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TRYZNA V TEREZÍNÌ
Terezínská iniciativa a Památník Tere-
zín si vás dovolují pozvat na Pamìtní
tryznu, která se koná v Terezínì v nedìli
20. kvìtna.

Autobus odjí�dí v 8.30, sraz je v 8.15
v ulici Na Florenci. Rezervace míst na tel.
èíslech 222 310 681 nebo 601 122 818.

AMBASÁDA A KONZULÁT
Aby bylo Èesko zajedno se zahranièní
politikou EU i rezolucemi OSN ohlednì
Jeruzaléma, otevøe v izraelském hlavním
mìstì honorární konzulát, zatímco velvy-
slanectví zùstane v Tel Avivu. V pátek 20.
dubna to oznámil premiér v demisi And-
rej Babi�. Vláda rovnì� zva�uje otevøení
Èeského centra v Jeruzalémì ke konci
roku tak, aby do�lo k návaznosti na ná-
v�tìvu prezidenta Milo�e Zemana v Izra-
eli. Èeské centrum má v popisu práce
podporu kulturních projektù, a to by pod-
le Babi�e nevedlo k podpoøe konfliktu
mezi Palestinci a Izraelci. Podle svého
mluvèího prezident Zeman zámìr premi-
éra uvítal.

Petici podporující pøesun èeského vel-
vyslanectví podpoøilo do poloviny dubna
na 1500 signatáøù, proti pøesunu vznikla
iniciativa �Ne na�ím� jménem, kterou po-
depsal napøíklad bývalý pøedseda Valné-
ho shromá�dìní OSN Jan Kavan.         ztis

LITERÁRNÍ SOUTÌ� 
PRO DÌTI A MLÁDE�
Federace �idovských obcí v ÈR vyhla-
�uje pøi pøíle�itosti 70. výroèí zalo�ení
státu Izrael literární soutì� pro dìti
a mláde� ve vìku 7�18 let.

Téma literární soutì�e (ka�dý autor si
mù�e vybrat jedno ze ètyø témat): 

1) Pøedstavte si, �e �ijete v Izraeli.
V domì va�í babièky najdete starou fo-
tografii. Místnost se najednou zaène
rozplývat a vy se ocitnete na fotografii.
Pí�e se rok 1948. Napi�te krátký pøíbìh
o tom, co se dìje dál. 

2) Izrael byl zalo�en v roce 1948.
Pøedstavte si, �e jste byli v místnosti
s Davidem Ben Gurionem a Chaimem
Weizmannem. Vede se diskuse o tom,
jaká by nová zemì mìla být. Napi�te
krátký pøíbìh o tomto rozhovoru. 

3) Pøedstavte si, �e David Ben Gurion
a jeho �ena cestují v èase a ocitnou se
v dne�ním Izraeli. Co by si asi mysleli
pøi procházce ulicemi Jeruzaléma a Tel
Avivu? Napi�te krátký pøíbìh o jejich
zku�enostech, pocitech a postøezích ze
souèasného izraelského �ivota. 

4) �ijete v Izraeli. Napi�te krátký pøí-
bìh zaèínající slovy: �Probudil jsem se,
podíval jsem se na kalendáø a uvìdomil
jsem si, �e jsem spal/a 70 let, je rok
2018.�

Soutì�ní pøíspìvek s pøihlá�kou musí
být zaslán do pùlnoci 8. 6. 2018 na e-
mailovou adresu: izrael70@fzo.cz. Vy-
hlá�ení výsledkù probìhne dne 28. èerv-
na na facebookové stránce F�O. 

Vítìzové v jednotlivých vìkových ka-
tegoriích budou kontaktováni prostøed-
nictvím e-mailu na e-mailové adrese
uvedené v pøihlá�ce do soutì�e. 

Ve�keré informace (rozsah textu, vìko-
vé kategorie ad.) naleznete na webu fede-
race www.fzo.cz a získáte je (stejnì jako
pøihlá�ku) na adrese izrael70@fzo.cz.   tk

JOM HA-�OA 2018
Leto�ní veøejné ètení jmen obìtí holokau-
stu probìho ve ètvrtek 12. dubna v 16
èeských a moravských mìstech. Vedle ji�
tradièních mìst, jakými jsou Praha, Brno,
Olomouc, Liberec, Su�ice, Kolín, Kutná
Hora, Plzeò, Havlíèkùv Brod, Ústí nad
Labem a Klatovy, se letos ke ètení novì
pøipojily Hora�ïovice, Lipník nad Beè-
vou, Mìlník, Sedlèany a Ústí nad Orlicí.

Pøipomínková akce Jom ha-�oa � Den
vzpomínání na obìti holokaustu vychází
z konceptu významného dne vzpomínání na

obìti holokaustu � �oa, který byl od padesá-
tých let 20. století pøipomínán v prostøedí
bývalých vìzòù nacistického ghetta ve Var-
�avì a odkazuje na úèastníky povstání, ke
kterému do�lo v dubnu roku 1943. V roce
1951 byl tento den ustanoven izraelským se-
nátem (Knesetem) jako den vzpomínky na
hrdiny povstání i v�echny obìti nacistického
�koneèného øe�ení �idovské otázky�. 

V èeských zemích se tento den pøipo-
mínal v prostøedí �idovských komunit
po roce 1989, pozdìji také v Památníku
Terezín. iti

TEMPLFEST OSTRAVA
Ve dnech 9.�14. 4. probìhl VII. roèník
festivalu �idovsko-køest�anské kultury
a dialogu. Templfest je ostravským fes-
tivalem, který se soustavnì, ji� sedm let
vìnuje �idovsko-køest�anské kultuøe.
Pøipomnìl významnou �idovskou stopu
v historii Ostravy, spoleèné duchovní
hodnoty �idù i køest�anù a chce napomo-
ci vytváøet dobré vztahy k �idùm i ke
Státu Izrael, který vznikl pøed 70 lety.

�Lidé se èasto ptají, proè my, kteøí ne-
jsme �idé, zpíváme �idovské písnì. Odpo-
vídám, �e je zpíváme namísto tìch, kdo u�
zpívat nemohou, proto�e u� nejsou. Místo
tìch, kdo by tu dnes se svými dìtmi a vnu-
ky tyto písnì zpívali, kdyby je holokaust
nepøipravil o jejich evropský domov, anebo
o jejich samotnou existenci,� øekl v rámci
svého vystoupení festivalu doc. ThDr. To-
má� Novotný, hudebník, hebraista a peda-
gog, který pùsobil jako sbormistr souborù
Adash a Noach. a patøí k pøedním èeským
odborníkùm na �idovskou hudbu, její his-
torii a interpretaci.                                        dj
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Juraj Herz bývá oznaèován za èeské-
ho re�iséra a herce narozeného na
Slovensku. Nìkdy se je�tì dodává, �e
se narodil v �idovské rodinì v Ke�-
maroku. Za války byl spolu s rodièi
vìznìn v koncentraèních táborech.
Otec i matka pøe�ili, Juraj se osvobo-
zení � ve svých 11 letech � doèkal
v koncentraèním táboøe v Sachsen-
hausenu. Jeho osud pøed válkou a bì-
hem ní je standardním osudem �ida
té doby na Slovensku s výjimkou tý-
kající se pøe�ití. To zdaleka ke stan-
dardnímu osudu slovenských �idù
nepatøí. Kdy� se v nedìli
8. dubna v 83 letech Herzùv
�ivot uzavøel, lze øíci, �e �anci,
které se mu pøe�itím holokaus-
tu dostalo, ve svém �ivotì ne-
promarnil a zanechal za sebou
dílo, které ve svých vrcholech
patøí k základnímu fondu ne-
jen èeské, ale i svìtové kine-
matografie.

Pùvodnì chtìl být pøede-
v�ím hercem, a tak se po ab-
solvování støední �koly v Bra-
tislavì (obor fotografie) hlásil
na Divadelní fakultu V�MU
tamté�. A tady se setkal se
skuteèností, o které netu�il, �e
ho bude s malými výjimkami
doprovázet po celý �ivot �
s pøeká�kami víceménì ab-
surdního charakteru, které se
ho budou sna�it od jeho práce
a smìøování oddìlit. Zkou�ky na di-
vadelní fakultu v roce 1954 absolvo-
val úspì�nì, ale poté mu sám rektor
Janko Borodáè oznámil, �e ho �ne-
mohou pøijmout kvùli jeho zevnìj-
�ku, díky nìmu� by v tehdej�ím he-
reckém repertoáru nemìl co hrát�.
Vystudoval pak v Praze na DAMU
obor re�ie a loutkoherectví (jeho
spolu�ákem byl Jan �vankmajer).

�EDESÁTÁ LÉTA
Jako øada mladých mu�ù a dívek, kte-
rým nechybìl talent ani esprit, se také
Herz objevuje na zaèátku �edesátých
let v Semaforu. Re�íruje tam Papírové
blues, na kterém se podílí i autorsky
a alternuje v roli krále ve høe �est �en
Jindøicha VIII. Dostává také malou
roli ve filmu re�iséra Zbyòka Bryny-
cha Ka�dá koruna dobrá a ten ho pak
zamìstná jako asistenta pøi natáèení

Transportu z ráje. Jako asistenta re�ie
ho pak najdeme v titulcích filmù Ob-
�alovaný a Obchod na korze re�isérù
Kadára a Klose. A to u� je jen krùèek
k tomu, aby Herz natoèil v roce 1965
svùj první film, støedometrá�ní Sbìrné
surovosti na motivy povídky Bohumila
Hrabala Baron Prá�il. Film vznikl
v rámci projektu povídkového filmu
Perlièky na dnì podle stejnojmenné
Hrabalovy knihy. Ani tady to ale ne�lo
jednodu�e � Herz nebyl jako ostatní
absolventem FAMU, a tak se za nìj
musel zaruèit Ján Kadár. Film se na-

konec promítal samostatnì a je pova-
�ován za jednu z nejlep�ích hrabalov-
ských filmových adaptací. 

Proti prvnímu celoveèernímu Her-
zovu filmu Znamení Raka (1965) na
motivy knihy Poslední veèeøe Hany
Bìlohradské, který vypráví mj. o léka-
øích alkoholicích, doktoøi rozhoøèenì
protestovali a nebyl zakázán jen díky
intervencí dr. Charváta, vlivného øedi-
tele nemocnice, ve které se snímek
natáèel. Pak pøi�la hudební komedie
Kulhavý ïábel (1968) a po nìm ve
stejném roce Spalovaè mrtvol, film,
který Herze definitivnì zaøadil mezi
�pièku èeské kinematografii a získal
mu ocenìní i proslulost v zahranièí. 

Díky pøíznivé atmosféøe v roce
1968 se natáèení filmu podle novely
Ladislava Fukse i jeho distribuce
obe�ly bez obvyklých cenzurních zá-
sahù a sám autor se o filmu vyjádøil:

�Jediný film, který je takový, jaký
jsem ho chtìl, je Spalovaè mrtvol,
s výjimkou jedné scény. Film pùvod-
nì konèí zábìrem na hlavní postavu,
která se stává spalovaèem pro Stranu
� nikdy jsem nezmínil, �e jde o nacis-
tickou stranu, v�dycky to byla prostì
jen Strana. Pak pøi�la ruská okupace
a my udìlali del�í konec: dva zamìst-
nanci krematoria sedí v kavárnì
v Reprezentaèním domì a za oknem
projí�dìjí ruské okupaèní tanky. Nato-
èili jsme to a promítli øediteli Barran-
dova v roce 1969, který byl proti a na-

øídil vystøi�ení. Netu�ím, kam
se sekvence podìla; mo�ná ji
øeditel spálil, proto�e se bál ná-
sledkù.� K úspìchu filmu pøi-
spìl také mimoøádný herecký
výkon Rudolfa Hru�ínského
v hlavní roli a kamera Stanisla-
va Miloty.

NORMALIZACE
Na poèátku nastupující norma-
lizace se Herz naèas stahuje na
Slovensko a podle povídky
Guy de Maupassanta Mu�ka
natoèí dal�í mimoøádný (tele-
vizní) film Sladké hry minulé-
ho léta. Suverénnì re�írovaný
pøíbìh, kterému kamera Jozefa
�imonèièe dodala autentiènost
impresionistických obrazù a teh-
dy zaèínající herci Satinský, La-
sica, Debnár, Velecký a Jana

Plichtová lehkost a pøesvìdèivost, zís-
kal pøízeò divákù v mnoha zemích
a na MTF v Monte Carlu Velkou cenu
a Zlatou nymfu.

Tøetím vrcholným Herzovým dílem
tohoto období jsou pak Petrolejové lam-
py s Ivou Jan�urovou a Petrem Èepkem
v hlavních rolích. Temný pøíbìh podiv-
ného man�elství, odehrávající se na ma-
lém mìstì, vychází z nìkterých motivù
románu Jaroslava Havlíèka a dokazuje,
jak mistrnì doká�e Herz vytvoøit atmo-
sféru, v tomto pøípadì zmaru a ne�tìstí.
Kameramanem snímku byl opìt Jozef
�imonèiè.

TØICET
CELOVEÈERNÍCH FILMÙ
Herz natoèil v následujících letech je�-
tì celou øadu filmù � jeho filmografie
jich uvádí celkem tøicet.

(pokraèování na str. 15)

ZEMØEL

JURAJ HERZ
(4. 9. 1934�8. 4. 2018)

Foto archiv.



PADESÁTÝ (Emor/Behar)
Ve dvou po sobì následujících oddílech
Emor (3M 23,15�22) a Behar (25,1�13)
probírá Tóra pøíkazy týkající se poèítání
omeru, poèínaje druhým dnem Pesachu,
a pøíkazy poèítání let odpoèinku zemì
a Jovelu. V obou pøípadech se poèítá 7
krát 7 (v prvním pøípadì dnù a ve dru-
hém rokù) s poukazem na následující
den (rok), stojící mimo. Po uplynutí se-
dmého týdne, kdy napoèítáte padesátý
den, obìtujte Hospodinu mouènou obìt�
z nové mouky. Tento sváteèní den je Svá-
tek týdnù, pojmenovaný po sedmi týd-
nech dnù �avuot, jinak té� Svátek prvo-
tin a Svátek darování Tóry. 

Ve druhém pøípadì, kdy jde o odpoèi-
nek zemì, pøikazuje Tóra: Po �est let osí-
vej své pole, po �est let proøezávej svùj vi-
nohrad a sklízej svou úrodu. Sedmý rok je
v�ak �abat, zemì bude mít èas odpoèinku,
�abat Hospodinùv. Poèítej si sedm roè-
ních �abatù, sedmkrát sedm let, a kdy�
bude� mít sedm roèních �abatù, ètyøicet
devìt let, dej troubit sedmého mìsíce, de-
sátého dne mìsíce, v Den smíøení dejte
troubit na �ofar v celé va�í zemi! A po-
svìt�te padesátý rok a vyhlaste svobodu
v�em obyvatelùm té zemì, a ka�dý se vrá-
tí ke své dìdièné pùdì a ka�dý se vrátí do
své rodiny! 

Zjevná paralela mezi obìma pøíkazy
vnucuje otázku, proè byl jako zaèátek ju-
bilejního padesátého roku zvolen právì
Den smíøení? Podle talmudského traktátu
Taanit byly první desky rozbity 17. tamú-
zu, ètyøicet dní poté, co Mo�e v Den daro-
vání Tóry vystoupil k Hospodinu. Podru-
hé pak vystoupil k Hospodinu 1. elulu
a po ètyøiceti dnech pøinesl druhé desky
v Den smíøení. Pøímá souvislost Dne smí-
øení a 17. tamúzu, kdy Mo�e kvùli høíchu
zlatého telete rozbil první, nebeské desky,
je zøejmá. Neobvyklý pùst ve sváteèní
den tím dostává hlub�í smysl. Desátý den
tohoto mìsíce (ti�ri), den smíøení, budete
mít za svatou událost a budete trýznit své
du�e a obìtujete Hospodinu zápal! Toho-
to dne nesmíte konat �ádnou práci, jeliko�
je to den smíøení, jen� za vás usmíøí pøed
tváøí va�eho Boha Hospodina. Na první
pohled neodpustitelný høích, který lid
spáchal, kdy� si udìlal zlaté tele jako ná-
hra�ku za Hospodina, jen� je vyvedl
z egyptského otroctví, odèiòujeme tedy
ka�doroènì v Den smíøení.

Kdy� ale Mo�e podruhé sestupoval
z hory Sinaj, byly dvì desky onoho svìdec-
tví v Mo�eho ruce, Mo�e v�ak nevìdìl, �e
z toho, �e s ním Bùh mluvil, sr�í kù�e jeho

oblièeje svìtlem. Jak mu pøedtím Bùh øekl:
�V�echen ten lid, v jeho� nitru jsi, spatøí,
jak dìsivý je to skutek, který s tebou ko-
nám!� K tomu je v�ak tøeba dodat, �e nìco
podobného se stalo ka�dému z tìch, kdo
v den Svátku darování Tóry byli pøítomní
zjevení Bo�ího majestátu na Sinaji, kdy je
Bùh oslovil v jejich nejhlub�ím nitru prv-
ními pøíkazy Desatera: Já jsem Hospodin,
tvùj Bùh, jen� tì vyvedl z Micrajim, z do-
mova otrokù. Nedìlej si jiné bohy na mé
tváøi! To byl toti� dùvod, proè lid, vìdom
si svého høíchu, odlo�il ka�dý svou ozdobu
ze Sinaje (2M 33,6). Tóra nijak nespecifi-
kuje, co vlastnì byla tato ozdoba, ale je
zøejmé, �e to byl odraz Bo�í pøítomnosti,
podobnì jako svìtlo, vyzaøující z Mo�eho
oblièeje po jeho druhém sestupu. Zatímco
v Den smíøení jeho oblièej záøil vnitøním
svìtlem, oni Mo�eho oèekávali, zbaveni
svých ozdob. Výklad mo�ná nalézáme
v obraze spravedlivých v �ivotì olam
haba, kde podle Berachot 17a spravedliví
sedí se svými korunami na hlavách a tì�í
se ze svitu Bo�í pøítomnosti, ale i v citátu

ze Sanhedrin 10a pøed ka�dou ze sedmi
kapitol Pirke avot, které èteme o �abatech
poèítání omeru: Ka�dý v Jisraeli má podíl
na svìtì pøíchozím.

Kdy� Bùh vyzval svého slu�ebníka Mo-
�eho, aby vytesal druhé desky, øekl mu:
�Vytesej si dvì kamenné desky jako ty prvé
a napí�i (vechatavti) na ty desky ta slova,
která byla na onìch prvních deskách, které
jsi rozbil.� Podle toho vepsal Desatero do
druhých desek sám Bùh jako v prvním pøí-
padì, text Tóry v�ak øíká, �e tam byl Mo�e
s Hospodinem ètyøicet dní a ètyøicet nocí,
nejedl chléb a nepil vodu a napsal na ty
desky slova té smlouvy, onìch deset výrokù,
on, a nikoli Bùh. Odpovìï je skryta ve slo-
vì vechatavti (napí�i), v nìm� je zahrnuto
�já�, jím� se Bùh v prvním pøikázání ve-
psal do nejhlub�ího nitra ka�dého z Jisrae-
le. Jestli�e toti� do druhých desek vepsal
Desatero Mo�e, jeho lidské já bylo zajedno
s Já vìèným a Bùh tak vyryl Desatero do
kamenných desek al jedej Mo�e, Mo�eho
rukama. Svìtlo vyzaøující z jeho oblièeje
zviditelnilo �dìsivý skutek� pøítomnosti
�echiny v jeho nitru. Proto také Mo�e, aby
Bùh vysly�el jeho prosbu o smíøení s náro-
dem, který inklinoval k vnìj�ímu, materia-
lizovanému obrazu bo�ství, padl pøed Bo-
hem na svou tváø s prosbou: �Pokud jsem,
Pane, nalezl pøízeò v tvých oèích, prosím,
ké� jde ná� Pán v na�em nitru, a proto�e je
to lid tvrdo�íjný, odpust� nám na�e viny
a na�e høíchy!�

Pátráme-li po základním høíchu a vinì,
je tím snaha vyhnout se zvìdomìní bo�-
ského Já, jeho� otisk je hluboko v na�em
nitru (srdci), odkud vychází základní cha-
rakteristikou èlovìka, jí� je vìdomí sebe
sama. Je to øeèeno pøi samotném stvoøení
(1M 1,27): Bùh stvoøil èlovìka ve svém
otisku jako svou podobu.

Pøíkaz upu�tìní od práce se svìøenou
pùdou ka�dého sedmého roku v padesáti-
letém cyklu Jovelu, kdy se má v Den smí-
øení vrátit Svatá zemì do vlastnictví sku-
teèného majitele, jím� je fakticky Stvoøitel,
a ka�dý v Izraeli ke své svobodì, nabývá
na významu jako po�adavek spoleèného
vìdomí pøíkazu svobody, �e jsme vìrným
obrazem toho, kdo nám svou zemi odevz-
dal, abychom ji kultivovali, a v Den daro-
vání Tóry vtiskl ka�dému v Jisraeli otisk
svého absolutnì svobodného Já jako koru-
nu lidského bytí, lidského jáství. Jak ostat-
nì øekl Bùh Mo�emu, kdy� se mu dal po-
znat v hoøícím keøi: Budu, jím� budu.
O tom, kým budu, rozhoduji já, a Tóra je
nám vodítkem, jak se vyvarovat scestí
egoismu. EFRAIM K. SIDON
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DAR TÓRY
ve Staronové synagoze
V samém støedu Staronové synagogy
stojí vyvý�ená plo�ina, jí� se øíká bima,
místo, kde se ète z Tóry. Zadíváme-li se
na architekturu synagogy, v�imneme si
dvou mohutných sloupù, které jsou sou-
èástí bimy a dr�í nádherný kamenný
strop. Bez této podpory by se strop zøítil.

Víme, �e aèkoli synagogu stavìli krá-
lov�tí kameníci, vynalo�ilo se velké úsi-
lí na to, aby budova vyhovovala po�a-
davkùm �idovského zákona.

Blí�í se svátek �avuot, jen� pøipadá na
�estý den sivanu a vrcholí jím sedmitý-
denní období poèítání omeru. Samotné
jméno �avuot znamená týdny, ve smyslu
týdny oèekávání. Èeho? Svátek pøipomí-
ná nejvýznamnìj�í zku�enost v �idovské
historii � darování Tóry na Sinaji. Pøed
tøemi tisíci let se shromá�dil celý národ
a byl svìdkem tohoto daru, jej� nám vì-
noval Hospodin. Kdy� lidé obklopili horu
Sinaj, V�emohoucí promluvil z hoøícího
keøe a naøídil, aby dodr�ovali deset pøiká-
zání vepsaných do kamenných desek.

Tato událost je úhelným kamenem �i-
dovské víry, a je jedineèná. V jiných ná-
bo�enstvích se zjevení uskuteènilo pøed
jednotlivcem a ten je pøedal ostatním.
Na Sinaji událost vidìl celý národ. Ar-
chitektura Staronové synagogy o tomto
základu �idovské víry vypovídá. Bima
stojí uprostøed, je obklopena sedadly
smìøujícími k ní. Pøipomíná to Izraelity,
kteøí stanovali kolem hory Sinaj. 

V 19. století se toto uspoøádání zmìnilo,
bima u� nestála uprostøed prostoru templu,
ale u východní zdi jako v divadle nebo
v biografu. Takto je postavena ve �panìl-
ské nebo v Jeruzalémské synagoze. Sedad-
la stojí v øadách a smìøují k bimì, co� u�
tradiènímu ritu i vìrnému dodr�ení my�-
lenky zjevení na Sinaji neodpovídá.

Základní ideje Tóry darované na
Sinaji � monoteismus, spravedlnost,
odpovìdnost � se staly morálním princi-
pem západní civilizace. 

Je nutné, abychom jim zùstali vìrni
i my a nemìnili je podle dobové módy.
Midra�ická tradice popisuje, jak v oèe-
kávání Tóry celá hora Sinaj náhle roz-
kvetla. A nádherná výzdoba bimy ve
Staronové pøi �avuot to pøipomíná. Pøi
pohledu na ni bychom si mìli pøedstavit
onen den na Sinaji, pøi pohledu na slou-
py si uvìdomit, �e bez pilíøù uèení Tóry
by se zhroutil celý svìt.

BRYAN WOOD,
kantor Staronové synagogy
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � kvìten 2018 � ijar/sivan 5778

Staronová synagoga
3. 5. ètvrtek LAG BAOMER
4. 5. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
5. 5. sobota EMOR 3M 21,1�24,23

hf: Ez 44,15�31
mincha perek 4 18.55 hodin
konec �abatu 21.24 hodin

11. 5. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
12. 5. sobota BEHAR-BECHUKOTAJ 3M 25,1�27,34

hf: Jr 16,19�17,14
mincha perek 5 20.05 hodin
konec �abatu 21.36 hodin

13. 5. nedìle DEN JERUZALÉMA
15. 5. pondìlí Ro� chode� sivan
18. 5. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
19. 5. sobota BAMIDBAR 4M 1,1�4,20

hf: Oz 2,1�22
mincha perek 6 20.20 hodin
konec �abatu, pøedveèer �avuot 21.49 hodin

20. 5. nedìle 1. den �AVUOT
21. 5. pondìlí 2. den �AVUOT

MEGILAT RUT
MAZKIR 11.00 hodin

25. 5. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
26. 5. sobota NASO 4M 4,21�7,89

hf: Sd 13,12�25
mincha perek 1 20.30 hodin
konec �abatu 22.00 hodin

1. 6. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
2. 6. sobota BEHAALOTCHA 4M 8,1�12,16

hf: Za 2,14�4,7
mincha perek 2 20.40 hodin
konec �abatu 22.11 hodin

V sobotu a svátcích �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.

Veèerní bohoslu�by se zde konají 4. 5. v 19.30 a 19. 5. v 19.30 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslu�by nekonají.

V pondìlí 21. 5. ranní bohoslu�ba v 8.50, mazkir v 10.45.

Bejt Simcha
V sobotu 12. kvìtna od 10.30 hodin probìhne ranní �abatová bohoslu�ba.

V nedìli 20. kvìtna od 18 hodin probìhne oslava svátku �avuot.
Rodinná bohoslu�ba � kabalat �abat pro dìti i dospìlé 

se koná v pátek 25. kvìtna od 18.30 hodin.
Kabalat �abat ka�dý pátek od 18.30 hodin.



RNDr. ZBYNÌK PETRÁÈEK (nar. 1959
v Praze) vystudoval v letech 1978�1983
geografii na Pøírodovìdecké fakultì UK
v Praze. Pøed listopadem 1989 byl signa-
táøem Hnutí za obèanskou svobodu, po-
depsal Chartu 77, pøispíval do sami-
zdatového tisku, pùsobil jako redaktor
magazínu Revolver Revue a novin Sport.
Byl u zrodu týdeníku Respekt, v letech
1990�2007 v nìm pracoval jako komen-
tátor a vedoucí zahranièní rubriky, v le-
tech 1990�2001 byl zástupcem �éfredak-
tora. Od roku 2007 je komentátorem
deníku Lidové noviny, od roku 1997 pí�e
mìsíèní komentáøe pro Rch.

Spoleènì s Jaroslavem Jírù a Janem Jù-
nem získal Cenu Ferdinanda Peroutky za
rok 1999. Je pova�ován za jednoho z nej-
systematiètìj�ích a nejlépe informovaných
pozorovatelù a komentátorù dìní v Izraeli.

Zbyòku, v jaké kondici se nachází
èerstvý sedmdesátník a s jakými in-
terními problémy se musí potýkat?
Tak to je otázka spí�e pro premiéra Ne-
tanjahua, který bude èerstvým sedmde-
sátníkem za rok. Ale vá�nì, s tou kondi-
cí zále�í hlavnì na úhlu pohledu. Na
tom, zda èlovìk tu perspektivu sestavuje
sám podle rùzných kritérií vèetnì èísel,
nebo zda si do ní spí�e promítá nìjaké
vlastní nostalgie, ideové èi osobní fa-
nou�kovství a pøedpojatosti.

Podle èísel � ekonomických, demo-
grafických, vìdecko-technických, poètu
patentù a tak dále � je na tom Izrael vel-
mi dobøe. Zaøadil se mezi svìtovou
�pièku, je èlenem Organizace pro hos-
podáøskou spolupráci a rozvoj (OECD,
35 nejvyspìlej�ích západnì ukotvených
státù svìta). V oborech, jako jsou infor-
maèní technologie, patøí k úplné �pièce.

Ale pomìøuje-li se to nìèím, jako je no-
stalgie, mù�e to vyznít jinak. Izrael u� ne-
patøí k zemím, jim� západní svìt morálnì
fandil jako slab�ímu proti silnìj�ím. Není
v pozici toho, kdo si jako malá zemièka
s milionem èi dvìma miliony obyvatel
musel zajistit pøe�ití dùvtipem, morálkou
èi intelektuálními výkony. V pozici zemiè-
ky, její� lídøi pak dostali Nobelovu cenu
míru za odvahu pro experiment se státem
pro Palestince. Zpìtnì ta doba mù�e na
leckoho pùsobit jako ztracený ráj. Dne�ní
establishment se experimentùm vyhýbá.
Skonèila éra, kdy v politice soupeøily silné

osobnosti a strany levice a jejich protìj�ky
z pravice. V tomto smyslu pùsobí dne�ní
izraelská kondice jako spí�e mdlá a inte-
lektuálnì neinspirativní.

Je samozøejmì otázka, kolik volièù chce
Izrael jako morální �svìtlo národùm� �
s tím, �e to pøiná�í rizika. A kolika je bli��í
pozice �svìtla národùm� na poli informaè-
ních technologií, genetiky, umìlé inteli-
gence a podobnì � s tím, �e na poli bez-

peènosti se riskovat nebude. Co se týèe
naléhavosti interních problémù, mìøítkem
mù�e být síla politických demonstrací.
Doby, kdy za války v Libanonu demon-
strovalo proti Arielu �aronovi 400 tisíc
lidí, desetina celé populace, jsou dávno
pryè. Dnes se proti vládì masivnì nede-
monstruje, co� patøí k odpovìdi na otázku
interních problémù i kondice státu.

Hodnì se mluví o tom, �e izraelská
spoleènost je velmi rozdìlená na mik-
rokosmy èi názorové bubliny. Stej-
ným problémem v�ak trpí i spoleènos-
ti v Evropì èi USA. Do jaké míry jsou
izraelské �bubliny� jedineèné?
V hledání jedineènosti jsem dost skeptic-
ký. Já vidím spí�e podobnosti a pokládám
to za jednu z velmi neblahých stránek glo-
balizace. Staèí se podívat, jak se chovají
party tìch, kteøí se pokládají za politicky
pora�ené. Prakticky si nedoká�ou pøipus-
tit, �e ten �Démon� � at�u� se jmenuje Do-
nald Trump, Milo� Zeman, Viktor Orbán
èi Benjamin Netanjahu � mohl vyhrát fé-
rovì, nebot�to chtìla vìt�ina volièù. Radìji
hledají vinu tu v �cinknutých� volbách, tu

v ruských hackerech, tu ve vlivu propa-
gandy, fake news èi ideodiverzních cent-
rál. Jestli se Izrael nìjak odli�uje, tak snad
pouze v tomto. Jsou tam aféry s nelegál-
ním financováním volebních kampaní, ale
je�tì jsem nezaznamenal, �e by nìkdo po-
rá�ku svádìl na zahranièní propagandu.

Jen�e to hlavní mi pøipadá spoleèné.
Pora�ení se sna�í hledat èi konstruovat
nìjakého Antitrumpa, Antizemana, Anti-
orbána èi Antibibiho. Ale èím víc se o to
sna�í, tím víc pak autentický Trump, Ze-
man, Orbán èi Bibi vítìzí, tím víc posiluje
své ego a tím víc pøivádìjí k �ílenství sou-
peøící tábor. Dobøe se to ukazuje v tradiè-
ních médiích, která si prostì odmítají pøi-
pustit, �e Démon vyhraje èi odolá. Kdy�
se Milo� Zeman zamotá do smy�leného
Peroutkova výroku èi na Benjamina Ne-
tanjahua prasknou nìjaké �dáreèky�, no-
viny mají okam�itì jasno, �e je hotovo,
a málem pí�í politické nekrology. Pùsobí
pak bizarnì, �e i renomovaný Ha�arec,
který jinak pøiná�í promy�lené analýzy
dìní u Palestincù èi v Sýrii, v pøípadì Bi-
biho bez rozmyslu spustí na webu �count-
down�, jeho odpoèítávání, i kdy� je zøej-
mé, �e Bibi to ustojí. V tomhle tématu
noviny prostì uvízly v bublinì, která
musí fandit sama sobì a potvrzovat samu
sebe, a nemohou jinak.

Zlep�uje se vztah mezi sekulární
a ultraortodoxní spoleèností? Nebo se
propast naopak prohlubuje?
Na tohle musí odpovídat nìkdo místní,
a ani to samo o sobì nestaèí. Musí být
místní a je�tì s empatií pøekonávající
pøedsudeèné my�lení.

Já mohu zmínit, a to je�tì jen zprostøed-
kovanì, jiný, ale mo�ná dùle�itìj�í feno-
mén � radikální nábo�enské sionisty. Patøí
k podhoubí osadnického hnutí na Západ-
ním bøehu Jordánu, nevymykají se svým
vzhledem tak jako charedim, navenek de
facto splývají s bì�nou státotvornou popu-
lací, pøitom jsou schopni mìnit spoleènost
k obrazu svému. Utkvìlo mi, co o nich
psal novináø Chagaj Segal: právì z tohoto
názorového tábora pochází na 40 procent
frekventantù dùstojnických kurzù v armá-
dì. Co� je zásadní pøelom oproti dobì, kdy
dùstojnický sbor tvoøili lidé pùvodem z ki-
bucù a mo�avù, jak tomu bývalo døíve.

A ve vzduchu je je�tì jeden problém.
Generace dìtí tìchto osadníkù tvoøí ty,
kterým se øíká givonim (mláde� z kopcù).
Jsou to mesianisté zakládající na kopcích
v teritoriích ilegální osady z karavanù.
Neuznávají Stát Izrael, leè nárokují si
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jeho ochranu. Nìkdy dokonce napadají
kamením armádu. Bude je stát pova�ovat
za významnou hrozbu? To je otázka za-
tím okrajová, ale mù�e získat na brizanci.

Velkým tématem je Bibi Netanjahu.
Co pro Izrael znamená a existuje nì-
kdo, kdo by ho mohl nahradit?
Tady se opìt vracíme k názorovým bubli-
nám. Nìkdo odpoví tak, �e Netanjahuova
éra umrtvila politický a vùbec veøejný dis-
kurz v zemi. �e je to ne�tìstí pro Izrael
i pro �idovskou tradici jako takovou a po-
trvá dlouho, ne� se z toho spoleènost
vzpamatuje. Fanou�ek opaèného tábora
naopak pøipomene, �e Izrael za�il po dlou-
hé dobì situaci, kdy Netanjahu po volbách
sestavil vládu a ta vydr�ela po celý man-
dát. Leckomu to mù�e pøijít jako banalita,
ale v zemi, kde se vlády, koalice a vládní
establishmenty støídaly rychleji, ne� byly
schopné uskuteèòovat jiné ne� bezpeè-
nostní programy, a kde se hrozba pøedèas-
nými volbami ozývala ka�dý rok, má i tak
banální symbolika svùj význam.

A jsme-li u� u tìch bublin, zmíním je�-
tì jeden moment. Kdy� hledám zajímavý
pohled pokud mo�no nezatí�ený táboro-
vým fandìním, èasto uspìju u lidí s od-
stupem. Tedy napøíklad u Izraelcù �ijících
v Americe, ale sledujících domov, nebo
u Amerièanù, kteøí v Izraeli pùsobí èi tam
jezdí. Mezi nì patøí � z Rch u� známí �
Josi Klein Halevi, Bret Stephens nebo
David Brooks. Pí�í tak, �e vytìsòují detai-
ly dùle�ité pro bì�ný politický provoz
v Izraeli, a zmiòují to podstatné.

Halevi srovnává rok 1992, kdy se de-
monstrovalo za prolomení vztahu k Pales-
tincùm, a dne�ek, kdy se velké protivládní
protesty nekonají. Brookse mám rád u�
proto, �e i kdy� se na stránkách The New
York Times prohla�uje za antitrumpovce,
v�dy uva�uje, kde �my� � tedy antitrum-
povci � dìláme chybu. Netanjahua nehod-
notí jako Démona, ale jako mu�e obezøet-
nosti. Jako toho, kdo si uvìdomuje situaci
zemì, v ní� hloubky pádù bývají vìt�í ne�
vý�ky vzestupù, proto i ceny za omyl bý-
vají vìt�í ne� eventuální zisky z úspìchù.
A co se týèe náhrady za Bibiho, k tomu
jsem nedávno citoval Stephense té� z The
New York Times. Podle nìj Izraelci vìdí, �e
dlouhodobì je oddìlení od Palestincù ne-
vyhnutelné, ale nyní je mír s nimi nemo�-
ný. Tak�e at� u� bude Bibiho nástupcem
kdokoli, v této politice bude muset pokra-
èovat, tvrdí Stephens. A já se k nìmu pøi-
pojím, proto�e on do toho jako bývalý �éf-
redaktor Jerusalem Postu vidí líp, �e.

Novináøùm se vytýká, �e je zajímají
jen zprávy �patné. Jaké hlavní dobré
zprávy byste z posledních, dejme
tomu, dvaceti let zdùraznil?
No, tak první, co èlovìka napadne, vy-
znívá trochu cynicky. A sice, �e dobrou
zprávou je u� to, �e kdy� média infor-
mují o teroru, první asociací u� dlouho
není Izrael. Jsou ale samozøejmì i reál-
nìj�í dobré zprávy, ale ty u� tak atrak-
tivní nejsou. Tøeba �e Izrael je v OECD,
�e je svìtovým lídrem v hospodaøení
s vodou, její recyklaci, odsolování moø-
ské a podobnì, �e z dovozce energetic-
kých surovin se stává i jejich vývozcem
(zemní plyn), �e se s plnou parou pustil
do modernizace �eleznic�

Co v souèasné dobì ohro�uje Izrael
nejvíce zvenèí?
Zøejmì stále se prohlubující dùsledky
arabského jara. Ne pøímé násilí, s tím u�
mìl Izrael zku�enost døíve tøeba skrze Ha-
más. Ale v posledních letech nastaly �tek-
tonické pohyby� v celých donedávna sta-
bilních státech. Ze Sýrie nehrozí ani tak
d�ihádisté jako spí�e fakt, �e si tam Írán
systematicky buduje opìrné body a podpo-
ruje �íitské milice typu Hizballáhu.

Mìní se nìjak vztah k Izraeli na sa-
motném Blízkém východì?
Ten se mìní podstatnì � s tím, jak se
mìní úhel pohledu arabských zemí.
Kdy� zaèaly zji�t�ovat, �e rizikem èíslo
jedna jsou pro nì d�ihádisté, �íitské mi-
lice nebo íránské ambice, do�lo jim, �e
Izrael je na jejich �ebøíèku hrozeb pod-
statnì ní�e. Proto se dìjí takové døíve
nepøedstavitelné vìci, jako je výmìna
zpravodajských informací mezi Izrae-
lem a Saúdskou Arábií nebo fakt, �e Sa-
údové pøes svùj vzdu�ný prostor pou�tì-
jí letadla míøící do Izraele.

A jakým smìrem se vyvíjí vztah k Iz-
raeli ze strany Evropy � a Ruska?
Ze strany EU to bývá takové obojaké.
Slovnì se zdùrazòuje spojenectví. Auten-
ticky to vyznívá z pochopitelných dùvodù
hlavnì z Nìmecka. Právì pøed deseti lety
vystoupila v Knesetu kancléøka Merkelová
a zcela jasnì prohlásila, �e bezpeènost Iz-
raele patøí ke státnímu zájmu Nìmecka.
Ale pod touto oficiální rovinou se nyní ob-
jevují rùzné my�lenkové proudy zvlá�tní-
ho ra�ení. Pro jisté pokrokáøe, kteøí vidí
ztìlesnìní zla v pravicovosti jako takové,
je Izrael reprezentantem �pravicového po-
pulismu�. A èím více je v EU vèetnì

Nìmecka muslimù, tím více je tam záro-
veò lidí, kteøí nepocit�ují vùèi Izraeli ani
vinu, ani pocit odpovìdnosti za ni. Naopak
si pøipadají jako obìti Izraelcù, ba �idù vù-
bec a dávají to nevybíravì najevo. Kam a�
tento vývoj povede, je tì�ké dohlédnout.

Ve srovnání s tím je vztah k Rusku racio-
nálnìj�í. Netanjahu nemá problém s Puti-
nem komunikovat a domlouvat se, aby pøe-
de�el vzájemným kiksùm v Sýrii. Také se
dosud nestalo nìco takového, jako kdy�
Turci sestøelili ruské vojenské letadlo. Ale
emoce, nato� spojenectví v tom vztahu ne-
jsou. Ve zkratce: Rusové nechají Írán stavìt
v Sýrii své základny a Izrael nechají tyto
základny v pøípadì potøeby bombardovat.

Existuje na svìtì stát �ijící v podobných
podmínkách a podobnì �na oèích�?
Asi ne, ale s tím se nic nenadìlá a trvá to
u� sedmdesát let. Ostatnì i proto má OSN
dvì agentury pro uprchlíky � jednu pro
Palestince a druhou pro �zbytek svìta�.

V dobì kulatých výroèí se hodnì mlu-
ví o èeskoslovensko-èesko-izraelských
vztazích a o jejich podobnosti. Mohl
byste tyto podobnosti shrnout, ale
zmínit také rozdíly (v historickém vý-
voji, spoleènosti)?
To je fakt dolo�ený v mnoha rovinách.
Svou roli tu hraje i to, �e �idù bylo v èes-
kých zemích relativnì málo, tak�e ani ne-
mohly vzniknout takové tenze jako tøeba
v Polsku. A pak i to, �e nejhor�í doba pøi�la
s nacistickou okupací, kdy odpovìdnost
padala na Nìmecko, zatímco etniètí Èe�i
i �idé se cítili jako obìti, aè s rùznou mírou
ohro�ení. Ale nebyla tu domácí vyslovenì
pachatelská odpovìdnost v tom smyslu, jak
se vyèítá tøeba Slovensku nebo i vichistické
Francii. Dokonce ani antisemitské rysy
procesu se Slánským nedokázaly pøehlu�it
legendu masarykovského Èeskosloven-
ska, které bylo vstøícné vùèi �idùm pøed
válkou i vùèi Izraeli pøi válce za nezá-
vislost v roce 1948.

A to se táhne a� dodnes. Pro ilustraci:
Kdy� se v nìjaké zemi EU konají volby,
které mají ustavit nový vládní establish-
ment, v Jeruzalémì se spekuluje, zda ten
establishment bude vùèi Izraeli vstøícný,
èi pøísný. Ale v èeském pøípadì se moc
spekulovat nemusí. Vyjde to nastejno, at�
vyhraje pravice, levice èi nìkdo jiný. Za
ètvrtstoletí samostatného Èeska tu vznik-
lo dost vlád, na které se z rùzných dùvodù
nadávalo, ale nikdy tu nevznikla vláda,
která by nebyla více èi ménì vstøícná
k Izraeli.                (pokraèování na str. 11)
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Sedmdesát let od svého vzniku neøe�í Izrael
jen domácí problémy, vleklý konfliktní stav
s Palestinci a výhrù�ky vyhlazením ze stra-
ny Íránu; zhruba od poèátku tisíciletí
a v souvislosti s druhou intifádou sílí tak-
zvaný nový antisemitismus, zamìøený na
systematickou kritiku Státu Izrael, je� pøe-
chází èasto v proti�idovství. (K urèení pova-
hy textu èi projevu se doporuèuje pou�ít test
tøí D, tedy podrobit ho analýze, zda je v nìm
Izrael démonizován, jeho právo na existenci
delegitimizováno a zda v rámci kritiky není
pou�ito jiné mìøítko, ne� by bylo u�ito pro
jinou zemi, tedy dvojí metr.) Nový antise-
mitismus je nejsilnìj�í v muslimských ze-
mích, ale také v øadách americké a západo-
evropské levice, v jejích médiích a na
univerzitních kampusech. V Evropì v nìm
v souèasné dobì vynikají �pièky britské La-
bour Party. Jeliko� se nedávno vyhrotilo
dlouhotrvající napìtí mezi vùdcem brit-
ských labouristù Jeremym Corbynem
a místním �idovským spoleèenstvím, za-
mìøme se na britskou levici podrobnìji. Ne-
bezpeèné a záludné teze, které vyznává, se
neli�í od jejích kolegù v jiných zemích � jen
je o nich teï více sly�et. 

�NA�E STRANA�
Britská Labour Party (LP) je strana s dlou-
hou tradicí èlenù a pøíznivcù z øad men�in,
její snaha o sociální spravedlnost lákala �i-
dovské Brity, pova�ovali ji za �svou� stra-
nu. Labouristé podporovali sionismus,
roku 1948 to byla právì labouristická vlá-
da, která bez problémù uznala zrod izrael-
ského státu, a ve�kerá britská legislativa,
týkající se boje s rasovou diskriminací,
vznikla v obdobích, kdy vládli labouristé.
O to více �idovské èleny a pøíznivce La-
bour Party bolí trend, který ve stranì vý-
raznì sílí od zvolení Jeremyho Corbyna do
èela strany na podzim roku 2015. Pøipo-
meòme, �e samo jeho zvolení bylo velké
pøekvapení, nebot�Corbyn byl pova�ován
za outsidera, za pøíli� levicového pro øado-
vé volièe LP a svou kandidaturu oznámil
pozdì. �ikovným marketingem a nesplni-
telnými sliby o zlep�ení �ivotních podmí-
nek mladých v�ak dokázal pøitáhnout øadu
nových volièù, kteøí hromadnì vstoupili
do strany jen proto, aby ho volili; podpoøi-
ly ho i odbory. Jak napsal novináø Jonathan
Freedland, �díky Corbynovi LP posiluje,
nebot� pøitahuje mnoho levièákù, kteøí ji
v minulosti odmítali, nebo by do ní ani ne-

byli pøijati. Mezi nimi je øada lidí, kteøí ne-
návidí �idy.� Ve strategii nesplnitelných
slibù Corbyn pokraèuje: slibuje napøíklad
hromadnou dopravu pro lidi pod 25 let
zdarma. Dochází tak k paradoxnímu úka-
zu, �e aèkoli je protievropský a podporuje
odchod Británie z Evropské unie, mají ho
v oblibì mlad�í roèníky, tedy ti, kdo brexit
neschvalují.

PROBLEMATICKÁ MINULOST
Po Corbynovì zvolení se brit�tí �idé, libe-
rální demokraté, ale i øada samotných èlenù
Labour Party zdìsili � Corbyn se mezi za-
svìcenými rozhodnì netì�il povìsti serióz-
ního a zodpovìdného politika, spí�e ponì-
kud výstøedního rebela. Narodil se roku
1949, nedokonèil univerzitní studia, v 17 le-
tech vstoupil do Labour Party, která se stala
jeho �ivotem i �ivobytím. V roce 1974 byl
zvolen zastupitelem v londýnském obvodu
Haringey, kde zasedal a� do roku 1983, kdy

se stal poslancem za obvod Islington North
a èlenem parlamentní skupiny pøedstavující
levicové køídlo LP. Anga�oval se proti válce
v Iráku, proti jihoafrickému apartheidu, stal
se èlenem øady odborù a organizace Amne-
sty International. Vybíral si problematické
favority, které spojovala protizápadní, proti-
izraelská a proruská orientace: vyjádøil pod-
poru Fidelu Castrovi a Hugu Chávezovi;
hájil èleny Irské republikánské armády i or-
ganizace Hamás a Hizballáh (které nazval
svými pøáteli); léta podporoval propales-
tinskou skupinu v èele s popíraèem �oa
Paulem Eisenem (skupinu, kterou i sami
propalestin�tí aktivisté pova�ují za proble-
matickou); byl èlenem antisemitských

propalestinských facebookových skupin.
Ve�kerou tuto zátì� si pøinesl do funkce
vùdce britské opozice, a jak se ukázalo, ne-
hodlal se s ní nijak vypoøádat. Naopak:
v Labour Party se pod jeho vedením a s pøí-
livem nových èlenù dostal ke slovu jak kla-
sický antisemitismus, tak proti�idovství
spojené s kritikou Izraele. Na sociálních sí-
tích èlenù padaly urá�ky typu ��idé mají
dlouhé nosy�, Izrael je �utlaèovatel�, který
�se zøejmì uèil od Hitlera�, docházelo
k urá�kám �idù ve studentských labouris-
tických skupinách. Pøípadem sám pro sebe
je bývalý londýnský starosta, �rudý Ken�
Livingstone: ten se zase nechal sly�et svým
výkladem systematického vyvra�dìní ev-
ropských �idù, a sice �e �ne� se Hitler
zbláznil� a zahájil holokaust, podporoval si-
onismus. V nedávné televizní debatì vy-
stoupil Livingstone na téma, jak �je vyu�í-
ván holokaust k utlaèování druhých�.

Euan Philipps, spoluzakladatel skupiny
Labour proti antisemitismu (tvoøené zhru-
ba 1200 bývalými i souèasnými èleny LP,
s �idovskými koøeny i bez nich) mluví
o dùvodech, proè rezignoval na svùj post

pøedsedy místní organizace LP. Hovoøí
o �institucionalizaci� antisemitismu ve
stranì, která se projevuje nepøátelskou pro-
ti�idovskou atmosférou na stranických
sjezdech, pøi nich� úèastníci tleskají antise-
mitským nará�kám a nechybìjí tam proje-
vy zpochybòující holokaust. 

Nejkøiklavìj�í pøípady byly po velkém
nátlaku potrestány pozastavením èlenství;
èlenùm pak bylo v rámci velmi uhlazené
a v podstatì nic neøíkající zprávy o stavu
strany doporuèeno upustit od rasistických
a antisemitských projevù. V lednu 2018
Corbyn pøeorganizoval orgán, jen� má ve
stranì mj. dohlí�et na disciplínu tak, �e do
nìj dosadil své lidi. Sám proti antisemitis-
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MÁME TOHO DOST
Brit�tí �idé versus Jeremy Corbyn

Jeremy Corbyn pøi jedné z protiizraelských demonstrací. Foto archiv.



VÌSTNÍK 5/2018 9

mu ve vlastních øadách nikdy veøejnì ne-
vystoupil a jasnì a otevøenì se od nìj nedi-
stancoval.

V souvislosti s touto Corbynovou �pasi-
vitou� je tøeba zmínit jedno dùle�ité jmé-
no, a sice mu�e, který patøí ke Corbyno-
vým nejbli��ím spolupracovníkùm, jeho
spøíznìnce volbou pøátel i nepøátel � novi-
náøe Seamuse Milnea.

SEAMUS MILNE
Seamus Milne se stal po Corbynovì voleb-
ním vítìzství stranickým øeditelem pro ko-

munikaci a strategii. Narodil se roku 1958,
vystudoval filosofii, ekonomii a politologii
v Oxfordu, poté se stal obchodním mana-
�erem listu Straight Left, mìsíèníku, který
od roku 1979 vydávala prosovìtsky orien-
tovaná èást britské komunistické strany.
Sám Milne v komunistické stranì nebyl,
je v�ak (stejnì jako Corbyn) pova�ován za
pøíslu�níka krajnì levicového køídla labou-
ristù. Z komunistických novin pøe�el do li-
stu The Economist a roku 1984 zamíøil do
deníku The Guardian, v letech 2001�2007
vedl rubriku komentáøù. V Guardianu pù-
sobil a� do roku 2015. Bìhem své komen-
tátorské éry se profiloval jako velký kritik
USA, Západu a Izraele.

Do�el tak daleko, �e o útoku z 11. záøí
2001 napsal, �e si ho USA zpùsobily samy
svou politikou na Blízkém východì; a za
ruskou invazí na Krymu a východní Ukra-
jinu vidìl ruskou (a zøejmì zcela oprávnì-
nou) reakci na to, �e ukrajinský premiér
Jaceòuk mìl po�ádat NATO, aby se Ukra-
jina stala jejím èlenem. Milneova charak-
teristika NATO je vùbec zajímavá, citujme
z komentáøe k válce na Ukrajinì (viz Far
from keeping the peace, NATO is a threat
to it, 3. 9. 2014): �Namísto toho, aby udr-
�ovala mír, Severoatlantická aliance byla
pøíèinou eskalujícího napìtí a války. Tak to

bylo v�dycky od chvíle, kdy byla NATO
roku 1949, na vrcholu studené války, �est
let pøed vznikem Var�avské smlouvy, zalo-
�ena, údajnì jako obranná dohoda proti so-
vìtské hrozbì. Èasto se tvrdí, �e Aliance
udr�ela 40 let mír v Evropì, ve skuteènosti
v�ak neexistuje nejmen�í dùkaz, �e by So-
vìtský svaz kdy zamý�lel útoèit.� O rus-
kých tancích v Maïarsku, v Praze èi
v Afghánistánu Milne taktnì mlèí.

V komentáøi psaném v dobì války
v Gaze v létì 2014 úètuje mj. s Balfourovou
deklarací (z oslavy k jejímu 100. výroèí se

Corbyn ostatnì omlu-
vil) a prohla�uje: �Pro-
to�e dohoda z Osla
z poèátku devadesá-
tých let nedokázala vy-
tvoøit palestinský stát
na Západním bøehu
a v Gaze, jak mìla ur-
èeno, Izrael koloni-
zoval, bombardoval
a opakovanì vpadával
na palestinská území,
která ilegálnì okupuje
(spolu se Sýrií a Liba-
nonem): v letech 2002,
2006, 2008 a 2012.
Ospravedlnìní je v�dy

toté�: zajistit bezpeènost okupanta pøed od-
porem okupovaného a blokádou uzavøené-
ho obyvatelstva.� Milne samozøejmì ne-
uvádí �ádný kontext tìchto �vpádù�: jinak
by musel mnohé dodat. Tøeba to, �e hned
k první �izraelské agresi�, kterou zmiòuje,
operaci Obranný �tít v dubnu 2002, do�lo
po osmnácti mìsících krvavé palestinské in-
tifády, dlouhé øadì sebevra�edných pumo-
vých atentátù namíøených proti izraelskému
civilnímu obyvatelstvu (mezi obìt�mi byly
i dìti) a výstrahách palestinské samosprávì.
Teze, �e bránit se mohou jen obyvatelé
Gazy, ale nikoli Izrael, na který rakety
z Gazy padají, patøí k úhelným kamenùm
Milneových textù. Roku 2012 napsal:
�Obyvatelé Gazy jsou okupovaným náro-
dem a mají právo na odpor, vèetnì ozbroje-
né síly (ale bez civilních cílù).� Rakety
z Gazy létají ale pøedev�ím na civilisty,
a není mo�né, �e to Milne neví. V jeho slov-
níku se také objevují slova �rezistence� jako
�historický pokrok�, co� je odpor proti �im-
perialistickým silám� USA a západních
spojencù v Iráku a Afghánistánu; a �kata-
strojka�, která nastala po rozpadu Sovìtské-
ho svazu v dùsledku Gorbaèovovy pere-
strojky. Corbynovým hlavním poradcem je
tedy bezskrupulózní obhájce totalitárních
re�imù a demagog.

Naposledy mohli jeho vliv na Corbyna
Anglièané �ocenit� nedávno, po útoku
nervovým jedem na bývalého agenta Skri-
pala. Zatímco premiérka Mayová (spolu
s dal�ími evropskými pøedstaviteli) útok
odsoudila jako ruskou agresi proti brit-
ským obèanùm, Corbyn po�adoval �spo-
lehlivý dùkaz� a �dialog s ruskou stra-
nou�, tak�e jeho vlastní spolustraníci
a kolegové ve snìmovnì museli své pro-
hlá�ení na podporu premiérky vydat bez
jeho podpisu.

DEMONSTRACE
�ENOUGH IS ENOUGH�
Koncem bøezna, tedy 2,5 roku po Corby-
novì zvolení, po mnoha pøípadech, kdy na
upozornìní na problémy Corbyn nereago-
val nebo reagoval jen jejich �zametáním
pod koberec�, se brit�tí �idé rozhodli dát
své znepokojení najevo razantnìji a vy�li
do ulic. Poslední kapkou byl fakt, �e Cor-
byn hájil antisemitské graffiti na zdi ve vý-
chodním Londýnì (prohlásil, �e na zbì�ný
pohled si nièeho nepatøièného nev�iml).
Teprve pak, po veøejné ostudì, demonstraci
na Parliament Square pod heslem �Máme
toho dost�, jí� se zúèastnilo na 1500 lidí,
pravil, �e mu je �upøímnì líto� bolesti zpù-
sobené �hnízdy antisemitismu� v Labour
Party. Dodal, �e jako celek v�ak labouristé
antisemitismus zavrhují, a prohlásil: �Jas-
nì øíkám, �e nebudu tolerovat �ádný druh
antisemitismu, který existuje v na�em hnu-
tí nebo kolem nìj.� 

V rozhovoru pro list Jewish News, kte-
rý se konal nìkolik dní po demonstraci,
Corbyn opakovanì uji�t�oval redaktora
o svém odhodlání bojovat s rasismem
a antisemitismem. Na otázku, jak je mo�-
né, �e nazval �respektovaným obèanem�
Ráida Saláha, palestinského �ejka, který
byl v Británii obvinìn z toho, �e �íøí na-
øèení z rituální vra�dy, a pozval ho na èaj
do parlamentu, odpovìdìl, �e ho vnímá
�jako dùle�itou postavu izraelsko-pales-
tinského spoleèenství� a �e spolu probíra-
li �mo�nosti míru a dvoustátního øe�ení
blízkovýchodní krize�. V podobném
úhybném duchu se nesly dal�í odpovìdi,
tak�e není divu, �e ètenáøi mohli nabýt
dojmu, �e Corbyn sice �umí mluvit�, ale
nemluví upøímnì. 

PESACH S JEWDAS
Týden po rozhovoru se �éf Labour Party
zúèastnil pesachového sederu. Bylo to po-
prvé, kdy na nìjakou �idovskou oslavu
pøi�el. Jen�e � z mo�ných londýnských ko-
munit pøijal pozvání od spoleèenství s ná-

�Máme toho dost!� Bøeznová demonstrace v Londýnì. Foto archiv.
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zvem Jewdas. U Corbynova výbìru se za-
stavme, proto�e o mnohém vypovídá. 

Jedná se o skupinu, kterou lze charakte-
rizovat jako �idovské anarchisty. Jejích
akcí se úèastní hlavnì mladí radikální levi-
covì, protimonarchisticky a protiizraelsky
orientovaní �idé, kteøí stojí v opozici proti
oficiálnímu �idovskému establishmentu,
tedy �idovským zastøe�ujícím organiza-
cím, jako je Board of Deputies (který pos-
mì�nì nazývají Bored of Deputies) a Je-
wish Leadership Council. Jewdas pùsobí
od roku 2006, její èlenové zprvu organizo-
vali celkem vtipné recesistické kulturní
akce v East Endu, postupnì se jejich akce
zamìøily politiètìji: na podporu muslim-
ských imigrantù, ale souèasnì se èím dál
ostøeji vymezovaly proti Izraeli. Na svých
webových stránkách napøíklad hlásají �od-
danost idejím mezinárodní spravedlnosti
spí� ne� kmenové pøíslu�nosti�, pøièem�
kmenovou pøíslu�ností se dozajista myslí
�idovství èi sounále�itost s Izraelem (ale to
snad není s idejemi mezinárodní spravedl-
nosti v rozporu?). Tvrdí té�, �e se jim jed-

ná o kritiku Izraele bez antisemitismu a na
webu má Jewdas i návod, jak rozli�it sku-
teèný rasismus od oprávnìné kritiky. Re-
cept je jednoduchý: nezobecòujte, berte
lidi jako jednotlivce s chybami, které èiní
právì onen konkrétní jednotlivec (nikoli
celý národ èi nábo�enská skupina). Potud
je v�e jasné a srozumitelné.

Problém se v�ak komplikuje, dojde-li na
Izrael: Jewdas sice oznámí, �e nelze svalo-
vat vinu za politiku izraelské vlády na
v�echny ��idy� èi �sionisty� (to by rasis-
tické bylo), ale o klasickém testu tøí D se
nezmiòuje. Tvrdí: �Izrael je stát. Ve sku-
teènosti nemù�ete být rasistický vùèi stá-
tu.� Skuteènì? A nelze pokládat za rasis-

mus, kdy� se napøíklad na rozdíl od jiných
zemí Izraeli upírá právo na sebeobranu?
Ètìme dále: pisatel dává rùzné pøíklady
a tá�e se, zda se jedná o rasismus: ��ádat
návrat palestinských uprchlíkù? V poøád-
ku. �ádat, aby se z Izraele a Palestiny stal
jeden stát s rovnými právy pro v�echny?
V poøádku. To není rasismus. Podporovat
BDS (hnutí �ádající hospodáøský, akade-
mický a kulturní bojkot Izraele)? Mnoho
zemí podléhá sankcím, co� se normálnì
nepova�uje za rasismus.� Jako by pøedsta-
vitelé Jewdas nevìdìli, co by pro Izrael
znamenal návrat palestinských uprchlíkù
(faktický konec �idovského státu), jako by
nevìdìli, �e palestinské vedení nedoká�e
zkrotit vra�ednou zá�t�Hamásu a Hizballá-
hu podporovanou Íránem ani v situaci, kdy
na Izrael pøímo nemohou, a jako by nevì-
dìli, �e bojkot Izraele je právì tím pøíkla-
dem generalizace (nebot�pøipisuje vinu za
politiku vlády v�em izraelským �produk-
tùm�), pøed jakým varují. Pokud takto
Jewdas ��kolí� své pøíznivce na webu, tì�-
ko od nich èekat to, �e budou skuteènì

spolehlivì rozli�ovat mezi oprávnìnou kri-
tikou a rasismem, a opravdu se nelze divit,
�e je vìt�ina britských �idù za seriózního
partnera nepova�uje. To, �e jsou Corbyno-
vi blízcí, je nijak nepøesvìdèilo, �e vùdce
labouristù hodlá skoncovat s antisemitis-
mem ve své stranì.

Brit�tí �idé i Ne�idé z øad LP i mimo ni
se nevzdávají. Svolali dal�í demonstraci,
pøedstavitelé �idovského spoleèenství po-
dali na Corbyna oficiální stí�nost a �ádají
její pro�etøení. V pùli dubna se uskuteènila
protestní akce: Po vzoru amerického filmu
Tøi billboardy kousek za Ebbingem
(v nìm� matka na billboardech pranýøuje
neschopnost policie vypátrat vraha její

dcery) projí�dìla centrem Londýna tøi auta
s billboardy nesoucími nápisy: �Labour
chrání popíraèe holokaustu�, �Proti antise-
mitismu se nic nedìlá� a �Institucionální
antisemitismus v Corbynovì stranì�. 

OMLUVA SE NEPØIJÍMÁ
�Omluva se nepøijímá.� Tak nazvala svùj
text analytièka Julie Lenarzová (viz www.
thetower.org) a mj. v nìm napsala: �Corby-
nova omluvná slova znìjí po pìtatøicetileté
minulosti, v ní� se setkával se smrtelnými
nepøáteli �idovského národa, neupøímnì.�
K tìm, která jsme ji� uvedli, pøipomíná na-
víc fakt, �e zabití Usámy bin Ládina Ameri-
èany nazval Corbyn �tragédií� (nebot�ho
pøece mìla soudit nezávislá justice), �e vy-
stoupil na jevi�ti s libanonským aktivistou
Dijábem Abú Jahjou (který prohlásil, �e
v Evropì se vytvoøil �kult holokaustu�), �e
polo�il vìnec ke hrobu teroristy, jen� se
úèastnil mnichovského masakru izrael-
ských olympionikù. 

�Po celá ta léta, kdy se stýkal s teroristy,
extremisty a dal�ími zloèinci � a v�e ve jmé-
nu mírového pokroku �, se ani jednou ne-
setkal s izraelskými pøedstaviteli a nenav�tí-
vil Izrael,� pí�e Lenarzová. Adodává: �Jeho
protizápadní a protiizraelská ideologie je
pevnì zakoøenìná v jeho politické DNA
a vytvoøila kolem nìj kult osobnosti,
v nìm� mù�e antisemitismus po libosti
vzkvétat.�

Autorka odmítá Corbynovy neupøímné
�kosmetické omluvy� a doporuèuje, co by
mìl udìlat, aby skuteènì prokázal, �e svá
slova o boji proti antisemitismu myslí vá�nì:
Jet do Izraele a jasnì potvrdit právo Izraele
na existenci. Jednoznaènì odsoudit palestin-
ský terorismus a nazvat Hamás pravým jmé-
nem � vra�ednými teroristy. Realisticky si
v�ak odpovídá: �Pravdìpodobnost toho, �e
to stane, se rovná nule. Proè? Proto�e Cor-
byn a jeho úzký okruh naprosto ignorují zá-
va�nost problému. Kdy� se zabývali obvinì-
ními z antisemitismu, èinili tak a� po velkém
nátlaku a tak neupøímnì, �e popøeli celý
smysl. Labour Party bojuje za existenèní
identitu: buï je místem pro britské �idy,
nebo domovem antisemitù.�

Zatím poslední odpovìdí Jeremyho
Corbyna na kritiku, protesty, mezinárodní
reakce a volání po nápravì je to, �e vyjád-
øil ochotu setkat se s pøedstaviteli hlavních
�idovských zastøe�ujících organizací. Da-
tum stanovil na 24. dubna. Jedno je jisté:
brit�tí �idé jsou u� vùèi Corbynovým sli-
bùm pomìrnì ostra�ití a úhoøovité manév-
ry jim staèit nebudou.

ALICE MARXOVÁ

Inspirace filmem: tøi protestní billboardy objí�dìjí centrum Londýna. Foto archiv.



Na poèátku je èerná anekdota, kterou si ale
nikdo nevymyslel. V malém východoèeském
mìsteèku Èáslavi zatklo gestapo èlovìka,
jen� byl èlenem antinacistické podzemní or-
ganizace. Nebyl to profesionál, jenom oby-
èejný venkovan, pova�oval v�ak za svou po-
vinnost dìlat nìco proti moderní bestialitì.
A proto�e to nebyl profesionální spiklenec
a proto�e z rukou gestapa se mu dostalo øíz-
ných ukázek té bestiality, napadla ho my�len-
ka, o ní� se domníval, �e je chytrá. Gestapo
chtìlo znát jméno jeho spojky v síti organiza-
ce, a on jim je tedy øekl. Jenom�e jmenovaný
nemìl s organizací nic spoleèného, a zatèený
venkovan jednal podle pøed-
nacistických pøedstav o poli-
cii. Domníval se, �e mu�, který
nic neví, nebude moci nic pro-
zradit, a gestapo ho nakonec
pustí, nebot� pro nì nebude
k u�itku. Gestapo onoho nic
netu�ícího a nic nevìdoucího
mu�e pak skuteènì zatklo. Byl
to nìjaký pan Forman.

Nedozvìdìli se od nìho
nic, ale nepustili ho. Navíc
s rodinou nebylo v�e v poøád-
ku po stránce rasové. Zatkli
také man�elku. Mu� pozdìji
zahynul v Buchenwaldu, �ena v Osvìtimi
a osmiletého synka, který se jmenoval Mi-
lo�, se ujalo postupnì nìkolik hodných
strýèkù; mezi nimi také nìjaký pan �váb ve
východoèeském Náchodì.

Tento strýèek byl obtloustlý pán støední-
ho vìku, vlastnil v Náchodì hokynáøství
a jako koníèka pìstoval v blízkých pískov-
cových skalách horolezectví. Byl jsem èle-
nem tého� alpinistického klubu � z lásky ne
tak ke sportu jako k jedné pùvabné horolez-
kyni � a obèas jsem se stavoval v krámì
toho hodného strýèka. Mezi sudy kyselého
zelí tam sedával èernovlasý chlapeèek,
podle strýèka velký lotr, a pozoroval zákaz-
níky. Pøíli� jsem ho nevnímal a pozdìji jsem
na nìho zapomnìl. Kdy� pak po letech pøi-
�el do Náchoda socialismus, hodný strýèek
zanechal bezpracného �ivota i horolezectví
a stal se v pomìrnì pokroèilém vìku horní-
kem. Bylo to tvrdé, ale jeho hezká dcera se
tak aspoò promìnila z dcery bur�ousta
v dceru horníka, a to posléze umo�nilo, �e
byla pøijata na dramatickou konzervatoø.
Tou dobou u� chlapeèek, jen� kdysi sedával
mezi sudy kyselého zelí, studoval scenáris-
tiku na pra�ské FAMU.

***
Nìkdy se mi zdá, jako by v téhle èerné ane-
kdotì, kterou si nikdo nevymyslel, byl ob-
sa�en celý Forman; jeho poetika, i jeho fi-
losofie. Je tu krutost �ivota, která ve filmu
Hoøí, má panenko tak nesmírnì pobouøila
nìkteré západonìmecké recenzenty. Je tu
teskná osamìlost malého chlapce, obklo-
peného nejpøízemnìj�ím ze v�ech svìtù,
prostøedím hokynáøského krámu. Je tu
v kostce obsa�ena stará historka o kruté
srá�ce mládí se svìtem dospìlých, které se
Forman � a to je dobøe pro filmové umìní
� patrnì nikdy nezbaví. �Kritici èekají od

ka�dého,� øekl pøi natáèení
filmu Hoøí, má panenko, ��e
nová práce bude k nepozná-
ní nová. To nejde. Èlovìk
celý �ivot vypráví v rùzných
obmìnách jedno a toté�.�

Jestli�e èlovìk vstoupí do
�ivota tak jako Forman, asi
to opravdu nejde. A v tomto
století, v tomto kousku svìta
i jinde, tak vstoupilo do �i-
vota pøíli� mnoho pøíslu�ní-
kù jeho generace. Mimoto
se svìt poøád stará o to, aby
formanovská historka nepo-

zbyla na aktuálnosti.

Slova Josefa �kvoreckého pocházejí z kni-
hy V�ichni ti bystøí mu�i a �eny. Osobní
historie èeského filmu, je� vy�la poprvé
anglicky roku 1971 v Torontu, tedy døíve,
ne� Milo� Forman natoèil v Americe své
nejslavnìj�í filmy (za v�echny jmenujme
Ragtime a Pøelet nad kukaèèím hnízdem).
Mezitím vy�la najevo øada skuteèností
o Formanových rodièích, pøedev�ím to, �e
jeho biologickým otcem byl architekt Otto
Kohn (pøed nacisty emigroval vèas do Ji�ní
Ameriky, ale se synem se nikdy nesetkal),
a �e otec Rudolf Forman, skaut a bene�ovec,
v odboji skuteènì pùsobil. O tom ov�em
mu�, který ho oznaèil, zøejmì nevìdìl.

Na podstatì vzpomínky to nic nemìní
a �kvoreckého slova platí pro v�echny
Formanovy snímky, které máme tak
rádi. Mo�ná by se z nìj stal velký umì-
lec zobrazující v rùzných obmìnách
støet èlovìka s krutostí �ivota i lidskou
osamìlost, i kdyby pro�il �t�astné dìt-
ství. To nevíme. Pøi louèení s ním si ale
na prapùvod onoho Formanova �jedno-
ho a toté�� vzpomeòme. (am)

ØE�IT NEMO�NÉ
(dokonèení rozhovoru ze str. 7)
Vývoj v oblasti sledujete systematicky
a dlouhodobì. Jaké listy a komentáto-
ry pova�ujete ze svého hlediska za
spolehlivé a zajímavé?
O tom u� jsem trochu mluvil. Ale dodám
je�tì jednu vìc. I kdy� redakèní linie tøe-
ba Ha�arecu pùsobí a� umanutì protine-
tanjahuovsky, dobrým poznávacím zna-
kem novin je pestrost. Tak�e najdu-li na
webu Ha�arecu èlánky starého pravièáka
Mo�eho Arense (92 let!), tak vím, �e
i kdy� s jeho postoji nemusím souhlasit,
je to signál, �e ty noviny o nìjakou pest-
rost usilují. Z reportérù mám rád Aviho
Issacharoffa. Jako vystudovaný arabista
pí�e o palestinských vìcech dost vìro-
hodnì. A co se spolehlivosti týèe, docela
dobrou zku�enost mám se serverem Deb-
ka. Dost se na nìj nadává, �e je ideologic-
ky takový èi makový, �e je moc blízko
vládì, ale a� pøíli� èasto se mi stalo, �e in-
formace, které publikoval pod anonym-
ním odkazem �zdroje Debky�, se násled-
nì ukázaly jako pravdivé.

Co pro vás samotného Izrael znamená?
Jako pro èlovìka, který o Izraeli pí�e, je to
hodnì zajímavá zkumavka spoleèenského,
politického i psychického vývoje, zku-
mavka emocí a jejich zvládání, dùvìry ve
vlastní schopnosti a tak podobnì. �výcar-
sko je zkumavkou pøímé demokracie,
i kdy� víme, �e nelze jen tak pøevzít jejich
nìkolikasetletou zku�enost s referendy. Ja-
ponsko je zkumavkou etnicky homogenní
spoleènosti, i kdy� víme, �e to nelze pøe-
nést jinam. A Izrael je zkumavkou spoleè-
nosti, která se u� 70 let spoléhá sama na
sebe, na vlastní schopnosti, vlastní záruky,
i kdy� chce udr�et �americkou bezpeè-
nostní poji�t�ovnu�. Do Evropy, provázané
po dávných øevnivostech a znièujících vál-
kách spojeneckými svazky, jako je NATO
a EU, není izraelská zku�enost a praxe
snadno pøenosná. Ale je inspirující k uva-
�ování o mo�ném hrozícím prù�vihu a nì-
jakém plánu B pro nìj, tedy k uva�ování,
kterému vyspìlá a integrovaná Evropa u�
odvykla. Odvykli jsme praxi, ba i pøedsta-
vì o ní, �e pøijde-li prù�vih, musíme se
s ním sami vypoøádat. Místo toho evrop-
skou debatu válcují vyèpìlá kli�é typu
�spoleènì� èi �toto je nemo�né� � tøeba ve
vyhrocené situaci zavøít hranice. Izrael in-
spiruje právì k tomu, jak lze �nemo�né�
vìci øe�it. 

ALICE MARXOVÁ
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ZEMØEL MILO� FORMAN
(18. 2. 1932 Èáslav�13. 4. 2018 Connecticut)

Foto David Èálek.
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ÈEKÁNÍ NA TIGRIDA
Schùzku s Pavlem Tigridem, po Pe-
routkovi nejvýraznìj�í osobností exi-
lu, mnì v Paøí�i domluvil Prokop Vos-
kovec. Psal se u� konec osmdesátých
let, èlovìk se je�tì bál, ale také u� ne-
bál, s Tigridem jsem se rozhodnì set-
kat chtìl.

Pro komunistickou propagandu
pøedstavoval Tigrid nebezpeèného
zloducha ve slu�bách Západu a jeho
rozvìdek. Média nasadila Tigridovi

psí hlavu, jak ale tento mu� vypadá ve
skuteènosti, jsem nevìdìl. 

Schùzka v paøí�ském bistru byla do-
mluvena na pondìlí a mìla být spojena
s obìdem. Jen�e Prokop Voskovec
spletl datum a poslal mì do bistra u�
v nedìli. Bistro bylo prázdné, nicménì
otevøené, nikde nikdo. Chvíli jsem pøe-
cházel po chodníku, èekal na Tigrida,
a kdy� nepøicházel, vstoupil jsem do-
vnitø, objednal si alespoò kávu a èekal
dál. Ta prázdnota a opu�tìnost se mi
vùbec nelíbily, mìl jsem pocit, �e jsem
vlezl do nìjaké pasti Státní bezpeènos-
ti. Sledoval jsem vchod a èekal, kdo se
objeví, kdo pøijde na schùzku. 

Koneènì pøi�el první host, jakýsi
mladík v módní ko�ené bundì. Ten to
asi nebude, øíkal jsem si a mìl jsem
pravdu, proto�e za chvíli pøi�la i jeho
dívka. Postupnì se objevili dal�í lidé,
asi z okolí, také turista, který mìl �í-
zeò. Èekání na Tigrida, èekání na Go-
dota se nepovedlo, èekání probìhlo

jako v absurdní divadelní høe, Tigrid
nakonec nepøi�el. Zvedl jsem se, za-
platil kávu a �el do nejbli��í telefonní
budky zavolat Prokopovi. Ano, spletl
jsem se, moc se omlouval, schùzka se
koná a� v pondìlí. 

V pondìlí ve stejnou dobu bylo bist-
ro plné lidí, a kdo je Pavel Tigrid, mnì
bylo jasné na první pohled. Poobìdva-
li jsme, hovoøili a pøi odchodu mnì
Tigrid strèil pod stolem i pár banko-
vek. Peníze jsem vdìènì pøijal a jen

jsem si tak pomys-
lel, jak by vyvádìla
domácí propagan-
da, kdyby mì pøi
tom pøistihla. 

S Pavlem Tigri-
dem jsem se pak se-
�el je�tì nìkolikrát,
do presti�ního výbì-
ru Svìdectví v únoru
1990 zaøadil Tigrid
znovu mùj esej
o støední Evropì.
Tì�ko také zapome-
nout na spoleèný obìd
s Pavlem Tigridem,
Bohumilem Hraba-
lem a Stanislasem

Pierretem, budoucím francouzským
kulturním radou v Praze. Po letech nor-
malizace mnì vytrávilo, la choucroute
chutnala a vonìla bájeènì. 

POCTA JOSEPHU ROTHOVI
V roce 1969, v dobì, kdy to bylo je�tì
mo�né, vy�el v Odeonu nevelký ro-
mán Kapucínská krypta od Josepha
Rotha. Kdy� jsem tuto kní�ku doèetl,
stal se ze mì pøesvìdèený Støedoevro-
pan. Najednou jsem si uvìdomil, kam
patøím a k èemu bych se mìl hlásit.
Roth mnì otevøel oèi a nabídl �ir�í
a bohat�í kulturní vizi, ne� poskytoval
obraz Èeskoslovenska. 

Stará rakouská monarchie nebyla jen
��aláøem národù�, byla také dùle�itým
stabilizaèním faktorem celé Evropy.
Mnohonárodnostní øí�e, jakási unie
pøed Evropskou unií, vyva�ovala mo-
censké vztahy mezi Východem a Zápa-
dem a bránila pøímé konfrontaci. Za
normalizace se existence støední Evro-

py stala pro mnohé z nás vyznáním
kulturním i politickým. Je�tì pøed ro-
kem 1980 jsem napsal esej Anekdota
a dìjiny, kde se mimo jiné dovolávám
Josepha Rotha jako typického Støedo-
evropana.

První svìtová válka postavila bohu-
�el monarchii do �patného svìtla,
a není proto divu, �e si Èe�i vymohli
samostatnost a svobodu. Skoro v ka�-
dé vesnici dodnes nalézáme pomníèky
s dlouhou øadou jmen, mnohá jména
se opakují, padli otcové i synové. Ra-
kousko bylo pro nás morálnì ztrace-
no, pro Josepha Rotha, halièského
�ida, bylo ale jedinou vlastí, kterou
mìl. Roth vidìl vìci jinak, v �ir�ím
kontextu, na Rothova slova mìlo tepr-
ve dojít. Román Kapucínská krypta
konèí pøíchodem nacistù do Vídnì
a Rothovi po anexi Rakouska zbývá
u� jen emigrace do zatím neobsazené
Paøí�e. 

�ílené Nìmecko, které Roth nazve
�filiálkou pekla na zemi�, se øítí do
zkázy a pøipravuje se na totální válku.
Také jeho knihy, knihy �idovského au-
tora, který navíc sympatizuje se socia-
listy, jsou 10. kvìtna 1933 pøihozeny
do plamenù. Roth pí�e a pí�e, zachra-
òuje starý svìt, zachraòuje Evropu, ale
marnì, nièí se i sám, upíjí se ze zoufal-
ství. 27. kvìtna 1939 Joseph Roth v Pa-
øí�i umírá jako ten poslední chudák, al-
koholik, jako lidská troska, a pøece
velký spisovatel.

Kdy� po listopadu 1989 padla �e-
lezná opona a otevøely se hranice, má
první cesta smìøovala do Vídnì. První
nedoèkavé kroky zamíøily ke Kapu-
cínské kryptì, místu posledního odpo-
èinku Habsburkù, abych tam slo�il
poctu Josephu Rothovi. Mìl jsem jen
pár �ilinkù v kapse, a tak jsem zkusil
zamávat starou fale�nou novináøskou
legitimací. �Ich bin Journalist,� pravil
jsem odhodlanì. �Ach ja, aus Ungarn,
kommen Sie weiter,� odpovìdìl kus-
tod s ohledem na mou výslovnost.
Stal jsem se na okam�ik maïarským
novináøem, dokonce rád, a mohl jsem
vstoupit. 

Pøed èasem, pøi náv�tìvì Paøí�e,
jsem vyhledal café Foyot, Rothovu
oblíbenou kavárnu a poslední adresu.
Byl u� veèer, kavárna zela prázdno-
tou, hosté kamsi zmizeli. Nad jedním
ze stoleèkù visela fotografie Josepha

PSANÍ A ÈETBA
Tøetí èást ukázek z knihy vzpomínek Josefa Kroutvora
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Rotha, pozornost rakouských ctitelù.
Právì zde Roth sepsal své poslední
dílo � Legendu o svatém pijanovi. 

Co je�tì dodat? Snad jen to, �e støední
Evropa je dnes opìt aktuálním tématem,
ve vzduchu je opìt cítit napìtí mezi Vý-
chodem a Západem. V dobì samizdatu
bylo pro nás ctí pøipomínat kulturní od-
kaz støední Evropy a hlásit se ke støední
Evropì jako k nedílné souèásti evrop-
ských dìjin a politiky. A dnes jako by-
chom na støední Evropu zapomnìli, hlá-
sili se jen k Západu a nechápali, kde je
na�e místo, kam patøíme.

JAKO TEN CHROSTÍK
K psaní mì pøivedl samizdat, potøeba
lidského spoleèenství. Pøedat zprávu,
poselství, to byl hlavní úèel psaní
a také opisování textù. Psal jsem
v�echno mo�né, básnièky, drobné pró-
zy, eseje i zábavné proslovy na veèír-
ky. Kdy� se pak z nastøádaných textù
zrodila tlustá kniha Fernety, kterou
mnì vydal Torst, byl jsem sám pøe-
kvapen. 

Psal jsem v�dy rukou, u stolu, ve
vlaku, v kavárnì, v knihovnì i v lese,
v zamìstnání i ve volném èase. Povìt-
�inou na ètvereèkovaný papír, volný
list nebo do malého, kapesního se�it-
ku. Postaèila obyèejná tu�ka a guma,
ostatnì rukopis byl jen polotovar, kte-
rý bylo je�tì tøeba pøepsat na stroji.
Samizdaty se rozmno�ovaly pøes �ko-

píráky� � více ne� �est, sedm prùkle-
pových papírù se do psacího stroje ne-
ve�lo. Lep�í samizdaty a sborníky
opisovaly zruèné opisovaèky, soubory
se vázaly. Na konci sedmdesátých let
se u� samizdat promìnil v manufaktu-
ru, slu�nì organizovanou èinnost.
Nejhor�í byly �patné prùklepy, nad
tìmi si pak ètenáø skuteènì kazil oèi.
Samizdat byl jakousi posedlostí, ko-
lektivní mánií, nebyl jsem sám, psal
kdekdo a v�ichni jsme èetli a podávali
si �pod lavicí� nìjaké vzkazy. Psaní
a èetba spolu tìsnì souvisely � dnes,
jak se mi zdá, tomu u� tak není. 

Po sametové revoluci pøi�ly zmìny,
samizdat ustal a pøestala chut�èíst. Lidé
se vrhli na televizní zpravodajství a no-
viny. Byla to pochopitelná reakce na ru-
kopisné poselství, slova nahradily obra-
zy, dokumenty a pøímé pøenosy. Navíc
se zmìnil zpùsob psaní, na pracovi�tì
i do soukromého domácího �ivota
vstoupily poèítaèe. Samizdat se pøes noc
stal uzavøenou historií, legendou, doba
u� spìchala dál a mìla jiné zájmy. 

Poèítaè, pøechod na novou techno-
logii, mì zastihl v tu nejnevhodnìj�í
chvíli. Dostavily se záva�né zdravotní
psychosomatické potí�e, zoufalé bo-
lesti hlavy, nespavost a celková labili-
ta. To nejhor�í, co mì naprosto vyko-
lejilo a vyøadilo z normálního �ivota,
byla neschopnost èíst, pøeèíst pár øád-
kù. Vidìní se nezmìnilo, ale èíst jsem

nemohl, oèi byly celkem v poøádku,
ale hlava nic nepøijímala. 

Knihy, rukopisy, v�echno psané i ti�-
tìné zùstávalo na dosah, ale jako by se
mì náhle netýkaly. Èetba, má nejmilej-
�í èinnost, která by mnì mohla pøinést
úlevu, byla nedosa�itelná. Pokusy na-
startovat psaní s poèítaèem ztroskotaly,
obrazovku mé oèi nesná�ely, trpìl jsem
bolestí. Lékaøi si se mnou nevìdìli
rady, vymìòovali brýle, ale dál do hla-
vy nevidìli. Diagnóza se nakonec ustá-
lila na konstatování, �e se jedná o hlu-
bokou depresi. Ztrácel jsem kontakty
s redakcemi, vyhýbal se spoleènosti
a utíkal na venkov, chodil, potøeboval
jsem chodit!

Ani vùle nepomáhala, ale byla to pøe-
ce jen nakonec vùle, která mì po letech
pøivedla opìt k èistému papíru. A já za-
èal opìt psát. Depresi jsem za�lapal do
zemì, tak hluboko, jak to jen �lo, oèi se
do pùvodního stavu nikdy nevrátily.
Èetba je pro mì namáhavá. Jdu dál, po-
kraèuji, pí�i, sem tam pøeètu i celou
kní�ku. V dobì neuvìøitelných techno-
logických nabídek a mo�ností s poèíta-
èem nepracuji, pí�i tu�kou, gumuji.
Jako bych se ve 21. století vyjadøoval
klínopisem, tak vypadají mé rukopi-
sy� Poèmárané papíry pokryté kliky-
háky pøepisuje po veèerech moje �ena
a já jsem jí za tuto pomoc vdìèný. 

Psaní, rukopisné psaní, patøí k mé
existenci, doslova k mému tìlu. Jako
ten chrostík buduji schránku kolem
sebe z drobných úlomkù, skoøápek,
písku a smetí, obaluji se textem. Psaní
je pro mì potøebou i návykem, exi-
stenciální i biologickou �ifrou. 

Morálce a principu samizdatu jsem
zùstal vìrný, nikdy jsem se nepova�o-
val za básníka ani profesionálního spi-
sovatele, nikdy jsem se nechtìl psaním
�ivit. Zùstávám i dnes prostøedníkem,
zapisovatelem okam�ikù, událostí, his-
torek a teï i svých vzpomínek. Nepí�u
proto, abych psal, ale abych se mohl
podílet na bìhu svìta, byl souèástí sku-
teènosti. Nemám velký smysl pro fan-
tazii. Skoro ji odmítám. V�dy jsem psal
pro lidi blízké, sympatizanty, pøátele,
ètenáøe bli�ní. 

(Z pøipravované knihy vzpomínek Jo-
sefa Kroutvora, kterou pod názvem Po-
letování jednoho ptáèka chystá v leto�-
ním roce nakladatelství Torst.)

Ilustrace Jiøí Stach.
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Výchozí bod filmu Foxtrot, který od dub-
na promítají i èeská kina, shrnuje jeho ofi-
ciální anotace: Jonathan Feldman hlídá
spolu se tøemi dal�ími mladíky opu�tìný
checkpoint kdesi v izraelské pou�ti. Od
èetby komiksù a poslechu starého rádia je
obèas vyru�í projí�dìjící automobil èi vel-
bloud, který se po cestì línì prochází sem
a tam. Mladé vojáky vytrhne z nudy a�
neèekaná událost s fatálními následky. Jo-
nathanovi rodièe se mezitím v Tel Avivu
sna�í vyrovnat s tragickou zprávou a zjis-
tit, co se se synem dìje. 

Izrael�tí rodièe mají s pøijímáním
tragických zpráv bohu�el bohaté
zku�enosti. Re�isér k tomu øíká:
�Kdy� nejstar�í dcera chodila na
støední �kolu, v�dycky zaspala,
a aby nepøi�la pozdì, chtìla po
mnì, abych jí objednal taxi. Tenhle
zvyk nás stál dost penìz a podle mì
to bylo rozmazlování. Jednoho rána
jsem se rozèílil a øekl jí, at�jede autobu-
sem jako v�ichni ostatní. A jestli kvùli
tomu pøijde pozdì, tak at�. Aspoò by se
koneènì nauèila vstávat vèas, a tøeba i po
zlém. Ke �kole jí jezdil autobus èíslo pìt.
O pùl hodiny pozdìji vidím ve zprávách,
�e se v lince pìt odpálil terorista a desítky
lidí jsou mrtvé. Volal jsem jí, ale mobilní
operátor byl pøetí�ený, jak se v�ichni sna-
�ili dovolat svým blízkým. O dal�í pùl
hodinu pozdìji dorazila domù. Autobus,
který vybuchl, jí ujel pøed nosem, a tak
jela a� tím dal�ím. A to jsem je�tì pova�o-
ván za �t�astlivce, proto�e mám dcery,
a ne syny.� 

Samuel Maoz se narodil v roce 1962
v Tel Avivu. Ve tøinácti letech dostal 8mm
kameru a cívku filmu. Chtìl natoèit scénu
s pøestøelkou, jak to znal z westernù, a tak
polo�il kameru na koleje pøed pøijí�dìjící
vlak. K jeho velkému pøekvapení se roz-
tøí�tila na kousky. Jako mladý voják byl
èlenem tankové posádky. Absolvoval støe-
lecký výcvik, pøi nìm� støílel do sudù
s benzinem, které vybuchovaly jako ohòo-
stroj. Bylo to jako hra na pouti. Jen�e kdy�
v èervnu roku 1982 vypukla válka, zjistil,
�e støílet na lidi je hrozné. 

V roce 1987 dokonèil filmová studia,
ale trvalo mu dal�ích dvacet let, ne� ko-
neènì natoèil svùj první celoveèerní film
Libanon. Klaustrofobní drama odehráva-
jící se v prostøedí tanku bìhem první li-
banonské války získalo Zlatého lva na

festivalu v Benátkách, dvì ceny Evrop-
ské filmové akademie a bylo uvedeno na
desítkách festivalù po celém svìtì. 

POMERANÈE A MRTVÍ
Se svým druhým celoveèerním snímkem
Foxtrot se Maoz po devíti letech do Bená-
tek vrátil a získal druhé nejvy��í ocenìní �
Velkou cenu poroty. Snímek zprostøedko-
vává surreálnou armádní zku�enost mla-
dých vojákù a zabývá se tématy viny,
ztráty a traumat, která se v izraelské spo-

leènosti pøená�ejí z generace na generaci.
To v�e originálním vypravìèským zpùso-
bem. Svou metodu vysvìtluje takto:
�Rozhodl jsem se vystavìt pøíbìh jako
klasickou øeckou tragédii, v ní� si hlavní
hrdina sám pøivodí svùj trest a pøi tom
bojuje proti v�em, kdo se ho sna�í za-
chránit. Samozøejmì si neuvìdomuje,
k èemu jeho èiny povedou. Naopak dìlá
nìco, co se jeví jako správná a logická
vìc. Jen�e v tom je právì rozdíl mezi
obyèejnou náhodou a náhodou, která vy-
padá jako zásah osudu. Chaos je napra-
ven. Trest je pøesnou kopií spáchaného
høíchu. V tomto procesu je nìco klasické-
ho a cyklického. A je v tom také èást iro-
nie, kterou si v�dy s osudem spojujeme.
Chtìl jsem vyprávìt pøíbìh, jen� by mìl
v pokøivené realitì, kterou pro�ívám,
pro�íváme, co øíct. Pøíbìh s aktuálním
posláním � lokálním i univerzálním. Pøí-
bìh o dvou generacích � o dìtech a vnu-
cích tìch, co pøe�ili holokaust, z nich�
v�ichni navíc za�ili vlastní traumata bì-
hem své slu�by v armádì. Zèásti nám
tato nekoneèná traumatická situace byla
vnucena a zèásti jsme se jí mohli vy-
hnout. Je to drama o rodinì, která se roz-
padne a zase spojí. Konflikt mezi láskou
a vinou, láskou, která se musí vypoøádat
s extrémnì bolestivými emocemi. A stej-
nì jako v pøedchozím filmu Libanon
jsem chtìl i nadále intenzivním zpùso-
bem kombinujícím kritiènost i porozu-

mìní zkoumat dynamiku mezi lidmi
v uzavøené jednotce. Ve filmu je zábìr,
kde je vidìt na monitoru notebooku smu-
teèní oznámení a vedle stojí mísa s po-
meranèi. Ten zábìr je pøíbìhem mé vlasti
o ètyøech slovech � pomeranèe a mrtví
vojáci.�

MANUÁL TRUCHLENÍ
Foxtrot se dotýká øady zásadních a citli-
vých témat, která zobrazuje netradièním
zpùsobem a logicky vzbudil v nìkterých
oficiálních izraelských kruzích kritické
reakce. Témata jako izraelsko-palestin-
ský konflikt èi trauma holokaustu jsou
pro izraelskou kinematografii dlouhodo-

bì ústøední a v Maozovì neobvy-
klém zpracování a skvìlém herec-
kém podání (Sara Adlerová a Lior
A�kenazi v rolích rodièù) pronikají
opravdu a� do morku kosti.

Od prvního zábìru filmu cítíme
obrovské napìtí. Týl (v tomto pøí-
padì moderní Tel Aviv) a vojenská
linie jsou v nìm tìsnì propojeny:
matky a otcové na své syny a dcery

ve vojenské slu�bì neustále myslí, a ja-
koby na fatální zprávu nepøetr�itì èekali
(pøesnì jako v románu Davida Grossma-
na �ena prchá pøed zprávou). Kdy� pøi-
jdou obávaní poslové, nemusí vyslovit
ani slovo a matka omdlí. Jsme svìdky
toho, jak rodina tragédii pøijímá. Ka�dý
trpí po svém, ale souèasnì se od ka�dého
èeká, �e se podøídí jakémusi manuálu
truchlení, jím� je armáda po tolika letech
neustálých bojù a úmrtí vybavena. Tragi-
komické rysy tìchto �úøedních� vstupù
pøipomínají rané filmy Milo�e Formana,
stejnì jako finální zvrat.

Velkou roli hraje ve filmu kamera
(Giora Bejach): støídá zábìry z tìsných
uzavøených prostor � jednotlivých míst-
ností bytu, vojenského kontejneru (noc-
lehárny), pozorovatelny, auta � se zábìry
nekoneèné pou�tì a oblohy. Navíc kromì
obvyklého pohledu lze vidìt protagonis-
ty shùry, pohledem kamery umístìné
nad jejich hlavou, díky kterému jejich
chování pøipomíná pohyb laboratorních
�ivoèichù zkoumaných � kým? Snad
tím, kdo o jejich osudu rozhoduje? A jak
asi vypadají k smrti znudìní a souèasnì
nervózní vojíni z perspektivy loudavého
velblouda? Má i on v jejich osudu svou
roli? 

Snímek Foxtrot urèitì stojí za vidìní
a k jeho kladùm patøí i to, �e na zmínìné
otázky nelze odpovìdìt.

PAVLÍNA SCHULTZ

FOXTROT JAKO OSUD
O novém filmu re�iséra Samuela Maoze

Checkpoint kdesi v izraelské pou�ti. Foto archiv Aerofilms.



Poka�dé, kdy� odejde blízký èlovìk,
uvìdomíme si, �e odchází i kousek
nás. V na�í komunitì je to v�dy velmi
bolestné, proto�e nás v�echny pojí
vzájemný vztah, který vychází z na-
�ich pro�itkù a z pro-
�itkù na�ich rodin.
A obzvlá�t� tì�ké je to
tehdy, kdy� nás opustí
mladý èlovìk.

Kateøina Jureèková
byla � spolu se svou
sestrou, dvojèetem, Pet-
rou � nedílnou souèástí
na�í komunity od samé-
ho poèátku. Byla u v�eho, co se nám od
devadesátých let podaøilo vybudovat,
èasto jako pøímá úèastnice, èasto jako
motor mnoha akcí a událostí. V�dy jsme
o sobì vìdìli a poèítali s tím, �e se sejde-
me pøi v�emo�ných oficiálních i neofici-
álních pøíle�itostech, anebo prostì jen
tak, na sklenku vína�

Katka s Petrou byly záønými pøíkla-
dy toho, jak se pro nás pro v�echny
otevøel po roce 1989 svìt. Pouhý rok
po sametové revoluci se dostaly na
støední �kolu v Kalifornii, poté se vrá-
tily do Evropy a vystudovaly hebrej-
�tinu a arab�tinu na presti�ní Freie
Universität v Berlínì. Odtud je dal�í
cesta vedla pøímo do Jeruzaléma na
studijní program Neve Yerushalaim
College, aby se zas vrátily do Prahy,
kde svá studia zakonèily na Karlovì
univerzitì v oboru støedovýchodních
studií a hebrej�tiny. Bylo proto samo-
zøejmé, �e se Katka i Petra staly jed-
nìmi z prvních vyuèujících v tehdy
novì otevøené instituci Ulpan ivrit.
A bez obou si nebylo mo�né po dlou-
há léta pøedstavit provoz tehdy novì
zalo�ené kanceláøe izraelské letecké
spoleènosti El Al.

Vedle tìchto profesionálních aktivit
se obì sestry zapojily i do práce mnoha
�idovských organizací a spolkù. Asi
nejdùle�itìj�ím z nich se stal spolek
B´nai B´rith Renaissance, obnovená
souèást presti�ní celosvìtové instituce,
její� historie sahá na na�em území dale-
ko do dob Rakouska-Uherska. Katka
o tom napsala vynikající magisterskou
práci, která vy�la i kni�nì, a v roce 2004

se pak stala jeho nejmlad�í prezident-
kou. V téhle pozici byla celé ètyøi roky
a získala si velký respekt a uznání nejen
u nás, ale také v zahranièí, kde se úèast-
nila mnoha konferencí a semináøù. Mo-

hla pokraèovat je�tì
i v dal�ích letech, ale
profesionální kariéra ji
zavedla mimo republiku.
Stala se vedoucí kance-
láøe èeského zastupitel-
ského úøadu v turecké
Ankaøe.

V diplomatických slu�-
bách v�ak nezùstala. Po

návratu do Prahy se stala redaktorkou
presti�ního �lifestylového� èasopisu
Marie-Claire. Její profesionální kariéra
pak vyvrcholila v instituci, která organi-
zuje pobyty amerických studentù a jejich
akademické programy. V CET Prague se
stala programovou øeditelkou a pùsobi-
la zde a� do svého pøedèasného skonu.

Katka se zákeønou nemocí bojovala
více ne� dva roky. I pøes nároènost
léèby si poøád zachovávala obrovský
optimismus a neuvìøitelnì dobrou ná-
ladu, alespoò pro ty ze svého bezpro-
støedního okolí. Nemoc ji ale nakonec
pøemohla a s Katkou jsme se rozlouèi-
li 21. bøezna na Novém �idovském
høbitovì v Praze.

Takový odchod nás v�dy zasáhne.
Ale Katka by asi nechtìla, abychom
pøíli� truchlili. Byla v�dycky plná �ivo-
ta a radosti a dobré nálady. Jako tehdy,
kdy� jsme se �li po celodenním mezi-
národním setkání B´nai B´rith projít
noèním Mikulovem. Zdálky jsme za-
slechli veselou hudbu a vydali se za
zvukem. 

Do�li jsme k domu, u kterého bylo
otevøené okno, a uvnitø probíhala hluè-
ná oslava romské svatby. Zvali nás do-
vnitø, ale dveøe byly zamèené. Tak
jsme proskoèili tím oknem. V�ichni
zpozornìli, pøi�li k nám dva star�í pá-
nové a ptali se, co jsme zaè. �Já jsem
prezidentka B´nai B´rith,� øekla Katka
hrdì a odvá�nì, Samozøejmì, �e nikdo
nevìdìl, oè se jedná, ale kdy� jsme vy-
svìtlili, �e je to �idovská instituce, vy-
pukl jásot a zùstali jsme a� do rána� 

TOMÁ� KRAUS

ZEMØEL JURAJ HERZ
(dokonèení ze str. 3)
Byly mezi nimi horory i pohádky, vese-
lohry i parodie i filmy, které se vracely
k jeho zku�enosti z dìtství. Nìkteré byly
zakázány a ulo�eny do trezoru, jiné ne-
návratnì po�kozeny cenzurními zákazy
a støihy. Období, kdy nesmìl natáèet vù-
bec, støídala období povolených filmù,
u kterých si ov�em èasto vzpomeneme
na jeho slova: �Jediný film, který je ta-
kový, jaký jsem ho chtìl, je Spalovaè
mrtvol.� To byl také zøejmì hlavní dù-
vod, proè Herz opustil v roce 1987 Èes-
koslovensko a usadil se v SRN. 

I v Nìmecku se se svou pøísloveènou
pracovitostí pustil do øady projektù, nato-
èil napøíklad dvì epizody ze seriálu
o Maigretovi (Maigret a hlava mu�e �
1994, Maigret staví past � 1995), nìkolik
televizních filmù a také pohádky. Na jed-
né z nich, �abím králi, spolupracoval
opìt po letech se svým spolu�ákem
z DAMU Janem �vakmajerem 

Po pádu totalitního re�imu se Herz do
Èech èasto vracel. Natoèil tu je�tì dva fil-
my � hororový pøíbìh nazvaný T.M.A.
a svùj poslední opus Habermannùv mlýn,
vìnovaný osudu èeského Nìmce ve
20. století.

V Èechách také Juraj Herz letos v dub-
nu zemøel. Ode�el v nìm autor nìkolika
filmù svìtové úrovnì, který nespornì patøí
k nepominutelným osobnostem celosvìto-
vì respektované èeskoslovenské �nové
vlny�, generace filmových scenáristù a re-
�isérù, zaèínajících tvoøit v �edesátých le-
tech 20. století. Generace, která v dùsled-
ku okupace v roce 1968 a následujících

dvaceti let normalizace pøi�la o tvùrèí svo-
bodu a mnozí o mo�nost pracovat vùbec.
I pøesto v�ak díla, která tito re�iséøi vytvo-
øili, pøedstavují v historii èeské i sloven-
ské kinematografie její nejslavnìj�í kapi-
tolu a dosud nepøekonanou metu.

Jedním z nich byl i Juraj Herz.       
(jd)
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ZA KATKOU JUREÈKOVOU
(17. 2. 1975�19. 3. 2018)

Foto archiv.

S. Milota a J. Herz, �edesátá léta 20. stol. Foto archiv.



V loòském roce u nás vy�ly dvì výjimeèné
knihy o holokaustu: anglicky psané vzpo-
mínky Michaela Gruenbauma zpracované
spisovatelem Toddem Hasak-Lowym, kte-
ré získaly v USA øadu ocenìní (mj. Natio-
nal Jewish Book Award), a kniha Franti�ka
Tichého, øeditele pra�ského gymnázia Pøí-
rodní �kola, její� �áci se pod jeho vedením
léta zabývají dìtskými vìzni v ghettu Tere-
zín (autor získal leto�ní cenu Magnesia Li-
tera za knihu pro dìti). Obì jsou zajímavé
tím, �e jsou psány z perspektivy chlapcù,
pro nì� byla váleèná doba souèasnì dobou
dospívání a zrání. Základním pojetím a dì-
jovými liniemi jsou si knihy podobné,
v mnohém se li�í. Jeden je psaný z perspek-
tivy ne�idovského dítìte, druhý s autentic-
kou zku�eností �idovského chlapce. A obì
lze ètenáøùm (nejen dìtským) urèitì dopo-
ruèit.

S PØÁTELI ZAVÌÈNOST
Tichého kniha vychází z pøíbìhu vlastní ro-
diny, dlouholeté pedagogické praxe, hlubo-
ké znalosti tematiky i velmi niterného vzta-
hu k ní. Základním tématem jeho pøíbìhu
není �jen� holokaust, ale pøá-
telství. A to pøátelství v tom
nejsilnìj�ím smyslu, kdy pøi
kamarádech stojíme, i kdy�
jde o �ivot, a� �za vìènost�. 

Pøíbìh vypráví ne�idovský
chlapec Honza, kterému na-
cisté uvìznili a popravili otce
za úèast v odboji (zde autor
vychází z pøíbìhu svého pra-
strýce, jeho� dopisy v textu
cituje). Souèasnì spolu se
spolu�ákem Matou�em (in-
spirovaným jedním z �ákù Pøírodní �koly)
øe�í problémy, které èím dál víc doléhají na
jejich �idovské pøátele ve �kole � hlavnì
Petra Ginze. �ivotu a textùm tohoto v�e-
strannì nadaného chlapce, kreslíøe, spiso-
vatele a �éfredaktora terezínského èasopisu
Vedem vìnoval Tichý u� svùj pøedchozí
text (Princ se �lutou hvìzdou) a v této knize
vyu�ívá své znalosti o nìm jako inspiraci
ke stvoøení vìrohodné postavy. 

Kdy� �idovské kamarády vylouèí ze �koly,
sna�í se Honza s Matou�em dìlat �jakoby
nic�, jen�e to tak úplnì nejde. K nejlep�ím
èástem knihy patøí ta, kdy jde Honza s Petrem
na procházku: on i pøes v�echny útrapy ales-
poò prochází ulicemi èi jede tramvají s na-
prostou samozøejmostí, Praha je stále �jeho

mìsto�; Petr je neustále ve støehu, musí mys-
let na to, co v�echno se svou �lutou hvìzdou
nesmí. A pak èást, kdy si Matou� s Honzou,
aby byli jako Petr, pøipnou �lutou hvìzdu:
okam�itì poznají, zaè je toho loket. Dìj gra-
duje, Petra èeká deportace do Terezína, pøed
ní� se ho je�tì Honza pokusí zachránit.
V chlapecké logice, v ní� není
nic nemo�ného, se pak pøátelé
rozhodnou Petra osvobodit
vTerezínì a Honza tam s tímto
úmyslem pronikne. Autor tak
dává pohledem zvenèí nahléd-
nout do chodu chlapeckého
domova L417 i organizace ce-
lého ghetta s jeho kasárnami
a zaøízeními, pøièem� do dìje
zasazuje autentické postavy
(kromì nadaného básníka Ha-
nu�e Hachenburga a dal�ích
pøátel, mj. Jiøího Bradyho a Kurta Kotouèe,
i vychovatele, uèitele, lékaøe atd.). I tady fun-
guje jeho pohled: Honza je sice v ghettu, ale
v hloubi du�e ví, �e v nìm vlastnì není, a o to
vìt�í je jeho (i ètenáøova) bezmoc, kdy� ne-
mù�e nic dìlat.

Tichého próza je psaná
v nejlep�ím duchu skaut-
ských pøíbìhù, a jakkoli nì-
které dialogy znìjí mo�ná a�
pøíli� literárnì, dokázal vy-
stihnout to podstatné, ètenáøe
zaujmout i nenásilnì pouèit.
Tomu pomáhají i struèné me-
dailonky skuteèných postav,
které ho inspirovaly, i odkazy
na tematické weby (vèetnì
pøístupu k èasopisu Vedem).
Transport za vìènost vydalo

v pìkné grafické úpravì a s ilustracemi Sta-
nislava Setinského nakladatelství Baobab.

NÌKDE JE�TÌ SVÍTÍ SLUNCE
Vzpomínky Michaela Gruenbauma, které
vydalo nakladatelství P3K, vypráví Mí�a,
tedy chlapec narozený roku 1930 v Praze
v rodinì uèitele a aktivního èlena pra�ské
�idovské komunity dr. Karla Grunbauma,
jeho �eny Margarety, kteøí mìli je�tì dceru
Mariettu. Rodinu potkal osud tisícù jejich
souvìrcù, v jejím pøípadì v�ak byl hor�í
o to, �e otce nacisté zatkli za èinnost v od-
boji v roce 1941, vìznili ho a umuèili
v Malé pevnosti v Terezínì. Matku dopra-
vili s dìtmi do ghetta v listopadu 1942. Pøi
v�í hrùze mìla to �tìstí, �e rodinu do jisté

míry chránila man�elova povìst, ale jak se
nakonec uká�e, dokázala dìti díky své
energii, vynalézavosti a vytrvalosti pøed
nejhor�ím, tedy pøed dal�í deportací na vý-
chod, uchránit i sama.

Hned na zaèátku vyprávìní Mí�a pocho-
pí, �e nastává peklo: kdy� 15. bøezna 1939
pozoruje pochodující vojáky, spatøí na pro-
tìj�ím balkonu man�ele, kteøí se dr�í za
ruce a skoèí dolù; vojsko dál pochoduje ko-
lem jejich mrtvých tìl. Následují dal�í rány

� vystìhování z bytu, omeze-
né mo�nosti pohybu po mìs-
tì, desítky zákazù a pøíkazù,
poni�ování a hlavnì otcova
smrt. Nacházíme podobné si-
tuace jako v Tichého knize,
ov�em z opaèné a pro�ité
perspektivy: kdy� se Mí�a
rozhodne jít do kina, odstraní
z kabátu �idovskou hvìzdu.
Jen�e celé pøedstavení tak
trpí, �e se strachy nedoká�e
soustøedit. 

V�e se valí rychle za sebou, v listopadu
1942 pøichází nevyhnutelnì deportaèní
výzva. Mí�ova pozorování jsou vìcná, ne-
sentimentální. Autor napøíklad vystihuje
ve zkratce atmosféru shroma�di�tì u Ve-
letr�ního paláce: �Není tu absolutnì co
dìlat. Akorát dr�et èurání, co nejdéle to
jde. Pøed snídaní jsem napoèítal do 429.�
S Mí�ou se setkáváme s chlapci z do-
mova L417, s kamarády Ne�arimy (mj.
s Tommym Karasem, jemu� je èeské vy-
dání vìnováno), pro�íváme pøedstavení
opery Brundibár, fotbalová utkání, okra�-
lovací akci i deportace kamarádù. Vrcho-
lem knihy je pøíbìh jejich zachránìní
z transportu � za nì� mohou podìkovat
úsilí své matky a její nepostradatelné do-
vednosti vyrábìt pro nacisty ply�ové med-
vídky. Ostatnì � první verzi knihy napsal
Gruenbam z pohledu téhle hraèky. Knihu
doplòuje fotografická pøíloha, je� zahrnu-
je i lístky z památníku psané Mí�ovými
kamarády, lístek od tety Louisy, z nìho�
díky domluvenému znamení matka po-
chopila, �e deportace z Terezína znamena-
jí smrt, i lístek o vyjmutí z transportu pro
Mí�u, jeho matku a sestru. Malé lístky,
které vydají za tisíce slov. 

ALICE MARXOVÁ

(Franti�ek Tichý: Transport za vìènost, vy-
dalo nakl. Baobab v Praze roku 2017, 240
stran; Michael Gruenbaum, Todd Hasak-
Lowy: Nìkde je�tì svítí slunce, vydalo
nakl. P3K v Praze roku 2017 v pøekladu Ji-
øího Zboøila; 302 stran.)
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DVAKRÁT O JEDNOM
Knihy o holokaustu psané z pohledu dítìte



Davida Grossmana (nar. roku 1954 v Je-
ruzalémì), klíèového izraelského proza-
ika star�í generace, není tøeba èeským
ètenáøùm dlouze pøedstavovat. Byly u�
pøelo�eny jeho romány Viz láska, Mít
s kým bì�et a �ena prchá pøed zprávou
a také kniha pro dìti Pohádky pro Ita-
mara a Rút. Teï k nim pøibyl i titul Pøi-
jde kùò do baru: autorova v poøadí jede-
náctá próza, která mu loni vynesla
presti�ní Mezinárodní Man Bookerovu
cenu s tím, �e porota ocenila zejména
Grossmanovu ochotu citovì i stylisticky
riskovat. Próza èasto chápaná jako ale-
gorie, její� hrdina � stárnoucí komediant
Dovík � se spisovatelem kromì iniciál
DG zjevnì sdílí bolest, pøièem� oba se
jako umìlci sna�í svou tvorbou odkrýt
krutou pravdu, kterou obecenstvo ani
ètenáøi nechtìjí sly�et. I kdy�: je to je�tì
vùbec próza?

ZA HRANICE �ÁNRU
Jednoho horkého srpnového veèera se na
klubové scénì souèasného izraelského
malomìsta na dvì hodiny objeví zatrpklý
Dov, který se sám ironicky tituluje jako
Dovík a který ze sebe sype pøevá�nì laci-
né a veskrze hodnì politicky nekorektní
vtipy. Ne�etøí v nich nikoho: ani osadní-
ky, ani liberály, ani �idy a ani Araby.
S obecenstvem, které èeká smích a uvol-
nìní, støídavì flirtuje a støídavì ho urá�í,
po chvíli ale zaène pøerývanì líèit podiv-
ný pøíbìh o prvním pohøbu, kterého byl
svìdkem. Divákùm tuhne úsmìv na rtech
a nespokojení jedinci, páry i skupinky
bìhem pøedstavení odcházejí � a� v tom-
to klaustrofobním prostøedí nakonec zù-
stane jen Dovík a druhý vypravìè. Tím je
jeho kamarád z dìtství a nyní vá�ený
soudce na penzi, který si jako jediný uvì-
domí, �e má zpovídajícímu se Dovíkovi,
který nemilosrdnì úètuje s vlastním �ivo-
tem i s celou traumatizovanou spoleènos-
tí, sehrát roli svìdka.

Celý text má tak výrazný rozmìr, øek-
nìme, fyzický, proto�e se zachycením
dvou monologù a reakcí publika blí�í di-
vadlu. (Ostatnì jak pøi své nedávné ná-
v�tìvì Prahy poznamenala dramatièka
Hadar Galronová, v Izraeli byl s minimál-
ním obsazením a obrovským úspìchem
uveden i na scénì.) Cílenì proto není èle-
nìn na kapitoly a nepracuje ani s uvozov-
kami � a jako by pøímo vybízí k tomu, aby

byl èten nahlas. To více ne� jindy odpoví-
dá Grossmanovu pøesvìdèení, �e jazyk li-
teratury se má blí�it hudbì. Zároveò v�ak
do kontextu dosavadních spisovatelových
dìl nìèím hladce zapadá. I tady se toti�
autor zabývá zdìdìným traumatem druhé
generace: jak se postupnì vyjeví, matka
malého Dovíka, zamlklá �ena paradoxnì
manuálnì pracující v továrnì na munici,
pøe�ila holokaust a pokusila se o sebe-

vra�du, a on ji chtìl svými �erty a choze-
ním na rukou pøed vzpomínkami na Evro-
pu chránit. A pøitom se vyhnout rukám
hnìvivého otce i �ikanujících spolu�ákù �
a vlastnì celému svìtu. Byl prostì dítì
(jako Monik z Viz láska), které se zoufale
sna�ilo v�emu rozumìt a nìkam patøit, na-
jít své místo a slova, kterými by vyjádøilo,
co cítí. A pozdìji chlapec, který musí z vo-
jenského výcvikového tábora pro mláde�
zpátky do Jeruzaléma na pohøeb pøíbuzné-
ho, ani� by mu kdo sdìlil jakého, a cestou
poprosí øidièe, aby mu vyprávìl vtipy,
èím� (stejnì jako Ora v románu �ena pr-
chá pøed zprávou) pouze oddaluje nevy-
hnutelné. A to v�e v sobì a� doteï potla-
èoval a dusil.

PØE�ITÍ, NEBO ÚNIK
Uznávaný americký akademik a pøíle�i-
tostný literární kritik Steven Greenblatt
nazval v recenzi pro The New York Re-
view of Books oba DG �králi hoøkého
smíchu�, a dobøe vìdìl proè. Jakmile to-

ti� Dovík pøestane plnit funkci bavièe
a nenabízí pouze plytké anekdoty, diváci
mizí � mo�ná té� proto, �e se jich zmocnil
neklid pramenící z faktu, �e zaèali pozná-
vat sami sebe. V ka�dém pøípadì ale
unikli pøed realitou � na rozdíl od na�eho
na povrchu cynického komedianta, který
si uvìdomil, �e humorem coby strategií
k pøe�ití jen chránil svou zranìnou du�i.
A na�el odvahu a rozhodl se, �e u� sám
pøed sebou ani pøed minulostí utíkat ne-
bude, byt�ho to patrnì bude stát kariéru �
tahle show je zjevnì jeho poslední. 

Navíc nìco dokázal zlomit i v soudci,
do té doby vzoru v�ech ctností, který
mo�ná a� neúnosnì dlouho truchlil po
zesnulé man�elce, a jakémukoli kontak-
tu s lidmi se proto vyhýbal. V soudci,
jen� se poprvé po její smrti ve spontán-
nì reagujícím kolektivu uvolní a na-
vzdory svému pøesvìdèení obèas i za-
smìje, byt� pøedtím pokleslými �ánry
opovrhoval. A hlavnì v soudci, kterému
opo�dìnì a bolestnì dojde, �e i on se-
lhal, proto�e dospívajícímu Dovíkovi
nepodal pomocnou ruku. A to jen proto,
�e chtìl být mezi vrstevníky oblíbený
a bál se, aby se sám nestal terèem pos-
mìchu. Poprvé se tak ocitne na stranì
obvinìných, a poøádnì jím to otøese.

Údìlem snad ka�dého izraelského
umìlce je, �e se jeho díla vykládají jako
poselství o stavu národa. Proto nemálo
pøedev�ím anglofonních a takzvanì libe-
rálních kritikù pøemítalo nad tím, jak se
v prùbìhu historie mìní role: a jak tedy
konkrétnì u Dovíka, který byl jako dítì
poni�ován a bit, pøerùstá na scénì humor
ve verbální agresi, kterou se �iví a kterou
zvráceným zpùsobem diváky baví. Sa-
motný Grossman ale v rozhovorech opa-
kovanì pøipustil jinou paralelu: a sice �e
Dov zradil onoho soucitného èlovìka, ja-
kým byl a být mìl, stejnì jako v Izraeli se
ne�ije �ivot, jaký by se tam �ít mìl. A ni-
koli diváci, nýbr� obèané pøed tím a� na
výjimky radìji zavírají oèi. Nicménì celý
pøíbìh, který si strhujícím spádem i ve
vynikajícím èeském pøekladu pøímo �ádá,
aby byl pøeèten na jeden zápøah, má také
univerzální platnost. Je pøece o zradì ide-
álù, o pohodlí, o nedostatku empatie
a o neochotì se ozvat, nato� se odhodlat
k èinu. A tady se do jisté míry mù�e bohu-
�el poznat ka�dý z nás. 

HANA ULMANOVÁ

(David Grossman: Pøijde kùò do baru.
Z hebrej�tiny pøelo�ily Lenka Bukovská
a Mariana Fisher. Mladá fronta, 216
stran; dop. cena: 279 Kè.)
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KRÁL HOØKÉHO SMÍCHU
K jedenáctému románu Davida Grossmana
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História �idov v �iline zaèína v pod-
state a� v polovici 19. storoèia, lebo
dovtedy mohli �it�v meste len dve �i-
dovské rodiny. 

HISTÓRIA
Súpis �idov v �iline zaznamenal v ro-
ku 1852 celkom 169 osôb, prièom
mesto malo v tom istom èase 2422
obyvate¾ov. �idovská komunita si po-
stavila modlitebòu, za mestom kúpila
pozemok, kde zriadila cintorín a vznik-
la aj prvá, súkromná, �idovská �kola
(1850). Komunita v meste nadobúda
spoloèenský a hospodársky význam.

V roku 1861 registrujeme stavbu prvej
synagógy na mieste dne�nej Neologic-
kej (novej) synagógy a krátko na to aj
stavbu prvej �idovskej ¾udovej �koly
(1863) v blízkosti synagógy.

Výstavba Ko�icko-bohumínskej �e-
leznice (1871) a výhodná poloha mesta
vedú k zakladaniu významných prie-
myselných podnikov a peòa�ných ústa-
vov. Mesto sa rozrastá aj vplyvom prí-
chodu ïal�ích �idov, z ktorých niektorí
patria medzi najväè�ích platcov daní
v meste. Na prelome 19. a 20. storoèia
�ilina narástla do ve¾kosti aj významu
a na vrchole tohto nárastu � v období
prvej Èeskoslovenskej republiky � bol
�idom ka�dý siedmy �ilinèan.

V meste �ije v roku 1921 1680 �i-
dov (14 % obyvate¾stva), �idovská
nábo�enská obec je po rímskokatolíc-
kej druhá najpoèetnej�ia. 

�idovská obec sa rozde¾uje. Men�ia
ortodoxná komunita si stavia na Dla-
baèovej ulici svoju synagógu (1927).

V roku 1930 v �iline �ije u� 2498
�idov, �idovská komunita významne
prispieva k hospodárskemu rozvoju
a kultúrnemu charakteru mesta, �idia
sú v mestskom zastupite¾stve, druhým
zástupcom starostu je známy �idovský
advokát.

NOVÁ SYNAGÓGA
Synagóga z roku 1861 u� kapacitne
nestaèí rozrastajúcej sa obci, a tak ve-
denie rozhodlo v roku 1928 o jej zbú-
raní a nahradení novou stavbou. Obec
vypísala architektonickú sút�a� a návr-
hy podali známi architekti: Michal

Maximilián Scheer
a Jozef Zweigenthal
(�ilina), Josef Hoff-
mann (Viedeò) a Li-
pót Baumhorn (Buda-
pe�t�). Vít�azný návrh
bol od Petra Behrensa
a jeho kolegov z ber-
línskeho ateliéru.

Z masívnej kamen-
nej podno�e po-
dobnej stredovekej
pevnosti, v ktorej sa
nachádzajú vstupné

a obslu�né priestory synagógy, vyrastá
kubus chrámového priestoru s kapacitou
pre 750 veriacich. Orientalizujúco vysu-
nuté náro�ia hlavnej
hmoty s hrubou �truk-
túrou omietky vytvá-
rajú akýsi prechod
medzi robustnou zá-
kladòou a jasnou,
¾ahko pôsobiacou
kupolou s vý�kou 17
a priemerom 16 met-
rov. Stavbu (1929�
1931) viedol �ilinský
architekt �igo Wert-
heimer, dodávate¾om
bola stavebná firma
èlenov komunity, bra-
tov Novákovcov. Mo-
numentálna architektúra Neologickej
(novej) synagógy spája tradiènú typo-
lógiu sakrálnych budov a múdrost�de-
dièstva histórie s jazykom moderného
hnutia a racionalitou nového in�inier-

skeho myslenia. Impozantnost�stavby
vyniká i vïaka jej umiestnenia na kri-
�ovatke ciest so zva�ujúcim sa teré-
nom.

Ma¾ba Dávidovej hviezdy v kupole
je jednou z najpôsobivej�ích èastí die-
la. Evanjelik Peter Behrens vo svojom
jedinom projekte synagógy docielil
dynamickú a� mystickú atmosféru in-

teriérov, ktorú umocòovali farebné
vitrá�ové okná. Patrí medzi jeho po-
sledné diela, ktoré navrhol v duchu
expresionizmu.

Peter Behrens bol nemecký archi-
tekt a dizajnér, priekopník nových
trendov a uèite¾ ïal�ích významných
architektov 20. storoèia. 

V rokoch druhej svetovej vojny sy-
nagóga skonèila ako sklad obilia a ná-
bytku. 

PO VOJNE
�ilinskí �idia, ktorí pre�ili holokaust,
po vojne u� nedokázali zaplnit� svoj
ve¾ký chrám. E�te pred nástupom ko-
munizmu v Èeskoslovensku v roku

1948 sa �idovská obec usilovala chrám
predat�mestu, nakoniec ho v�ak zná-
rodnili.

1. septembra 1950 v prístavbe zim-
nej modlitebne zaèala pôsobit�profesi-

NEOLOGICKÁ SYNAGÓGA
V �ILINE 

Neologická synagóga pred 2. svetovou vojnou. Foto archív.

Synagóga v 80. rokov 20. storoèia. Foto archív.

Synagóga po rekon�trukcii. Foto Peter Snadík, 2016.
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onálna Bábková scéna Krajového divadla
pracujúcich (dne�né Bábkové divadlo �i-
lina). V roku 1954 bola realizovaná pre-
stavba hlavnej sály pod¾a miestneho ar-
chitekta Václava Èápa. Presmerovaním
orientácie sály na juh
v�ak nenávratne po�ko-
dil Behrensov koncept
interiéru. 

Synagóga bola otvo-
rená verejnosti pod ná-
zvom Dom osvety
(1955) ako dôle�itý kul-
túrny stánok, kde vystú-
pilo mno�stvo vtedaj-
�ích umelcov. Od roku
1961 zmenil názov na
Park kultúry a oddychu
� pár rokov bol priesto-
rom pre host�ujúce diva-
dlá, koncerty, taneènú
�kolu, vo¾noèasové ak-
tivity a kurzy. Niektoré
aktivity pokraèovali a�
do roku 1985 v prístavbe zimnej modli-
tebne. 

Z Prahy do �iliny prest�ahovaná Vy-
soká �kola dopravná (dne�ná �ilinská
univerzita) tu otvára 6. septembra 1960
�kolský rok a od roku 1962 dostáva

hlavnú sálu ako svoju aulu. Jediná vy-
soká �kola svojho druhu v Èeskoslo-
vensku priniesla �iline �tudentov i pe-
dagógov z celej republiky. Stupòovité
h¾adisko a vlo�ený hliníkový podh¾ad
a akustické obklady v�ak od roku 1973
ukryli takmer na polstoroèie pôvodné
dimenzie chrámu. 

V aule-synagóge sa zaèali revoluè-
né udalosti na Vysokej �kole dopravy
a spojov v novembri roku 1989.

Po ne�nej revolúcii v roku 1989 sa
z vysokej �koly na takmer 20 rokov
stalo kino. �idovská obec, ktorá zís-

kala budovu spät�do svojho vlastníc-
tva, bola príli� malá, aby ju dokázala
sama vyu�it�. Na premietacom plátne
by sa e�te mo�no aj dnes striedalo na-
pätie, akcia, romantika a fantázia,

keby kúsok za rohom nevybudovali
v roku 2010 výkonnej�í multiplex.

�Robili sme, èo sme mohli, za�ili
sme, èo sme e�te neza�ili. Na toto si bu-
deme pamätat�, hoci vysvetlit�to nieko-
mu, kto nebol pri tom, nie je mo�né.

REKON�TRUKCIA
Pamätáme si takto � po pred-
stavení divadelnej hry Tiso
v hlavnej úlohe s Mariánom
Labudom pri�iel za nami kon-
com roku 2010 predseda �ilin-
skej �idovskej obce Pavel
Frankl s otázkou, èi by sme ni-
eèo podobné ako na Stanici
neurobili aj v synagóge � zre-
kon�truovali
a priniesli kultúr-
ny �ivot. Nebolo

to ¾ahké rozhodnutie, na�e ob-
èianske zdru�enie Truc sphéri-
que je príli� malá organizácia
na takúto úlohu. Zodpoved-
nost�vyhrala, �NO nám pri-
s¾úbila prenájom na 30 rokov
za symbolické nájomné a za-
èali sme. Po roku výskumov
a príprav sa v roku 2012 zaèali
prvé búracie práce s cie¾om odstránit�v�et-
ko, èo zakrývalo pôvodnú Behrensovu ar-
chitektúru,� hovorí Marek Adamov, riadi-
te¾ OZ Truc sphérique.

Ïalej Marek pokraèuje: �Nepodarilo sa

nám v�ak získat��iadne väè�ie peniaze. Pod
tlakom úlohy prekraèujúcej na�e mo�nosti
sme od zaèiatku kombinovali zbierky, dary,
2 % z daní, sponzorov aj malé granty. Kú-
sok po kúsku sme skladali milión a pol eur.

Ïal�í milión eur sme
u�etrili vïaka práci dob-
rovo¾níkov a darované-
mu materiálu èi prácam
desiatok firiem. A nako-
niec, po pár rokoch robo-
ty, nás väè�ími grantami
podporili Granty EHP
(Nórsko, Island, Lichten-
�tajnsko), Ministerstvo
kultúry SR, Mesto �ili-
na, Nadácia Kia Motors
Slovakia, spoloènost�Po-
èítaèe a programovanie,
Ústredný zväz �idov-
ských nábo�enských
obcí na Slovensku, pro-
gramy Európskej únie.� 

Zoznam tri tisíc ¾u-
dí, ktorí nám poèas siedmich rokov po-
mohli darom alebo prácou a ktorí si tak
kúpili nesmrte¾nost�, zaznel na�ivo 12.
mája 2017 na otvorení ako súèast�hu-
dobnej skladby Mareka Piaèeka. Mô�e-
te ju stále poèut�v múre synagógy, staèí
prilo�it�ucho k stene. �Schopnost�ab-
sorbovat�v�etky zmeny zrejme najú�as-
nej�ou, no súèasne nedocenenou, vlast-
nost�ou Behrensovej synagógy,� hovorí
hlavný architekt rekon�trukcie Martin
Janèok.

Chceme, aby vznikajúca kultúrna in-
�titúcia a jej program boli z 21. storoèia,
aby sa tu diali veci, ktoré budú premys-
lenou kombináciou kritickej reflexie,
produkcie umenia a komunitného �ivo-

ta. Veríme, �e práve v rovine programu
sa odohrá skutoèné dobrodru�stvo, kto-
rého ste práve teraz súèast�ou.

www.novasynagoga.sk
PAVEL FRANKL, predseda �NO �ilina

Ma¾ba Dávidovej hviezdy v kupole. Foto archív.

Interiér vrátený do pôvodnej podoby. Foto archív.

Koncert pre darcov v máji 2017. Foto archív.



O tom, �e osobnost TGM je v Izraeli po-
pulární, se mluví a pí�e èasto, pøipomíná
se øada míst pojmenovaných na jeho po-
èest, z tìch mimo Tel Aviv to je hlavnì
Kfar Masaryk. Na rozdíl od povìdomí
o Èeském lese Jatir na jihu Izraele se ví
ménì, �e na poèest prvního èeskoslo-
venského prezidenta byl vysázen i les.
Stalo se to roku 1930 u kibucu Sarid.

Trocha historie: Kibuc Sarid zalo�ily
ve dvacátých letech na severním okraji
Jizreelského údolí nedaleko tehdy vzni-
kajícího mìsta Afula dvì prùkopnické
skupiny, litevská Achva a èeská Bibra-
cha, její� èlenové patøili k hnutí Tchelet
Lavan (Blau Weiss). Osadníci místo po-
jmenovali po starodávné osadì Sarid,
kterou zmiòuje u� kniha Jeho�ua 19,10
jako hranici území kmene Zebulon.

Asi ètyøicet mladých Èechù se k litev-
ským �idùm v Saridu pøipojilo na jaøe
1927. Ayelet Rosen Karu, øeditelka sa-
ridského archivu, uchovává vzpomínky
jednoho z nich, Avnera Abelese. Cestu
do Saridu popsal takto: ��lapali jsme
pì�ky, zpívali jsme si pøi tom, cesta kle-
sala a stoupala, nìkdy byla dobrá a nì-
kdy se ztrácela, procházeli jsme poli
s velkými trny, kameny, skalisky bez ze-
lenì, bez jediného stromu v dohledu,
spoleènost nám dìlaly tu a tam jen èerné
kozy.� Bibracha byla pro osadu pøíno-
sem: pomáhaly jí kontakty se sionistic-
kými organizacemi, se správci fondù
a pøáteli v Èeskoslovensku, kteøí cítili
za osadníky odpovìdnost. Právì s jejich
podporou zakoupili prùkopníci moderní
zemìdìlské nástroje, kibuc byl spojen
s civilizací telegrafní linkou, vysadil se
hektar vinic a sadù. O rok pozdìji v roce
1928 èlenové kibucu vysadili s finanèní

podporou èeskoslovenské poboèky Ke-
ren Kayemet Leisrael první borovicový
les. Vznikl na poèest desetiletého výroèí
zalo�ení republiky a na památku èesko-
slovenských �idovských obìtí první
svìtové války.

Bìhem náv�tìvy Izraele v roce 1927 se
v Haifì s èleny Bibrachy setkal i prezi-
dent T. G. Masaryk; výsadbu prvního lesa

pøijeli roku 1928
oslavit hosté z Èesko-
slovenska, mj. spiso-
vatel Max Brod a no-
vináø Felix Weltsch.
V tém�e roce (1928)
zakoupil kibuc první
traktor: byl znaèky
Avance s hlubokým
pluhem a ocelovými
koly. První traktorista
se jmenoval �lomek
Winterberger.

Bìhem proti�idov-
ských nepokojù v ro-

ce 1929 se kvùli bezpeèí musely sarid-
ské �eny a dìti pøesunout do nedalekého
a lépe chránìného kibucu Nahalal, poté
byl v v Saridu postaven bezpeèný dùm
pro dìti, z betonu a oceli.

MASARYKÙV LES
V roce 1930 byl � opìt s pomocí KKL �
vysázen druhý borovicový les se zhruba
13 tisíci stromy � olivovníky, sosnami
a cypøi�i. Slavnost zasazení prvního
stromku se odehrála v dubnu, jako dar
TGM k 80. narozeninám a les byl po
nìm pojmenován. Na slavnost dorazili
èeský konzul, významný sionistický
pøedstavitel Menachem Usi�kin (tehdej-
�í øeditel izraelského Národního fondu)
a dal�í osobnosti mandátní Palestiny. 

Ve tøicátých a ètyøicátých letech 20.
století byl Sarid jedním z center jedno-
tek Hagany a Palmachu. Roku 1949 mìl
457 obyvatel; v dne�ní moderní osadì
jich �ije asi dvakrát tolik. 

Masarykùv les navazuje na vìt�í Bal-
fourùv les na ji�ních svazích Nazaret-
ských vrchù, jeho poèáteèní sláva u� ale
pohasla. Proto se èeská organizace KKL
rozhodla, �e toto symbolické místo zrevi-
talizuje. Velkorysá obnova lesa poèítá
s dosázením stromù a oèi�tìním lesa od
náletù, ale také s opravou cest a vytvoøe-
ním vstupního vzpomínkového areálu,

pøístupové cesty, parkovi�tì, pøístupu pro
handicapované a odpoèinkového místa.
Zájemci o historii místa se o ní dozvìdí
na informaèní tabuli, lesem povedou na-
vádìcí tabulky. Organizátoøi doufají, �e
o�ivený les ocení místní i náv�tìvníci,
pì�í turisté i cyklisté. A z hostù pøedev�ím
ti z Èeské republiky, kteøí zde budou
moci zasadit svùj symbolický strom. Jedi-
neèný projekt mù�ete podpoøit tím, �e pøi-
spìjete na èíslo úètu 153159004/2700. Ka�-
dá pomoc je vítána. Více informací získáte
v kanceláøi KKL-JNF v Jáchymovì ulici
(kontakt: zosa@email.cz).                 (am)

HROB BERGMANNÙ
V minulém èísle zmínil historik Enrico
Lucca, �e na Novém �idovském høbito-
vì v Praze na �i�kovì dosud stojí hrob
rodièù pøedního èeskoslovenského sio-
nisty, prvního øeditele �idovské Národní
knihovny v Jeruzalémì a prvního rekto-
ra Hebrejské univerzity Hugo Bergman-
na, Sigmunda (1854�1909) a Johanny
(1855�1933). Na dotazy ètenáøù odpoví-
dáme, �e se nachází ve 12. sektoru, 8.
øadì, a pøikládáme jeho snímek. Do ná-
hrobku jsou vtesány ver�e, které H. Berg-
mann vìnoval svému otci. V èeském pøe-
kladu Aleny Bláhové znìjí takto:

Hle, na tobì jsme lpìli, v�ak On,
jen� poutníka vede,
odvedl Tì, Ty, dobrý, od nás
a zùstali jsme sami. 
Av�ak jak unésti bolest,
kdyby nebylo nadìje,
�e ten, který zde cesty dìlí,
tam venku je zase spojuje. 
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MASARYKÙV LES U SARIDU
KKL plánuje o�ivení daru TGM k 80. narozeninám

Osadníci s Maxem Brodem a Felixem Weltschem, 1928. Foto archiv kibucu. 



Pøed Dnem nezávislosti vytahují izrael-
ská média statistiky. Kolik má stát oby-
vatel, kolik jich za rok pøibylo, kolik
z toho èiní pøistìhovalci, z jakých zemí
atd. Je tomu tak i letos, ale proto�e zá-
kladní èísla jsme pøinesli u� v dubnu
(fakt, �e poèet Izraelcù se blí�í devíti mi-
lionùm), nyní uvedeme cosi �ir�ího.

Web Times of Israel pøinesl pøehled �i-
dovské populace ve svìtì. Ta èísla pùsobí
jako pevné body v rámci aktuálních neji-
stot. Nynìj�í nejistoty by �lo charakteri-
zovat jako boje na dvou frontách. Nebo
jako model hybridní války, jak se o nìm
módnì mluví v posledních letech.

Jde o boje na hranici
s Gazou a v Sýrii. Ale
nejde o boje proti smr-
tonosnému ostøelování
raketami (z Gazy) ani
proti syrské armádì.
Protivníci vystupují ja-
koby maskovaní: buï
za teroristy Hamásu
mezi civilními demon-
stranty, nebo za Íránce
pomáhající Sýrii potírat
sunnitské d�ihádisty. 

Ale teï u� k tìm slí-
beným èíslùm.

JE�TÌ SCHÁZEJÍ
DVA MILIONY
Izraelský Ústøední statistický úøad v dub-
nu oznámil, �e na svìtì �ije 14 511 000
�idù, co� je stále je�tì asi o dva miliony
ménì, ne� kolik jich bylo pøed holokaus-
tem. V roce 1939 �ilo na celé planetì
16,6 milionu �idù, z toho 449 000 na
území dne�ního Izraele (v britské man-
dátní Palestinì).

Ji� v roce 2015 nezávislý think tank
sídlící v Jeruzalémì (Jewish People Poli-
cy Institute) dospìl k závìru, �e na svìtì
je 14,2 milionu �idù. A �e kdyby se
k tomu pøipoèetli ti, kteøí mají jen jedno-
ho �idovského rodièe, èi ti, kteøí se s �i-
dovstvím identifikují jen èásteènì, vý-
sledné èíslo by odpovídalo poètu �idù
pøed druhou svìtovou válkou. Nicménì
podle nynìj�ích �vládních� èísel stále
je�tì dva miliony chybí.

Z hlediska rozlo�ení po jednotlivých
státech vypadají v roce 2018 poèty �idù
takto: Nejvíce je jich v Izraeli (6,45 milio-
nu), USA (5,7 milionu), Francii (456 tisíc),
Kanadì (390 tisíc), Británii (290 tisíc), Ar-

gentinì (181 tisíc), Rusku (176 tisíc),
Nìmecku (117 tisíc) a Austrálii (113 tisíc).
A co se týèe demografického vývoje po
holokaustu, poèet �idù vzrostl o 26 pro-
cent, zatímco poèet obyvatel celé planety
na trojnásobek (z 2,5 na 7,5 miliardy).

Tolik tedy k pøesným èíslùm, i kdy� by
nìkdo mohl �t�ourat v tom, zda je neo-
vlivòují lidé s dvojím obèanstvím (tøeba
takoví, kteøí by mohli být zahrnuti do po-
ètu �idù v Izraeli a zároveò v USA).

NOVINÁØ, ÈI TERORISTA?
K nejistotì zavádí palestinská akce zvaná
Pochod návratu. Je to protestní shromá�-

dìní pøebývající ve stanových táborech
v Pásmu Gazy tìsnì u hranice s Izraelem.
Zaèalo 30. bøezna a potrvá do 15. kvìtna,
co� je pro Palestince Den nakby (ka-
tastrofy, vyhlá�ení Státu Izrael). Cílem je
demonstrovat návrat na území, která stá-
le pova�ují za svá. A za pozornost stojí
i to, �e aèkoli Pochod návratu je organi-
zován Hamásem z Gazy, podporuje ho
i palestinské vedení Mahmúda Abbáse
z Ramalláhu. Èím� dokládá, �e za území
okupovaná Izraelem nepova�uje jen ta
obsazená za �estidenní války (Západní
bøeh Jordánu), ale de facto v�echna s �i-
dovským osídlením.

Kdyby Palestinci demonstrovali jen ve
stanových táborech, nebyl by to problém.
Ten v�ak nastává, jakmile se pøiblí�í
k plotu. Tam roste napìtí obèas pøerùsta-
jící ve støelbu vojákù z izraelské strany
(do 23. dubna bylo napoèteno 39 mrt-
vých Palestincù). Pøipomíná to boj s hyb-
ridním charakterem, známý tøeba z vý-
chodní Ukrajiny.

Jsou to civilisté hodní zákonné ochra-
ny? Nebo lidé v �oldu Hamásu, neregulér-
ní vojáci, pro Izrael teroristé? Tato otázka
se nejvíce vyhrotila kolem Jásira Murtaji,
jen� byl zastøelen, kdy� mìl na sobì �ur-
nalistickou vestu s výrazným nápisem
PRESS. Byl to skuteènì fotograf? Èi pro-
stì mu� Hamásu, jen� pomocí dronu shro-
ma�ïoval informace o slabých místech
izraelské pohranièní obrany? Právì tady
Izrael na mezinárodní scénì prohrává.

Podle armádních velitelù citovaných
listem Israel hajom si Hamás trénoval po-
stupy: jak prorazit plot, jak zaútoèit na iz-
raelská stanovi�tì, jak unést vojáka èi civi-
listu. Je�tì je v �ivé pamìti únos desátníka
�alita právì od Pásma Gazy v èervnu
2006. A� po pìti letech byl vrácen výmì-

nou za to, �e Izrael pro-
pustil 1027 palestin-
ských vìzòù (280 z nich
si odpykávalo do�ivotí
za terorismus).

Toto riziko Izrael bere
smrtelnì vá�nì. Ale jak
pí�e Jonathan Tobin na
webu Jewish Press, na-
pøíklad na americké levici
zaznamenal Hamás pro-
pagandistický úspìch.
Bernie Sanders, známá
postava protitrumpov-
ského tábora, palestin-
ský Pochod návratu
podpoøil.

POSTARAT SE SÁM
Svým zpùsobem má hybridní charakter
i hrozba ze Sýrie. Izrael tam u� vícekrát
podnikl nálet. Na syrské cíle? Ne. Na rus-
ké? To u� vùbec ne. Na íránské. Pro The
Jerusalem Post o tom mluví bývalý �éf Ná-
rodní rady bezpeènosti Ja�akov Amidror.

Podle Amidrora si Izrael dává pozor,
aby v Sýrii nepo�kodil ruské zájmy (udr-
�et zemi celistvou). Rusko chápe, �e cí-
lem Izraele není svrhnout Ba�ára Asada.
Proto mu nevadí, �e Izrael v Sýrii hájí
své zájmy � zabránit, aby ji Írán pomocí
�íitských milic zmìnil v dal�í Libanon.
Ale Rusko nechce na Asadovu obranu
nasazovat své pozemní jednotky, a právì
proto tam Íránce potøebuje.

Výsledek v Sýrii vypadá takto: Rusko
netlaèí Izrael k pasivitì (nechá ho útoèit
na íránské základny). Ale zároveò netlaèí
k pasivitì ani Írán (nechá ho budovat in-
frastrukturu proti Izraeli). Tak�e se o to
Izrael obèas musí postarat sám.

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Boj na dvou frontách

Je�tì scházejí dva miliony. Ilustraèní foto archiv.



Na mnoha místech v ÈR se na Jom ha-
�oa uskuteènilo veøejné ètení jmen obìtí
holokaustu. Uspoøádala ho ve ètvrtek 12.
dubna pøed Spolkovým domem i Mìst-
ská knihovna v Kutné Hoøe. Do ètení
jmen se mezi 14. a 15. hodinou zapojili
studenti, kolemjdoucí, ale i pøedstavitelé
veøejného �ivota. Po skonèení ètení se
v knihovnì uskuteènila beseda s Markem
Lauermannem na téma Dìjiny �idù
v Kutné Hoøe. Marek Lauermann spolu-
pracoval s nedávno
zesnulou pøedsedkyní
Terezínské iniciativy
Dagmar Lieblovou,
o ní� napsal vzpomín-
kovou knihu. (Kutno-
horský týden, 17. 4.)
!! �Obchodní akade-
mie Neveklov má øadu
úspì�ných absolventù
a mnoho perspektiv-
ních studentù. Ale aby
nìkdo uspoøádal výstavu s regionální te-
matikou, zaujal tím �irokou neveklov-
skou veøejnost a vyslou�il si i pochvalu
od øeditele bene�ovského archivu a ne-
veklovského radního v jedné osobì, to tu
máme poprvé. Dokázal to student Martin
Bitarovec (4. B, oboru ekonomické lyce-
um) se svou maturitní prací o historii
�idù na Neveklovsku. Otevøení výstavy
je opravdu mo�no nazvat vernisá�í, Vy-
stoupení pana vikáøe T. Trávníèka, který
pøiblí�il nìco z terminologie judaismu
a také z historie synagogy, èi pøíspìvek
pana magistra M. Sejka, øeditele Okres-
ního archivu Bene�ov a radního záro-
veò, jen� pøipomnìl nelehký údìl �idù,
doprovázel zpìv pìveckého sboru Zá-
kladní �koly Jana Kubelíka pod vede-
ním Ing. M. �affkové. Mimo jiné zde
v jejich podání zaznìly i pøekrásné �i-
dovské písnì.� (Bene�ovský deník.cz,
3. 4.) !! Sedm set dílù úspì�ného tele-
vizního poøadu Na plovárnì, který se
v prosinci bude vysílat dvacet let. To je
jen èást statistik, které si letos na své
konto pøipí�e Marek Eben (60). �Od té
doby jsem znaènì pro�edivìl,� ohlí�í se
s osobitým, jemnì sarkastickým humo-
rem. Obvyklé natáèení probíhá v kavárnì
ukryté ve vnitrobloku na pra�ské Letné.
Její majitel Dan Válek kdysi tvùrcùm po-
øadu nabídl azyl, kdy� je vyhostila Ob-
èanská plovárna, podle ní� se poøad jme-

nuje. To, �e budova slou�ila kdysi zcela
jiným úèelùm, vám napoví jen vysoká
úzká okna a ochoz dostupný po vy�láp-
nutí oprýskaných schodù. �Bývala to sy-
nagoga, a to a� do roku 1928. Prostøedí je
do jisté míry spirituální, co� se k danému
poøadu hodí,� uvedl na oslavì kulatin
velký fanou�ek poøadu Rudolf Køest�an.
(Právo, 5. 4.) !!Antonín Kalina, hrdina
druhé svìtové války, který zachránil bez-
mála tisíc �idovských dìtí, bude mít

v Tøebíèi vìt�í pøipo-
mínku. V prostorách
vedle Zadní synagogy
je stálá výstava o tom-
to tøebíèském rodáko-
vi, má se ale výraznì
zvìt�it. Pøibude kova-
ný strom �ivota se jmé-
ny zachránìných dìtí
a mimo jiné také au-
tentické pøíbìhy nìkte-
rých z nich. (ÈRo-Vy-

soèina.cz) !! Kuchyni francouzských
�idù se zamìøením na Alsasko nedávno
mohlo ochutnat ètyøicet náv�tìvníkù
gastronomické akce v rámci festivalu
Dal�í bøehy. Pøípravì jídel nad otevøe-
ným ohnìm kraloval Michal Hugo Hro-
mas a své kulináøské umìní pro�piková-
val historkami z �idovské kuchynì,
synagogy a obèas i lo�nice. ��idovská
kuchynì v podstatì neexistuje,� uvedl
hned na zaèátku. Vzápìtí v�ak vysvìtlil,
�e na v�ech místech, kam se �idé v dias-
poøe dostali, obohatili svùj jídelníèek
o místní obyèeje a zvyklosti. Náv�tìvníci
tak mohli ochutnat
sekaná játra s vej-
cem nebo brambo-
rový salát s uzeným
pstruhem èi bliny
peèené na ohni. Ne-
chybìla ani ochut-
návka tuzemských
ko�er vín, mezi
jinými bylo v na-
bídce i oran�ové. (Opavský a hluèínský
deník, 10. 4.) !! Tisíce �idù z celého
svìta si pøipomnìly tøíkilometrovým po-
chodem z pùvodního koncentraèního tá-
bora Osvìtim do vyhlazovacího tábora
Bøezinka �est milionù �idovských obìtí
holokaustu. Pochod provázelo urèité na-
pìtí kvùli kontroverznímu polskému zá-
konu, který zakazuje spojovat holokaust

s Polskem, na jeho� území tábory le�í.
Øada úèastníkù pochodu v èele s izrael-
ským prezidentem Reuvenem Rivlinem
mávala izraelskou vlajkou. �Pøesto�e si
na bilaterální úrovni rozumíme, je tu vel-
ký stín, který na�e vztahy zahalil. Závìry
va�eho soudu oèekáváme v�ichni v nadì-
ji, �e tento mrak zmizí,� øekl Rivlin ve
ètvrtek polskému prezidentovi Andrzeji
Dudovi. Podle izraelské prezidentské kan-
celáøe Duda údajnì reagoval, �e jeho
zemì nechce nikomu bránit v tom, aby
svìdèil o historii, a dodal, �e zákon má jen
�bránit historickou pravdu�. (Deník.cz,
12. 4.) !!Velké Meziøíèí je místem, kam
neproudí davy turistù. Mìsto na soutoku
øek Oslavy a Balinky má v sobì ov�em
zvlá�tní krásu a melancholii. V ulici No-
vosady se nacházejí dvì synagogy. �Sta-
rá synagoga�, tedy goticko-renesanèní
stavba z konce 17. století, slou�ila done-
dávna jako výstavní síò muzea. �Nová
synagoga�, stavba architekta Augusta
Prokopa z roku 1870, je chránìnou kul-
turní památkou. Dnes je v ní, bohu�el,
umístìna tr�nice. �Na atikách a nad vcho-
dem jsou citáty z Písma. Na jednom bylo
napsáno: �Jak milý je tvùj pøíbytek, Hos-
podine zástupù.´ Dnes ho nahradil nápis
�Textil, obuv´ a synagoga má automatické
dveøe na fotobuòku,� zmínila pøed ètyømi
lety pro Èeský rozhlas historièka Marie
Ripperová, která v�ak ze situace neviní
�idovskou obec. Ostatnì, peníze za pro-
nájem prý zaplatily synagoze novou støe-
chu. (Deník.cz, 12. 4.) !!Obrazy je pro-
stý název výstavy malíøe, muzikanta
a spisovatele Martina Nìmce, která se a�
do 22. dubna konala v dobøí�ském kul-
turním domì. �Musím øíci, �e výstavní
prostor v bývalé synagoze je pøekrásný

a velmi inspirativ-
ní,� uvedl Martin
Nìmec. (Berounský
deník, 13. 4.) !!

�Po vlnì demolic
zùstalo z Hrabalovy
Libnì jen torzo.
Napøíklad Nová sy-
nagoga z poloviny
19. století. Vzpo-

mínkou na starou ètvrt� je i plynojem,
vrstevník Paláce Svìt, postavený na po-
èátku tøicátých let. Nìkdej�í trat�a libeò-
ské Dolní nádra�í pøipomíná dnes jen
chátrající stanièní budova,� pí�e MF
DNES v èlánku, vìnovaném stavu dal�í
památky, spojené s Hrabalovými texty,
libeòského Paláce Svìt. (14. 4.) 

jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Dne 7. kvìtna 1973, tedy pøed 45 lety,
zemøel v Montclairu v USA spisovatel
EGON HOSTOVSKÝ. Narodil se pøed 110
lety, 23. 4. 1908 v Náchodì. Roku 1937
vstoupil do diplomatických slu�eb, za
války �il v USA, kam se natrvalo vrátil
po komunistickém pøevratu. Je autorem
více ne� dvaceti románù a povídkových
souborù, k nejznámìj�ím patøí �háø èi
Dùm bez pána. Hostovský pùsobil v èes-
ko�idovském hnutí (v letech 1932�
1937), redigoval Èesko-�idovský kalendáø.
Hostovského Spisy vycházely v letech
1994�2002 postupnì ve tøech pra�ských
nakladatelstvích; závìreèný svazek dva-
náctisvazkového konvolutu vydalo na-
kladatelství Akropolis a obsahovalo au-
torovy romány z konce ètyøicátých
a padesátých let � Cizinec hledá byt
a Dobroèinný veèírek.

Dne 15. kvìtna roku 1938, tedy pøed
80 lety, byl v øadì èeských novin zveøej-
nìn manifest za
obranu republiky
VÌRNI ZÙSTANEME!
sepsaný skupinou in-
telektuálù kolem fi-
losofa, sociologa
a publicisty JOSEFA
FISCHERA (1891�
1945; bratra germa-
nisty a dramatika
O. Fischera). V ma-
nifestu vyzývali ès.
vládu a obèany
k obranì nezávislosti a celistvosti republi-
ky pøed narùstajícím ohro�ením státní su-
verenity nacistickým Nìmeckem, hájili
my�lenku obèanské svobody bez ohledu
na politické pøesvìdèení, rasový pùvod èi
nábo�enské vyznání. Politické strany na-
bádali k podøízení svých zájmù zájmùm
celé spoleènosti a pøipomnìli význam de-
mokratického Èeskoslovenska v otázce
evropského míru. Manifest provázela
rozsáhlá podpisová akce, kterou øídil Pe-
tièní výbor Vìrni zùstaneme (PVVZ).
Ten (v èele s J. Fischerem) byl v poèátku
války jedním z nejdùle�itìj�ích odbojo-
vých seskupení. Po okupaci se stal sou-
èástí Ústøedního vedení odboje domácího
a vyvíjel zpravodajskou i sabotá�ní èin-
nost. Publikoval protinacistické texty
a letáky, organizoval pøechod odbojáøù do
zahranièí a pomocí vysílaèky Sparta udr-
�oval kontakt s exilovou vládou v Londý-
nì. Do mnichovské dohody petici pode-

psalo 308 vìdeckých, kulturních a umìlec-
kých osobností a pøes milion èeskosloven-
ských obèanù. Ke èlenùm odboje PVVZ
patøila kromì J. Fischera øada �idovských
intelektuálù, mj. advokát Karel Bondy,
MUDr. Viktor Kaufman, Anna Pollertová
a její bratr cestovatel Jiøí Baum. V�ichni,
vèetnì Fischerovy man�elky Mileny, za-
platili za svou èinnost �ivotem.

Dne 13. kvìtna oslaví 70. narozeniny
klavírní virtuos, laureát nejpresti�nìj�ích
mezinárodních soutì�í, profesor Hudební
fakulty Akademie múzických umìní
v Praze, organizátor hudebního �ivota
v Èechách, èlen svìtovì proslulého Guar-
neri tria Praha, hudebník, který má vypro-
dané koncertní sínì po celém svìtì, IVAN
KLÁNSKÝ. Na jeho høe (k nejblíbenìj�ím
skladatelùm patøí Fryderyk Chopin
a Ludwig van Beethoven) oceòují poslu-
chaèi i kritika bezchybnou techniku
a souèasnì zpìvný tón, schopnost tóno-
vých odstínù vycházející z vnitøního pro-
�itku skladeb. Zkrátka virtuozitu. Ménì
se ví, �e I. Klánský pochází z èesko-�i-

dovské rodiny, jeho
otec patøil k zaklada-
telùm B�nai B�rith
v Èeskoslovensku
a kromì milovníkù
hudby v nejkrásnìj-
�ích koncertních sí-
ních na ètyøech svì-
tadílech si mohou
jeho mistrovství u�í-
vat i obyvatelé Ha-
giboru, kde Ivan
Klánský pravidelnì

koncertuje. Pøejeme mu z celého srdce:
Ad mea veesrim �ana!

Kdyby se to nebylo stalo, pøipravovali
bychom teï v redakci oslavu 75. naro-
zenin na�eho kamaráda, kolegy, histori-
ka a publicisty TOMÁ�E PÌKNÉHO (nar.
8. kvìtna 1943 v Praze), a Tomá� by bý-
val odmítl, aby jeho pùlkulaté výroèí
bylo zaøazeno do tohoto kalendária.
Probírali bychom ale urèitì mo�nosti,
kde se sejít, a volba by asi nakonec pad-
la na restauraci Vltava na nábøe�í. Tam
bychom pak Tomá�e podarovali, za-
vzpomínali a mo�ná i plánovali (jako
v�dy) buï dotisk Tomá�ovy knihy Histo-
rie �idù v Èechách a na Moravì, nebo
snad v nejlep�ím pøípadì i její druhý díl,
soustøedìný na �idovskou literaturu.
Bohu�el k tomu nedojde a na Tomá�e
mù�eme jen vzpomínat. Od jeho smrti
ubìhne v listopadu ji� pìt let.

(am)

PORTRÉTY JAKUBA SZÁNTÓ

S potì�ením oznamujeme, �e novináø-
skou Cenu Ferdinanda Peroutky za rok
2017 získal zpravodaj Èeské televize na
Blízkém východì JAKUB SZÁNTÓ. Cenu
udìluje od roku 1995 (tedy od roku 100.
výroèí Perout-
kova narození)
Spoleènost Fer-
dinanda Perout-
ky. Komise vybí-
rá novináøe tak,
aby naplòovali
standardy osob-
nosti a práce sa-
motného Perout-
ky: lidi s vysokou mravní integritou,
osobní zodpovìdností za spoleèenské dù-
sledky svého publicistického pùsobení,
kteøí vytváøejí práci mimoøádné úrovnì
vycházející z demokratické orientace.

Jakub Szántó (nar. 1977) uvedené pod-
mínky splòuje vrchovatì. Vystudoval mo-
derní dìjiny na Institutu mezinárodních
studií Fakulty sociálních vìd UK (rok stu-
doval na Støedoevropské univerzitì v Bu-
dape�ti), v letech 1999�2006 pùsobil
v zahranièním zpravodajství televize Nova,
poté pøe�el do Èeské televize (mj. zastával
místo zástupce vedoucího zahranièní redak-
ce a editora poøadu Události). Od èervence
2013 je stálým zahranièním zpravodajem
ÈT pro Blízký východ. S man�elkou Len-
kou a dvìma synky pobývá v Tel Avivu,
jeho akèní rádius zahrnuje Izrael, území
spadající pod palestinskou samosprávu,
Egypt, Irák, Sýrii a Jemen, tedy místa, kde
probíhají nejtragiètìj�í konflikty souèas-
nosti.

Vìcnì zaznamenává aktuální situaci,
sebeslo�itìj�í prùbìh doká�e vystihnout
struènì a koncentrovanì. K jeho velkým
pøednostem patøí, �e na oèekávatelné
otázky doká�e odpovídat i nekonvenèním
zpùsobem: vidí vývoj v jednotlivých ze-
mích regionu v historickém kontextu
a srovnání, jeho reportá�ím nechybí lid-
ský rozmìr a i po mnoha letech práce je
na nich znát energie a zájem. Szántó do-
ká�e stejnì dobøe rozmlouvat s Amosem
Ozem o jeho poslední knize vydané
v èe�tinì jako s jemenskou uprchlicí
o tom, co pro�ívá. Pøibli�uje nejen pohy-
by nepøátelských sil a situace z boji�tì,
ale také osudy tìch, které války vyhánìjí
z domovù a nièí jejich �ivoty. Jeho repor-
tá�e jsou v podstatì jedineèné portréty:
událostí, míst, a hlavnì lidí, jejich� zku�e-
nost zprostøedkovává.                         (am)
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KNIHA �ALMÙ
SEFER TEHILIM
! Nakladatelství Garamond vydává dvoj-
jazyènou, èesko-hebrejskou verzi Knihy
�almù v èeském pøekladu Viktora Fischla
s výbìrem z Ra�iho komentáøù. Pøevod
Viktora Fischla je zároveò poetický i po-
mìrnì pøesný. Hebrejsko-èeský zrcadlový
text doprovází výbìr z Ra�iho komentáøù
na ka�dé stranì pod èarou, jejich výbìr byl
veden s ohledem na nábo�enský smysl;
pominuty byly nìkteré Ra�iho komentáøe
dobové èi lingvistické povahy.

Vydalo nakl. Garamond v Praze roku
2018 (2. vydání). Pøeklad Ra�iho komen-
táøù vybrali a z hebrej�tiny pøelo�ili Ivan
Kohout a Jan David Reitschlager. 416
stran, doporuèená cena 498 Kè.

Alena Vlèková
�IDOVSKÁ HISTORIE 
OBCÍ MIKROREGIONU PØE�TICKO
! Kní�ka kronikáøky Aleny Vlèkové sledu-
je osudy �idovských obyvatel Pøe�ticka na
jihozápadì Èech od nejstar�ího osídlení a�
po holokaust; autorka se soustøeïuje na de-
sítky komunit roztrou�ených po oblasti, za-
bývá se �idovskými památkami v nejvìt-
�ích z nich i významnými osobnostmi,
zmiòuje i rodiny halièských uprchlíkù, kte-
ré zde pøechodnì �ily. Peèlivì sestavený,
informativní text doplòuje øada fotografií.

Vydal Mikroregion Pøe�ticko roku 2017.
Knihu lze zakoupit napø. v Domì historie
Pøe�ticka v Pøe�ticích za 75 Kè.

Aby Warburg:
POROZUMÌT UMÌNÍ, DÌJINÁM 
A KULTURNÍ HISTORII
! Historik umìní Aby Warburg (1866�
1929), jen� pocházel rodiny hamburských
bankéøù, patøí do spoleènosti velkých nì-
meckých vìdeckých géniù rané moderni-
ty, jakými byli Walter Benjamin, Sigmund
Freud èi Albert Einstein. Aè byl respekto-
ván ji� za svého �ivota, jeho zásadní pøí-
nos pro dìjiny umìní a kulturní historii
byl docenìn a� dlouho po jeho smrti.
V posledních tøiceti letech se Warburgùv
odkaz stal velmi naléhavým. Warburg sám
sebe pøi jedné pøíle�itosti nazval �psycho-
historikem� a jeho my�lenky nabízejí in-
spiraci nejen pro dìjiny umìní a kulturní
historii, ale jsou rovnì� podnìtem k pro-
mý�lení nìkterých základních otázek, s ni-
mi� jsou vìdy o mozku a mysli a sociální
vìdy konfrontovány. 

Devìt studií, sebraných v tomto svazku,
pøiná�í upravené a roz�íøené pøíspìvky, je�
zaznìly na kolokviu uspoøádaném Seminá-
øem dìjin umìní, Centrem pro dìjiny obra-
zu a vizuální kultury a Centrem pro trans-
disciplinární výzkum kulturních fenoménù

ve støedoevropských dìjinách Masarykovy
univerzity v Brnì pøi pøíle�itosti 150. výroèí
Warburgova narození v øíjnu 2016. 

Vydalo nakl. Barrister a Principal v Pra-
ze roku 2017. K vydání pøipravil Ladislav
Kesner; 152 stran, dop. cena 195 Kè. 

KNI�NÍ VELETRH V PRAZE
ÈESTNÝ HOST: IZRAEL
! Èestným hostem leto�ního mezinárodní-
ho kni�ního veletrhu Svìt knihy, jen� se
koná 10.�13. kvìtna na pra�ském Výsta-
vi�ti v Hole�ovicích, je Izrael. U pøíle�itosti
70. výroèí vzniku státu zahrnuje veletrh
mnoho akcí vìnovaných izraelským auto-
rùm a jejich dílùm pøelo�eným do èe�tiny;
øada z pøedních spisovatelù se ètenáøùm
pøedstaví osobnì. V prostoru veletrhu bude
té� k vidìní výstava historických snímkù
mapujících náv�tìvu prezidenta T. G. Ma-
saryka ve Svaté zemi. (Poøady jsou tlumo-
èeny do èe�tiny/angliètiny.)
! Ve ètvrtek 10. 5. od 15.00 pøedstaví v li-
terárním sále (pravé køídlo) spisovatel, hu-
debník, pøekladatel a novináø Asaf Gavron
svou knihu Osada na pahorku, ji� vydalo
nakl. Pistorius & Ol�anská. Promluví na
téma �Pohled na izraelskou utopii z osady
na pahorku�. Po programu s autorem násle-
duje od 16.00 autogramiáda (støední hala). 

Tého� dne od 16 hodin se ve velkém
sále (støední hala) uskuteèní panelová dis-
kuse na téma �Izrael � symbol pøevratné-
ho 20. století?�. Úèinkují: historik Marek
Èejka, diplomat a spisovatel Michal �an-
tovský a filmaø Martin �mok.

! V pátek 11. 5. od 12.00 se v sále komiksù
(pravé køídlo) koná program �Izraelský ko-
miks�. Izraelskou komiksovou produkci
u nás vydávají Juan Zamora a Roman Lesný
a program pøiblí�í její charakteristické zna-
ky. Moderuje Daniel Kumermann.

Tého� dne se mimo výstavi�tì, v Památní-
ku �oa v Bubnech (Bubenská 1, P 7), uskuteè-
ní od 15 do 16 hodin debata se zajímavými
hosty: spisovateli A. B. Jeho�uou (autorem
knih Milenec èi Pan Mani), Asafem Gav-
ronem a dramatièkou Hadar Galron (autor-
kou her Mikve èi I   Mamma). Debatu na
téma �Nenalezená identita � �id èi Izrae-
lec?� moderuje Hana Ulmanová.

Od 16.30 do 17 hodin pak probìhne v le-
vém køídle Výstavi�tì autogramiáda zøejmì
nejvýznamnìj�ího souèasného izraelského
autora Davida Grossmana, který bude po-
depisovat v èe�tinì èerstvì vydaný román
Pøijde kùò do baru (viz recenze na str. 17).
Poté od 17 hodin ve velkém sále (støední
hala) tuto knihu autor pøedstaví. Dal�í auto-
gramiáda s ním následuje od 18 hodin.
! V sobotu 12. 5. od 17 hodin vystoupí ve
velkém sále støední haly prozaik A. B. Jeho-
�ua a od 18 hodin následuje autogramiáda.
! V nedìli 13. 5. od 11 hodin probíhá ve
velkém sále støední haly debata na téma
�Èeskoslovensko a Izrael � 70 let�. Úèin-
kují izraelský velvyslanec v ÈR J. E. Da-
niel Maron, bývalí velvyslanci ÈR v Izrae-
li Tomá� Pojar a Daniel Kumermann. 

Tého� dne od 12 hodin následuje v lite-
rárním sále (pravé køídlo) beseda s Dro-
rem Mi�anim, autorem detektivních ro-
mánù (v èe�tinì je vydává nakl. Argo).
Bude hovoøit s izraelským bohemistou Pe-
erem Friedmannem. Pøi pøíle�itosti jeho
náv�tìvy v Praze vychází jeho kniha Mo�-
nost násilí. Od 13 hodin následuje auto-
gramiáda D. Mi�aniho.

MARK PODWAL
V ÈESKÉM KRUMLOVÌ
! Synagoga v Èeském Krumlovì hostí a�
do 1. 7. výstavu obrazù newyorského léka-
øe, malíøe a ilustrátora Marka Podwala: jeho
práce na �idovská témata, originálním zpù-
sobem zpodobòující tradici i magii.

OTTE WALISH:
ZE ZNOJMA DO TEL AVIVU
! V Mìstské knihovnì ve Znojmì lze od 2.
do 31. kvìtna zhlédnout výstavu z díla
místního rodáka, grafika Otteho Wallishe
(1906�1977), osobnosti, je� od tøicátých let
minulého století svou prací (plakáty, návrhy
známek, mincí ad.) spoluvytváøela kulturní
vkus �idovského spoleèenství v Palestinì
a poté nového izraelského státu. O jeho díle
jsme podrobnì psali v Rch 7/2015. Výstava
je otevøena út, st, pá a so od 10 do 16 hodin.
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Otte Walish: Nav�tivte Izrael!



�IDOVSKÁ OBEC PRAHA
(Maiselova 18, P 1, velký sál)
Káva o pùl ètvrté
! V pondìlí 14. kvìtna uvítáme na Kávì:
PhDr. Evu Bendovou (kurátorku Národní
galerie) a Daniho Kolského, známého ka-
várníka a majitele sítì mamacoffee. Po-
bavíme se o tématu pra�ské kavárny, které
E. Bendová kni�nì zpracovala a D. Kol-
ský spoluvytváøí.
! Ve støedu 16. kvìtna k nám dorazí
PhDr. Vlastimil Vondru�ka, CSc., spiso-
vatel a historik, autor více ne� 100 knih,
jeho� Breviáø pozitivní anarchie lze ozna-
èit za prùvodce po stopách historických
dezinformací.
! Ve støedu 23. kvìtna nás nav�tíví
prof. Jiøí Pøibáò, pøední evropský práv-
ník a sociolog, jeho� názory mù�ete znát
z kni�ního rozhovoru s Karlem Hví�ïalou
s názvem Tyranizovaná spravedlnost.

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

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Maiselova synagoga (Maiselova 10, P 1)
! 2. 5. v 19.00: Ensemble Frizzante/Poezie
ve vokální hudbì. Koncert stejnojmenného
vokálního kvinteta, bìhem nìho� zazní
skladby autorù od renesance a� po souèas-
nost. Mezi jinými písnì Johna Dowlanda,
Alexandra Zemlinského, Viktora Merze
a Gideona Kleina. Vstupenky na koncert
lze zakoupit v Maiselovì synagoze, v In-
formaèním centru �MP (Maiselova 15,
Praha 1), v sítích Ticket Art a Via Musica
a prostøednictvím webových stránek mu-
zea. Vstupné 230 Kè/150 Kè.
! 9. 5. od 18.00 do 23.00: Noc literatury.
V pøedveèer zahájení Svìta knihy ji ji�
podvanácté organizují Èeská centra ve
spolupráci se Sdru�ením kulturních insti-
tutù zemí EU, zahranièními zastupitelský-
mi úøady, Zastoupením Evropské komise
v ÈR a nakladatelstvím Labyrint. Ukázku
z knihy vlámského autora Jeroena Olysla-
egerse Vùle, zachycující prostøedí odboje,
pomoci �idùm i antisemitismu v Antver-
pách za druhé svìtové války, pøeète herec
Ivan Øezáè. Vstup volný.
! 16. 5. v 19.00: Setkání nad knihou Rút.
Nad rùznými aspekty knihy Rút, která se
v �idovském liturgickém kalendáøi ète pøi
nadcházejícím svátku �avuot, se budou
zamý�let vrchní zemský rabín Karol Efra-
im Sidon a biblista, exegeta a øímskokato-
lický knìz Petr Chalupa z Univerzity Pa-
lackého v Olomouci. Moderuje publicista
a autor pøebásnìní vybraných biblických
textù Daniel Raus. Ve spolupráci se Spo-
leèností køest�anù a �idù. Vstup volný.

! 23. 5. v 19.00: O divadle, Èesku a Izra-
eli s Hadar Galron. Izraelská dramatièka,
scenáristka a hereèka Hadar Galron je
v Èesku známa pøedev�ím jako autorka di-
vadelní hry Mikve a èerstvì tragikomedie
I  MAMMA. S dramatièkou, re�isérem
a umìleckým �éfem Mìstských divadel
pra�ských Petrem Svojtkou a hereèkou
Evou Salzmannovou pohovoøí anglistka,
amerikanistka a pøekladatelka Hana Ulma-
nová. V angliètinì se simultánním tlumo-
èením. Vstup volný.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Auditorium (Maiselova 15, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají progra-
my v 18 hodin a vstup na nì je volný. 
! 10. 5.: �idov�tí generálové východní
a západní fronty. Je známým faktem, �e
do odboje za druhé svìtové války se ve
velké míøe zapojili i �idé. Ménì pozornos-
ti v�ak bylo vìnováno tomu, �e nìkteøí
z nich dosáhli nejvy��ích vojenských hod-
ností. Ve dnech, kdy si pøipomínáme výro-
èí osvobození, pohovoøí ve své pøedná�ce
o �idovských generálech východní i zá-
padní fronty historik Národního archivu
Roman �tér.
! 13. 5. ve 14.00: nedìlní program pro
dìti a jejich rodièe: Lvíèek Arje peèe cha-
lu (�abatový chléb). Lvíèek Arje vás zve
na oslavu svátku �abat. Dìti si pøipraví �a-
batovou hostinu, zapálí �abatové svíèky
a pro�ijí atmosféru svátku. Prohlídka: Ma-
iselova synagoga. Vstupné 50 Kè.
! 17. 5.: Ètyøi veèery s oscarovým Woo-
dym Allenem. Tøetí èást cyklu filmové his-
torièky Alice Aronové. V úsmìvné tragiko-
medii na pozadí osudu tøí sester se pøed
námi odvíjí pøíbìh americké rodiny nabitý
øadou milostných vzplanutí, morálních pro-
høe�kù, lásek i zklamání. Projekce: Hana
a její sestry (USA 1986, 103 min). 
! 22. 5.: Stát Izrael jako �Start-up Nati-
on�. Stát Izrael není po sedmdesáti letech
od svého zalo�ení jen jedinou demokratic-
kou zemí na Blízkém východì. Stala se
z nìj rovnì� �zemì inovací�. Jaké jsou
pøíèiny tohoto fenoménu? Mù�e Izrael po-
slou�it jako inspirace a vzor hodný násle-
dování i pro jiné zemì? Tìmito otázkami
se ve své pøedná�ce bude zabývat vedoucí
katedry mezinárodních vztahù a evrop-
ských studií na Fakultì sociálních studií
Masarykovy univerzity Petr Suchý. Veèer
probíhá v rámci cyklu Izrael 70. 
! 29. 5.: Od islamofobie k antisemitismu.
Pøedná�ka Zbyòka Taranta z katedry blíz-

kovýchodních studií Západoèeské univer-
zity v Plzni. 
! Výstava: IZRAEL 70. Výstava fotogra-
fií z muzea Beit Hatfutsot v Tel Avivu. Od
7. 5. do 31. 5. Po�èt 12�16, pá 10�12, bì-
hem veèerních programù a po domluvì.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP V BRNÌ
tø. Kpt. Jaro�e 3, Brno
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají progra-
my v 17 hodin a vstup na nì èiní 30 Kè.
! 9. 5.: Èeskoslovenská diplomacie a Iz-
rael v letech 1948�1967. Pøedná�ka Evy
Taterové z Ústavu teritoriálních studií
Mendelovy univerzity v Brnì pøiblí�í dy-
namický vývoj diplomatických vztahù
Èeskoslovenska a Izraele v prvních dvace-
ti letech státu. Pøedná�ející se bude vìno-
vat vymezení základních milníkù ve vzta-
zích Èeskoslovenska a Izraele v dobì
studené války, pøièem� nabídne jejich re-
flexi v soudobém mezinárodním kontextu.
! 10. 5.: Komentovaná procházka po sto-
pách brnìnských �idù. Komentovanou
procházku po nejvýznamnìj�ích místech
spojených s brnìnskými �idy od 13. do 20.
století povede historièka architektury Zuza-
na Ragulová. Zaèátek prohlídkové trasy je
stanoven na 17 hodin na Øímském námìstí.
! 22. 5.: Edvard Bene� a �idé. Pøedná�ka
Pavla Dvoøáka z Historického ústavu FF
MU pøedstaví Bene�ùv vztah k �idovství,
jeho náhled na perzekuci �idù za druhé
svìtové války i vývoj této otázky v kon-
textu pováleèného vývoje èeskoslovenské
i svìtové politiky. Program se uskuteèní za
podpory Statutárního mìsta Brna.
! Nedìle 27. 5. v 10.30: Deset pøikázání.
Dílna pro rodièe s dìtmi od 5 let se usku-
teèní v prostorách sálu Turistického a in-
formaèního centra �OB na �idovském
høbitovì v Brnì-�idenicích.
! 29. 5.: Kurt Bardo�: Ne� se v�e zmìnilo.
Vernisá� výstavy díla amatérského fotografa
Kurta Bardo�e (1914�1945) z brnìnské �i-
dovské rodiny, jeho� �ivotní pøíbìh skonèil
v nìmeckém koncentraèním táboøe Dachau.
Snímky, poøízené na pøelomu tøicátých a èty-
øicátých let 20. století, odrá�ející klasické
trendy meziváleèné fotografie, témìø zázraè-
nì pøe�ily dramatické zvraty 20. století. Ver-
nisá�e se zúèastní neteøe Kurta Bardo�e, kte-
ré poskytly fotografie k výstavì. Výstava je
pøístupna do konce srpna. Vstup volný
! 31. 5.: Souèasná tváø Paøí�e: Migrace
a její dùsledky. Publicistka Ladislava Chateau
zamìøí svou pøedná�ku na historii migrace do
Francie, souèasnou migraèní politiku a neutì-
�ený spoleèenský stav charakteristický mno�í-
cími se projevy antisemitismu. Vhled do nitra
francouzské spoleènosti bude doplnìn repor-
tá�ními fotografiemi ze souèasné Paøí�e.
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LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Svátek Pesach: Studenti 2. stupnì
a gymnázia si vyzkou�eli cvièný seder. Ten-
tokrát probíhal ménì obvyklým zpùsobem:
Jednotlivé èásti pesachového pøíbìhu byly
aktualizovány a studenti je propojovali
s problémy souèasného svìta. O tradièní
sederová jídla ani o pøíbìh z hagady stu-
denti ale nepøi�li. 
! Pøipomínka Jom ha-�oa: Se star�ími
studenty �koly jsme pøipomnìli Jom ha-�oa
tím, �e jsme na 2 minuty pøeru�ili výuku
a v reálném èase jsme spoleènì poslouchali
sirény z izraelského rozhlasu. Odpoledne
se studenti sexty jako ka�dý rok pøipojili
ke ètení jmen obìtí �oa, které se konalo na
námìstí Jiøího z Podìbrad.
! Exkurze do Drá�ïan: V bøeznu se vy-
dali �áci a studenti na poznávací zájezd do
Drá�ïan. Dle svých zájmù si mohli zvolit
mezi prohlídkou Sklenìné manufaktury
VW a náv�tìvou Muzea hygieny. Obì ex-
pozice byly s èeským prùvodcem a plné
interaktivních aktivit.
! S pomateností vonných bylin: V Coffee
Original na Starém Mìstì probìhlo slav-
nostní pøedstavení výboru hebrejské poe-
zie S pomateností vonných bylin, který
pøelo�ilo �est studentek septimy a oktávy
pod vedením Peera Friedmanna (viz Rch
3/2018). Dìkujeme v�em, kteøí pøi�li po-
slouchat poezii. Zvlá�tní dík patøí izrael-
skému velvyslanci Danielu Meronovi, kte-
rý nám je�tì èetl báseò nedávno zesnulého
básníka Chajima Guryho.
! V prùbìhu bøezna se vìt�ina �ákù 2.
stupnì základní �koly a ni��ího gymnázia
zúèastnila nìkteré matematické soutì�e.
Doma mohli vypracovat úkoly �kolního
kola Matematické olympiády a ve �kole se
zapojili do �kolních kol Matematického
klokana èi Pythagoriády. V�em postupují-
cím do dal�ího kola budeme dr�et palce.
! Studenti ni��ího gymnázia se v dubnu
zúèastnili závodu v Boulderingu v Boul-
derBaru v pra�ských Hole�ovicích. Jejich
úkolem bylo vylézt na �est soutì�ních stìn
na co nejménì pokusù. 
! Elisa Speváková, studentka oktávy,
v rámci své seminární práce, kterou vedla
Carolina Sidonová, ilustrovala, graficky
upravila a ruènì svázala knihu Píseò písní.
Slavnostní vernisá� probìhla v mama-
coffee.       ip

KAMENY ZMIZELÝCH
POPRVÉ V JINDØICHOVÌ HRADCI
! Ve ètvrtek 3. kvìtna od 11 hodin se
uskuteèní polo�ení ètyø kamenù zmizelých
v na�em mìstì. Tyto kameny pro své pøí-
buzné, kteøí byli zavra�dìni bìhem 2. svì-
tové války, nechala zhotovit paní Zuzana
Klenková, roz. Stampfová. Akce, kterou

podpoøil místní spolek Zikaron i mìsto
Jindøichùv Hradec, se uskuteèní ve Vídeò-
ské ulici, nìkolik metrù za autobusovou
zastávkou u nemocnice. Právì v tìchto
místech stál dùm è. p. 163/III. Odtud byla
v kvìtnu 1942 povolána do transportu
s oznaèením Aw rodina Stampfova � vdo-
va Pavlína ve vìku 93 let, její mlad�í syn
Hugo s man�elkou Olgou a synem Jiøím.
Budeme rádi, pokud svou úèastí toto shro-
má�dìní podpoøíte. Mgr. Marta Leblová,
spolek Zikaron

DÌTI MAISLOVKY 2018
! Setkání �Dìtí Maislovky�, tedy tìch,
kteøí v mládí (vìt�inou v �edesátých letech
minulého století) nacházeli cestu k �idov-
ství a nav�tìvovali pra�skou obec, se letos
koná ji� podeváté, a to ve dnech 10.�
13. kvìtna.

BEJT SIMCHA
! V kvìtnu pokraèují na�e pravidelné
akce: hodiny hebrej�tiny pro zaèáteèníky
v�dy v úterý od 18 hodin; pro pokroèilé ve
ètvrtek od 18 hodin a pro støednì pokroèi-
lé ve ètvrtek od 19.30. Úvod do judaismu
ka�dé úterý od 19.45. Kurzy probíhají
v Bejt Simcha (Maiselova 4, Praha 1).

KONCERT
V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
! Po roce se do Jeruzalémské synagogy
vracejí zpìvaèka a skladatelka Delilah
Gutman a houslista Raphael Negri. Tento-
krát v jejich podání zazní �idovská hudba
od starovìku a� po souèasnost. Pøijïte je-
jich prostøednictvím putovat z Blízkého
východu na Západ a vychutnejte si kon-
cert v inspirativním prostøedí krásné Jeru-
zalémské synagogy v úterý 29. kvìtna od
18.00. (Koncert se koná ve spolupráci
s Italským kulturním institutem v Praze.)

VARHANNÍ KONCERTY
V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
! �idovská obec v Praze letos pokraèuje ji�
�estým roèníkem s poøádáním varhanního
koncertního cyklu v Jeruzalémské synago-
ze. Koncerty se konají v�dy jednou do mì-
síce, a to ve støedu v Jeruzalémské synagoze
(Jeruzalémská 7, Praha 1). Cyklus koncertù
probíhá za finanèní podpory Ministerstva

kultury ÈR. První koncert se uskuteèní
30. kvìtna, hrají Václav Peter a Tomá� Hr-
báèek (trubka), program: J. S. Bach, G. P.
Telemann, B. Marcello, P. J. Vejvanovský,
J. Bezdìk, C. Franck. Koncert zaèíná
v 18.00 hodin, vstupné dobrovolné.

VEÈERNÍ PROHLÍDKY
JERUZALÉMSKÉ SYNAGOGY
! Prohlídky se konají v�dy v poslední
ètvrtek v mìsíci od 19.00: 31. 5.; 28. 6.;
26. 7.; 30. 8. a 27. 9. Na úvod prohlídek se
rozezní unikátní varhany pod rukama var-
haníka Václava Petera.

Vstupné: Dospìlí 80 Kè, dìti do 6 let
zdarma, dìti 6�15 let a studenti 50 Kè.
Z bezpeènostních dùvodù nebude umo�-
nìn vstup s objemnými zavazadly.

KULTURNÍ PROGRAM 
DSP HAGIBOR
! 16. 5. od 14.30: �avuot a Desatero �
setkání a beseda s vrchním pra�ským rabí-
nem Davidem Peterem. 
! 29. 5. od 10.30: Klavírní matiné �
skladby klasikù uvádí a hraje prof. Ivan
Klánský.
! 31. 5. od 14.30: �ivot s fla�inetem �
o historii nástroje a fla�inetáøích vypráví
a zahraje Patrik Paøízek.
! Výstavy: Adriana Skálová � Obrazy;
Abayudaya aneb �idé na rovníku � foto-
grafie Ivany Nepalové; Synagogy � Zemì
zaslíbená � obrazy Oldy Pra�ana.

10 HVÌZD O�ÍVÁ
! V kvìtnu zahajují plnou sezonu objek-
ty opravené v rámci projektu Revitalizace
�idovských památek v Èeské republice,
kromì stálých tematických expozic v nich
mù�ete zhlédnout i nové výstavy:

V synagoze v Polné to je výstava histo-
rických pohlednic ze sbírky Franti�ka Bá-
nyaie. V mikulovské synagoze probíhá do
èervna výstava Tajemné kameny � fotogra-
fie Jaroslava Gutha, v boskovické synago-
ze výstava Tíha pod tíhou hvìzdy o vztahu
Èeskoslovenska a Státu Izrael v dobì ko-
munismu. Ve Staré synagoze v Plzni lze
vidìt výstavu fotografií Petra Zinkeho s ná-
zvem Struktury chaosu a dále výstavu
TGM ve Svaté zemi. V�echny informace
o programu o otevírací dobì naleznete na
adrese www.10hvezd.cz.

MACHOL ÈECHIA 2018
! Ji� 20. roèník mezinárodního semináøe
izraelských lidových tancù s profesionál-
ními uèiteli se koná od 11. do 15. èerven-
ce v Kralupech nad Vltavou. Bli��í infor-
mace k semináøi i k pravidelné výuce
tancù na www.besamim.cz, besamim@
volny.cz.
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�NO BRATISLAVA
V máji srdeène blaho�eláme na�im èle-
nom, ktorý oslávi svoje narodeniny: pani
MUDr. Gabriela Alexandrová � 70 rokov;
pani Anna Backová � 70 rokov; pani Erika
Fedorová � 94 rokov; pán MUDr. Vladi-
mír Horák � 65 rokov; pani Zuzana Hubi-
nová � 74 rokov; pán Tomá� Janovic � 81
rokov; pani Agáta Karvanová � 72 rokov;
pani MUDr. Viera Kirilèuková � 86 rokov;
pán Ing. Pavel Kuèera � 80 rokov; pani
Valéria Lorintzy � 73 rokov; pán Peter Mi-
èuda � 70 rokov; pani Mgr. Viera Mlyná-
rová � 71 rokov; pán Ing. Richard Pagáè �
87 rokov; pán Ervín Schonhauser � 78 ro-
kov; pani MUDr. Maja �teruská � 85 ro-
kov; pani PaedDr. Karolína Takáèová � 72
rokov; pán Prof. MUDr. Pavel Traubner �
77 rokov; pani O¾ga Zelenková � 74 ro-
kov, a pani Mária �áková � 82 rokov. 

Ad mea veesrim �ana!

�NO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blaho�eláme na�im èlenom, ktorí
v mesiaci máj slávia sviatok svojich naro-
denín: pani Viera Mláková, nar. 15.5. � 74
rokov, a pani Iveta Radová, nar. 13.5. � 54
rokov. V�etkým úprimne prajeme ve¾a
zdravia, spokojnosti a pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V mìsíci kvìtnu oslaví narozeniny: pan
Michael Felix, nar. 14. 5. � 52 let; paní
Eva Meisterová, nar. 18. 5. � 91 let; paní
Zuzana Neufeldová, nar. 4. 5. � 51 let; pan
Oldøich Redlich, nar. 4. 5. � 67 let; pan Jiøí
Schneer, nar. 5. 5. � 69 let; paní Silvia
Schullerová, nar. 6. 5. � 68 let; paní �árka
Steiner, nar. 13. 5. � 71 let; pan Michael
Wachtl, nar. 7. 5. � 69 let, a pan Pavel
Winkler, nar. 23. 5. � 72 let. Pøejeme
v�echno nejlep�í. 

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V kvìtnu oslaví narozeniny: pan Daniel
Dvoøák, nar. 25.5. � 45 let; paní Silva No-
votná, nar. 19.5. � 94 let; paní Tereza Raj-
ská, nar. 15.5. � 32 let, a paní Lea Roch-
litz, nar. 1.5. � 51 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V kvìtnu oslaví narozeniny: pan Jan Ti-
chý, nar. 8.5. � 69 let; pan Petr Rubín, nar.
11.5. � 46 let, a paní MUDr. Hana Vlková,
nar. 31.5. � 68 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v máji
slávia sviatok narodenín: pán Zoltán Brei-

ner � 86 rokov; pani Viera Figu�ová � 91
rokov; pán Peter Galko � 64 rokov; pán
Tomá� Gold � 64 rokov; pani Katarína
Goldová � 57 rokov; pán Juraj Grossmann
� 67 rokov; pán Imrich Kanárik � 70 ro-
kov; pani Katarína Kolárová � 61 rokov;
pán Ivan Kolín � 71 rokov; pani Klára
Marksteinová � 84 rokov; pani Melánia
Neumannová � 76 rokov; pani Nata�a Po-
lanová � 72 rokov; pani Magdaléna Rie-
merová � 71 rokov; pán Du�an Ruboviè �
71 rokov; pán Ivan Schonfeld � 63 rokov;
pani Edita Schwarzová � 68 rokov; pán
Juraj Solár � 71 rokov; pán Tomá� �pira �
71 rokov; pán Tomá� Te��er � 71 rokov;
pani Eva Tkáèová � 71 rokov; pani Eva
Weiszová � 70 rokov, a pani Agáta Wink-
lerová � 72 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V kvìtnu oslaví narozeniny paní Raja
Majerová, nar. 14.5. � 65 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V kvìtnu oslaví �ivotní jubileum: paní
Diana Deutschová, nar. 23.5. � 76 let; pan
Vasil Sadocha, nar. 26.5. � 46 let; pani Eva
Navrátilová, nar. 1.5. � 32 let, a pan To-
má� Maier, nar. 13.5. � 41 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V kvìtnu oslaví narozeniny: pan Ing. Jiøí
Lövy, nar. 5.5. � 72 let; paní Eva �tixová,
13.5. � 77 let; paní Eleonora Koèandrlová,
nar. 14.5. � 88 let; paní Mgr. Vìra Tydlitá-
tová, Th.D., nar. 17.5. � 59 let, a paní Ale-
na Rù�ièková, nar. 18.5. � 70 let. V�em
na�im jubilantùm pøejeme hodnì zdraví,
�tìstí a osobní spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V kvìtnu oslavují narozeniny: pan Jiøí
Baum, nar. 7.5. � 82 let; paní Eva Benko-
vá, nar. 16.5. � 85 let; pan Max Bergmann,

nar. 29.5. � 82 let; paní Jitka Bouèková,
nar. 6.5. � 82 let; pan Meir Dohnal, nar.
27.5. � 80 let; pan Oskar Dub, nar. 9.5. �
94 let; paní Agnesa Fiøtíková, nar. 26.5. �
80 let; pan Václav Chodìra, nar. 20.5. � 75
let; pan Jiøí Pavel Kafka, nar. 2.5. � 94 let;
paní Hana Klusáková, nar. 10.5. � 92 let;
pan Felix Kolmer, nar. 3.5. � 96 let; pan
Arno�t Lederer, nar. 14.5. � 94 let; paní
Alenka Lehká, nar. 21.5. � 87 let; pan Oto
Novotný, nar. 31.5. � 90 let; pan Hanu�
Orlický, nar. 10.5. � 92 let; paní Hortenzia
Pavlíková, nar. 10.5. � 84 let; paní Eva Po-
korná, nar. 17.5. � 89 let; paní Liana Sagi-
vová, nar. 2.5. � 85 let; paní Vìru�ka Sola-
rová, nar. 29.5. � 91 let; paní Eva
Vinaøová, nar. 20.5. � 86 let; paní Jana
Wolfová, nar. 10.5.1926 � 92 let, a paní
Markéta Zádorová, nar. 7.5.1923 � 95 let.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
Se smutkem oznamujeme, �e dne 7. 3.
zemøel pan Pavel Ackerman ve vìku 83 let.

Dne 19. 3. zemøela ve vìku 93 let paní
Dana Kovandová, nìkdej�í oblíbená ve-
doucí knihkupectví na Pohoøelci.

Zichronam livracha.

�NO PRE�OV
V mesiaci apríl sa do�ili jubileí títo èleno-
via �NO Pre�ov: pani Mária Bolingerová
� 66 rokov; pán PhD. Juraj Guttman,
Ph.D. � 67 rokov; pani MUDr. Katarína
Hrehorèáková � 76 rokov; pani Al�beta
Siváková � 67 rokov; pani Magdaléna �a-
gátová � 86 rokov; pán Ing. Peter �ioviè �
60 rokov, a pán PaedDr. Doc. Ivan Uher,
Ph.D. � 61 rokov. Jubilantom prajeme
ve¾a zdravia, �ivotného optimizmu a dlhé
roky v kruhu najbli��ích.

Ad mea veesrim �ana!

�NO RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci máj sa �ivotného jubilea do�ívajú:
pán MUDr. Egon Lenner � 53 rokov; pani
ing. Zuzana Lennerová � 58 rokov, a pani
MVDr. Anna Tomosváryová � 70 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V kvìtnu oslaví své narozeniny: paní Ju-
dita Augustová, nar. 25.5. � 70 let, a paní
Kateøina Kreisinger, nar. 16.5. � 52 let.
Celá teplická obec pøeje: Ad mea veesrim
�ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V kvìtnu oslaví narozeniny pan Bedøich
Heller a pan David Nebeský. Do dal�ích
let pøejeme jmenovaným hodnì zdraví
a spokojenosti. 

Ad mea veesrim �ana!

VÌSTNÍK 5/2018 27

ZPRÁVY 
Z OBCÍ



OTEVØENÁ SPOLEÈNOST
ODCHÁZÍ Z MAÏARSKA
Pøes 200 jmen organizací a jednotlivcù
obsahuje seznam �Sorosových �oldákù�,
který vy�el v dubnu v provládním týdení-
ku Figyelõ. Tito ��oldáci� prý hodlají se-
sadit maïarskou vládu a zaplavit Maïar-
sko tisíci uprchlíkù a obyvatele pøed nimi
neochrání nikdo jiný ne� strana Fidesz
v èele s Viktorem Orbánem. Takové a po-
dobné byly hlavní body protisorosovské
a antisemitské kampanì, s ní� pøedseda
vlády u� poètvrté vyhrál volby.

Reakce George Sorose, miliardáøe,
bankéøe a filantropa, zakladatele nadace
Open Society Fund a Støedoevropské uni-
verzity (sídlící v Budape�ti), je pochopi-
telná. Prohlásil, �e budape�t�skou kanceláø
nadace koncem srpna zavírá, stìhuje ji
prozatím do Vídnì a pak natrvalo do Ber-
lína. Osud jeho univerzity je nejistý,
ostatnì øadu jmen ze seznamu tvoøí právì
akademici, kteøí na ní pøedná�ejí. 

ZRU�ENÉ VZTAHY
Pøedseda izraelské Strany práce Avi Ga-
baj prohlásil, �e v pøedveèer izraelského
Dne památky obìtí holokaustu, Jom ha-
�oa (letos pøipadl na 12. dubna), on a jeho
kolegové pøeru�ují vztahy s kanceláøí Je-
remyho Corbyna, pøedsedy britských la-
bouristù, av�ak nikoli s labouristy jako ta-
kovými. Gabaj zaslal Corbynovi kritický
dopis, podobnì jako pøed lety pøede�lý
pøedseda izraelské Strany práce Jicchak
Herzog, jen� se zase zabýval poznámka-
mi Kena Livingstonea, nìkdej�ího labou-
ristického starosty Londýna. (K tématu
viz strany 8�10 tohoto èísla.)

PETICE PROTI ANTISEMITISMU
Pohøbu 85leté francouzské �idovky Mi-
reille Knollové, kterou v bøeznu doma
v 11. obvodu zavra�dil její muslimský
soused, se zúèastnily desítky tisíc lidí; na
høbitov v Bagneux dorazil i francouzský
prezident Emmanuel Macron. S jarmul-
kou na hlavì prohlásil, �e je naprosto od-
hodlaný bojovat s antisemitismem. Vrah
a jeho pomocník jsou ob�alováni z vra�-
dy s rasovým motivem a z loupe�e.

V dubnu podepsalo na 300 francouz-
ských osobností výzvu, aby se uèinila
pøítr� novému antisemitismu, islámskému
radikalismu a �etnickým èistkám�, které
v zemi ti�e probíhají. Signatáøi, mezi nì�
patøí bývalý prezident Nicolas Sarkozy,
zpìvák Charles Aznavour èi filosof Ber-
nard-Henri Lévy, muslimové i katoliètí du-
chovní, pøipomínají jedenáct vra�d s anti-

semitským motivem, které se ve Francii
odehrály od roku 2006, i fakt, �e na 50 tisíc
�idù se z obav o �ivot a �ivoty svých blíz-
kých radìji odstìhovalo z centra Paøí�e.
�ádají co nejrychlej�í nápravu, aby �Fran-
cie nepøestala být Francií�.

GINZOVA MÌSÍÈNÍ KRAJINA
VE VESMÍRU
Americký astronaut Andrew Feustel uctil
památku Jom ha-�oa, Dne památky obìtí
a hrdinství �oa, videopozdravem z meziná-
rodní vesmírné stanice. Feustel odletìl do
vesmíru u� v bøeznu a vzal s sebou kopii
kresby Petra Ginze Mìsíèní krajina. Jde
o tuté� kresbu, kterou mìl ve vesmíru ze-
snulý izraelský astronaut Ilan Ramon na
palubì lodi Columbia, její� mise pøed pat-
nácti lety skonèila tragicky. Feustel Gin-
zùv obrázek dostal 1. února 2018, shodou
okolností v den, kdy by Petr Ginz, èesko-
slovenský chlapec vìznìný pro svùj �i-
dovský pùvod v Terezínì, oslavil 90. na-
rozeniny, a na 15. výroèí Ramonovy smrti.
Podobnì jako Ramon si i Feustel pøál vzít
s sebou kresbu Mìsíèní krajiny, artefakt
z doby holokaustu, do vesmíru, aby �uctil
památku Petra a v�ech obìtí �oa�. 

J. K. ROWLINGOVÁ 
PROTI ANTISEMITISMU
Autorka populární knihy o dobrodru�-
stvích èarodìje Harryho Pottera se na so-
ciálních sítích aktivnì zapojuje do boje
proti antisemitismu. Na svém twittero-
vém úètu (jej� sleduje pøes 14 milionù
lidí) oponuje proti�idovským projevùm
tím, �e uvádí vìci na pravou míru: K defi-
nici antisemitismu (jako nepøátelství èi
pøedsudkùm k �idùm) pøidala: �Pøehlí�e-
ní toho, kdy� jsou va�i spoluobèané ata-
kováni za akce vlády jiného státu. Byla
by va�e reakce na jakoukoli jinou formu
rasismu nebo bigotnosti taková, �e byste
ji obcházeli nebo ospravedlòovali?�

COHEN ZAHRAJE COHENA
Britský komediální herec, známý svými
výstøelky na úèet divákù, úèinkujících
i politických zøízení, Sacha Baron Cohen,
ztvární hlavní roli v �estidílném seriálu
spoleènosti Netflix s názvem The Spy.
Zahraje si agenta Eliho Cohena, který ve
slu�bách Izraele pronikl v letech
1961�1965 mezi spoleèenské a politické
�pièky Sýrie, stal se dokonce poradcem
ministra obrany. Syrská kontra�pioná� ho
nakonec vypátrala, Cohen byl zatèen
a roku 1965 popraven. Informace, které
získal, v�ak výraznì napomohly izrael-
skému vítìzství v �estidenní válce roku
1967. 

Herec, který se narodil v Izraeli, umí
plynnì hebrejsky, tak�e tuto schopnost ve
snímku vyu�ije. Podle pozoruhodného
osudu Eliho Cohena byl ji� natoèen jeden
film, a to kritikou ocenìný snímek The
Impossible Spy z roku 1987.

(am, ztis.cz)
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Izrael, duben 2018. Foto Karel Cudlín.


