�ela dosti dlouho
a dosáhla docela dalekosáh-
lý vìhlas. Kafka na ka�dý
pád. A taky dokonce Wer-
fel, který dneska je trochu
zapomenutý, ale to se vyvíjí
ve vlnách, ka�dá sláva má
svùj vývoj.

Peroutka Myslí� taky, �e
jako u Goetha jsou to wer-
felnahe und werfelferne Pe-
rioden? �e nìkterá díla... 

Urzidil: Jo, to myslím.
Heleï, Werfel jako prozais-
ta a jako autor románù snad
nemá tu velkou autoritu,
kterou jsme mu pøipisovali
tehdá. Ale Werfel napsal
nejménì dvanáct prvotøíd-
ních velkých nìmeckých básní. A autor,
který napsal dvanáct dobrých básní, zùsta-
ne èástí literatury nav�dy. Ein Autor, der ein
Dutzend gute Gedichte geschrieben hat, ist
ein grosser Dichter.

Peroutka: Jak jsem mluvil o tìch otá-
èecích dveøích v kavárnì Arco, tak si
vzpomínám, �e po pøevratu v roce osm-
náct byly protinìmecké demonstrace
a jedna z tìch demonstrací �la také proti
kavárnì Arco. 

Urzidil: Na to se nepamatuji.
Peroutka: Ano, jako proti nìmecké-

mu sídlu. A ty otáèecí dveøe... já �el do
kavárny jako obyèejnì, ono to bylo vy-
bitý a ty otáèecí dveøe le�ely na chodní-
ku a nahoøe byl nápis, který býval na
dveøích: �Jenom tlaèit.�

* * *

KUKÁTKO DO KAVÁRNY
V kavárnì Arco se ve støedu 15. listopadu
uskuteènilo setkání zástupcù ministerstva
vnitra, odborníkù a nad�encù, kteøí si spo-
leènì pøipomnìli slavnou historii tohoto
místa. Byla to pomìrnì zvlá�tní a ve
svém celku i neobvyklá se�lost, a pøesto
mìla � alespoò pro tento pøípad � svùj dù-
vod a logiku. 

Arco je pro v�echny, kdo se zabývají
pra�ským literárním èesko-nìmecko-�i-
dovským prostøedím a provozem na kon-
ci 19. a v první tøetinì 20. století, velmi
známým místem i pojmem. Kavárnu to-
hoto jména nedaleko Masarykova nádra�í
(tehdy Prag Statsbahnhof) na rohu Dlá�-
dìné a Hybernské ulice otevøel v roce
1907 Josef Suchánek, pùsobící pøedtím
v kavárnách Metropol a Unionce. Interiér
a jeho vybavení navrhl renomovaný ar-

chitekt Jan Kotìra. Podnik si brzy oblíbili
pra��tí umìlci. Pravidelnì se tu scházeli
výtvarníci Otakar Kubin, Bohumil Kubi�-
ta, Emil Filla, Antonín Procházka, Bed-
øich Feigl, Willi Nowak, Georg Kars
a Max Horb a také literáti: Franz Werfel,
Otto Pick, �urnalista Willy Haas, drama-
tik Paul Kornfeld, E. E. Kisch, Max Brod
a obèas i jeho pøítel Franz Kafka, Johan-
nes Urzidil, ale i Ferdinand Peroutka, Ka-
rel Poláèek, Vladislav Vanèura a mnozí

jiní. Jak pí�e ve svém textu Jiøí Vlasák:
�Arco tak bylo místo, kde se bez konflik-
tù a v poklidné diskusi setkával èeský
a nìmecký �ivel.�

K této èásti Nového Mìsta, obývaného
døíve pøevá�nì nìmecky mluvícími Pra-
�any, se èas nezachoval pøíli� laskavì.
Zmizely Mìstské sady, Stadtpark, kam
vodily vychovatelky malé chlapce z lep-
�ích rodin, mezi nimi také Werfela, Rilka
nebo jiného budoucího pra�ského spiso-
vatele nìmeckého jazyka Hermanna Gra-
ba, který potom napsal krásnou novelu,
nazvanou právì Stadtpark. Zèernaly fasá-
dy domù, vystavené nemilosrdnému pou-
liènímu provozu a solidnost a renomé
zdej�ích adres se postupnì vytratily.

V poslední dobì se v�ak obèas objeví
náznak, �e by se mohly vìci obrátit opìt
k lep�ímu, a to ne cestou, kdy se pùvodní
zástavba bourá a místo ní vyrùstají podiv-
né a cizorodé stavební útvary. Takovým
náznakem je i obnova kavárny Arco,
pøesnìji øeèeno jejího exteriéru. Minister-
stvo vnitra, souèasný majitel domu, vy-
sly�elo hlasy, které se pøimlouvaly za dù-
stojnìj�í podobu místa, které pro
milovníky literatury hodnì znamená,
a citlivým zpùsobem nechalo opravit fa-

sádu a umístit na ní nápisy
Kavárna Arco. Iluzi minu-
losti úspì�nì vyvolávají
i velké dobové fotografie
interiéru, umístìné ve výlo-
hách i na fasádì. Chvíli to
vypadá, jako bychom se dí-
vali zaèarovaným kukát-
kem do skuteèné kavárny,
kde se klaní a obøadnì na
jejich místa hosty uvádí
vrchní èí�ník, pan Po�ta.

A to byl ten dùvod, proè
se uvnitø, kde je dnes jídel-
na pro zamìstnance, se�li
lidé z vnitra, Spoleènosti
Franze Kafky, Bnej Brit,
Èesko-nìmeckého diskus-
ního fóra, �idovského mu-
zea a Federace �O, aby si

poslechli krátký diskurz o historii kavár-
ny pøekladatelky Vìry Koubové èi èetbu
dialogu, který na téma Arco vedli za
oceánem Peroutka a Urzidil.

Bylo to hezké a velmi neformální set-
kání. Pøíslu�nému ministerstvu patøí
uznání za to, �e svou intervencí, staveb-
ní i spoleèenskou, jako by o�ivilo ducha
starého mocnáøství, kdy jistì do kavárny
obèas za�el i leckterý policejní rada.    

jd
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Malá pasá� pøed vstupem do Arca po úpravì. Foto J. Daníèek.



�Aèkoli Michel Fingesten patøil pøed
druhou svìtovou válkou k nejznámìj�ím
berlínským umìlcùm, je dnes témìø ne-
znám. Je to jeden z dùsledkù nacistické
perzekuce, která ve 30.
letech znemo�nila umìl-
cùm, jako byl on, pracovat
a vystavovat, izolovala je
a nakonec v lep�ím pøí-
padì pøinutila k emigra-
ci. Tisíce jejich dìl byly
vyøazeny z veøejných sbí-
rek, konfiskovány, znièe-
ny nebo pokoutnì prodá-
ny do ciziny,� napsal
v textu, oti�tìném v Rch
v srpnu roku 2000 Arno
Paøík pøi pøíle�itosti výstavy autoro-
vých obrazù a grafiky v pra�ské Galerii
Roberta Guttmanna. Bylo to, vedle vý-
stavy Fingestenových exlibris v Galerii
Ztichlá klika, po dlouhé dobì ojedinìlé
pøipomenutí díla mimoøádného a ne-
právem opomíjeného autora. 

Jan Placák, antikváø a galerista, se
dílu Michela Fingestena vìnuje øadu
let a podaøilo se mu shromá�dit roz-
sáhlou kolekci jeho grafiky i obrazù.
Èást této sbírky bude vystavena na za-
èátku pøí�tího roku v Centru Sefarad
Israel ve �panìlském Madridu. Placák
se dlouhodobì vìnuje i okolnostem
malíøova �ivota, které mnohdy nejsou
dolo�eny a známy. Sem patøí i násle-
dující záznam jeho cesty do Buèkovic.

* * *
Kde skonèila pozemská pout� Michela
Fingestena, je známo. Známé a pietnì
udr�ované je i místo jeho posledního
odpoèinku na høbitovì v italském Ce-
risanu. Ménì známé je v�ak místo,
kde svoji cestu �ivotem zapoèal a kde
si vytváøel první dojmy, které pak tøe-
ba mìly vliv na jeho pozdìj�í vnímání
svìta. Buèkovice, osada v odlehlé èás-
ti èeského Slezska, na pravém bøehu
øeky Ostravice, která je zároveò hrani-
cí mezi historickou Moravou a Slez-
skem. Øíèky klikatící se úzkým údo-
lím mezi høebeny Moravskoslezských
Beskyd. Rozhodl jsem se místo nav-
�tívit a pokusit se vyhledat alespoò
nìjaký otisk z doby konce 19. století,

kdy se Michel jako první ze ètyø dìtí
do rodiny Finkelsteinù narodil. 

Cestì pøedcházelo nìkolik telefoná-
tù na obecní úøady ve Starých Ham-

rech a v Ostravici, mezi
kterými se osada kdysi
nacházela a podle kte-
rých jsem chtìl zjistit,
ve kterém katastru dnes
le�í. V Hamrech nemìli
o existenci osady zdání
a vytrvale mì odkazo-
vali na Buèovice, které
v�ak le�í zcela jinde,
u Vy�kova. V Ostravici
jsem zpoèátku také neu-
spìl, ale byli tam mno-

hem vstøícnìj�í, tak�e mi slíbili, �e se
podívají do svého územního plánu
a dají mi vìdìt. Vskutku mi pak zavo-
lali a dozvìdìl jsem se, �e se dnes
Buèkovice nacházejí témìø v samém
centru Ostravice na pravém bøehu ve
Slezsku. Ostravice je v�ak na bøehu
levém, tedy na Moravì. 

NA MÍSTÌ SAMÉM
Povzbuzen informací, vydal jsem se na
cestu. Na místì samém nastal problém,
proto�e jsem nebyl schopen poznat, co
je centrem obce. Na moje otázky místní
krèili rameny a unisono odpovídali, ne-
vím, nikdy jsem to jméno nesly�el, ne-
sly�ela. A� se na mì usmálo slunce v po-
dobì star�ího vousatého mu�e, který pod
pøísným dohledem své
�eny cosi kutil na zahrád-
ce. Ochotnì mì nasmìro-
val s tím, �e tam uvidím
jen roztomilé paneláèky,
které se na místì bývalé
osady nacházejí. Jako je-
diný také projevil zvìda-
vost a prolistoval si kata-
log Fingestenùv, který
vydalo �idovské muze-
um a který kladnì ocenil
a zjevnì projevil radost,
�e obec má takového rodáka. Ukázalo
se, �e je bývalý námoøník.

Fingesten se také nìjakou dobu plavil
po moøích, tak alespoò nìco, to jsem
v�ak netu�il, �e v�e. Z osady nezùstalo
nic, snad jen nìjaká stavba ve skanzenu

v Ro�novì pod Radho�tìm, jinak malé
sídli�tì a nové nebo zcela pøestavìné
domky. V Ostravici pøestavìný a roz�íøe-
ný hotel Freud, který by ho snad mohl
pamatovat, a na slezské stranì evange-
lický kostel z roku 1874, který teoreticky
mohl nav�tìvovat jeho otec, neb byl vy-
znáním evangelík. Na faøe se v�ak �ádné
star�í záznamy o farnících nedochova-
ly a na høbitovì jsou nejstar�í náhrob-
ky a� z pùle 20. století, dál do minu-
losti ji� pamìt�nesahá. Do zapomnìní
ji odsunulo pováleèné budování socia-
listického prùmyslu a dojí�dìní míst-
ních lidí za prací do dolù, �elezáren
a drátoven, výstavba vodní nádr�e,
demolice a radikální pøestavba pùvod-
ních døevìných chalup a domkù, zá-
nik pastevectví, konec tkalcovství. Jen
øeka lehce huèí a mezi zalesnìnými
kopci bì�í údolím dál a dál, stejnì tak
jako pøed 112 lety. 

Kamínek, který uprostøed mostu na
hranici Moravy a Slezska házím do
vody, zmizí stejnì jako jakákoli stopa
po místu Fingestenova narození a �i-
vota jeho rodiny v Buèkovicích. Ml-
èenlivé høebeny hor zahalené �atem
zlátnoucího listí a místy pocukrované
bílým popra�kem se také staví odmí-
tavì k mému sna�ení, a tak se radìji
vydávám do Brna na premiéru Bartó-
kova Modrovousova hradu a Schoen-
bergova Oèekávání. 

VZPOMÍNKA NA AKADEMII
Cestou mì napadá, �e Fingesten v roce
1923 vytvoøil pozoruhodný portrét nì-
meckého skladatele a �éfdirigenta Stát-

ní opery v Berlínì, Maxe
von Schillingse, pozdìj-
�ího antisemity a od ro-
ku 1933 èlena NSDAP
a prezidenta Pruské aka-
demie umìní po nucenì
odstoupiv�ím �zvrhlém�
Maxi Liebermannovi.
Za jeho vedení byli
z akademie ihned vylou-
èeni v�ichni pùvodem
�idov�tí umìlci, mo�ná
i Fingesten, pokud byl

èlenem. Jeho osobním pøièinìním byl
donucen odejít i do�ivotnì jmenova-
ný Arnold Schoenberg a skladatel
Franz Schreker, jeho� portrét v roce
1922 Fingesten také vytvoøil. 

JAN PLACÁK
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KAMÍNEK ZA RODNOU OBEC
Cesta do Buèkovic za Michelem Fingestenem

Franz Schreker.

Max von Schillings.



Aktuální události (není-li uvedeno jinak, strana 3)
Antisionismus je nov˘ antisemitismus, text rabína Jonatha-
na Sackse pfieloÏila am (ã. 5, str. 20); Dny Jeruzaléma
v Praze – o festivalu a jeho program (ã. 5);
Federace ÎO v âR – pfiehled ãinnosti shrnul
tk (ã. 12, str. 7, 16); Chybí definice i legislati-
va – o praÏském setkání zmocnûncÛ pro boj
psal Jifií ·itler (ã. 2, str. 11); Gratias agit 2016
– ocenûní za ‰ífiení dobrého jména âR v za-
hraniãí: historik Jehuda Bauer, pfieÏiv‰í ‰oa
Ilse Eichner-Reinerová, analytik Michal Witt-
mann (ã. 2, str. 23); K parlamentn˘m voºbám
na Slovensku – komentáfi psal jf (ã. 4, str. 3,
9); spoleãné vyhlasenie katolickej církve
a ÚZ ÎNO (ã. 4, str. 9); Levice a antisemitis-
mus – o sílícím antisemitismu v fiadách brit-
sk˘ch labouristÛ psal Jonathan Freedland,
pfieloÏila am (ã. 4, str. 20, 23); Nejen Ïidov-
sk˘ problém – o nejvût‰ích antisemitsk˘ch hrozbách sou-
ãasnosti (am, ã. 1); Nobelista Bob Dylan – psala M. KfiíÏo-
vá (ã. 12, str. 16); Proti uragánu hnûvu postavme morálku,
komentáfi rabína Jonathana Sackse pfieloÏila
am (ã. 8, str. 20); V na‰í dobû – padesát let
od doby, kdy druh˘ vatikánsk˘ koncil vydal
dokument Nostra astate, psal tk (ã. 1); ·kodli-
vá analogie: v ãem se li‰í syr‰tí uprchlíci
a Îidé za holokaustu, text Jamese Kirchicka
pfieloÏila am (ã. 3). 

Autorské texty
Avineri, ·lomo – Kofieny izraelské demokracie,
staÈ pfieloÏila Monika Kittová (ã. 8, str. 14–15,
18); Avineri, ·lomo – úryvek z nové mono-
grafie Theodora Herzla, pfieklad am (ã. 6,
str. 16–17); Braguer, Rémi – Kdo uãinil ãlo-
vûka, ukázku z knihy pfieloÏil J. Mlejnek (ã. 3,
str. 14–16); Daníãek, Jifií – V barevném sklíãku, báseÀ (ã. 10,
str. 23); Fantl, Moric – Z rodinné kroniky (ã. 11, str. 16–18);
Gans, David – ukázka z kroniky Ratolest Davidova, pfieloÏi-
la J. ·edinová (ã. 4, str. 10–11); Glucksmann,
André – Spánek rozumu, ukázka z knihy Roz-
prava o nenávisti v pfiekladu H. Beguivino-
vé, poznámku o autorovi napsal jd (ã. 1,
str. 10–11); ChudoÏilov, Petr – Rybí kost
(ã. 10, str. 19); Klíma, Ivan – Byl mír, úryvek
ze vzpomínek Moje ‰ílené století (ã. 9, str.
18–19); Laferrère, Armand – Liberální revo-
luce v Izraeli a ti, kdo ji pomlouvají, staÈ pfie-
loÏil J. Mlejnek (ã. 5, str. 16–19); Mi∏osz,
Czes∏aw – Vilno a Litva, pojednání pfieloÏil
J. Mlejnek (ã. 2, str. 14–16); Pagis, Dan – v˘-
bûr z textÛ izraelského básníka pfiipravila,
pfieloÏila a poznámku o autorovi napsala
M. KfiíÏová (ã. 4, str. 18–19); Perec, Jicchok
Lejbu‰ – Mladík a more, povídku pfieloÏil P. Ambros; po-
známku o pfiekladateli napsal jd (ã. 10, str. 16–18); Perout-
ka, Ferdinand; Urzidil, Johannes – A pfii‰el pan Po‰ta, úry-
vek z knihy O ãeské a nûmecké kultufie; poznámku
o kavárnû Arco napsal jd (ã. 12, str. 10–11); Podwal, Mark

– Kouzlo Ïivé du‰e, ukázka z knihy Îidovsk˘ bestiáfi, pfie-
loÏila am (ã. 2, str. 18–19); Roth, Philip – Kfiehká nádoba,
povídku pfieloÏila hu (ã. 7, str. 16–17; ã. 8, str. 16–17);

Scruton, Roger – Co pít, k ãemu a proã,
ukázka z knihy Piju, tedy jsem v pfiekladu
P. DoleÏalové; poznámku o autorovi napsal
jd (ã. 1, str. 14–16); Sidon, Efraim K. – Dopis
vrchního rabína k Novému roku 5777 (ã. 10,
str. 3); Ulická, Ljudmila – ukázka z románu
Zelen˘ stan v pfiekladu A. Machoninové
(ã. 4, str. 14–16). 

Izrael: komentáfie ZbyÀka Petráãka
(není-li uvedeno jinak, strana 21)
BÛh ochraÀuj královnu (ã. 8); Do roku klidu,
ale… (ã. 1); Guth Jarkovsk˘ v Riu (ã. 9); Jak
bude s Trumpem (ã. 12, str. 17); Kli‰é s Ame-
rikou (ã. 4); KdyÏ dohoda není prioritou

(ã. 5); Lieberman vojákem (ã. 7); Noví Palestinci (ã. 2);
Nov˘ Blízk˘ v˘chod (ã. 11); Slova, která stra‰í (ã. 3); Pfiíbû-
hy ãísel (ã. 6); Vlakem do sporu (ã. 10). 

Izrael: ostatní ãlánky
Jednoduché pravdy – k ãeskému pfiekladu
knihy ·lomo Sanda: Jak byl vynalezen Ïidov-
sk˘ národ (am, ã. 1., str. 8–9); Levice versus
Izrael – o postupu ãlenÛ WHO proti Izraeli
psal novináfi Daniel Pipes, pfieklad am (ã. 7,
str. 20); Konopí je ko‰er – o vyuÏívání konopí
k léãebn˘m úãelÛm v Izraeli psala Pavlína
Schultz (ã. 1, str. 17); Procházka Jeruzalémem
– Matti Friedman popisuje listopadov˘ den ve
Svatém mûstû, pfieloÏila am (ã. 2, str. 10–11);
¤e‰ení není na dohled – politolog ·lomo Avi-
neri bilancuje dvacet let od Osla II, pfieklad
am (ã. 1, str. 20); Snûmovna proti antisemitis-

mu – text usnesení Poslanecké snûmovny Parlamentu âR
proti rezoluci OSN (ã. 11, str. 2); ·imon Peres aneb Îivot vi-
zionáfie – nekrolog státníka napsal Z. Petráãek (ã. 11, str. 3);

Working holiday – o moÏnostech pracovních
prázdnin v Izraeli pro mladé lidi (ã. 10, str. 2).

Judaismus
Komentáfie k Tófie od vrchního zemského
rabína Efraima K. Sidona (str. 4)
Avraham a jeho osel (ã. 11); BoÏí pfiítomnost
(ã. 3); Buìte svatí (ã. 5); âerná jsem a krásná
(ã. 6); Je Hospodin v na‰em nitru, nebo není?
(ã. 8); Mo‰e Rabenu a Tóra (ã. 1); Nejpokor-
nûj‰í z lidí (ã. 2); Radost z Tóry (ã. 10); Svaté
a profánní, ãisté a neãisté (ã. 4); ·tafeta poÏe-
hnání (ã. 12); Vyjde‰-li a pfiijde‰-li (ã. 9);
Zemû pfietékající mlékem a medem (ã. 7).

Komentáfi kantora Bryana Wooda (bw) ãi rabína Jonatha-
na Sackse (js) (str. 5)
Acharej mot – O vÛdcovství: Sprinty a maratony (js, ã. 5);
Co je pfiímé a co je dobré (js, ã. 8); Hledání ‰tûstí (js, ã. 9);
Ki tisa (js, ã. 2); Koruna Tóry (bw, ã. 6); O zélótech (js, ã. 7);
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Pesach – svátek jara (bw, ã. 4); Povijan na Tóru (bw, ã. 12);
Purim (bw, ã. 3); Tubi‰vat – novoroãní pfiedsevzetí jako
míza stromÛ (bw, ã. 1); Víra v budoucnost (js, ã. 11).

Kalendárium (str. 23)
Altschul, Robert, lékafi a publicista – 115 let
od narození (ã. 2); Bonn, Hanu‰, básník
a pfiekladatel – 75 let od úmrtí (ã. 10); Bor,
Josef, spisovatel – 110 let od narození (ã. 7);
Feuerstein, Bedfiich, architekt, malífi a esejis-
ta – 80 let od smrti (ã. 5); Fischer, Josef, filo-
sof, sociolog, pfiekladatel – 125 let od naro-
zení (ã. 4); Fischl, Viktor, spisovatel, básník
a diplomat – 10 let od smrti (ã. 5); Fr˘d, Nor-
bert, spisovatel a diplomat – 40 let od úmrtí
(ã. 3); Fuchs, Alfred, novináfi, spisovatel
a myslitel – 75 let od narození (ã. 2); Galsk˘,
Desider, spisovatel, publicista a v˘znamn˘
pfiedstavitel ãeské Ïidovské komunity – 95 let
od narození (ã. 3); Gerová, Irena, novináfika
– 10 let od úmrtí (ã. 12, str. 19); Gellner, Franti‰ek, básník,
Ïurnalista a karikaturista – 135 let od narození (ã. 6); Gre-
gor, Martin, herec – 110 let od narození (ã. 11); Grosman,
Ladislav, spisovatel a filmov˘ scenárista –
35 let od narození (ã. 1); Haurowitz, Felix
Michael, lékafi a vûdec – 120 let od naroze-
ní (ã. 3); Hermann, Leo, publicista a sionista
– 65 let od úmrtí (ã. 9); Hermann, Leopold,
architekt – 65 let od úmrtí (ã. 4); Hoffeová,
Ilse Ester, sekretáfika Maxe Broda a dûdiãka
rukopisÛ Franze Kafky – 110 let od narození
(ã. 5); Kahler, Max, podnikatel – 170 let od
narození (ã. 10); Kafka, Bruno Alexander,
právník – 235 let od narození (ã. 9); Kahler,
Eugen, malífi – 105 let od úmrtí (ã. 12, str.
19); Kelsen, Hans, právní teoretik – 135 let
od narození (ã. 10); Listopad, Franti‰ek, bás-
ník, pfiekladatel a reÏisér – 95 let od narození
(ã. 11); London, Artur, komunistick˘ politik – 30 let od
úmrtí (ã. 11); Lustig, Arno‰t, spisovatel a scenárista – 5 let
od úmrtí (ã. 2); Mandl, Herbert Thomas, hudebník, literát
a vynálezce – 90 let od narození (ã. 8); ob-
nova památníku ãesk˘m a moravsk˘m obû-
tem ‰oa v Pinkasovû synagoze – 20 let (ã. 4);
Orten, Jifií, básník – 75 let od úmrtí (ã. 9);
Pick, Arnold, psychiatr a neurolog – 165 let
od narození (ã. 7); Piesen, Robert, malífi – 95
let od narození (ã. 8); první transport ÎidÛ
do LodÏe – 75 let (ã. 10); první transport
ÎidÛ do Terezína – 75 let (ã. 11); Przibram,
Ludwig, právník a Ïurnalista – 100 od smrti
(ã. 6); Rádio Svobodná Evropa zahájilo celo-
denní vysílání ãeskoslovenské sekce – 65 let
od zaloÏení (ã. 5); Raudnitz, Moritz, advo-
kát a politik – 135 od smrti (ã. 6); Reisz,
Karl, reÏisér – 90 let od narození (ã. 7); Rose-
water, Edward, americk˘ Ïurnalista a politik s ãesk˘mi ko-
fieny – 110 let od úmrtí (ã. 8); Sabath, Adolph Jaochaim,
americk˘ politik s ãesk˘mi kofieny – 150 let od narození
(ã. 4); Salus, Hugo, spisovatel a lékafi – 150 let od narození
(ã. 8); Schumann-Heinková, Ernestina, operní pûvkynû –

80 let od úmrtí (ã. 11); Stránsk˘, Adolf, politik a novináfi –
85 let od úmrtí (ã. 12, str. 19); Taussig, William, lékafi
a podnikatel – 190 let od narození (ã. 2); Tedesco, Ludwig,
lékafi a politik – 200 let od narození (ã. 1); Winder, Lud-
wig, spisovatel a novináfi – 70 let od smrti (ã. 6). (Rubriku

pfiipravují ra, am.)

KniÏní anotace
(není-li uvedeno jinak, strana 24)
BlaÏek, Petr; Schovánek, Radek – Pfiikládá-
me sekeru ke kofienÛm lÏi, rozhlasové proje-
vy Pavla Tigrida (ã. 2); Cigan, Chaim – Puzz-
le (ã. 4); Frankl, Michal; Szabó, Miloslav –
Budování státu bez antisemitismu? (ã. 3);
Gans, David – Ratolest Davidova (ã. 7);
Goldflam, Arno‰t – Tata a jeho syn (ã. 12,
str. 20); Greenblattová, Rachel L. – „Aby vy-
právûli sv˘m dûtem.“ PamûÈ Ïidovské obce
v ranû novovûké Praze (ã. 5); Hain, Milan –
Hugo Haas a jeho (americké) filmy (ã. 2);

Hroby v povûtfií, poezie Bukoviny (ã. 12, str. 20); Jacob-
son, Howard – ·ajlok, to jsem já (ã. 5); Jinde – sedm poví-
dek o lidech na cestách a cizincích (ã. 5); Karel Cudlín –

monografie fotografa (ã. 8); Koeltzsch, Ines –
Praha rozdûlená i sdílená, ãesko-Ïidovsko-
nûmecké vztahy 1918–1938 (ã. 4); Koestler,
Artur – ·íp do nebe (ã. 3); Klenovsk˘, Jaro-
slav – Brno Ïidovské (ã. 9); Kovtun, Jifií – Re-
publika v ohroÏení (ã. 10); Oz, Amos, Oz-
Salzbergerová, Fania – Îidé a slova (ã. 1);
Pojar, Milo‰: T. G. Masaryk a Ïidovství (ã. 7);
Poskoãil, Stanislav – Egon Morgenstern: Pfie-
Ïil jsem peklo Gulagu (ã. 1); Rezzori, Gregor
von – Pamûti antisemity (ã. 6); Roth, Joseph –
Job, román prostého ãlovûka (ã. 4); Roth, Jo-
seph – Pfiíbûh tisící druhé noci (ã. 6); Sarid,
Li‰aj – Limassol (ã. 11); Skoumal, Alois – v˘-
bor z díla (ã. 11); Snyder, Timothy – âerná

zem. Holokaust – historie a varování (ã. 1); Ströhl, Andrea
– Vilém Flusser – fenomenologie komunikace (ã. 3); Taus-
sig, Pavel – Îivot jako film (ã. 2); Toman, Jindfiich – Naháãi

jiÏních mofií (ã. 7); Zlodûji v‰edních okamÏikÛ,
antologie básníkÛ lianozovské ‰koly (ã. 8);
Zoufalá, Marcela, Hol˘, Jifií (eds.) – Rozpad
Ïidovského Ïivota (ã. 12, str. 20); Zweig, Ste-
fan – Zmatení citÛ (ã. 8). 

Osobnosti
Cohen, Leonard – nekrolog psala am (ã. 12,
str. 3); Freudová, Anna – 120. v˘roãí naro-
zení zakladatelky dûtské psychoanal˘zy
psala am (ã. 1, str. 18–19); Gelderová, Eri-
ka – nekrolog prezidentky evropské orga-
nizace Bnej brit (ã. 1, str. 23); Hájek, Milo‰
– nekrolog jednoho ze Spravedliv˘ch mezi
národy psal Adam Drda (ã. 4, str. 17); Hol-

zer, Hanu‰ – nekrolog ekonoma psal tk (ã. 8, str. 19);
Hoffmanová, Tatiana – nekrolog izraelské novináfiky
psala Jana ·mídová (ã. 12, str. 16); Katz, Viktor – o osu-
dech v˘znamného numismatika psala I. Steinová (ã. 8,
str. 8–9); Kohn, Emil – vzpomínku na blatenského ob-
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chodníka psal Dimitrij Slonim (ã. 9, str. 3); Kosta, To-
má‰ – nekrolog vydavatele a diplomata napsal Karel
HvíÏìala (ã. 7, str. 3); Krolop, Kurt – nekrolog v˘znam-
ného germanisty psala am (ã. 5, str. 15); Moravãík, Ivo
– vzpomínku na ekonoma, právníka a pfiekladatele na-
psal Jakub Bronec (ã. 1, str. 12–13); Pesso,
Albert – nekrolog psychoterapeuta psala
am (ã. 6, str. 23); Pick, Otto – nekrolog di-
plomata a politologa psal tk (ã. 8, str. 19);
Steinschneider, Moritz – o Ïivotû a díle
v˘znaãného bibliografa psali Pavel Sládek
(ã. 9, str. 10–11) a Daniel Bou‰ek (ã. 10,
str. 8–9); Vochoã, Vladimír – o ãinnosti
ãeskoslovenského diplomata v okupované
Francii, jeho pomoci Ïidovsk˘m uprchlí-
kÛm psala am (ã. 11, str. 14–15, 23); Wei-
denfeld, George – nekrolog slavného na-
kladatele a filantropa psala am (ã. 3, str.
11); Wiesel, Elie – vzpomínku na spisova-
tele, nositele Nobelovy ceny míru psal
Mark Podwal (ã. 8, str. 3); poznámku o EW psala am (ã.
8, str. 23); Wichs, David – nekrolog praÏského rodáka,
matematika a pfiátelského ãlovûka (red., ã. 3, str. 23).

Publicistika
Boskovice 2016 – o oblíbeném festivalu
psal tk (ã. 8, str. 9); Cesta do Buãkovic za
Michelem Fingestenem – psal Jan Placák
(ã. 12, str. 12); Jako by tím dozráli – o ãin-
nosti Pfiírodní ‰koly psala am (ã. 12, str.
8–9); Mal˘ zázrak z Podkrkono‰í – co se
na‰lo pod prkny jednoho domu v Pecce,
psala Vûra Trnková (ã. 5, str. 12–13); Mark
a JenŒ Pickovi – o zakladatelích továrny na
uhersk˘ salám psala am (ã. 7, str. 23); Multi-
kulturní, ale ná‰ – o tom, jak si Lvov (ne)pfii-
pomíná svou Ïidovskou minulost, psala
Veronika Tuckerová (ã. 9, str. 8–9); Na Slo-
vensku otvorili Muzeum holokaustu – psal Ján Hlavinka
(ã. 4, str. 8); Náv‰tûva Hugo Maroma v âR – psala Darina
Sedláãková (ã. 11, str. 20); Osud klasika jidi‰ literatury –
k stoletému v˘roãí úmrtí ·olema Alejchema
psal Ezra Glinter, pfieklad am (ã. 10, str. 20);
OÏivl˘ archiv – o festivalu hudba a divadla
z dílny Performing Jewish Archive psala am
(ã. 9, str. 16–17); Památky na Karla Poláãka
– o autorov˘ch dopisnicích z Terezína, tis-
ková zpráva ÎMP (ã. 7, str. 19); Posmrtná
pouÈ – o exhumaci ostatkÛ skladatele Casi-
mira Oberfelda v Pfielouãi, am (ã. 6, str. 19);
Pfied sto lety – o sãítání Ïidovsk˘ch vojákÛ
bûhem první svûtové války (am, ã. 3, str. 9);
Stalo se pfied 510 lety – o ãeskobudûjovické
komunitû ve stfiedovûku psala Iva Steinová
(ã. 1, str. 19); ·tetl a moderní technologie –
o newyorském obchodû B&H Photo Video
psala Pavlína Schultz (ã. 2, str. 17); Utajení Îidé v Hobi-
tovi – o Ïidovsk˘ch souvislostech ve slavném Tolkienovû
díle psal Meir Soloveichik, pfieklad am (ã. 9, str. 20);
V Plzni zpfiístupnili rekonstruované interiéry Adolfa Loo-
se – psala am (ã. 7, str. 14–15, 18). 

Recenze knih
Amis, Martin – Zóna zájmu, psala hu (ã. 3, str. 19); Avi-
neri, Shlomo – Theodor Herzl and the Foundation of
the Jewish State, o monografii Th. Herzla psala am (ã. 6,
str. 12–13); Doronová, Lizzie – Kdo to je sakra Kafka,

psala hu (ã. 12, str. 13); Dutli, Raplh – Po-
slední cesta Chaima Soutina – psal ap (ã. 5,
str. 23); Haymanová, Eva – Po mûsící
a hvûzdách, recenzi psal Jan Dehner (ã. 2,
str. 20); Ka‰ua, Sajid – Tanãící Arabové,
psala hu (ã. 6, str. 18–19); Klenovsk˘, Jaro-
slav – publikace o Ïidovsk˘ch památkách
Moravy, psal jd (ã. 11, str. 19); Mi‰ani,
Dror – Pfiípad pohfie‰ovaného, psala hu
(ã. 10, str. 15); Pojar, Milo‰ – T. G. Masa-
ryk a Ïidovství, psal ap (ã. 11, str. 10–11);
Reifler, David – Days of Ticho, o knize
o v˘znamném lékafii Albertu Ticho a jeho
dobû psala am (ã. 4, str. 12–13); ·indeláfio-
vá, Lenka – Einsatzgruppe H a její poma-

haãi, psala am (ã. 3, str. 18); Tigrid, Pavel: Pfiikládáme
sekeru ke kofienÛm lÏi, ed. Petr BlaÏek a Radek Schová-
nek, psala am (ã. 5, str. 11). 

Recenze v˘stav, filmÛ 
a divadelních pfiedstavení
…a bolelo nebe – o pfiedstavení Dismanova
dûtského souboru psal jd (ã. 7, str. 13); Ame-
riãané v synagoze – o v˘stavû fotografií FSA
ve Velké synagoze v Plzni psala am (ã. 7, str.
8–9); âtyfii v˘stavy – o stál˘ch expozicích
v Jeruzalémské synagoze psal jd (ã. 6, str. 9);
Karel Cudlín: Fotografie – o v˘stavû psala am
(ã. 8, str. 12); Na pamûÈ zniãen˘ch synagog –
o v˘stavû v Îidovském muzeu ve Vídni psala
am (ã. 10, str. 12–14); Na Sibifi – Nach Sibi-
ren – o liberecké v˘stavû nûmecky hovofií-
cích umûlcÛ z ãesk˘ch zemí psal Jan Placák

(ã. 2, str. 12–13); Nad fotografiemi Karla Cudlína – text
K. Sidona z vernisáÏe (ã. 8, str. 12–13); Oko vidí svût –
o v˘stavû dûl Friedricha Feigla v Chebu psal ap (ã. 9, str.

14–15, 17); Pocta Ale‰i Veselému – o v˘sta-
vû v Museu Kampa psal ap (ã. 3, str. 17);
„Pojì, mil˘ mÛj…“ – o v˘stavû ilustrací
k Písni písní v Galerii Roberta Guttmanna
psala am (ã. 11, str. 12–13); ·anghajské úto-
ãi‰tû – o v˘stavû v Galerii Roberta Guttman-
na o ghettu Hongkew oãima uprchlíkÛ a ob-
jektivem Arthura Rothsteina psala am (ã. 5,
str. 8–9); V zajetí tíÏivého snu – o televizním
filmu Zloãin v Polné psal ap (ã. 3, str. 8–9). 

Rozhovory (není-li uvedeno jinak, 
pfiipravila am, strany 6–7)
Bán, Andrej – se slovensk˘m fotografem
a novináfiem o organizaci âlovûk v ohrození

a cestách po svûtû hovofiil jf (ã. 2, 6–8); Böhnisch, Robin –
se ãlenem Poslanecké snûmovny âR o tom, Ïe Izrael je
návykov˘ (ã. 1, 6–7, 9); Cohen, Avi – s fieditelem izrael-
ského ministerstva pro sociální rovnost (ã. 6, str. 20);
Drda, Adam, Portel, Robert – s novináfii o ãinnosti organi-
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zace Post Bellum v Izraeli hovofiila Pavlína Schultz (ã. 5,
str. 10); Gero, Peter – s bratislavsk˘m rodákem architektem
a urbanistou hovofiil jf (ã. 3); Goldflam, Arno‰t – se spiso-
vatelem, dramatikem a reÏisérem nejen o Ïivotním jubileu
(ã. 9, str. 6–7, 23); Katz, George – s obchod-
níkem filatelistou z rodiny jistebnick˘ch Kat-
zÛ (ã. 8); Kertész, Imre – montáÏ rozhovorÛ
s maìarsk˘m spisovatelem, nositelem Nobe-
lovy ceny za literaturu, pfieloÏila Eli‰ka No-
votná (ã. 5); Pojar, Tomá‰ – s diplomatem
a bezpeãnostním analytikem (ã. 10); Mintz,
Nitzan a Dede – s izraelsk˘mi street artisty
o pouliãním umûní v Izraeli (ã. 11); Papou-
‰ek, Petr – s pfiedsedou Federace ÎO v âR
hovofiil jd (ã. 12); Pfiibyl, Luká‰ – s fieditelem
âeského centra v Tel Avivu o tom, jak proÏí-
vá teroristickou vlnu (ã. 3, str. 10–11); Royer,
Clara – s historiãkou, spisovatelkou a scená-
ristkou o snímku SaulÛv syn hovofiila hu (ã. 6,
str. 6–8); Sidon, Efraim Karol – s vrchním rabínem o udá-
lostech pfii terezínské tryznû a s tím souvisejících spole-
ãensk˘ch jevech hovofiil Karel HvíÏìala (ã. 6, str. 3, 8); ·e-
dinová, Jifiina – s hebraistkou o její celoÏivotní práci
a pfiekladu kroniky Davida Ganse (ã. 4, str.
6–8); ·itler, Jifií – s velvyslancem ve ·védsku
o protiizraelsk˘ch náladách v zemi (ã. 11, str.
20); ·ternová, Marina – s diplomatkou a pofia-
datelkou festivalu Dny Jeruzaléma hovofiila
Magdalena KfiíÏová (ã. 7, str. 6–7, 9); Vrbová,
Gerta – s neuroloÏkou hovofiili ªudmila Fra-
neková a jf (ã. 10, str. 10–11). 

V˘bûr z ãeského tisku (str. 22)
âarodûj z Rigy …a dal‰í události (ã. 9); Hor‰í
neÏ Obama… (ã. 11); Krtek s manÏelkou…
(ã. 3); Krvavá operetka… (ã. 8); Malá peãeÈ
(ã. 1); Pán v‰ech ÎidÛ… (ã. 5); Pohádky
o svûtû (ã. 12, str. 18); Pochod Ïiv˘ch… (ã. 6);
Tren˘rky XXL… (ã. 7); Triãko s Tisem… (ã. 10); ZadluÏen˘
ÎiÏka… (ã. 2); Îidé v Bulavu… (ã. 4). (Rubriku pfiipravuje jd.)

Zprávy ze svûta (str. 28)
ã. 1: Argentina: zru‰ení dohody s Íránem;
Chanuka v Istanbulu; Den Ïidovsk˘ch uprch-
líkÛ z arabsk˘ch zemí; Izrael sníÏí sklení-
kové plyny; Podpora násilí na Západním
bfiehu a v Gaze; Pfiedstavení Zamilovan˘
Kafka. 
ã. 2: Vlna teroru v Izraeli; Digitální vysíláni
Iltv.tv; PapeÏ v fiímské synagoze; Nová rezo-
luce EU; Na pamûÈ Alberta Nismána; Zlat˘
glóbus pro Saulova syna; S kipou do parla-
mentu.
ã. 3: Vlna teroru; Británie proti BDS; Prezi-
dent kárá historika; V˘hrady vÛãi Íránu; Ze-
mfiel U. Eco; Berlinale 2016.
ã. 4: Vlna teroru v Izraeli; Útok v Istanbulu; Proti hnutí
BDS; PÛl tisíciletí ghetta; Britsk˘ premiér proti antisemitis-
mu; Jemen‰tí Îidé; Borat syrsk˘m uprchlíkÛm; Oscar pro
Saulova syna.

ã. 5: Vlna teroru v Izraeli; Tunel z Gazy; Nov˘ premiér
Ukrajiny; Akademici proti bojkotu; Uznání pro ugandské
Îidy; Nov˘ památník v Budape‰ti; Einstein mûl rád mace-
sy; Brundibár v Madridu.

ã. 6: Místo Jaalona Lieberman; ·panûlsko
proti BDS; Rakou‰tí Îidé po volbách; Bob
Dylan oslavil 75; Nová Národní knihovna
v Jeruzalémû; Spravedliv˘ plukovník a diplo-
mat; Synagoga v Luãenci.
ã. 7: Vlna teroru v Izraeli; Brit‰tí Îidé a bre-
xit; Nov˘ prezident Peru; Turecko – Izrael;
Itálie: zákon o popírání ‰oa; Berlín: zavfiení
konta BDS; Jákobovo stádo.
ã. 8: Teror v Nice; Proti rasismu a xenofobii
na internetu; Duke chce do Senátu; Íránská
stopa; Obnovení vztahÛ; 30 let Izrael – ·pa-
nûlsko a ãasopisu Raíces; Lovci PokémonÛ.
ã. 9: Ceremonie na poãest obûtí mnichov-
ského masakru; DÛkaz o smrti Raoula Wal-

lenberga; BDS v Ontariu; Svûtová média o „osvûtimském
autobusu“; Místa na charitu pro Hamás; Do kin mífií film
Denial.
ã. 10: Amos Oz na BBC; Vzestup xenofobní strany v Nû-

mecku; Facebook, Google a Izrael; Soros na
pomoc uprchlíkÛm; V˘stava o Ringelblumo-
vû archivu; Dopisy Bohu.
ã. 11: UNESCO – bez vztahu k realitû; No-
belista Bob Dylan; Stop pomoci teroristÛm;
Skandál britské levice; Památník proti pa-
mátníku.
ã. 12: PoÏáry v Izraeli; Nevládní organizace
a Izrael; ·panûl‰tí hrdinové v dobû ‰oa; Zem-
fiel Leonard Cohen; BDS: Pomsta kuchafii;
Cena pro zachránce. (Pfiipravuje am)

Îidovské památky
Agudas achim v Brnû – o novém svitku Tóry
a nov˘ch textiliích v opravené brnûnské sy-

nagoze psal ap (ã. 2, str. 9); Du‰e stavby se vrací – o historii
a opravû synagogy v Polici u Jemnice psal jd (ã. 12, str.
14–15); Hranice Helvetie – (nejen) o Ïidovsk˘ch památ-

kách ·v˘carska psal jd (ã. 7, str. 10–12; ã. 8,
str. 10–11; ã. 9, str. 12–13); Hfibitov ve vini-
cích – (nejen) o Ïidovsk˘ch památkách Tfie-
bívlic a okolí psal jd (ã. 6, str. 10–11); Jako by
to mûlo zÛstat navûky – o opravách na No-
vém Ïidovském hfibitovû v Praze psala am
(ã. 6, str. 14–15); Nejkrásnûj‰í na svûtû – (ne-
jen) o Ïidovsk˘ch památkách Piemontu psal
jd (ã. 3, str. 12–13); Sever proti Jihu – o syna-
gogách v Helsinkách a v fiecké Ioánninû psal
tk (ã. 11, str. 8–9); Uprostfied kopcÛ a pastvin
– o zajímavém hfibitovû u Jistebnice psala Iva
Steinová (ã. 5, str. 14–15). 

Zkratky jmen stál˘ch spolupracovníkÛ re-
dakce: ap – Arno Pafiík; hu – Hana Ulmanová; jf – Jaro Fra-
nek; ra – Radek Aubrecht; tk – Tomá‰ Kraus.
Zkratky jmen redaktorÛ: am – Alice Marxová; jd – Jifií Da-
níãek. (Pfiipravila am)
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Lizzie Doronová, narozená roku 1953
v Tel Avivu, je izraelskou prozaièkou
støední generace, je� ve své tvorbì vý-
znamnou mìrou èerpá z osobních zá�it-
kù, zku�eností a vzpomínek. Pí�e sice
hebrejsky, av�ak více ne� v Izraeli je zná-
má kupø. v Nìmecku. A z nìmeckého vy-
dání (v autorèinì vlasti titul prozatím ne-
vy�el) vychází také èeský pøeklad knihy
Kdo je to sakra Kafka, která je v na�em
kulturním kontextu Doronové premiérou.

Dìj prózy se zaèíná odvíjet na jedné mí-
rové konferenci organizované v Øímì, na
ní� se setkává pomen�í snìdý palestinský
Arab s vysokou blondýnou, izraelskou �i-
dovskou spisovatelkou a vypravìèkou pøí-
bìhu jejich nelehkého pøátelství. A od prv-
ního okam�iku je jasné, �e vedle sebe
nejen�e vypadají jako kùò a osel, jak praví
jedno v textu citované jidi� pøísloví, ale
jako kùò a osel i myslí.

KAFKA, JIDI�, MENGELE
Prvním problém je, zdá se, neznalost zá-
kladních faktù. Zatímco Nádim, zalo�ený
na nìkolika skuteèných osobách, netu�í,
kdo to byl Kafka a co je to tøeba jidi�, Do-
ronová zji�t�uje, �e zdaleka nezná v�echny
komplikované pøedpisy nebo skuteènost
silnièních kontrol, které sice mohou mít
nìjaký vy��í cíl, ale ve skuteènosti povýt-
ce pouze plo�nì omezují bì�ný �ivot
v�em izraelským Arabùm. V tìsném zá-
vìsu následuje to, co protagonistka zby-
teènì tvrdì � a dodejme také nepøesnì �
oznaèuje za rasistické my�lenky typu:
Arabové brýle nenosí èi Arabové pøece
nenosí �enám kvìtiny. A poté pøichází na
øadu samotný jazyk: �estidenní válka je
pro Nádima domý�livý název, pro nìj je
to válka z roku 1967, a teroristé jsou
z jeho úhlu pohledu �ahídi, muèedníci.
Co� se pøitom zjevnì toèí kolem pøedem
dané, a dodejme hned nijak pøekvapivé
a docela schematicky podané kolektivní
identity: zatímco ona je okupant, on je
okupovaný, a obèas si svou jinak logicky
nevalnou pozici pìknì vychutnává. 

Právì z této pozice toti� Nádim ne-
chce vìdìt, kdo to byl tøeba Mengele,
a nikdy by ani nenav�tívil památník Jad
va�em � co� je zároveò pøedurèeno tím,
�e by s nìèím takovým nesouhlasil jeho
otec, a toho on stejnì jako Boha chová
za ka�dých okolností v úctì. Stran Boha
a otce se v jeho svìtì prostì nepøipou�tí

kompromis: v�dyt�se svou první láskou
Italkou se roze�el jen proto, �e nechtìla
pøestoupit na islám. Pokud tedy autorka
nìco na svém pøíteli a jeho spoleènosti
víceménì otevøenì kritizuje, je to posta-
vení �en; obèas navíc explicitnì pøipou-
�tí, �e víc ne� Nádimùv pøíbìh by ji zají-
mal pøíbìh jeho man�elky Lajly, která
s ní ov�em nikdy nemluví a ani nesedí
u stejného stolu. A tì�ko øíct, proè. Zda
proto, �e o ni má Nádim strach � ví to-
ti�, �e na základì knihy z pera �idovské
spisovatelky (byt�by nakonec paradoxnì
byla docela protiizraelská v tom smyslu,
�e odmítá souèasnou izraelskou vládní
politiku) by jí jako po-
tenciální zrádkyni a ko-
laborantce mohla hrozit
i smrt, nebo má strach
z toho, �e by na povrch
vyplavalo nìjaké nehez-
ké rodinné tajemství tý-
kající se buï jeho pøímo,
nebo svazující síly tradi-
ce obecnì.

Je-li tak Nádimovi
nìco a� do poslední strán-
ky cizí, je to kritika smì-
øující do vlastních øad:
viz ostatnì té� jeho údiv
nad tím, �e nìkdo mù�e
smý�let �patnì o vlastních lidech v mo-
mentì, kdy se Doronová s chutí pou�tí do
osadníkù a ortodoxních �idù, jejich� cho-
vání ji nesmírnì irituje. A je-li mu navíc
cizí zpochybòování autorit, jak u� bylo
naznaèeno vý�e, �ance na demokratickou
otevøenost a pokrok opravdu není velká.
Pøipoètìme je�tì to, �e pochází z velice
movité rodiny a disponuje slu�ným ev-
ropským vzdìláním � a nutnì dospìjeme
k závìru, �e jeho názory a postoje budou
je�tì nadprùmìrnì tolerantní a vstøícné.
Co� Doronová, která si psaním o nìm, jak
sama s docela krutou nadsázkou prohla-
�uje, jenom oèi�t�uje svìdomí, v textu po-
nechává zcela stranou, zatímco sebe a své
tu ménì, tu více zkostnatìlé okolí, jak vy-
plývá i z rozhovoru, který jsem s ní mìla
tu výsadu vést bìhem její pra�ské náv�tì-
vy pro sobotní pøílohu Lidových novin,
ani v nejmen�ím ne�etøí.

RENOVOVAT OSLO
Doronové jazyk je vìcný a støízlivý, emoci-
onálnì ale velice dobøe funguje � jako tøeba

v pasá�ích, v nich� se upøímnì a pøímoèaøe
rozebírají vskutku nezávidìníhodné situa-
ce, v jakých se obèas ocitají jak její, tak Ná-
dimovy dìti. Jedinou surreálnou a nìkoli-
krát se opakující scénou je její nikdy ne
zcela objasnìná, zato poøád se vracející
noèní mùra z plá�e, a spí�e ne� román (co�
je bezpochyby forma, po jaké sáhl i u nás
známý a na stránkách Rch ji� recenzovaný
Ka�úa) je tak celý svazek osobnì ladìná re-
portá� na hranici non fiction. Na druhé stra-
nì je v�ak pravda, �e Doronová s nasbíra-
ným materiálem jistì�e tvùrèím zpùsobem
pracovala, co� se týká hlavnì struktury, tj.
výbìru a uspoøádání epizod. A mo�ná je�tì
více sebeironie a ironie, s jakou je schopna
vidìt sebe i svoje okolí � pøièem� �idov-
ským humorem a cynismem dle jejího po-
zorování postupnì naèichne taky Nádim.

Oba tak vìdí, �e kdy�
na stereotypnì podmínì-
nou otázku, co �e to spolu
vùbec dìlají, lakonicky
odpovídají �Renovujeme
Oslo�, je to jen naivní
pøedstava. V�dyt� �ádný
spoleèný projekt nakonec
nevznikne, a oba dál ve
zvý�ené míøe berou prá�-
ky na bolení hlavy a dál
je oba pronásledují trau-
mata z minulosti. A na
�ir�í, spoleèensko-politic-
ké rovinì se v�ecko je-
nom zhor�uje: po tzv.

arabském jaru pøichází jedno velké rozèa-
rování a Islámský stát a stále hor�í a hor�í
� místo toho, aby byly lep�í � jsou i pod-
mínky v Gaze. Bez efektu jsou pøitom
i samozøejmì dobøe mínìné mezinárodní
mírové konference, jaké poøádají nejrùz-
nìj�í �sdru�ení snílkù�; a zprávy v zahra-
nièních rozhlasech omezující se na zkrat-
ky typu sedmdesát panen èi osadníci jsou
navíc vyslovenì kontraproduktivní.

Jediným pozitivem tak je, �e se na�i
hrdinové navzdory pøedsudkùm do jisté
míry pøece jen spøátelili, i kdy� mnohé na
tom druhém poøád nechápou. Na rozdíl
od tìch, kteøí ji� otupìli natolik, �e v ja-
kékoli zlep�ení vztahù pøestali doufat
a pota�mo o nìj i usilovat (a není divu,
v�dyt� vyhrocené pomìry se táhnou u�
hodnì dlouho), se rozhodli alespoò nere-
zignovat. A � jak dokládá výsledná kniha
� nemlèet. 

(Lizzie Doronová: Kdo je to sakra Kaf-
ka. Z nìmèiny pøelo�ila Ruth Jochanan
Weiniger, Garamond, Praha 2016.)

JAKO KÙÒ A OSEL
Nad knihou izraelské prozaièky Lizzie Doronové



V prùbìhu roku 2015 jsme informo-
vali o projektu Revitalizace II, jeho
nadìjném vývoji i smut-
ném konci, zpùsobeném
absurdní stí�ností firmy
Avers a podivnou legis-
lativou, která umo�òuje
likvidovat nadìjné pro-
jekty. Mezi �est památek,
je� byly do projektu za-
hrnuty, patøila i synagoga
v Polici u Jemnice, jedno-
duchá, ale cenná barokní
stavba, která spolu se
høbitovem a v podstatì
zachovanou �idovskou
ulicí pøedstavuje památ-
kovì i historicky význam-
ný doklad kdysi velké
a významné �idovské obce Pullitz ne-
boli Police u Jemnice. To ale nezna-
mená, �e by Federace �O na záchranu
synagogy rezignovala.

�IDÉ V POLICI...
První spolehlivý pramen o pøítomnosti
�idù v Polici je z registru z roku 1671.
Ten zmiòuje zdej�í �idovské osídlení
jako novì zalo�ené. Lze pøedpokládat,
�e novì usídlení �idé pøi�li z Vídnì,
odkud byli v roce 1670 vypovìzeni.
�ili zde potom mezi køest�any klidnì a�
do roku 1722, kdy se panství ujal hrabì
Adam Berchtold. Ten pøikázal � na zá-
kladì naøízení Karla VI. z prosince
1726 (tzv. translokaèního reskriptu) �
nìkdy mezi roky 1723�1727 �idùm
vystìhovat se z centra obce a �ít oddì-
lenì v odlehlé èásti obce ji�nì pod zám-
kem, kde pro nì mìl nechat postavit
obydlí po obou stranách polního úvozu. 

Sotva si v�ak �idé staèili zvyknout
na novou situaci a pøekonat finanèní
i jiné tì�kosti s pøemístìním spojené,
do�lo k dal�í pohromì. Po�ár, který
vypukl 25. èervna 1758, znièil nejen
v�echny domy, ale i døevìnou syna-
gogu. Vìt�ina �idù z Police pøi�la
o v�echno a ocitla se v nejhlub�í chu-
dobì. 

Díky Isaku Landesmannovi, �idov-
skému rychtáøi v Polici, který získal
velké jmìní obchodem s vlnou a obi-
lím a mìl pro své souvìrce v�dy ruku
otevøenou, se v�ak podaøilo postavit
nejen nové domy, ale u� v roce 1759

i novou zdìnou synagogu. Stavbu pro-
vedl zednický mistr Matyá� Kirch-
mayer ze sousední vsi Kdousova.
(O Isaku Landesmannovi a jeho rodi-
nì viz podrobnìji èlánek Ivy Steinové
v Rch 1/2015.) 

Vìt�ina domù se (èásteènì v pøe-
stavbách) dochovala dodnes a také sy-
nagoga je�tì stojí. Poté, co v druhé
polovinì 19. století �idé z Police po-
stupnì odcházeli (poslední z nich,
Leopold Landesmann, se odstìhoval
do sousední Jemnice v roce 1913),
ukonèila zdej�í �idovská obec v roce
1890 èinnost a synagoga i høbitov pøe-
�ly pod správu obce v Jemnici. V roce
1912 byla nevyu�itá synagoga prodá-
na majiteli polického panství Alfredu
Vra�dovi z Kunevaldu, který ji po
vzniku Èeskoslovenska daroval míst-
ní Jednotì sokolské. Ta si ji upravila
pro své potøeby a u�ívala ji jako tìloc-

viènu. Èasem v�ak pøestala budova
slou�it i k tomuto úèelu a po nìkolika
letech chátrání byla opu�tìná stavba
v roce 2004 pøevedena Èeskou obcí
sokolskou do vlastnictví Federace �i-
dovských obcí, která se � prostøednic-
tvím svého Nadaèního fondu Zecher �
ujala její záchrany a obnovy.

�A JEJICH SYNAGOGA
Maestro Arno Paøík ve svém èlánku
�Synagoga znovu objevená� (Rch
4/2007) stavbu popisuje následovnì:
�Jedná se o pøízemní budovu skoro
ètvercového pùdorysu (850 x 830 cm)
se sklenutou pøevý�enou valenou klen-
bou o vý�ce 660 cm se sedlovou støe-
chou. Její prùèelí zdobil barokní srdco-
vý �tít. Pøi severní stranì pùvodnì

stávala pøedsíò s mu�-
ským vstupem do hlav-
ního sálu a s �enským
schodi�tìm na galerii.
V mu�ské èásti pøedsínì
se dochovalo torzo ka-
menného mu�lového
umyvadla, v �enské èásti
pro zmìnu hebrejský text
s ornamenty z 18. století.
Synagoga mìla v roce
1759 podle souèasného
prùzkumu v ústøedním
sále cihlovou podlahu, ga-
lerii nesly kamenné sloupy
na patkách a její èelo tvo-
øily tøi �iroké arkády. Na-

hoøe ji od mu�ského sálu oddìlovalo
døevìné ostìní. Západní prùèelí zdobila
pravdìpodobnì dvì segmentová okna
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DU�E STAVBY SE VRACÍ
Obnova synagogy v Polici u Jemnice � etapa 2016

Pohled na synagogu od východu � listopad 2016.

Nové toskánské sloupy nesou klenbu galerie.

�idovská ulice v Polici na poèátku 20. století. Synagoga s výrazným �títem dole po pravé stranì.



pod galerií a jedno uprostøed v západ-
ním �títu budovy. Na klenbì lze roze-
znat oválné �tukové medailony � tøi pøi
východním okraji klenby, tøi pøi západ-
ním a jeden velký uprostøed, které mohly
znázoròovat �est v�edních dnù a �abat

nebo Slunce a planety. Sálový prostor
osvìtloval nad bimou jeden velký lustr,
který tvoøil støed celého prostoru, vìèné
svìtlo na východní stranì sálu a men�í
lustr nad galerií. Atmosféru celého in-
teriéru dotváøela výmalba s hebrejský-
mi nápisy.� 

Po stavebnì historickém prùzkumu
(2004�2005) byl v letech 2006�2007
vypracován projekt na obnovu syna-
gogy, který je od té doby podle fi-

nanèních mo�ností F�O v jednotli-
vých etapách uskuteèòován. Cílem je
navrátit exteriéru i interiéru stavby
vzhled z doby výstavby chrámu v roce
1759, který je ve v�ech èástech nejlé-
pe dochovaným horizontem stavby.

ETAPA 2016
V leto�ním roce do�lo k významné-
mu, a co je také dùle�ité, i viditelnému
pokroku. Mnohé práce pøi rekonstruk-
ci památkových objektù, napøíklad sta-
tické zaji�tìní, odvlhèení a izolace
a dal�í, toti� opticky �ádný efekt nedá-
vají, a pokud je navíc v závislosti na
finanèních prostøedcích (pøesnìji øeèe-
no jejich nedostatku) nutno dìlit sta-
vební èinnost do øady men�ích etap,
mù�e se zdát, �e se vlastnì nic moc ne-
dìje. Pak ale pøijde chvíle, kdy se v po
léta devastovaném prostoru plném sta-
vebního materiálu náhle objeví signál,
�e cíl není u� tak beznadìjnì daleko,
jak by se mohlo zdát. Du�e stavby,
ukrytá v její minulosti a v pùvodních
proporcích, se zaèíná pomalu vracet
a dosvìdèuje, �e se tu k nové existenci
probouzí místo, které bylo po sto pa-
desát let duchovním støedem zdej�ích
�idù.

V leto�ním roce byly provedeny ze-
jména následující práce: propojení
systému odvìtrání základového a sok-

lového zdiva, vyzdìní pøedsínì, za-
stropení prostoru pod podlahou a strop-
ní konstrukce v pøedsíni, provedení
støechy pøedsínì, provedení základo-

vých konstrukcí v interiéru, obnova
stavební konstrukce �enské galerie,
pøezdìní okenních a dveøních otvorù
vèetnì vezdìní slepých rámù. Ve�keré
práce byly provedeny øádnì v dobré
kvalitì, podle po�adavkù památkové

péèe. Vynalo�ené náklady 940 000
korun poskytly Nadaèní fond Zecher,
Nadaèní fond obìtem holokaustu, Mi-
nisterstvo kultura ÈR a Kraj Vysoèina. 

Je�tì nìjaký èas potrvá, ne� se po-
lická synagoga jako celek i v detailech
vrátí zcela do pùvodní podoby. Ale u�

je jisté, �e k tomu dojde. Doufejme, �e
u� brzy, je�tì za na�ich dnù, amen.

Text a foto 
JIØÍ DANÍÈEK
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Pohled na synagogu v Polici od západu (listopad 2016) dokumentuje zachovanou pùvodní zástavbu �idovské ulice z poloviny 18. století.

Nedaleký �idovský høbitov je peèlivì udr�ován. Nové cihlové klenby jako by tu byly u� staletí.



Rozhodnutí �védské Královské akade-
mie vìd vyvolalo mezi svìtovou veøej-
ností nemalé pøekvapení. Poprvé v his-
torii udílení Nobelovy ceny za literaturu
byl toti� ocenìn èlovìk, jeho� tvorba ne-
bývá øazena mezi literaturu, ale do zcela
jiného �ánru. Písnièkáø Bob Dylan, naro-
zený v americké �idovské rodinì jako
Robert Allen Zimmerman, hebrejským
jménem �abtaj Zisl ben Avraham, v�ak
porotu pøesvìdèil svými písòovými texty,
které hluboce ovlivnily nìkolik generací
posluchaèù. �véd�tí akademikové mu
cenu udìlili za poetické inovace ve
velké tradici amerického písnièkáøství.
Bob Dylan je tak nejen
prvním tvùrcem, který
dostal Nobelovu cenu
za literaturu, aèkoli je
vnímaný primárnì jako
hudebník, ale také prv-
ním Amerièanem po
dvaceti letech, který
cenu dostal (naposledy
to byla Afroamerièan-
ka Toni Morrisonová
v roce 1993), a také
patnáctým takto oce-
nìným �idovským spi-
sovatelem. Zaøadil se
tak po bok autorùm
jako Saul Bellow, Isa-
ac Bashevis Singer, Imre Kertész èi Jo-
sif Brodskij.

Bob Dylan, narozený roku 1941 ve
mìstì Duluth v americkém státì Minne-
sota, sice vyrùstal v �idovské tradici,
jeho nábo�enská a kulturní identita se
v�ak bìhem jeho �ivota nìkolikrát pro-
mìnila � ostatnì stejnì jako se neustále
vyvíjel a promìòoval jeho hudební vý-
raz od èistého folku pøes blues a gospel
a� po rock, za co� byl skalními fanou�-
ky toho èi onoho hudebního �ánru èasto
pranýøován. Na konci 70. let tak Bob
Dylan pøijal køest a natoèil nìkolik alb
v tomto duchu. Pozdìji se v�ak k �idov-
ství vrátil a v posledních dekádách se
dokonce úèastnil ortodoxních bohoslu-
�eb chasidského misijního hnutí Chabad
Lubaviè.

Zpravodajský server JTA dal u pøíle-
�itosti Dylanova ocenìní dohromady
nìkolik �nej�idov�tìj�ích� momentù
písnièkáøovy kariéry. Ètenáøi se tak do-
zvìdìli napøíklad, �e jako chlapec Dy-

lan trávil léto v Herzlovì táboøe, sionis-
ticky zamìøeném letním táboøe kona-
ném ve Websteru ve státì Wisconsin.
Anebo také mo�ná pøekvapivì, �e u�
v roce 1983, tedy krátce po vydání
svých kontroverznì vnímaných køest�an-
ských alb, Dylan oslavil bar micva své-
ho nejstar�ího syna Jesseho u Západní
zdi v Jeruzalémì.

V osmdesátých letech se po køest�anské
epizodì Bob Dylan k �idovství vrátil a stu-
doval judaismus s rabíny z hnutí Chabad.
Známé je jeho vystoupení v charitativním
veèeru pøená�eném televizí, kde v jarmul-
ce na pódiu doprovází nìkolik amerických

�idovských hudebníkù
pøi produkci písnì Hava
nagila.

U� o desetiletí døíve,
v roce 1975, se Dylan
zúèastnil komunitního
sederu v Temple Israel
v Hollywoodu po boku
takových hvìzd, jako
byl herec Marlon Bran-
do, a zazpíval zde svùj
protiváleèný protest-
song Blowin� in the
Wind. Podle rabiho
Haskela Bernata, který
stál v èele této hollywo-
odské kongregace, pøí-

tomnost Marlona Branda, Boba Dylana
a pøedstavitele hnutí amerických indiánù
Dennise Bankse �pøispìla k sociálnímu
uvìdomìní a smyslu pro spravedlnost ame-
rického národa�.

Málo známá je píseò z Dylanova dva-
advacátého studiového alba Infidels
z roku 1983 s názvem Neighbourhood
Bully. V prostøedí amerických �idov-
ských levicových liberálù se krátce po
kontroverznì vnímané libanonské válce
zastává mo�ná pøekvapivì Izraele, který
je tu pøipodobnìn k chlapci vnímanému
okolím jako tyran �ikanující celou ètvrt��
ve skuteènosti v�ak �se sna�í jen pøe�ít,/
kritizují ho a odsuzují jen za to, �e �ije,/
nesmí se bránit, má mít hro�í kù�i,/ má si
jen lehnout a umøít, kdy� mu vyrá�ejí
dveøe� Z ka�dé zemì ho vyhnali / blou-
dil po celé zemi jako vyhnanec,/ jeho ro-
dina �ije rozptýlená, jeho národ odev�ad
vy�tvali,/ neustále ho staví pøed soud jen
za to, �e se narodil�. 

MAGDALENA KØÍ�OVÁ, www.ztis.cz

F�O V ÈR 2013�2016
(pokraèování ze str. 7)
Významnou slo�kou zahraniènìpolitické
agendy je snaha o vyøe�ení restituèních ná-
rokù na celoevropské úrovni. F�O v této
oblasti dlouhodobì spolupracuje i s Cent-
rem pro dokumentaci majetkových pøevodù
kulturních statkù obìtí druhé svìtové války.

ANTISEMITISMUS A BEZPEÈNOST
Agendì antisemitismu se F�O vìnuje
dlouhodobì. Výroèní zprávy o projevech
antisemitismu publikovala dlouhodobì
�O Praha, v minulém období pøevzala tuto
agendu F�O.

S projevy antisemitismu souvisí otázka
bezpeènosti �idovských obcí, ale i dal�ích
institucí a objektù. Po vyostøení bezpeè-
nostní situace v Evropì a teroristických
útocích v jejích hlavních mìstech �ádala
F�O daleko intenzivnìj�í spolupráci v této
oblasti se státními institucemi. Výsledkem
jednání bylo pøijetí memoranda, které na
stranì jedné podepsala F�O, �idovské
muzeum a Chabad, na stranì druhé minis-
terstvo vnitra, Policie ÈR a hlavní mìsto
Praha. Na základì memoranda byla vytvo-
øena Bezpeènostní rada pøi F�O, kde jsou
zastoupeny vedle signatáøù memoranda
i dal�í instituce. Pozornost je vìnována
i �O mimo Prahu, kde je v nìkterých pøí-
padech pøipravován i tzv. krizový plán.

VÝZNAMNÉ AKCE
F�O poøádá pravidelnì 27. ledna slavnostní
setkání pøe�iv�ích u pøíle�itosti Dne památky
obìtí holokaustu v prostorách Hlavního sálu
Senátu Parlamentu ÈR. Vzpomínkový akt se
koná pod zá�titou pøedsedy Senátu a za podpo-
ry Ministerstva kultury ÈR a ve spolupráci
s Nadaèním fondem obìtí holokaustu. Ka�do-
roènì se ho úèastní významní politiètí pøedsta-
vitelé ÈR. Pøi pøíle�itosti 70. výroèí osvobození
koncentraèního tábora Osvìtim se vzpomínko-
vé setkání konalo na Pra�ském hradì. 

Od roku 2014 F�O ka�doroènì poøádá
Limmud ÈR, projekt cílený na budoucnost
�idovské komunity v ÈR. Jeho cílem je
aktivizace �idovské komunity s dùrazem
na rodiny s dìtmi. Jde o akci, pøi ní� se na
pìt dní scházejí lidé nejrùznìj�ího �idov-
ského zázemí, pøesvìdèení, kulturních
preferencí èi nábo�enské praxe, aby spo-
leènì trávili èas pøi pøedná�kách, dílnách,
umìleckých produkcích nebo pøi spoleè-
ných �idovských aktivitách rodièù a dìtí.
Základní filosofií Limmudu je vytváøení
otevøeného, nekonfliktního, inspirativního
prostøedí, které má být pøístupné ka�dému
zájemci o �idovské vzdìlání, ve kterém se
ka�dý mù�e uèit a ka�dý také mù�e být
uèitelem.         tk, jd
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NOBELISTA BOB DYLAN
Cenu za literaturu získal slavný písnièkáø 

Bob Dylan. Foto archiv.



Donald Trump jako zvolený americký
prezident hýbe celým svìtem. Jednak
proto, �e se oèekávala výhra Hillary
Clintonové. Ale hlavnì proto, �e USA
mìní kurz z éry levicového liberála Ba-
racka Obamy k éøe nevyzpytatelného
a politicky nezku�eného konzervativce
Trumpa. Je to miliardáø vystupující za
�obyèejný lid�. Pøímostí, neomaleností,
lhaním i hulvátstvím si vykoledoval ná-
lepky jako xenofob, izolacionista, �ovi-
nista, ba fa�ista. Jak ho vnímá Izrael
a obecnì �idovský svìt?

Odpovìï není èernobílá. Izrael prezi-
denta Trumpa vítá. Vidí v nìm konec
amerického mistrování své � pøesnìji øe-
èeno Netanjahuovy � politiky. Vidí v nìm
chlapáckého lídra, ne zcela nepodobného
�Bibimu�, ale i Vladimiru Putinovi, lídra,
jen� se tvrdì staví proti terorismu, isla-
mismu, ilegální migraci,
tedy v�em problémùm,
o nich� levicoví liberálové
tvrdí, �e na nì neplatí jedno-
duchá øe�ení.

Trump odmítá politickou
korektnost, která nedovoluje
nazývat vìci pravým jmé-
nem, dokonce ani spojovat
útoky d�ihádistù s islámem.
Odmítá vidìt v �idovských
osadách na Západním bøehu
hlavní pøeká�ku v �mírovém
procesu� a v ustavení pales-
tinského státu úbì�ník v�ech
snah. Odmítá americkou
podporu rùzným arabským
rebelùm, o kterých nikdo
neví, zda jim jde více o demokracii (zvolit
vlády reprezentující vìt�iny), èi o vládu is-
lámu. Odmítá západní zasahování toho
typu, o nìm� se øíká, �e místo aby na Blíz-
ký východ pøineslo demokracii, pøivedlo
Blízký východ do chaosu.

VÍTAÈI A ODMÍTAÈI
Jaká bude skuteèná politika prezidenta
Trumpa na Blízkém východì, se uvidí
a� po 20. lednu, kdy nastoupí do Bílého
domu. I Zalman �oval, bývalý velvysla-
nec v USA, v Israel hajom napsal: �Co
víme o Trumpovì zahranièní politice?
Upøímnì, velmi málo.� A to je expert
znalý Ameriky.

Pøesto se Izrael zaøadil mezi zemì, je�
Trumpovo zvolení uvítaly. Jako by se tu
kopírovaly názorové hranice známé z po-

slední doby. Prezidenta Trumpa se dìsí
hlavnì ti, kdo hájí svìt otevøený migraci �
západoevropské elity (kromì Británie), is-
lamisté (Muslimské bratrstvo oznaèilo jeho
vítìzství za katastrofu pro svìt islámu) èi
Mexiko (Trump hodlá vyhostit z USA ile-
gální migranty, kteøí poru�ili americké zá-
kony). Jeho zvolení vítají hlavnì ti, kdo hájí
stabilitu a bezpeènost proti �iroce pojaté
otevøenosti � Izrael, arabské státy jako
Egypt, ale i Rusko a Èína. Do zvlá�tní, øek-
nìme rozpaèité, kategorie patøí Írán: zatím
neví, zda Trump pøesnì dodr�í Obamovu
dohodu, která Írán vrátila do svìtové hry
a umo�nila mu, aby se stal jedním z rozho-
dujících èinitelù v Iráku a Sýrii. 

To dìlení není jednoznaèné. Jak pí�e
Robin Wrightová v listu New Yorker, za-
tímco lídøi arabských zemí si cení Trum-
pa, podle prùzkumu dvì tøetiny tamních

obyvatel preferují Clintonovou (Trumpa
jen 11 procent). Trump má nejni��í pod-
poru mezi Egypt�any (aè jejich prezident
Sísí byl vùbec prvním svìtovým lídrem,
který mu po volbì blahopøál) a Palestinci.
Tady vidíme, jak to v�e do sebe zapadá
a proè Izrael fandí Trumpovi.

To nelze øíci o vztahu k Trumpovi v �i-
dovské diaspoøe, hlavnì v USA. Tam � na
rozdíl od Izraele � Trumpa pova�ují za
hrozbu pro diverzitu, men�iny i �idy. Jako
by o�ilo kli�é, �e Izraelci vyznávají judais-
mus, leè ameriètí �idé levicový liberalis-
mus. Filmaø Aaron Sorkin pí�e v otevøe-
ném dopise na webu Vanity Fair, �e
Trump je �nekompetentní prase�. Bloger
Chemi Shalev má v Ha�arecu èlánek s ti-
tulkem �Díky Trumpovi lépe chápeme,
jak byl mo�ný vzestup Hitlera� (sám pí�e,

�e nesrovnává Trumpa a Hitlera, jen pøi-
pomíná, jak snadno miliony lidí skoèí na
l�i i nebezpeèné iluze). A pøímo zoufalství
èi�í z titulku èlánku Bradleyho Burstona
(té� Ha�arec): �Jak øeknu svým dìtem, �e
prezidentem je Donald Trump?�

Zajímavé je, �e tomuto defétismu
amerických �idù v Izraeli oponuje Dov
Chenin, poslanec Knesetu za komunis-
tickou stranu Chada�: �Trumpa nevyne-
sla k vítìzství rasistická men�ina, ale
rozzlobená vìt�ina,� cituje ho Ha�arec.
�Byl zvolen v zemi, kde silná vìt�ina
dvakrát po sobì hlasovala pro èerno�-
ského prezidenta. A jeho kampaò ukáza-
la, �e nenabídne-li øe�ení systémové kri-
ze levice, pøijde nebezpeèná odpovìï
zprava.� To je dost racionální logika.

VE HØE OPÌT ÍRÁN
Izrael vnímá zvolení Trumpa ve strategic-
ké rovinì. Za Obamy pro nìj Amerika
ztratila na významu: vojensky se z regionu

stáhla, prosadila návrat Írá-
nu do svìtové hry a pak se
je�tì diví, �e uvolnìné mo-
censké vakuum v Sýrii
a Iráku obsadí právì Rusko
s Íránem, a dostává se kvù-
li tomu s Putinem do kon-
fliktu. Trump nabízí jiné
mo�nosti. Analytický web
Debka shrnul základní
body blízkovýchodní poli-
tiky Trumpa a Clintonové
a nabízí je pro srovnání.

Kdyby vyhrála Clinto-
nová, Moskva by pokraèo-
vala v expanzi do regionu
(Sýrie, Irák) a její vztahy
s Washingtonem by se dále

hrotily. Putin by jí neodpustil protirusky
ra�enou kampaò a ona sama by zøejmì
mnohem víc ne� Obama vyzbrojovala syr-
ské rebely. To by zhor�ilo vztahy s Íránem.

Kdy� vyhrál Trump, jeho prioritou
bude urovnat vztah s Ruskem: na sum-
mitu s Putinem dohodnout nìjaký nový
mezinárodní øád a vyjasnit sféry vlivu.
Válku s Islámským státem nechá Trump
klidnì na Rusku a Íránu. S ruským an-
ga�má Izrael problémy nemá, ale mohl
by mít problém s íránským.

S Íránem má problém i Trump. Na
jednu stranu je tu dohoda, kterou Barack
Obama øadí ke svému politickému od-
kazu. Na druhou stranu Trump o Íránu
smý�lí podobnì jako Izrael. Tady mù�e
být nové jádro napìtí.

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Jak bude s Trumpem

Donald Trump a Benjamin Netanjahu, New York záøí 2016. Foto archiv.



Je mnoho soutì�ních výstav vín, ale jen
jedna nese název Cisterciácká peèet�. Je
speciální a presti�ní mezinárodní soutì�í
a výstavou me�ních a ko�er vín, která
jsou vzhledem k technologii výroby ur-
èena k liturgickým úèelùm katolíkù,
pravoslavných køest�anù i �idù. Jejím
poøadatelem byla u� podeváté Matice
velehradská. Absolutním vítìzem klání
se stalo víno z východoslovenského To-
kaje odrùdy Furmint 2012, s pøívlastkem
výbìr z cibéb, kterému degustátoøi pøi-
økli 93 bodù ze sta mo�ných. Nejlépe
hodnoceným bílým vínem v kategorii ti-
chých vín bylo me�ní Messa Altair Wine
roèníku 2015. Jeho výrobcem byl Cre-
misan Bethelem z Iz-
raele a vystavovatelem
byla Matice velehrad-
ská. Nejlep�ím èerve-
ným vínem, ale také
ko�er, bylo Har Odem
Syrah od izraelského
výrobce Odem Moun-
tain Winery. V katego-
rii rù�ových vín dosta-
lo nejvíc bodù me�ní Zweigeltrebe od
výrobce Ampelos �SV Znojmo. Víno
Samos Vin Doux z Øecka opanovalo ka-
tegorii speciálních vinných mokù. (Slo-
vácké noviny, 9. 11.) !! �Tak jako ka�-
dého èlovìka i mì prostøedí, ve kterém
jsem vyrostl, zásadnì formovalo. Mùj
tata se narodil ve Vídni a mluvil sice ví-
ceménì èesky, ale pøesvìdèením byl
monarchista. Byl hodnì pøísný a ctil
Franti�ka Josefa a císaøství. Maminka
a babièka pøi�ly naopak od Lvova, z ro-
diny východních �idù. Babièka a èásteè-
nì i maminka byly praktikující �idovky,
tatínek sekulární, ov�em cítil se �idem.
A já jsem vyrostl v 50. letech, v dobì pi-
onýrù, prvomájových prùvodù a budo-
vatelských románù a také �idovské ná-
bo�enské obce a rabína dr. Federa. Tohle
v�echno je na jednoho èlovìka docela
pestrý gulá�. A s tímhle gulá�em v �ivotì
i hlavì od té doby �iju,� øíká v rozhovoru
pro Instinkt Arno�t Goldflam. (10. 11.)
!! �Poøád na nìkoho útoèíme, nìkoho
z nìèeho obviòujeme, �korpíme se mezi
sebou. Politici politiky osoèují kvùli ma-
lichernostem a nám pak vnucují sledo-
vání jejich pùtek skrze média. Nemáme
rádi Rusy, �e mají Putina, Èíòany, �e ne-

mají dalajlamu a chtìjí ekonomicky
ovládnout svìt, Nìmce, �e mají Merke-
lovou, Brity, �e prchli z EU, Øeky, �e
�patnì hospodaøí, Poláky, �e mají infi-
kovaná vejce, Maïary, �e Západ nepo-
slouchá Orbán, Araby, �e vyznávají is-
lám, a �idy, �e jsou �idi,� postì�oval si
ètenáø Kvìtù v rubrice dopisy. (10. 11.)
!! �Uèitelka pøírodopisu Jiøina Trèková
se ujala desítky let spícího tématu, jím�
je literárnìhistorická vzpomínka na be-
chyòskou �idovskou komunitu. Její kni-
ha Obzory ztracených osudù, která se
doèká køtu 3. prosince od 14 hodin v �i-
dovské synagoze v Bechyni, vrací dìji-
ny v holých faktech na nevelké plo�e.

Publikace je chvíli
kronikou, chvíli leh-
kou uèebnicí, ale také
varováním pøed krutos-
tí války, jejím� dìsi-
vým dìdictvím zùstává
výèet jmen vyvra�dì-
ných obyvatel Bechy-
nì, kteøí na nás zhlí�ejí
u� jen z dobových fo-

tografií. Jiøina Trèková odkryla víc ne�
jejich pouhé tváøe. Nabídla nám jejich
osudy, osudy nav�dy zøícené, nebot�do
Bechynì se po válce vrátil jediný �id,
který zázrakem pøe�il holokaust.� (Pí-
secký deník, 11. 11.) !! �Ne. Myslím si,
�e by se mìli nauèit, jaký je svìt, a ne
fantazírovat o svìtì, jaký by mohl být,
jaký by se jim líbil, a nemìli by pøedstí-
rat, �e takový svìt je. Mnì nevadí lidé,
kteøí chtìjí zlep�it svìt, mnì vadí lidé,
kteøí nerozumí tomu, jak svìt funguje.
A vy nemù�ete pøinést pozitivní zmìnu,
pokud máte psychologickou potøebu vy-
právìt sobì pohádky o svìtì, co� zasti-
òuje va�i schopnost vidìt svìt, jaký je
reálnì a jaké jsou tam mo�nosti a dìlat
vìci, které skuteènì pomáhají. Evropané
si vytváøejí pohádky, vyprávìjí si pøíbì-
hy o tom, �e slabost je moc,� øekl mimo
jiné �éf Národního støediska bezpeènost-
ních studií na Univerzitì v Haifì Dan
Schueftan v rozhovoru pro ÈRo Plus.
(15. 11.) !! V Teplicích-�anovì na
schùzi KSÈ v bøeznu 1947 komunista
ministr Kopecký na adresu èeskosloven-
ských obèanù �idovského pùvodu pro-
hlásil: ��tito bradatí �alamounové, tato
�idovská svoloè, která se teprve v po-

slední dobì pøipojila k domácímu nebo
zahraniènímu odboji, nemá pøednostní-
ho práva podle dekretu 225 pøed øádný-
mi Èechy,� a komunistický poslanec
Kapoun ho doplnil, kdy� prohlásil, �e za
v�echny tehdej�í problémy mohou �idé,
kteøí �germanizovali, pak utekli z raso-
vých dùvodù, a nyní se vracejí buï oni
sami, nebo jejich synové jako zahranièní
vojáci. Nemù�eme mít k jejich vlastene-
ctví �ádnou dùvìru, nebot�hrnec, který
se jednou pøipálil, zapáchá, i kdy� je po-
øádnì vyèi�tìn.� Stejnì jako nacisté ná-
rodu chtìli komunisté øe�ení ��idovské
otázky� (tedy �pokud se otázkou zvlá�t-
ní je�tì bude jevit�, jak pravil v roce
1944 Kopecký) pøenechat lidu, nebot�
podle komunistù mìla být republika
�demokratickou v opravdovì lidovém
smyslu�. Kdy� nyní komunisté jako je-
diná parlamentní strana odmítli zúèast-
nit se ocenìní pøe�iv�ího z Terezína
a Osvìtimi Jiøího Bradyho, který léta
podporoval z kanadského exilu èesko-
slovenskou demokracii, je to pøesnì
v intencích vý�e uvedeného. (Babylon,
17. 11.) !! Pøi pøíle�itosti 100. výroèí
úmrtí pøedposledního císaøe Franti�ka
Josefa I. nav�tívil mìsto Hole�ov èlen
toskánské vìtve habsbursko-lotrinské
rodiny pan Ulrich Habsbursko-Lotrin-
ský se svou chotí Friederike. Pan Ulrich
je zastupitelem za rakouské Zelené v ko-
rutanském Wolfsbergu a v roce 2010 za
Zelené kandidoval na rakouského prezi-
denta. Prohlédli si hole�ovské památky,
mezi nimi i slavnou �achovu synagogu
a �idovský høbitov, které zaujaly zejmé-
na paní Friederike, je� je �idovského vy-
znání. (Zlínské novinky.cz, 21. 11.) !!
�Jednoho dne jsem otevøel po�tovní
schránku a v ní vidím lístek s názvem
petice. Ta vyzývá obèany, kteøí mají zá-
jem, aby park pøed reálným gymnáziem
a základní �kolou mìsta Prostìjova, uli-
ce Studentská, zùstal beze zmìn, tak
mají pøijít petici podepsat. Údajnì tam
má vyrùst nový �idovský høbitov. V mi-
nulosti tam �idovský høbitov byl od roku
1801 a� do roku 1908. Nic nemám proti
�idùm, ale proti tomu, aby vyrostl pøed
�kolou nový høbitov, rozhodnì protestu-
ji. Na�e dìti nebudou psychicky trauma-
tizovány chùzí do �koly pøes høbitov!
A místo pohledu do krásného parku se
budou dívat na høbitov? Nikdy! Údajnì
o vybudování høbitova usilují bohatí
�idé ze zahranièí,� otiskuje Prostìjov-
ský deník názor svého ètenáøe. (22. 11.) 

jd, ilustrace J. Stach
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Kalendárium
Dne 13. prosince si pøipomínáme 105.
výroèí úmrtí malíøe a grafika EUGENA
VON KAHLERA (6. 1. 1882 Praha�13. 12.
1911 Praha). Víc ne� podnikání, kterému
se vìnoval otec Max Kahler (viz Rch
10/2016), ho od mládí pøitahovalo ma-
líøství, které studoval
nejprve v Praze, na
soukromé �kole v Mni-
chovì a nakonec na
tamní Akademii umì-
ní. Po nìkolika letech
strávených v Berlínì
zkompletoval své umì-
lecké vzdìlání studiem
malby aktù na soukro-
mé paøí�ské �kole. Po-
byt ve francouzské me-
tropoli mu umo�nil
nav�tìvovat tamní
slavné galerie, muzea a kavárny, kde se
setkával s øadou pøedních umìlcù tehdej�í
doby. Jeho umìleckou kariéru kompliko-
vala tuberkulóza, kvùli které musel èasto
pobývat v sanatoriu a zimní mìsíce trávil
na severu Afriky (Egypt, Tunis, Al�ír).
Právì toto onemocnìní plic ukonèilo
pøedèasnì Kahlerùv �ivot � zemøel v rod-
né Praze ve vìku pouhých 29 let, a to tøi
mìsíce po své první samostatné výstavì,
která probìhla v Mnichovì. Byl pohøben
na vinohradském Novém �idovském
høbitovì.

Pøed 85 lety, 18.
prosince 1931, zemøel
v Brnì právník, novi-
náø a politik ADOLF
STRÁNSKÝ (nar. 8. 4.
1855 v Habrech na
Havlíèkobrodsku). Po-
cházel z �idovské rodi-
ny, roku 1885 konver-
toval ke katolické víøe.
Po studiích práv v Pra-
ze ode�el do Brna, kte-
ré se stalo jeho pùso-
bi�tìm a� do konce
�ivota. Brzy po pøíchodu na Moravu se
stal èlenem Dru�stva èeského Národního
divadla v Brnì a prosazoval reorganizaci
místní divadelní kultury. Vøelý vztah
k èeskému divadlu jej pøivedl k pøátelství
s Leo�em Janáèkem.

V polovinì roku 1884 zaèal s pøáteli
vydávat vlastní politický list nazvaný

Národní noviny. Vydávání tìchto novin
sice po pùl roce skonèilo, ale Stránský
o devìt let pozdìji, v prosinci 1893,
zalo�il Lidové noviny, jejich� náplò
a skladba se postupnì èím dál výraznìji
a zajímavìji profilovaly: noviny objevo-
valy a zavádìly nové literární a �urnalis-
tické �ánry a navazovaly spolupráci s au-
tory, z nich� mnozí pak vstoupili do

historie èeské litera-
tury (bratøi Èapkové,
R. Tìsnohlídek, E. Bass,
K. Poláèek, ale i prezi-
denti Masaryk a Be-
ne�). V letech 1895�
1918 byl Adolf Strán-
ský poslancem Morav-
ského zemského snìmu
a v první èeskosloven-
ské vládì se stal minist-
rem obchodu, noviny
vedl od roku 1907 jeho
syn, politik novináø

a právník Jaroslav Stránský. 
Dne 20. prosince 2006, tedy pøed 10

lety, zemøela v Praze novináøka, spiso-
vatelka a re�isérka IRENA GEROVÁ (roz.
Krausová, nar. 23. 6. 1949 v Praze). Po
studiu novináøství na Karlovì univerzitì
pùsobila v letech 1973�1974 jako redak-
torka v nakladatelství Orbis a pak do
roku 1990 v kulturní rubrice deníku Svo-
bodného slova. Napsala nespoèet rozho-
vorù (mj. s Michailem Bary�nikovem
a Milo�em Formanem), reportá�í a fejeto-

nù, byla té� uznávanou
divadelní kritièkou. Po
sametové revoluci v ro-
ce 1989 spoluzalo�ila
první nezávislou tele-
vizi NTV, a. s., a stala
se dokumentaristkou
a novináøkou na volné
noze. Pracovala jak
pro NTV, tak pro Èes-
kou televizi a spoleè-
nost Febio, roku 2000
uvedlo Divadlo Radar
její úpravu crazy ko-
medie Nìkdo to rád

horké. Roku 2009 vydalo nakladatelství
Paseka pod názvem Vyhrabávaèky její
deníkové zápisy ze sklonku 80. let, které
pøibli�ují atmosféru mìsícù pøed listopa-
dem 1989 i detailní prùbìh revoluèních
dní, k textùm je pøilo�eno CD s nìkolika
rozhovory I. Gerové s Václavem Hav-
lem.                                              (ra, am)

ZEMØELA
TATIANA HOFFMANOVÁ

�Byla jednou zna-
�ich prvních re-
portérek, jednou
z nejvá�enìj-
�ích moderátorek
a nejmilovanìj-
�ích kolegyò.
Bude nám chy-
bìt její ironický
nadhled a také

neopakovatelná hebrej�tina s èeským pøí-
zvukem,� ozvalo se ve vysílání druhého
kanálu izraelské televize Channel 2 v re-
akci na náhlý odchod uznávané �urnalist-
ky Tatiany Hoffmanové. Pra�ská rodaèka,
matka tøí dìtí, zemøela v Jeruzalémì 15. lis-
topadu na následky srdeèní zástavy

�Budeme postrádat její znalosti i její typic-
ký smysl pro humor a zároveò analytický
a chladný úsudek,� shodují se portály listù
Haaretz a Times of Israel. 

Táòa v�ak nebude chybìt jen izraelským
kolegùm a divákùm v Izraeli, kam poprvé
zamíøila v roce 1968. Tehdy si jela pøevzít
cenu od Izraelské asociace novináøù.
V dobì její náv�tìvy v�ak obsadily Èesko-
slovensko armády Var�avské smlouvy a jed-
nadvacetiletá absolventka pra�ské novináø-
ské fakulty se u� domù nevrátila. Zaèala
studovat na Hebrejské univerzitì v Jeruzalé-
mì a získala titul v politických vìdách. Poté
nìkolik let studovala a pracovala v Nìmec-
ku, aby nakonec zakotvila v �idovském stá-
tì natrvalo. Zaèínala v rozhlase, ale nejvìt�í
vìhlas jí pøineslo pùsobení v Channel 2, kde
mìla i svùj vlastní analytický poøad. 

Na úplném poèátku její kariéry bylo ale
úplnì jiné rádio. Poprvé jsme se spolu se-
�ly, je�tì jako studentky, v Èeskosloven-
ském rozhlase v tehdy velmi populární
Redakci mezinárodního �ivota. Byla to
dobrá a pro nás nezapomenutelná �kola.
Bohu�el velmi krátká. Utnuly ji sovìtské
tanky a následná normalizace. S Táòou
jsme se znovu potkaly a� po listopadové
revoluci v Izraeli. 

Pak jsme se vídaly èastìji, Táòa se vrace-
la do Prahy opakovanì. Psala èlánky do Li-
dových novin a spolupracovala také s na�ím
rozhlasem. Dodnes vzpomínám, jaký ohlas
mìlo interview na téma, jaké to je, být mat-
kou vojáka armády �idovského státu. Anebo
její reportá� o jeruzalémské ulici, kde léta
�ila a která se nìkolikrát stala dìji�tìm krva-
vých atentátù palestinských teroristù. Èasto
komentovala souèasné dìní v �idovském
státì v Èeském rozhlase a v Èeské televizi.
I tady na ni v�ichni vzpomínají jako na veli-
ce kompetentní a vstøícnou kolegyni.   

JANA �MÍDOVÁ
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HROBY V POVÌTØÍ
Poezie Bukoviny
! Antologie pøedstavuje poprvé v ucelené
kni�ní podobì nìmecky psanou poezii
z Bukoviny. Tento východoevropský regi-
on s hlavním mìstem Èernovicemi, jemu�
se mj. øíkalo ��idovské Eldorado starého
Rakouska�, se ve 20. století stal svìdkem
øady dramatických dìjinných zvratù. Ty
stojí za intenzitou básnické tvorby zdej-
�ích nìmecky pí�ících autorù a autorek
vesmìs �idovského pùvodu, z nich� do
svìtové literatury pronikla jména Rose
Ausländerové a Paula Celana. Kniha do-
kumentuje poèátky, vzmach i zánik jedi-
neèné kulturní symbiózy, která na tomto
území vznikla, a seznamuje ètenáøe s mno-
ha pozapomenutými a u nás zcela nezná-
mými autory (napø. Josefem Kalmerem,
Elsou Kerenovou, Johannem Pitschem,
Selmou Meerbaum-Eisingerovou). Vybral,
pøelo�il a doslov napsal Radek Malý. 

Vydalo nakladatelství Fra v Praze roku
2016. 200 stran, doporuèená cena 219 Kè.

Marcela Zoufalá, Jiøí Holý (eds.)
ROZPAD �IDOVSKÉHO �IVOTA
167 dní druhé republiky
! Kolektivní monografie se zabývá stavem
a promìnami �idovské men�iny v období
druhé republiky a zároveò zohledòuje reak-
ce a postoje vìt�inové èeské (èeskosloven-
ské) spoleènosti. Bìhem diskutovaného ob-
dobí byla znièena státní suverenita. Spolu
s úpadkem morálních hodnot nastala krize
demokracie a spoleènost se pozvolna fa�i-
zovala. Výrazný atribut tohoto období pøed-
stavuje perzekuce a postupné vytìsòování
�idovské minority z veøejného �ivota. Publi-
kace se zamìøuje pøedev�ím na reprezentaci
popsaného fenoménu v literatuøe, médiích
a v neposlední øadì reflektuje i sociokultur-
ní aspekty sledovaných událostí.

Vydalo nakl. Academia v Praze roku
2016. 304 stran, doporuèená cena 325 Kè.

Arno�t Goldflam
TATA A JEHO SYN
! V první pùli prosince vychází dotisk
oblíbené kní�ky Tata a jeho syn. Jedná se
o soubor sedmnácti povídek známého
dramatika a spisovatele, vìnovaných pøí-
bìhùm i historkám, jejich� protagonistou
je autorùv otec � tata. S humorem, který
osobitým zpùsobem navazuje na Karla
Poláèka, zachycuje autor zejména 50.
a 60. léta minulého století, tehdej�í Brno,
atmosféru èerstvì instalovaného komu-
nistického re�imu i situaci jedné �idov-
ské rodiny v tom v�em. Ilustracemi do-
provodil Jiøí Stach.

Vydalo nakl. Sefer v Praze roku 2016,
poèet stran 240, dop. cena 250 Kè. 

CHANUKOVÁ ROZCVIÈKA
! Pøedzvìstí svátkù svìtel 5777 bude
Chanuková rozcvièka v Domovì seniorù
Hagibor (Vinohradská 120). Koná se dne
18. prosince od 14 do 22 hodin a poøádají
ji Tøígeneraèní komunitní centrum Hagi-
bor, Chinuch, Bejt simcha a Hakoach.
Bìhem odpoledne a veèera mù�ete nav�tí-
vit trhy, dílny pro dìti, sportovní aktivity
pro malé nebo se zúèastnit chanukového
bìhu. Zahraje romská skupina Bengas.
Pro èleny a pøátele je vstup bezplatný. 

Zájemci o vstup se musejí registrovat: èle-
nové a pøátelé Bejt simcha na kehila@bejt-
simcha.cz; úèastníci chanukového bìhu na
chanukabeh2016@gmail.com; ostatní na ad-
rese chanukovarozcvicka@gmail.com. Tì�í-
me se na vás!

SVÁTKY SVÌTEL
V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
! �idovská obec v Praze si vás dovoluje
pozvat na svátky svìtel v Jeruzalémské
synagoze (Jeruzalémská ul. 7, Nové Mìs-
to) v úterý 27. prosince od 16.00. Po�e-
hnání pronese a ètvrtou svíci zapálí vrchní
pra�ský rabín David Peter, chanukové pís-
nì zazpívají dìti z dìtského divadla Feige-
le pod vedením Vidy Neuwirthové, na var-
hany zahraje Václav Peter, odpolednem
vás provede Milan Hein a hosté � Zuzana
Stivínová a Jiøí �trébl.

Synagoga není vytápìna; z bezpeènost-
ních dùvodù nebude umo�nìn vstup se za-
vazadly. (Akce se koná za finanèní podpo-
ry MHMP.)

CHANUKOVÁ OSLAVA NA �OP
! Tradièní a oblíbená chanuková oslava
se koná 28. prosince od 19.30 ve velkém
sále pra�ské �idovské obce (Maiselova 18,
Praha 1). Veèer provází Táòa Fischerová.
Èeká vás skvìlý program, bohatý raut
a mnoho tance a zábavy. Vstupenky jsou
k dispozici v pokladnì �OP a na sekretari-
átu Lauderových �kol.

IZRAELSKÁ KULTURA V PROSINCI
I na konci kalendáøního roku lze nav�tívit
øadu poøadù izraelských umìlcù (tentokrát
se v�echny konají v Praze). 
! 5. 12. ve 20.00 se ve smíchovské Meet-
factory koná derniéra dramatizace románu
A. B. Jeho�uy Milenec. Inscenace je diva-
delním debutem úspì�ného filmového re-
�iséra Radima �paèka. Vstupné 200 Kè,
sleva pro studenty a ZTP 40 procent. Re-
zervace na rezervace.divadlo@meetfacto-
ry.cz èi on-line na meetfactory.cz.
! 7. 12. se od 18.00 koná v knihkupectví
Neoluxor (na Václavském námìstí) auto-
gramiáda Setha Siegela, jen� pøedstaví
svou knihu Budi� voda, popisující metody,
postupy a vynálezy, díky nim� se Izrael
stal �pièkou v oblasti vodohospodáøství
a ve vývoji potøebných technologií. Pøes-
to�e 60 procent izraelského území tvoøí
pou�t�, tato zemì nejen�e dokázala vyøe�it
vlastní problémy s vodou, ale dodává ji
i sousedním zemím (knihu vydává èesky
nakladatelství Aligier). O den døíve, 6. 12.
od 14.00, pronese autor pøedná�ku v pro-
storách Èeské zemìdìlské univerzity (na
fakultì �ivotního prostøedí) v Suchdole.
! Ve dnech 8.�11. 12. probìhne v Kafko-
vì domì na Starém Mìstì ji� tradièní fes-
tival designSUPERMARKET. Letos se ho
úèastní i osm izraelských �perkaøù, absol-
ventù telavivské univerzity Shenkar pod
vedením umìlce Sharona Kerena, který
do Prahy také zavítá a bude mít v sobotu
10. 12. odpoledne pøedná�ku o svých
zku�enostech a tamní �perkaøské scénì.
! 12. 12. od 19.30 se Ane�ském klá�teøe
na Starém Mìstì koná druhý pra�ský
koncert izraelsko-palestinského klavíris-
ty Saleema Ashkara, jen� uvede dal�í Be-
ethovenovy klavírní sonáty. V prosinco-
vém pøednesu zazní Sonáta è. 5 c moll,
op. 10, Sonáta è. 16 G dur, op. 31, Sonáta
è. 11 B dur, op. 22, Sonáta è. 15 D dur, op.
28. Tento cyklus bude pokraèovat 6. února
a 3. dubna. 
! Dne 20. 12. se v �i�kovském divadle
Ponec koná svìtová premiéra taneènì-po-
hybového projektu s názvem Krajiná.
Pøedstavení vzniklo ve spolupráci izrael-
ské choreografky a taneènice Einat Ganz
s èeskou taneènicí Terezou Hradilkovou
a performerkou Klárou Alexovou.
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�IDOVSKÁ OBEC V PRAZE
(Maiselova 18, velký sál)
Káva o ètvrté
! Ve støedu 14. prosince bude na�ím hos-
tem romantická dívka s kytarou, zpìvaèka
a hereèka Jitka Molavcová. Budeme
vzpomínat a (mo�ná) se bude i zpívat, roz-
hodnì se budeme smát!

Kavárna je pøístupna od 14.30, program
zaèíná pøesnì v 15.30. Pøipravil a moderu-
je Honza Neubauer.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁNÍ 
A KULTURU �MP V BRNÌ
(tø. Kpt. Jaro�e 3, Brno)
! 1. 12. v 17.00: Vernisá� výstavy fotogra-
fií Josefa Brauna. V 90. letech 20. století
byly ve sbírkách Etnografického ústavu
Moravského zemského muzea identifiko-
vány deskové negativy Josefa Brauna, je-
jich� zpracování prokázalo, �e se jedná
o mimoøádný umìlecký dokument. Josef
Braun se narodil v rodinì �idovského ob-
chodníka Salomona Brauna, studoval na
nìmeckém gymnáziu v Uherském Hradi�ti
a na vy��í �kole v rakouském Modlingu,
byl spoluautorem nìkolika pivovarnic-
kých patentù, mecená�em a sbìratelem li-
dového umìní, �il v Jaro�ovì a ve Vídni.
Výstava je pøístupná po celý prosinec
a pøedstavuje výbìr fotografií zachycují-
cích v�ední i sváteèní �ivot v nìkolika ob-
cích na jihovýchodní Moravì. Pozitivy
z originálních sklenìných negativù zpra-
coval Miroslav My�ka. Výstava ji� byla
uvedena v Praze, Kittsee, Martinì a Po-
vá�ské Bystrici, Utrechtu, Lvovì a Gdaò-
sku. Vstup volný. 
! 6. 12. v 18.00: Josef Braun � podnika-
tel a fotograf. J. Braun (1855�1929) byl
pøedev�ím spolumajitelem prosperujícího
rodinného pivovaru v Jaro�ovì u Uherské-
ho Hradi�tì a významným èlenem uher-
skohradi�t�ské �idovské obce. Fotografii
se vìnoval pouze nìkolik let na zaèátku
20. století. Pøedná�ka Heleny Beránkové,
kurátorky fotografické sbírky Etnografic-
kého ústavu MZM. Vstupné 30 Kè.
! 11. 12. v 16.00: Chanukové setkání
s rabínem Sidonem ve vile Löw-Beer.
Setkání s rabínem Karolem Efraimem Si-
donem a houslistou Alexandrem Shoner-
tem. Akce se koná ve Vile Löw-Beer v uli-
ci Drobného 22. 
! 12. 12 v 18.00: �idé, køest�ané, musli-
mové: Co se dìje v dne�ním svìtì? Pøed-
ná�í kulturolo�ka a hebraistka Terezie Du-
binová. Pøedná�ka se koná ve spolupráci
s KVC RF pøi �idovské obci Brno. Vstup-
né 30 Kè.
! 15. 12. v 18.00: Královédvorská rodina
Sochorù a její spolupráce s významnými
umìlci. Textilní továrna Sochor byla zalo-

�ena v roce 1904 a v meziváleèném obdo-
bí patøila mezi nejvýznamnìj�í podniky
v Èeskoslovensku. Pøedná�ku z cyklu �i-
dovská meziváleèná architektura pronese
Zuzana Ragulová z Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity. Vstupné 30 Kè.
! 18. 12. v 10.30: Zázrak svìtla. Chanu-
ková dílna pro dìti s rodièi se uskuteèní
v prostorách sálu Turistického a informaè-
ního centra �OB na brnìnském �idov-
ském høbitovì. Vstupné 30 Kè.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁNÍ 
A KULTURU �M V PRAZE
Maiselova synagoga
(Maiselova 10, Praha 1)
! 1. 12. v 19.00: Galanica y la flor / Dívka
a kvìtina. Koncert barokního souboru En-
semble Fiorello (italsky kvítek èi kvìtina),
dámského komorního souboru, který se za-
bývá interpretací staré hudby na dobové ná-
stroje èi jejich kopie. V programu zaznìjí
mj. skladby Salamona Rossiho Hebrea;
Cipriana de Rore/Giovanniho Battisty Bovi-
celliho èi Jiøího Laburdy. Vstupenky lze za-
koupit v pøedprodeji v Maiselovì synagoze,
v Informaèním centru �MP (Maiselova 15,
P 1), v síti Ticket Art a na webových strán-
kách �MP. Vstupné 230 Kè / 150 Kè.
! 4. 12. v 18.00: Dùm vrácené ozvìny �
hudebnì vzpomínkový veèer na Arno�ta
Lustiga. Letos v prosinci by ubìhlo deva-
desát let od narození spisovatele Arno�ta
Lustiga, jeho� osobnosti a dílu je v prùbì-
hu tohoto mìsíce vìnováno více ne� tucet
akcí na území Prahy. Veèerem s pøáteli
a rodinou Arno�ta Lustiga, mezi nimi
i Karlem Vágnerem a Evou Lustigovou,
provází Pavel Theiner. Vybrané pasá�e z no-
vely Dùm vrácené ozvìny pøeètou Tereza
Pokorná a Tomá� Töpfer. Hudební dopro-
vod: Kapela Petry Ernyei. Vstup volný.
! 14. 12. v 18.00: Humor a komika Po-
láèkovy prózy. V rámci cyklu Dvì setkání
s Karlem Poláèkem promluví Erik Gilk
(1973), literární historik z olomoucké uni-
verzity, který se soustøedí na románový
cyklus o okresním mìstì, který lze pova-
�ovat za umìlecký vrchol Poláèkova díla.
Projekce: Karla Poláèka pøedsíò vìènosti,
re�ie Dagmar Prùcková (2010, 25 min.) 
! 15. 12. v 18.00: Z Berlína do Prahy
s mnoha oklikami. Hostem pamìtnického
cyklu Na�e 20. století bude Frank Reiss
(*1935), který za druhé svìtové války za-
�il pronásledování na Slovensku a v Tere-
zínì. Po osvobození �il v Pie�t�anech, stu-
doval v Bratislavì a pùsobil jako právník

v Praze. Na jaøe 1968 emigroval do USA,
pozdìji mimo jiné pracoval v západní Ev-
ropì pro americké podpùrné organizace.
Moderuje Petr Brod. Vstup volný.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁNÍ 
A KULTURU �M V PRAZE
Auditorium 
(Maiselova 15, 3. patro)
! 6. 12. v 18.00: Pochod po stopách hrdi-
nù. Vernisá� výstavy fotografií Jindøicha
Buxbauma, která vznikla v rámci projektu
Vrba-Wetzler Memorial za finanèní pomoci
�MP. Pochod se koná ka�doroènì na pa-
mátku �ivota a díla Rudolfa Vrby a Alfréda
Wetzlera, kteøí v dubnu 1944 uprchli z vy-
hlazovacího tábora Osvìtim-Bøezinka, aby
se svou zprávou pokusili zachránit desítky
tisíc �ivotù. Výstava potrvá do 19. 1. 2017.
! 7. 12. v 18.00: Katedokracie. Poslední
pøedná�ka podzimního cyklu historièky
Lenky Blechové z Historického ústavu AV
ÈR se zamìøí na jedno z nejzajímavìj�ích
specifik tradièní �idovské spoleènosti � tzv.
katedokracii. Výraz je odvozen od slova ka-
tedra a znamená vládu uèencù, typickou pro
tradièní �idovskou spoleènost napøíè staletí-
mi. Pøedná�ka se zamìøí na otázky, jakým
zpùsobem katedokracie fungovala v �idov-
ské spoleènosti obecnì a jaké její projevy
lze pozorovat i v dìjinách èeských a morav-
ských �idù. Vstup volný.
! 13. 12. v 18.00: �Pojï milý mùj��
Ilustrace k Písni písní. Biblickou knihu
Píseò písní pøedstaví pøi pøíle�itosti právì
probíhající výstavy v Galerii Roberta
Guttmanna její kurátor Michal Bu�ek. Ve
své pøedná�ce se zamìøí na nejznámìj�í
výtvarná zpracování Písnì písní a její nej-
významnìj�í èeská a zahranièní bibliofil-
ská vydání. Vedle vystavených exponátù
pøedstaví také díla, která se na výstavu ne-
dostala. Vstup volný.
! 19. 12. v 18.00: Kniha Jana Jelínka Jiz-
vy na du�i. Prezentace knihy publicisty Jana
Jelínka, v ní� se autor vrátil do svého dìt-
ství, kdy byl spoleènì s matkou a bratrem
ukrýván v Hoøepníku. Knihu pøedstaví au-
torùv host Vladimír �elezný. Vstup volný.
! 29. 12. v 18.00: �idovské motivy v èeském
hraném filmu. Poslední díl z filmového cyk-
lu Alice Aronové se soustøedí na svobodnou
porevoluèní tvorbu od 90. let 20. století a� do
souèasnosti. Mezi její pøedstavitele patøí re�i-
séøi K. Kachyòa, J. Weiss, Z. Dostál, M. Mi-
náè, M. Cieslar, J. Høebejk, M. Najbrt nebo
T. Ma�ín. Projekce: Habermannùv mlýn (104
min., 2010), re�ie Juraj Herz. Vstup volný.
! Nedìlní program pro dìti a jejich ro-
dièe: 11. 12. ve 14.00: Lvíèek Arje slaví
Chanuku. Nedìlní dìtská dílna spojená
s prohlídkou �panìlské synagogy. Jednot-
né vstupné 50 Kè.
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LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Den nesvobody: Ka�dý rok si na L� pøi-
pomínáme výroèí sametové revoluce. Pravi-
delnì se zabýváme pojmem svoboda a ne-
svoboda. Tento �kolní rok jsme se vìnovali
nesvobodì jako dùvodu odejít ze zemì,
v které �iji a kterou mám rád. Pozvali jsme
mladou novináøku afghánského pùvodu Fa-
timu Rahimi, která nám pøedstavila pøíbìh
své rodiny � uprchlíkù pøed Talibánem. Stu-
denti mìli øadu otázek, které se týkaly nejen
Fatimina �ivota, ale i postupù státu pøi kon-
taktu s imigranty. Mnohé z dotazù o pøístu-
pu Èeské republiky k bì�encùm zodpovìdìl
i pan Pavel Dyme�. Studentùm ukázal nì-
kolik pøíkladù uprchlíkù v historie, zaøadil
aktuální téma do kontextu a pøispìl svými
zku�enostmi koordinátora integraèních
programù ministerstva vnitra. 
! Svitek Tóry na L�: Lauderky na Sim-
chat Tóra získaly novou Tóru. �kole ji las-
kavì na dobu deseti let bezplatnì zapùjèil
Daniel Vanìk. Svitek nechal na vlastní ná-
klady odbornì opravit rabinát �OP u sofera
v Izraeli. 1. prosince se ve �kole bude konat
Hachnasat Tora (slavnost vná�ení Tóry) za
úèasti vzácných hostù a studentù �koly. Svi-
tek bude slou�it zejména k pondìlnímu
a ètvrteènímu ètení na �achritu Laudero-
vých �kol a pøi výuce �idovské výchovy.
Danymu Vaòkovi i rabinátu dìkujeme!
! Pøedchanukový bazar: Lauderovy �ko-
ly ji� tradiènì poøádají charitativní (pøed)
chanukový bazar. Letos se koná 15. pro-
since od 15 do 17 hodin. Prodejci z øad na-
�ich �ákù a jejich rodièù budou nabízet
vlastnoruèní výrobky, domácí obèerstvení
èi nejrùznìj�í slu�by a zá�itky. Polovina
výtì�ku bazaru pùjdu na vybavení �kolní
hudební zku�ebny, druhá polovina na dob-
roèinné úèely. Tì�íme se na vás.              ip

�IDOVSKÝ NÁRODNÍ FOND: 
115. VÝROÈÍ
! Dne 17. ledna 2017 poøádá �idovský ná-
rodní fond (Keren kajemet le-Jisrael) spolu
ministrem zahranièních vìc ÈR L. Zaorál-
kem charitativní ples k 115. výroèí svého za-
lo�ení, jen� se bude konat ve spoleèenských
sálech Èernínského paláce. Výtì�ek z této
akce nazvané �Spoleèná nadìje� bude po-
skytnut na roz�íøení Èeského lesa v pou�ti
Negev a v souvislosti s nedávnými pusto�i-
vými po�áry i na dal�í potøebnou pomoc.

Minimální vstupné je 1000 Kè a zahrnuje
vstupenku, obèerstvení a souèasnì náklady
na vysazení jednoho stromku v Izraeli. Ja-
kákoli vy��í èástka bude pochopitelnì vítá-
na. Bli��í informace podá zosa@email.cz.

IZRAEL HOØÍ
! Tìsnì pøed odevzdáním Rch do tisku jsme
dostali aktuální dopis pøedsedy èeské poboè-

ky KKL JUDr. M. Pacovského s výzvou ke
sbírce na obnovu ponièených lesù v Izraeli.
Uveøejòujeme jej ve zkráceném znìní:

Asi vìt�ina z nás s hrùzou pøijala zprávy
o obrovských lesních po�árech v Izraeli (viz
str. 24). �okující nebyl jen rozsah po�árù,
ale také rychlost, s jakou se roz�íøily po celé
zemi. Kdy� uvá�íme, �e mezi jednotlivými
ohnisky po�árù je také pøes 200 km a �e jich
bìhem 24 hodin vzplálo na 250, tì�ko vìøit
na náhodu. Záhy se také objevily zprávy
o prvních zatèených, kteøí byli obvinìni ze
�háøství. Byly zveøejnìny první fotografie
jednoduchých zaøízení, která policie na�la
pøipevnìná ke stromùm a naplnìná zápal-
nými látkami s roznìtkami. (�)

A tak není jiná cesta, ne� nahradit ztrá-
ty: doplnit materiál hasièùm, pomoci v za-
bezpeèení po�áøi�t�a pøi obnovì znièených
cest v lesích. A� se trochu vyèistí zem, pro-
solená hektolitry moøské vody, kterou na
ni vylila letadla pøi ha�ení, znovu vysázet
stromy a peèovat o nì.

Ti, kdo chcete pomoci, sledujte ná� web
www.kkl-jnf.cz, informujte se na e-mailu
zosa@email.cz nebo prostì pomozte, jak
mù�ete, a po�lete jakoukoli èástku na úèet
è. 153159004/2700.

JIØÍ LI�KA � VÝSTAVA V ATRIU
! Do 20. prosince je mo�né v galerii Atri-
um na �i�kovì (Èajkovského 12, P3)
zhlédnout výstavu obrazù Jiøího Li�ky
z posledních let pod názvem Co jsem vidìl
a èetl. Galerie je pøístupna po�pá od 13 do
18 a v pøestávkách veèerních koncertù.

KULTURNÍ PROGRAM 
DSP HAGIBOR
! 7. 12. od 10.30: Klezmer Mazltov �
Elsa Dunajová, Michal Kostiuk a Pavla
Pøerovská.
! 12. 12. od 10.30: Koncert studentù Pra�-
ské konzervatoøe a Hudební �koly hl.m.
Prahy, spolupráce prof. Vìra Langerová.
! 20. 12. od 10.30: Dopolední koncert �
Petr Nouzovský, violoncello; Kristýna
Nouzovská, klavír.
! 28. 12. od 15.00: Chanukové setkání �
s vrchním pra�ským rabínem D. Peterem. 

Výstavy: Co se do Obecních novin ne-
ve�lo III � fotografie Petra Balajky;
Ohlédnutí II � obrazy Lojzy �tyndla.

INZERCE
! Student 1. roèníku lékaøské fakulty na-
léhavì hledá ubytování v Praze (nejlépe
ji� v prùbìhu prosince 2016). 

Prosím, volejte na èíslo: 731 278 690
nebo pi�te: jarek.cienciala@gmail.com.

PØEDPLATNÉ MÌSÍÈNÍKU
RO� CHODE� NA ROK 2017
Vá�ené ètenáøky, vá�ení ètenáøi,
pøejeme v�e dobré v novém kalendáøním
roce. Doufáme, �e nám i nadále zachováte
svou pøízeò, které si velmi vá�íme. Nové
pøedplatitele srdeènì vítáme.

Mìsíèník Ro� chode� zasíláme buï
v klasické papírové podobì po�tou v ne-
prùhledných obálkách, ale také elektronic-
ky v PDF. Zasílání èasopisu po�tou i elek-
tronicky lze uhradit bankovním pøevodem
na ní�e uvedený úèet Federace �idovských
obcí v ÈR. 

Prosíme, pokud provádíte platbu z cizi-
ny, uhraïte bankovní poplatky (cca
100 Kè), nejsou zahrnuty v cenì pøedplat-
ného. Nepou�ívejte �eky; pokud nemù�ete
pou�ít bankovní spojení, za�lete laskavì
pøíslu�nou èástku v bankovkách doporuèe-
ným dopisem.

Roèní pøedplatné pro ÈR je 400 Kè,
elektronicky v PDF 240 Kè; roèní pøed-
platné do Evropy stojí 750 Kè, elektro-
nicky v PDF 240 Kè; roèní pøedplatné
do zámoøí stojí 1000 Kè, elektronicky
v PDF 240 Kè. 

Èástku v korunách nebo její ekviva-
lent v eurech nebo USD zasílejte laskavì
na èíslo úètu 030031-1936511339/0800
(IBAN CZ14 0800 0300 3119 3651 1339;
BIC GIBACZPX) u Èeské spoøitelny, a. s.

Jako variabilní symbol uvádìjte 122017;
jako údaj pøíkazce jméno pøedplatitele.
Na území ÈR je té� mo�né pou�ít k plat-
bì po�tovní poukázku typu C.

Pokud budete platit osobnì v �idovské
radnici (Maiselova 18, Praha 1), tak ve
2. patøe v pokladnì Federace �idov-
ských obcí v ÈR u paní ing. G. Slezákové
nebo paní Aleny Kopecké.

Chcete-li pøedplatným potì�it i své blíz-
ké, rádi Vám po zaplacení abonné za�leme
dárkový kupon � kresbu Marka Podwala
na ruèním papíøe, do ní� jen doplníte jmé-
no obdarovaného.

Objednávky pøedplatného zasílejte
do redakce Ro� chode�, Izraelská 1,
130 00 Praha 3, e-mail: roschodes@
sefer.cz, telefon: 226 235 217/8, mobil:
605 319 468. Na tìchto kontaktech rádi
zodpovíme i pøípadné dotazy. Do ob-
jednávky uveïte laskavì své jméno,
po�tovní adresu a u elektronického za-
sílání e-mail.

Redakce
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�NO BRATISLAVA
V decembri srdeène blaho�eláme na�im èle-
nom: pani Helena Borská � 89 rokov; pán
MUDr. Juraj Czikk � 65 rokov; pán Henrich
Fundárek � 88 rokov; pán Dr. Pavel Gross � 81
rokov; pani Lucia Holoubková � 91 rokov; pani
PhMr. O¾ga Horská-Hadrabová � 81 rokov; pán
Pavel Just � 76 rokov; pani Marie Kannová � 96
rokov; pán Ing. Juraj Kohlmann � 78 rokov;
pani MUDr. Viera Lesná � 70 rokov; pani
Ing. Eva Mosnáková � 87 rokov; pán Ing. Peter
Redlich � 74 rokov; pán Peter Reich � 60 rokov;
pán Juraj Salner � 73 rokov; pán MUDr. Peter
Stanko � 70 rokov; pani Eva �vigutová � 73 ro-
kov; pani Herta Vy�ná � 86 rokov, a pani Otília
Winterová � 101 rokov. Prajeme dobré zdravie,
ve¾a �t�astia a radosti v �ivote.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtie:
V novembri zomrela vo veku 89 rokov pani
Jana Sliuková. Zichrona livracha!

�O BRNO
V prosinci oslavují své narozeniny: pan Jiøí
Berger, 22.12. � 72 let; paní Al�bìta Bláho-
vá, nar. 11.12. � 86 let; pan Petr Bure�, nar.
14.12. � 39 let; pan Dmitrij Flaj�mann, nar.
22.12. � 72 let; paní Olga Flasarová, nar.
16.12. � 63 let; paní Eugenia Kuznetcova,
nar. 22.12. � 29 let; pan Marek Ohad Müller,
nar. 20.12. � 41 let; paní Tat�jana Pelí�ková,
nar. 24.12. � 61 let; pan Pavel Pisk, nar. 7.12.
� 50 let, a paní Magdalena Shira Strachová,
nar. 14.12. � 42 let. Pøejeme jim hodnì zdra-
ví, pohody a radosti do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V prosinci oslavují narozeniny: pan Martin
Beganyi, nar. 29.12. � 39 let; a pan Mgr. To-
má� Bergman, nar. 30.12. � 63 let. V�e nej-
lep�í do dal�ích let pøeje obec.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V prosinci oslaví narozeniny pan Pavel Ho-
rák, nar. 13.12. � 60 let. Blahopøejeme.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V decembri oslávi narodeniny: pani MUDr.
Juliana Filová � 80 rokov; pán Ing. Michal
Klein � 79 rokov; pán MUDr. Vladimír Langer
� 63 rokov; pán Alexander Mittelmann � 64
rokov; pani Edita �alamonová � 93 rokov,
a pani Magda Zádorová � 97 rokov. Prajeme
im v�e dobré a ve¾a �t�astia a radosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V prosinci oslaví narozeniny: paní Sára Po�-
mourná, nar. 13.12. � 25 let; pan Pavel Avra-
ham Vrátný, nar. 17.12. � 58 let, a pan Jan
Hrdlièka, nar. 26.12. � 44 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V prosinci oslaví �ivotní jubileum: pan Mar-
tin Cvrkál, nar. 27.12. � 43 let; pan Miroslav
Dostál, nar. 25.12. � 60 let; sleèna Renata
Gregorová, nar. 24.12. � 47 let; pan
MUDr. Oto Ko�ta, nar. 14.12. � 60 let; pan
Stanislav Poskoèil, nar. 13.12. � 82 let; paní
Doc. PhDr. Lucy Topolská, nar. 31.12. � 83
let; paní Al�bìta Veèeøová, nar. 19.12. � 86
let; pan Roman Majer, nar. 28.12. � 38 let;
pan Petr Kubalek, nar. 7.12. � 78 let; paní
Eva Poláková, nar. 9 .12. � 63 let; pan Jiøí
Klimì�, nar. 2.12. � 41 let, a Eva Klimì�ová,
nar. 3.12. � 4 roky. Pøejeme hodnì zdraví
a radosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V prosinci oslaví narozeniny: pan Jindøich
Markoviè, nar. 8.12. � 69 let; pan Alfréd Sy-
nek, nar. 11.12. � 91 let; paní Helena Jünge-
rová, nar. 26.12. � 70 let, a pan Ing. Vladimír
Weiss, nar. 30.12. � 70 let. Pøejeme v�e dob-
ré do pøí�tích let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V prosinci oslaví narozeniny tito na�i èleno-
vé: pan Petr Uhel, nar. 8.12. � 40 let; paní
Hana Herzová, nar. 13.12. � 67 let, a paní
Eva �a�ková, nar. 23.12. � 65 let. V�em na-
�im jubilantùm pøejeme hodnì zdraví, �tìstí
a osobní spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V prosinci oslavují narozeniny: paní Raissa
Biller, nar. 24.12. � 86 let; paní Regina Froò-
ková, nar. 30.12. � 94 let; pan Artúr Grünz-
weig, nar. 10.12. � 91 let; paní Zuzana Ho-
litscherová, nar. 19.12. � 89 let; paní Jarmila
Horalová, nar. 27.12. � 100 let; pan Eric
Hubscher, nar. 11.12. � 96 let; paní Edita Ko-
sinová, nar. 16.12. � 95 let; paní Evelina Me-
rová, nar. 25.12. � 86 let; paní Markéta No-
váková, nar. 5.12. � 94 let; paní Zuzana
Podmelová, nar. 10. 12. � 95 let; pan Milo�
Povondra, nar. 9.12. � 92 let; paní Helena
Sofrová, nar. 20.12. � 87 let; paní Vìra Vej-

carová, nar. 10.12. � 86 let; paní Michaela
Vidláková, nar. 30.12. � 80 let; pan Oldøich
Vinaø, nar. 9.12. � 91 let; paní Alice Horská,
nar. 15.12. � 90 let, a pan Otto Stern, nar.
19.12. � 90 let. V�em oslavencùm pøejeme
pevné zdraví a osobní pohodu do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
Se smutkem oznamujeme, �e dne 1. listopa-
du zemøel ve vìku 69 let pan Pavel Kind. Se
zesnulým jsme se rozlouèili 4. listopadu
v obøadní síni Nového �idovského høbitova.
Obøad provedli vrchní zemský rabín Efraim
Sidon a vrchní pra�ský rabín David Peter.

Zichrono livracha!

�NO PRE�OV
V mesiaci decembri sa do�ívajú jubileí: pani
JUDr. Soòa Goldenbergová, nar. 10.12. � 72
rokov; pán Ján Fränkl, nar. 17.12. � 71 ro-
kov; pán Bernard Lichtig, nar. 14.12. � 69
rokov; pani MUDr. Zuzana Èerveòáková,
nar. 28.12. � 61 rokov; pán Mgr. Peter Èen-
tík, nar. 12.12. � 56 rokov, a pán Marcel Izra-
el, nar. 28.12. � 39 rokov. Prajeme im ve¾a
zdravia, �ivotného elánu a optimizmu v kru-
hu rodiny a na�ej komunity.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtie:
S ¾útost�ou oznamujeme, �e dòa 2. 11. nás
opustila dlhoroèná èlenka na�ej komunity
paní Heda �iovièová, s ktorou  sme sa rozlú-
èili na �idovskom cintoríne v Pre�ove. Jej ro-
dine vyslovujeme úprimnú sústrast�.

Zichrona livracha

�NK RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci decembri majú sviatok narodenín:
pán MUDr. Patrik Horváth, nar. 4.12. � 44 ro-
kov; pani Eva Róthová, nar. 13.12. � 73 rokov;
pán MUDr. Du�an Rybár, nar. 18.12. � 71 ro-
kov; sleèna Eva Tömösváryová, nar. 23.12. �
36 rokov, a pani Katarína Csanková, nar. 27.12.
�  63 rokov. Prajeme týmto na�im èlenom pev-
né zdravie a ve¾a �t�astia a radosti v �ivote. 

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V prosinci oslaví své narozeniny: paní Anna
Bírková, nar. 2.12. � 54 let; pan Jiøí Merta,
nar. 4.12. � 23 let; pan Franti�ek Váòa, nar.
27.12. � 44 let; paní Alice Sikytová, nar.
5.12. � 52 let, a paní Renata Drechslerová,
nar. 11.12. � 85 let. Pøejeme dobré zdraví
a hodnì radosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V prosinci oslaví své narozeniny paní Mgr.
Liana Novotná, paní Alena Borská, paní He-
lena Klimentová, paní Veronika Rechová
a paní Jitka Meserszmidová. V�em jmenova-
ným pøejeme hodnì zdraví.

Ad mea veesrim �ana!
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PO�ÁRY V IZRAELI
V úterý 22. listopadu zachvátily èást Haify
mohutné po�áry, které se silným vìtrem
(dosahujícím rychlosti a� 100 km za hodi-
nu) roz�íøily na sever zemì a� ke karmel-
skému lesu (jen� byl zpusto�en po�áry
v roce 2010 tak, �e jeho obnova dosud pro-
bíhá). O den pozdìji se ohnì rozhoøely
v Jeruzalémských horách a poblí� osady
Dolev u Západního bøehu. Pøes snahu hasi-
èù se po�ár nedaøilo rychle uhasit a trval a�
do konce týdne. Musely být evakuovány
desítky tisíc lidí, stovky byly o�etøeny kvù-
li dýchacím problémùm, oheò znièil nebo
po�kodil na 700 obydlí v Haifì. Vy�etøuje
se, jak po�áry vypukly: panuje silné pode-
zøení, �e asi polovina byla zalo�ena úmyslnì.

�PANÌL�TÍ HRDINOVÉ 
V DOBÌ �OA
�panìlské ministerstvo zahranièí zpøí-
stupnilo v listopadu 2016 elektronickou
verzi rozsáhlé práce nazvané Nad rámec
povinností. Humanitární reakce zahra-
nièní slu�by na holokaust (Más allá del
deber na www.exteriores.gob.es). Její
autor, zku�ený historik a politolog José
Antonio Lisbona, který se specializuje
pøedev�ím na soudobé dìjiny �idù ve
�panìlsku, ve své práci zachytil èinnost
18 �panìlských diplomatù, jim� se bez
ohledu na riziko a na pokyny frankistic-
ké vlády podaøilo zachránit pøibli�nì
8000 �idù, vìt�inou Sefardù, pøed na-
cisty. Kniha je výsledkem peèlivého
prozkoumání dokumentù týkajících se
více ne� stovky pracovníkù �panìlských
zastupitelských úøadù za holokaustu.
Byla pøedstavena u� poèátkem roku
v sídle ministerstva zahranièních vìcí
a onìm 18 diplomatùm zde byla odhale-
na pamìtní deska. 

NGOs A IZRAEL
Ji� 14 let sleduje organizace NGO Moni-
tor (www.ngo-monitor.org) èinnost mezi-
národních, palestinských a izraelských ne-
vládních organizací (NGOs) v souvislosti
s izraelsko-arabským konfliktem a vydává
pravidelnì zprávy, které shrnují její po-
znatky. Detailnì se zabývá finanèní pod-
porou, ji� Evropská unie a vlády hlavnì
severských zemí (�védska, Dánska, Nor-
ska a Nizozemska) tìmto organizacím
prostøednictvím svých domácích NGOs
poskytují. Èiní tak bez ohledu na to, �e
tyto organizace svou ostøe protiizraelskou
i antisemitskou rétorikou a úèelovì zkres-
lenými fakty pøispívají ke �patnému obra-
zu Izraele v Evropì, nebo dokonce podnì-

cují násilí. Finanèní pomoc plyne pøímo
i hnutím podporujícím BDS, tedy ekono-
mický a akademický bojkot Izraele. Pro-
ces podpory nevládních organizací je zce-
la neprùhledný. Nicménì je zøejmé, �e
poskytovatelùm pomoci toto pou�ití nijak
nevadí. Nenávist k �idùm je tolerována
zpùsobem, jen� by byl pro jiné rasové, et-
nické nebo nábo�enské skupiny nemysli-
telný. Tématem se budeme detailnì zabý-
vat v nìkterém z pøí�tích èísel.

ZEMØEL LEONARD COHEN
Dne 7. listopadu zemøel v Montrealu le-
gendární kanadský písnièkáø a básník
Leonard Cohen. Veøejnost se to dozvì-
dìla a� poté, co byl na místním �idov-
ském høbitovì v tichosti pohøben.

Vlastním jménem Leonard Norman
Cohen se narodil 21. záøí 1934 v Montrea-
lu a vyrùstal ve Westmountu. Kdy� byl na
støední �kole, nauèil se hrát na kytaru
a spoluzalo�il chlapeckou skupinu Buck-
skin Boys. Po studiích se Cohen pøestìho-
val na øecký ostrov Hydra a vìnoval se
psaní básní (z jeho sbírek vy�ly v èe�tinì
Kniha tou�ení a Kvìtiny pro Hitlera v pøe-
kladu M. Jindry, výbor z Cohenových

básní uspoøádal a pøelo�il P. �rut). V pùli
60. let odjel do New Yorku a postupnì se
proslavil jako písnièkáø. Své první album,
The Songs of Leonard Cohen, vydal
v roce 1967, poslední, You Want it Darker,
letos na podzim. Aè naèas �il jako budd-
hista, nikdy se neodvrátil od �idovské tra-
dice, ji� hojnì reflektoval ve svých tex-
tech, a neskrýval sympatie ke Státu Izrael.
Tøikrát koncertoval i v Praze. (O L. C. viz
té� Rch 11/2008 a strana 3 tohoto èísla.)

BDS: POMSTA KUCHAØI
Protiizrael�tí aktivisté zvandalizovali res-
tauraci Cantinho do Avillez ve mìstì Por-
to za to, �e se její �éfkuchaø José Avillez
spolu s dal�ími 11 svìtovými �éfkuchaøi
úèastnil kulináøského festivalu Round
Tables, který se odehrál v listopadu v Tel
Avivu a sponzorovala jej spoleènost
American Express. Za útokem pravdìpo-
dobnì stojí pøíslu�níci hnutí BDS.

CENA PRO ZACHRÁNCE
Koncem listopadu získal posmrtné ocenì-
ní �idovské nadace pro Spravedlivé (JFR)
v New Yorku ser�ant Roddie Edmonds,
který bìhem druhé svìtové války zachrá-
nil v nìmeckém zajateckém táboøe na 200
�idovských vojákù. Padl do zajetí v pro-
sinci 1944 v bitvì v Ardenách a byl depor-
tován do tábora Stalag IXA, kde bylo cel-
kem 1292 amerických vojákù. Nìmecký
velitel pøikázal Edmondsovi, aby identifi-
koval �idovské vojáky. Ten odmítl, a kdy�
mu velitel poté pøilo�il pistoli k hlavì,
prohlásil: �V�ichni jsme tu �idé.�

Americká nadace JFR pomáhá lidem,
kteøí získali ocenìní Spravedlivý mezi
národy a nyní trpí nouzí.  (am, jk, ztis.cz)
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Kresba Jiøí Slíva, Ostrov chanuka, 2016.


