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Potisk �átku z dílny man�elù L. a Z. Ascherových. (K textu na stranách 8�9, 15.)



TEREZÍNSKÁ TRYZNA 2019
V nedìli 19. kvìtna se v 10 hodin na
Národním høbitovì pøed Malou pevností
koná ka�doroèní tryzna. Terezínská ini-
ciativa vypravuje z Prahy autobus, od-
jezd je v 8.30, sraz úèastníkù v 8.15
v ulici Na Florenci. Rezervace míst
v autobuse na telefonu 601 122 818.     ti

VEØEJNÉ ÈTENÍ JMEN OBÌTÍ �OA
Institut Terezínské iniciativy organizuje
ji� tradiènì veøejné ètení obìtí �oa. Loni se
ho zúèastnilo 16 mìst, letos jich bude 21;
k novì zapojeným mìstùm patøí Karlovy
Vary, Mikulov, Nýrsko, Prostìjov a Tepli-
ce. Akce se koná 2. kvìtna od 14.00, více
informací www.terezinstudies.cz            iti

PAMÄTNÎK V KO�ICIACH
Pamätník holokaustu v Ko�iciach bude
odhalený 2. júna 2019 pri príle�itosti
75. výroèí transportov �idovských obèa-
nov Ko�íc a okolia.                              mr

ZASEDÁNÍ RADY F�O V ÈR
První leto�ní zasedání Rady F�O se
uskuteènilo 27. bøezna. Na programu
bylo celkem �est bodù: V dobì zahájení
bylo pøítomno 30 èlenù rady a zastoupe-
na vìt�ina obcí. Pøedseda Papou�ek
pøedstavil nové èleny rady, pí. Kováøo-
vou za �O Plzeò, pí. Beckovou za �O
Teplice a p. Steinera za Hakoach.

Bod 1 � kontrola zápisu � Kontrola
bez pøipomínek, úkoly byly splnìny.

Bod 2 � nominace èlenù SR �MP �
Øeditel �MP Pavlát po�ádal o nominaci
zástupcù F�O do správní rady �MP na
dal�í funkèní období. Prezidium �ádost
projednalo a navrhlo na dal�í období své
souèasné zástupce ve SR J. Daníèka a J.
Löwyho. �idovské obce byly písemnì
vyzvány, aby navrhly dal�í kandidáty,
av�ak jiné návrhy sekretariát federace
neobdr�el. Proto bylo hlasováno pouze
o dvou kandidátech, navr�ených prezidi-
em. Hlasování probìhlo aklamací o obou
kandidátech najednou. Pøítomno 30 èle-
nù rady, pro 27, zdr�eli se 3. J. Daníèek
a J. Löwy budou zastupovat F�O ve
správní radì �MP i v dal�ím pìtile-
tém období od 1. 10. 2019 do 30. 9.
2024.

Bod 3 � plnìní rozpoètu F�O za rok
2018 � Pøedseda komentoval polo�ky
jednotlivých støedisek a konstatoval, �e
èerpání probíhá v souladu s rozpoètem.
Rada vzala plnìní rozpoètu na vìdomí. 

Bod 4 � bezpeènost � P. Just, koordi-
nátor bezpeènosti, konstatoval, �e systém

ERA je funkèní ve vìt�inì �idovských
obcí a spolupráce s Policií ÈR je velmi
dobrá. Do systému jsou zapojeny i dal�í
bezpeènostní slo�ky.

Bod 5 - informace o stavu jednání
ohlednì liberálního judaismu � Podle
dohodnutého postupu federace pøedpoklá-
dá spolupráci s rabínem liberálního smìru,
který by pùsobil jako jeho reprezentant
a mj. posuzoval konverze v obcích, ve
kterých není ustanoven rabín. Toto bylo
zahrnuto i do návrhu dohody s European
Union for Progressive Judaism. Smlouva
v�ak doposud uzavøena nebyla, pøipomín-
ky Federace k návrhu EUPJ byly akcepto-
vány pouze ústnì, av�ak písemná forma
nebyla prozatím doruèena. Vìcí se i nadá-
le bude zabývat prezidium.

Bod 6 � rùzné � �ádost Unie Makabi
o pøíspìvek na makabiádu v Budape�ti
pøednesl p. Gronský, pøedseda Unie
Makabi. Hlasování o pøíspìvku 150
tis. Kè � pro 22, zdr�eli se 4, proti 4 �
návrh byl pøijat.

ÈU�M � pøedsedkynì Klára Veselá se
obrací na pøedstavitele mimopra�ských
obcí s �ádostí o podporu aktivit mláde-
�e. Dále se K. Veselá pozastavila nad
opìtovnými výhradami DR �M k vy-
úètování daru pøesto, �e podmínky
smlouvy ÈU�M dodr�ela. Zástupce
F�O v DR �MP M. Hron se tímto pro-
blémem zabývá s cílem zajistit co nej-
rychlej�í øe�ení.

Pøí�tí jednání rady se koná 26. èervna
2019 v 10 hodin. jd

NEVIDITELNÍ HRDINOVÉ
Je tomu osmdesát let, kdy hrstka stateè-
ných spasila �ivot 669 dìtem a stovkám
dospìlých z území okupovaných Èech
a Moravy. Tito jedinci prozíravì rozpo-
znali smrtelné nebezpeèí, které ze strany
tøetí øí�e hrozilo v�em �idùm a lidem,
je� nacisté pova�ovali za nepøátele,
a rozhodli se aktivnì zasáhnout. Mezi

klíèové organizátory záchranných trans-
portù do Velké Británie a dal�ích zemí
patøili Marie Schmolková, Doreen Warri-
nerová, Nicholas Winton, Trevor Chad-
wick, Beatrice Wellingtonová, Bill Bara-
zetti a dal�í. Pøidala se øada organizací
a institucí, politických, nábo�enských
i charitativních. Rozhodující úlohu se-
hrál rovnì� �kolektivní hrdina�, stovky
dnes u� bezejmenných britských rodin.
Tito lidé otevøeli náruèe a domovy dì-
tem v zoufalé situaci a byli to právì oni,
kdo nesl po celou dobu války tí�i staros-
tí o malé uprchlíky z tzv. kindertran-
sportù, kdo o nì peèoval, �atil je a �ivil,
zabezpeèoval jejich vzdìlání. Mnoho
tìchto dobrovolníkù pøitom patøilo k ne-
pøíli� majetným vrstvám, pøesto pocítili
odpovìdnost, soucit a nutkání pomoci
tam, kde to bylo nejvíce potøeba.

U pøíle�itosti osmdesátého výroèí
�kindertransportù� z území Èech a Mo-
ravy se ministr zahranièních vìcí Tomá�
Petøíèek rozhodl pøipomenout veøejnosti
èiny v�ech zachráncù stovek �ivotù,
vèetnì tìch ménì známých a zapomenu-
tých. Bohu�el u� není mo�né vyjádøit
podìkování a uznání jim osobnì, do
Prahy v�ak na slavnostní odpoledne pøi-
jeli alespoò potomci hlavních organizá-
torù záchranné mise z roku 1939. Cílem
akce je zdùraznit, �e v pøíbìhu záchrany
dìtí i dospìlých byla hrdinù celá øada,
i to, �e potøeba solidarity s lidmi v ohro-
�ení zùstává aktuální i v dne�ním svìtì. 

Slavnostní setkání se konalo 30. dub-
na v Èernínském paláci MZV ÈR; den
pøedtím byla v pra�ském hotelu Alcron
odhalena pamìtní deska Doreen War-
rinerové. lp, mzv
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Prvního dubna 2019 jsme se dozvìdìli
smutnou zprávu: po dlouhé a tì�ké ne-
moci zemøel Ing. IVO SCHWARZ (nar.
12. srpna 1964 v Plzni). 

Pùvodní profesí byl ekonom, po pádu
komunistického re�imu se stal dùstojní-
kem policie a vykonával rùzné funkce
v rámci Slu�by cizinecké a pohranièní
policie v Plzni. V letech 1993�1997 vy-
studoval obor bezpeènostní slu�by na
Policejní akademii, roku 2013 byl jmeno-
ván brigádním generálem, od roku 1999
pùsobil v civilní
rozvìdce v Úøadu
pro zahranièní sty-
ky a informace, v le-
tech 2007�2014
jako jeho øeditel.
V øíjnu 2014 na-
stoupil jako velvyslanec ÈR v Izraeli. Jak
øekl v rozhovoru pro Rch, �ve vztahu
k Izraeli bychom mìli pou�ívat nejús-
pì�nìj�í diplomatickou metodu, jaká
existuje: zdravý rozum a vnímání vìcí
v kontextu�. Misi pøeru�ilo propuknu-
tí zhoubné nemoci. Ivo Schwarz byl
pohøben v Plzni, za truchlící se ním
rozlouèil kolega z Izraele, zpravodaj
ÈT Jakub Szántó. Jeho smuteèní øeè
pøetiskujeme.

Milá Evo, milá Ivova rodino, pøátelé,
vá�ené dámy a pánové,

lidské �ivoty jsou jako svíèky a jako
pochodnì. Nìkteré hoøí klidným ti-
chým plamenem a jejich svìtla si v�im-
nou jen ti nejbli��í. Výjimeèní lidé zato
hoøí jasným, èasto oslòujícím plame-
nem, který je vidìt daleko a jeho� huèe-
ní a praskání je i stejnì daleko sly�et.
Ivo byl takovou pochodní. Man�el, táta,
syn, bratr, dìda, kamarád, kolega a pøe-
dev�ím rovný, ryzí a okouzlující chlap
s úsmìvem na rtech. Tak si ho ka�dý
z nás bude pamatovat. 

Ivo byl pilný døíè, nikdy ale nezapo-
mínal na lidi kolem sebe. Byl zásado-
vý, jeho instinktivní odpor vùèi svas-
tice i srpu a kladivu byl souèástí jeho
DNA. Byl milovník svobody a pøe-
svìdèený demokrat. Ne ale salonní
demokrat s kávou v ruce a ústy plný-
mi velkých slov. Ivo dobøe vìdìl, jaká
je cena svobody. Vìdìl, �e je to velký
bílý kvìt, který se musí zalévat a chrá-
nit pøed �kùdci. Na frontì téhle obra-
ny strávil vlastnì vìt�inu svého �ivo-
ta. At� u� to bylo na hranicích na�í

krásné zemì nebo na utajených nevi-
ditelných frontách nepøehledného svì-
ta 21. století. A právì proto hrdì nosil
lva s rozeklaným ocasem a králov-
skou korunou � at�u� na svých unifor-
mách, na odznacích svých oblekù
anebo na hokejových dresech. 

Neumím øíct, jestli se dnes rodí míò,
nebo víc bojovníkù ne� døív. Vím ale
s jistotou, �e Ivo k tomuto vzácnému
lidskému druhu patøil. A to i v oka-
m�iku, kdy se dozvìdìl o své nemoci.

S klidem, bez stì�ování se pøichystal
na dal�í bitvu a vydal se vstøíc zákeø-
nému nepøíteli. Dìti by nemìly od-

cházet do nebe pøed svými rodièi. Ne-
mìly. I pøes svùj bolestnì pøedèasný
odchod ale Ivo dokázal propojit ètyøi
generace své rodiny � z jedné strany
maminku Jitku a tátu Pavla, z druhé
dcery Zuzanu a Evu. A pak je�tì jed-
nu: vnouèek Davídek, jeho� narození
Ivovi je�tì na poslední chvíli staèilo
udìlat obrovskou radost, si ho bude
pamatovat z vyprávìní rodièù. V hla-
vì vìt�ího Tomá�ka u� ale otisk laska-
vého, veselého dìdy-hokejisty zùsta-
ne natrvalo.

Iva, Evu a jejich rodinu jsem � spo-
lu se svou rodinou � mìl tu radost
a èest poznat v exotické zemi, k ní�

jsme sdíleli velkou osobní náklonnost.
Bìhem onìch �t�astných let jsme spolu
pro�ívali slasti i strasti �ivota podél iz-
raelských plá�í a na dostøel palestin-
ských raket. Ka�dotýdenní hovory pod
palmami a olivovníky se staly nedílnou
souèástí na�ich �ivotù. A silný bodrý
stisk ruky se strejdou generálem (a nì-
jaký pamlsek navrch) byl dychtivì oèe-
kávaným rituálem pro na�e dìti. 

S Ivem jsme spojili i své profesní
�ivoty. Vzpomínám si tøeba, jak upro-

støed pískù Sinaj-
ského poloostrova
bìhem velvysla-
necké inspekce
èeských vojákù na
mírové misi mezi
Izraelem a Egyp-

tem americkému oficírovi málem pra-
sklo vojenské pravítko v pozadí. To
kdy� jsem mu � pravda trochu potmì-
�ile � do ucha prozradil, �e ten pán
v civilním obleku je ve skuteènosti
brigádní generál. Ivo se jen pobavenì
usmál.

Skloubil v sobì vzácný koktejl poli-
cejnì-zpravodajské pøímosti a ráznosti
s diplomatickou elegancí a osobní las-
kavostí. Jako novináø jsem z nìj � byt�
u sklenièky a off-record � mnohokrát
neúspì�nì tahal moudra a taje �pion-
ského øemesla. V�dy mì odmìnil tajno-
snubným úsmìvem sfingy a hovor sto-
èil na jiné z mnoha spoleèných témat.
Jako moderní historie, návod na pøe�ití
náv�tìvy izraelské po�ty a banky nebo
velebení na�ich �ivotních lásek � man-
�elek, dìtí a rockové muziky. 

A tak si Tì, Ivo, budu nav�dy pama-
tovat. Jako kamaráda, výteèného spo-
leèníka, vlastence, demokrata, rockera
a pøedev�ím skvìlého chlapa. Tenhle
doutník, který jsem od tebe dostal, si
spolu na vítìzství nakonec vykouøíme
mnohem mnohem pozdìji, ne� jsem
èekal. Ale jednou, Ivo, si ho spolu
u nebeskýho báru vychutnáme se
sklenièkou whisky. 

Na závìr mi dovolte pronést za Iva
modlitbu jizkor: Budi� pamìtliv, Vzne-
�ený Pane svìtù, �ivotní jiskry a cesty
Iva. A budi� pamìtliv milodarù, které
rozdáme na jeho památku, aby tak byl
vevázán do duchovního svazku Abra-
hama, Izáka a Jákoba a pramátí Sáry,
Rivky, Lii a Rachel spolu s ostatními
spravedlivými v zahradì Eden. Amen. 

ZEMØEL IVO SCHWARZ
(12. 8. 1964�1. 4. 2019)

Ivo Schwarz v roce 2016. Foto archiv.



CIZÍ OHEÒ (ACHAREJ MOT)
Významná èást oddílu Tóry Acharej mot
(po smrti dvou synù Aharonových) je vì-
nována povinnostem veleknìze v Den
smíøení. Je to jediný den v roce, kdy smí
vstoupit do nejsvìtìj�í svatynì jen velek-
nìz, aby usmíøil za sebe, svou rodinu a za
svùj lid. V návaznosti na tragickou smrt
Aharonových synù v tom v�ak lze spat-
øovat i poukaz Tóry na poklesek, kterého
se dopustili, kdy�, jak jim nebylo pøiká-
záno, vnesli do svatynì cizí oheò. Text
této para�i se zabývá v�emi obìt�mi toho
dne, ale nechybí v nìm ani zdùraznìní,
�e veleknìz obìtuje na ohni kuøidlo a na
lopatce je vnese za oponu, aby kouø za-
halil svatou schránku. Pøitom oheò, jím�
bylo zapalováno døevo pod obìtí na oltá-
øi, byl pøiná�en zvenèí a v �ádném pøípa-
dì nemohl být pokládán za cizí. Proto se
nezdá, �e by se prohøe�ili tím, �e nepøi�li
s ohnìm, jen� vy�el od Hospodina (a spá-
lil i je), ale tím, �e do svatynì vstoupili,
ani� jim to bylo pøikázáno. Jejich po-
hnutka, proè tak pøesto uèinili, at�u� byla
motivována jakkoli, byla osobní, zatímco
knì�ská slu�ba je striktnì nadosobní, ve
prospìch lidu Izraele. 

K usmíøení za lid vezme Aharon od
celé obce synù Jisraele dva kozly k obìti
za høích a jednoho berana k celoobìti.
Potom je postaví pøed Hospodinovu
tváø u vchodu do stanu setkání a na nì
losy, jeden los pro Hospodina a jeden
los pro Azazela. A kdy� zaøízl kozla obì-
ti za høích za lid, pøinese jeho krev za
oponu do nejsvìtìj�í svatynì a uèiní
s jeho krví, co uèinil s krví býka za
usmíøení sobì a své rodinì pøedtím,
a støíká nad kryt a na kryt svaté schrán-
ky. Tak usmíøí za svatyni, za neèistoty
synù Jisraele a za �patnosti v�ech jejich
høíchù, a stejnì tak uèiní za stan setká-
ní, jen� s nimi dlí uvnitø jejich neèistot.
Potom se popis obøadu vrací k obìti
druhého kozla za høích, který zùstal
�ivý. Ten zùstane stát pøed Hospodino-
vou tváøí k usmíøení za nìj, aby byl od-
veden Azazelovi do pou�tì. Aharon opøe
obì své ruce o hlavu �ivého kozla a vy-
zná nad ním v�echny viny synù Jisraele
a v�echny �patnosti jejich høíchù, dá je
na hlavu toho kozla a povìøeným èlovì-
kem jej nechá odvést do pou�tì a kozel
odnese v�echny jejich viny do pustiny.
Proto�e krví býka usmíøil Aharon za své
høíchy a høíchy své rodiny a krví obìto-
vaného kozla za svatyni a stan setkání,
úkolem kozla pro Azazela bylo zjevnì
usmíøení za høích lidu, celé obce Izraele,

od ní� oba kozly pøijal. Tím více samo-
zøejmì zará�í zpùsob, jak s ním bylo na-
lo�eno a komu nebo èemu byl urèen. 

Tóra výslovnì zakazuje Izraeli obìtovat
jejich dobrovolné obìti kozlùm, za nimi�
se spou�tìjí (3M 17,7), a midra� Sifra je
identifikuje s démony, jejich� sídlem jsou
místa mimo lidské osídlení, oloupená
o projevy �ivota, jako je pou�t�. Podle Pir-
ke avot byli stvoøeni v pøedveèer �abatu
stvoøení souèasnì s vypovìzením prvního
lidského páru z Gan Eden a nebyl èas je
dokonèit, tak�e jsou jejich tìla jen ze
vzduchu a ohnì. To by odpovídalo i tøem
vìcem, které mají podle traktátu Chagiga
16 spoleèné se slu�ebnými andìly, a tøem
vìcem, které mají spoleèné s lidmi: jako
andìlé mají køídla, létají a vìdí, co bude
v budoucnosti, a jako lidé se rozmno�ují,
umírají a jedí, i kdy� jen chlemtají vodu.
Odpovídá to agadické tradici, �e pùvodci
zka�enosti pøedpotopního lidstva byli dva
padlí andìlé Aza a Aza-el, které Bùh za
trest povìsil mezi nebe a zemi. Souvislost
s Azazelem jako pøedlohou je zøejmá,

a nabízí se tedy výklad, �e Azazel je kvin-
tesencí neblahé existence svìta démonù,
jen� má v tomto svìtì své místo od zaèát-
ku lidské historie. 

Halachické pøedpisy pro obøad v�ak vy-
kládají jméno Azazel jako název skalního
útesu v pou�ti, z nìho� byl høíchy Izraele
obtí�ený kozel svr�en a zabit. Tento zpù-
sob usmrcení pøipomíná výkon nejtì��ího
ze ètyø trestù smrti, popravy ukamenová-
ním. Jak uvádí traktát Sanhedrin 49b, mìl
být odsouzenec svr�en z vysokého místa
a usmrcen pádem na zem. 

Podobnì jsou v Den smíøení v�echny
viny obce Izraele vlo�eny na kozla, a je
proto zøejmé, �e veleknìz odevzdává
høíchy a provinìní lidu jejich pùvodci,
jím� je smrt v pustinì. Proto�e je ka�dá
obìt�zástupná, zastupuje kozel lid sám,
ale uvá�íme-li slova, �e zùstane stát
pøed Hospodinovou tváøí k usmíøení za
nìj, mìlo být usmíøení dosa�eno právì
v dobì, kdy stál pøed tváøí Hospodina,
obtí�en høíchy celé obce. Následující
odvedení kozla do pou�tì a jeho svr�ení
ze skály a zabití lze proto pokládat za
dodatek èi praktický komentáø k démo-
niènosti høíchu samotného. 

Proto øíká Tóra ji� v prvních ver�ích
o stvoøení, �e �zemì byla tohuvavohu
a temnota nad propastí�. Tohu a vohu jsou
imperativy sloves, vyjadøujících závrat�
z prázdnoty a dìs. Synonymem tohoto
pojmu je he´ader, filozofický pojem
prázdnoty, o ní� øíká pra�ský Maharal, �e
se jí �nedostává skuteènosti�. Pozitivní
zprávou je pøítomnost Bo�ího ducha,
vzná�ejícího se nad vodou. Podle Maha-
rala je beztvará voda nejblí�e pojmu
hmoty, které Stvoøitel vtiskuje formu.
Z druhé strany je v�ak jejím nejbli��ím
sousedem he´ader, jen� ke hmotì lne,
zbavuje ji formy a tím i existence. Jeho
pøedstavitelem je i rajský had, a také Kai-
na varoval Bùh pøed touto vnìj�í silou,
kdy� mu øekl: U vchodu (u poèátku) se
utáboøil høích, ale je v tvé moci jej pøe-
máhat. To je ten oheò, jen� je smyslu
stvoøení a �ivota cizí. Bùh v�ak obdaøuje
lidské stvoøení volbou ve jménu do sebe
uzavøené jedinosti Stvoøitele a stvoøení.
Podle Chagiga 12a je tohu pomyslná li-
nie, oddìlující jakoby vnitøní prostor
v Bytí, ale bohu lze èíst nejen �dìste se!�,
ale bo hu, On je v nìm, ve svìtì, který
stvoøil! Slova, �e kozel zùstane stát pøed
Hospodinovou tváøí k usmíøení za nìj, tak
mù�eme chápat i tak, �e vyznáním høíchù
celé obce usmiøuje veleknìz samotný akt
stvoøení.                            EFRAIM K. SIDON
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Marc Chagall: Stvoøení � Ráj.



KEDO�IM (3M 19,1�19,37)
Tøi hlasy judaismu
Devatenáctá kapitola 3. knihy Moj�í�ovy
zaèíná tìmi nejzáva�nìj�ími etickými pro-
hlá�eními Tóry. Týkají se spravedlnosti,
dobra a svatosti a patøí k nim známé mo-
rální pøíkazy: �Nenos zá�t� vùèi svému
bratru ve svém srdci� èi �Pøistìhovalec,
jen� se u vás usadil, vám buï jako domo-
rodec��. V této kapitole v�ak narazíme
i na pøíkazy, které jako by s etikou nemìly
nic spoleèného: Své pole neosívej dvojím
druhem a odìv z dvojí látky, vlnìné a lnì-
né, na sebe neber (3M 19,19); Nejezte nad
prolitou krví, nevì�tìte a nehádejte z mra-
kù (19,26); Nezastøihujte si vlasy dokola
na skráních hlavy a neniè cípy svého vou-
su (19,27); Nedìlejte si kvùli zesnulému
záøezy do tìla a nedávejte se tetovat
(19,28) atd. Jak tomu máme rozumìt?

Judaismus uznává, �e morálka je slo�i-
tá, a rozli�uje tøi její základní typy � etiku
králù, etikù knì�í a etiku prorokù. Zatím-
co králové a jejich dvory jsou v judaismu
spjati s moudrostí, prorocké hlasy jsou
v nìm obdaøeny citovou inteligencí, sym-
patií k chudým utlaèovaným a kritikou
zneu�ívání moci. Etika knì�í se zabývá
návodem k �ivotu podle zákona, jak z po-
hledu uèitelù, tak soudcù, a jejím hlavním
úkolem je vná�et do chaosu øád � toté� èi-
nil v rámci stvoøení Hospodin � a zavádìt
hranice v èase i prostoru. 

Z tìchto rùzných perspektiv by nám
sbírka pøíkazù v sidøe Kedo�im u� nemìla
pøipadat tak zvlá�tní. Kód svatosti vnímá
lásku a spravedlnost jako souèást celkové
vize uspoøádaného vesmíru, v nìm� má
ka�dá vìc, osoba a ka�dý skutek své
oprávnìné místo. Tento øád se naru�uje,
naru�ují-li se hranice mezi rùznými druhy
zvíøat, obilí èi látky; kdy� je poru�ena ce-
listvost lidského tìla nebo kdy� lidé, aby
udr�eli �ivot, jedí krev � znak smrti.

V západním sekulárním svìtì uznáváme
hlas moudrosti a je nám znám i kritický hlas
prorokù, ménì v�ak vnímáme knì�ské po-
jetí morálky. To pøedstavuje morální øád,
který trvá na tom, �e se mají udr�ovat urèité
hranice, které respektují integritu svìta, kte-
rý Hospodin stvoøil a sedmkrát oznaèil za
dobrý. Ze souèasných pojetí etiky, která ne-
berou morálku jen jako praktickou moud-
rost nebo prorockou spravedlnost, se této
ideji respektu k základním hranicím asi nej-
více blí�í ekologie: nabízí cestu k uspoøáda-
nému vesmíru, jen� �ije v souladu se svým
stvoøitelem i se sebou.

(Z komentáøù rabína J. Sackse 
vybrala a pøelo�ila A. Marxová.)
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � kvìten 2019  nisan/ijar 5779

Staronová synagoga
2. 5. ètvrtek JOM HA-�OA
3. 5. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
4. 5. sobota �ABAT EREV RO� CHODE�

ACHAREJ 3M 16,1�18,30
hf: 1S 20,18�42
mincha perek 19.50 hodin
konec �abatu 21.21 hodin

5. 5. nedìle 1. den Ro� chode� ijar
6. 5. pondìlí 2. den Ro� chode� ijar
8. 5. støeda JOM HA-ZIKARON
9. 5. ètvrtek JOM HA-ACMAUT � Den nezávislodti Izraele

10. 5. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
11. 5. sobota KEDO�IM 3M 19,1�20,27

hf: Am 9,7�15
mincha perek 2 20.00 hodin
konec �abatu 21.34 hodin

17. 5. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
18. 5. sobota EMOR 3M 21,1�24,23

hf: Joz Ez 44,15�31
mincha perek 3 20.15 hodin
konec �abatu 21.47 hodin

19. 5. nedìle PESACH �ENI
23. 5. ètvrtek LAG BA-OMER
24. 5. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
25. 5. sobota BEHAR 3M 25,1�26,2

hf: Iz Jr 32,6�27
mincha perek 4 20.30 hodin
konec �abatu 21.58 hodin

31. 5. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
1. 6. sobota BECHUKOTAJ 3M 26,3�27,34

hf: Iz Jr 16,19�17,14
mincha perek 5 20.40 hodin
konec �abatu 22.09 hodin

2. 6. nedìle JOM JERU�ALAJIM � Den Jeruzaléma
4. 6. úterý Ro� chode� sivan

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 a o svátcích od 8.50 hodin.

Veèerní bohoslu�by se zde konají 3. 5. v 19.30 hodin
a 17. 5. v 19.30 hodin.

Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslu�by nekonají.

Bejt Simcha
Kabalat �abat ka�dý pátek od 18.30 hodin.



Na sklonku dubna dorazili do Prahy po-
tomci tìch, kdo v letech 1938�1939 or-
ganizovali záchrannou èinnost nejprve
v okle�tìné Èesko-Slovenské republice
a poté a� do vypuknutí druhé svìtové
války v Protektorátu Èechy a Morava
(viz zpráva na str. 2). Nejznámìj�í
z tìchto zachráncù je sir Nicholas Win-
ton, jeho� asi není tøeba nijak pøedstavo-
vat. Ménì se bohu�el ví o Britech, kteøí
záchrannou misi v Praze zahájili, s ni-
mi� Winton spolupracoval a kteøí v ze-
mi vytrvali i po okupaci. Hlavním moto-
rem záchranných aktivit byla Doreen
Warrinerová, na velvyslanectví ji pod-
poroval Robert Stopford; o dìtské trans-
porty se v Praze staral Trevor Chadwick
s pomocí Billa Barazettiho a poté, co
musela Warrinerová Prahu opustit, ji na-
hradila kanadská dobrovolnice Beatrice
Wellingtonová. K cestì na svobodu po-
máhala ohro�eným pra�ská rodaèka
a sionistka Marie Schmolková, která se
uprchlickým problémem zabývala ji�
od Hitlerova nástupu k moci a zaslou-
�ila se o zahájení organizace kinder-
transportù (více k jednotlivým osobnos-
tem viz str. 18).

D. Warrinerová (1904) pocházela z ro-
diny warwickshirských farmáøù, vystudo-
vala filosofii, ekonomii a politická studia
na Oxfordské univerzitì a její specializací
se stala zemìdìlská ekonomika. Ve tøicá-
tých letech podnikla nìkolik cest po
støední Evropì (vèetnì Èeskoslovenska),
sledovala organizaci zemìdìlské práce na

venkovì, �ivot chudých rolníkù a pøíèiny
jejich situace, èeskoslovenskou metropoli
si oblíbila natolik, �e ji pokládala za svùj
�druhý domov� (týdeník Respekt zmiòuje
citové pouto k tehdej�ímu ministru zemì-
dìlství Milanu Hod�ovi).

O její záchranné misi v Praze pojednává
rozhovor s jejím synovcem (viz dále).
Poté, co u� se ji na jaøe 1939 chystalo kvù-
li organizování ilegální emigrace zatknout
gestapo, musela se vrátit do Londýna. Za
války pracovala na ministerstvu váleèné-
ho hospodáøství a ministerstvu zahranièí.
Roku 1941 byla za pomoc pøi záchrannì
ohro�ených ocenìna titulem dùstojník
Øádu britského impéria. Po válce byla vy-
slána do Jugoslávie, aby se v rámci Spoje-
ných národù podílela na obnovì zpusto�e-
né zemì. Poté se vrátila k akademické
kariéøe a studiu organizace zemìdìlské
práce, vìnovala se i oblastem Blízkého
východu a Latinské Ameriky. Zemøela
roku 1972 na infarkt, o své záchranné misi
nikdy nevyprávìla, ale zachovaly se její
deníkové záznamy nazvané Zima v Praze
(Winter in Prague). 

Její synovec Henry Warriner (nar. 1940)
�ije v Shipston-on-Stour v anglickém hrab-
ství Warwickshire. Absolvoval chemii na
Univerzitì v Cambridgi a pracoval ve vý-
zkumu, poté se zabýval marketingem
v Británii a Evropì; od sedmdesátých let
hospodaøí na rodinné farmì. Roku 2018
pøevzal posmrtné ocenìní pro svou tetu �
medaili nále�ící britským hrdinùm z doby
holokaustu. V následujícím rozhovoru (ve-
deném e-mailem) na D. W. vzpomíná.

Doreen Warrinerová dorazila do Prahy
u� v øíjnu 1938, po mnichovské dohodì
a nacistickém záboru Sudet. Chtìla po-
moci ohro�eným bì�encùm, tehdy pøe-
dev�ím prchajícím protinacistickým so-
ciálním demokratùm a �idùm. Znala
v Èechách Anglièany, kteøí ji o situaci
zpravili, mìla informace od samotných
uprchlíkù, nebo pøijela sama od sebe?
Ona tehdy získala Rockefellerovo stipen-
dium a na podzim 1938 mìla odjet do Zá-
padní Indie. Poté, co Neville Chamberlain
uzavøel v Mnichovì s Hitlerem dohodu
o okle�tìní Èeskoslovenska s tím, �e �za-
chránil mír�, ho spousta Britù oslavovala.
Ale øada lidí to brala jinak: jako naprostou
zradu Èeskoslovenska. Patøila k nim i Do-
reen, hodnì mnichovskou krizi pro�ívala

a rozhodla se, �e místo toho, aby odjela na
stipendium na Jamajku atd., odcestuje do
Prahy. Vìøila, �e její místo je právì tam,
chtìla nìjak pomoci; o tom, �e by ve mìstì
mìla nìjaké kontakty na Brity, nevím.

Prahu znala z døívìj�ích dob.
Poprvé tam jela roku 1930. Pøedná�ela na
Londýnské univerzitì a zajímala se hlavnì
o to, jak hospodaøí zemìdìlci na venkovì.
Bìhem tøicátých let cestovala po støední
Evropì. Do deníkù si zaznamenala, �e si
roku 1930 (a v následujících letech) �la po-
slechnout debatu o zemìdìlství v èeskoslo-
venském parlamentu, co� znamená, �e u�
tehdy musela rozumìt èesky. Èe�tinu se
uèila i pozdìji a urèitì mluvila polsky.
Kdy� cestovala sama po støední Evropì,
musela být schopna se dorozumìt. Kdy�
byla v letech 1945�1946 v Jugoslávii, uèila
se rusky. Mìla skvìlé jazykové schopnosti.

Lze øíct, �e to byla va�e teta, kdo zahá-
jil ve�keré britské záchranné operace,
které se dìly pod hlavièkou Britského
výboru pro uprchlíky z Èeskosloven-
ska (British Committee for Refugees
from Czechoslovakia, BCRC) a v�ichni
ostatní (vèetnì Nicholase Wintona
a Trevora Chadwicka) se k ní pøidali?

Kdy� Doreen v øíjnu 1938 dorazila do Pra-
hy, u� tam pùsobily tøi anglické dámy od
nábo�enské organizace kvakerù: sestøenice
Jean a Tessa Rowntreeovy a Mary Penma-
nová. Ve mìstì se pohybovalo i nìkolik po-
litikù z Labour Party a � co� je dùle�ité �
na velvyslanectví Velké Británie pùsobil
Robert Stopford, finanèní expert, který mìl
na starost britskou pùjèku èeskoslovenské
vládì. Doreen znala Stopforda u� z døí-
vìj�ka, kdy� se úèastnil Runcimanovy
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ZIMA V PRAZE
Rozhovor s Henrym Warrinerem o záchranné misi jeho tety

Henry Warriner. 2017. Foto rodinný archiv.

Doreen Warrinerová v 60. letech. Foto archiv H. W.



mise v létì 1938. Ale ano, lze øíci, �e to celé
na podzim 1938 rozhýbala, s pomocí svých
kontaktù sestavila seznam nejvíce ohro�e-
ných nepøátel øí�e, pro které �ádala britská
víza, zaèala organizovat vlaky s uprchlíky,
pak se starala i o jejich �eny a dìti, které zù-
staly v uprchlických táborech. 

Nicholas Winton pøijel do Prahy v lednu
1939 poté, co ho k cestì vyzval jeho pøítel
Martin Blake, a rychle se ujal organizování
záchrany dìtí, tìch slavných kindertrans-
portù. Doreen u� spoustu ohro�ených dìtí
ze Sudet ukryla po ubytovnách, ale nedo-

kázala je dostat do Anglie. Trevor Chad-
wick pøijel do Prahy zøejmì také v lednu
1939. Zùstal tu a pracoval s Doreen.

První bezprostøednì ohro�enou skupi-
nou byli �idé a protinacistiètí sociální
demokraté ze Sudet. Mohla poèítat s po-
mocí èeské sociální demokracie nebo
britské Labour Party? Jak se jí podaøilo
získat podporu britské vlády?
Získala okam�itì podporu Labour Party,
jak politickou v Londýnì, tak do urèité
míry finanèní. Ustavující schùze Brit-
ského výboru pro uprchlíky z Èeskoslo-
venska se konala 26. øíjna 1938 v Lon-
dýnì, Doreen se jí zúèastnila. Jednalo se
o dobroèinnou nadaci, do ní� pøispívali
dárci, nikoli britská vláda. Vládní nada-
ce vznikla a� po nacistické okupaci
v bøeznu 1939, jmenovala se Czech Re-
fugee Trust Fund a pøevzala èinnost
BCRC. Na èinnost Doreenina týmu pøi-
spívala také britská charitativní organice
Save the Children a nìkolik dal�ích.
Britské noviny The New Chronicle
uspoøádaly sbírku mezi svými ètenáøi
a vybrané peníze daly k dispozici Dore-

en, aby je pou�ila na pomoc uprchlíkùm
z Èeskoslovenska. 

Záchranný systém spoèíval v tom dostat
ohro�ené z Prahy na Západ pøes Polsko
a odtud letadlem èi lodí do Británie. Mìla
va�e teta v Polsku spolupracovníky?
To nevím jistì. Vìt�ina �idù a lidí ze
Sudet odjela vlakem z Prahy a nìkdo je
doprovázel, první dva transporty vezla
sama Doreen. Nevím ale, zda pak v Pol-
sku nìkdo vlaky pøevzal. Nìkteøí, vèet-
nì posledního transportu èítajícího asi

osmdesát �en, jeli do Gdynì a odtud
lodí. V Polsku v�ak byla spousta lidí,
kteøí pomáhali, proto�e hodnì uprchlíkù
putovalo samo, tedy ne pohromadì vla-
kem, ale jednotlivì s pomocí pra�ského
záchranného týmu. �li nelegálnì, nemì-
li potøebné výjezdní povolení, zatímco
ti, kdo byli zahrnuti do seznamu výboru
uprchlíkù, doklady (tøeba i padìlané)
a výjezdní povolení mìli.

Dohlí�ela Doreen na kindertransporty?
Jak jsem ji� øekl, teta shromá�dila spou-
stu dìtí v Praze a umístila je do ubyto-
ven. Jen�e nemohly odjet, proto�e ne-
mìly potøebné sponzory v Británii, kteøí
by se zaruèili, �e se o nì postarají. To
byla právì práce Nicholase Wintona,
který si vzal na starost dìtskou emigraci
a hledání sponzorù v Británii. Pøesnìji
øeèeno: Nicholas Winton se staral o brit-
skou èást, shánìl lidi, kteøí by dìti pøija-
li, a v Praze se o organizaci tìch, kdo
mohli odjet, staral Trevor Chadwick.
V teorii se Winton podílel na èinnosti
BRCR, ale prakticky se tento výbor dìt-
mi nezabýval, to u� nezvládal.

Kolika lidem va�e teta pomohla?
Mohu uvést jen èíslo, které se nachází na
webové stránce Národního archivu: mezi
øíjnem 1938 a dubnem 1939 se Britskému
výboru pro uprchlíky z Èeskoslovenska
podaøilo odvézt do bezpeèí 3500 lidí.
Pokrývá to dobu, kdy byla Doreen v Pra-
ze. Ale kdy� se vrátila do Anglie, odjela
spousta dal�ích uprchlíkù. Uvedené èíslo
nezahrnuje, myslím, ani nelegální emi-
granty, kteøí se dostali do Polska. A nelze
øíct, �e to byla jen Doreenina práce, byla
to zásluha celého týmu.

Jak si vysvìtlujete skuteènost, �e prv-
ními a nejúspì�nìj�ími organizátory
záchrany byli Britové, tedy vìt�inou
Britky?
Jak jsem øekl, spousta lidí cítila, �e Britá-
nie v Mnichovì Èeskoslovensko zradila.
Mohli bychom argumentovat, �e Francie
se provinila je�tì víc, proto�e francouzská
vláda mìla s Èeskoslovenskem dohodu,
�e v pøípadì ohro�ení Francouzi Èecho-
slovákùm pøijdou na pomoc. Británie ta-
kovou smlouvu nemìla, ale kdyby do vál-
ky s Hitlerem vstoupila Francie, Anglie
by zaèala bojovat, proto�e byla vázána
smlouvou s Francií. 

Britské charitativní organizace vybra-
ly hodnì penìz, ke sbírce pøímo na Èes-
koslovensko se pøipojil i londýnský sta-
rosta. Nakonec dala peníze (4 miliony
liber) na pøesun uprchlíkù a mo�nost za-
hájit �ivot v exilu i britská vláda.

�e první na pomoc pøispìchaly �eny,
zajímá hodnì tazatelù, a nemám pro to
uspokojivé vysvìtlení. Snad �e �eny
vnímají humanitární zále�itosti silnìji,
ale takhle jednoduché to asi není.

Byla Doreen v kontaktu s uprchlíky,
kdy� se vrátila do Británie a po válce?
Hodnì lidí ze Sudet se usadilo v Kanadì,
v oblasti Peace River v Britské Kolumbii.
Vytvoøili si vlastní komunitu a nìkolikrát
ji zvali na rùzné výroèní oslavy. �ivot
tam byl hodnì drsný, nemìli zku�enost
s farmaøením, ale nic jiného tam dìlat ne-
mohli. Bohu�el nejela, proto�e se na to
necítila dostateènì silná. Za války byla
v kontaktu s mnoha uprchlíky, ale pak od-
jela do Káhiry, poté do Bìlehradu, tak�e
do Anglie se vrátila a� roku 1946.

A se svými bývalými kolegy a kolegy-
nìmi z Prahy se stýkala?
Urèitì se bìhem války vídala s Nichola-
sem Wintonem a roku 1946 se v Praze
konalo setkání.  (pokraèování na str. 11)
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V dubnu 1939 si D. Warrinerová vyfotografovala uprchlíky, kteøí nastoupili na loï v Gdyni. Foto archiv H. W.



Svìt textilií v podání man�elù Ziky a Lídy
Ascherových, jak jej pøedstavuje výstava,
kterou lze zhlédnout v pra�ském Umìlec-
koprùmyslovém museu, je nádhernou po-
dívanou. Ale nejen
to: Prostøednictvím
rozmanitých artefak-
tù vypovídá o lidské
odvaze, nápaditos-
ti, energii a hledání
originálních øe�ení.
A také o pováleèné
atmosféøe, snaze za-
pomenout na váleè-
né útrapy a o hledání
krásy a dokonalosti
i v obtí�ných èasech. A jak to bývá v pøípa-
dech osobností, které se po nuceném od-
chodu z rodného Èeskoslovenska prosadi-
ly na Západì, lze si jen povzdechnout nad
pøedstavou, jak by asi Ascherovi obohatili
rozvoj místního textilního návrháøství,
kdyby se dìjinné události odehrály jinak� 

PROTI ZAPOMNÌNÍ
Po rekonstrukci budovy muzea zde je�tì
nejsou k vidìní oblíbené stálé sbírky, ty
budou zpøístupnìny a� za rok, u pøíle�itos-
ti 135. výroèí jeho zalo�ení. Mezitím nabí-
zí budova náv�tìvníkùm �iroce pojaté
a nápaditì instalované tematické výstavy:
v bøeznu skonèila výstava vìnovaná desig-
nùm z dílen Krásné jizby, do 19. kvìtna
pokraèuje expozice o salonu Hany Podol-
ské a od února probíhá výstava o díle pøed-
ních svìtových textilních designérù, man-
�elích Lídì a Zikovi Ascherových. Kdyby
Ascherovi kvùli na-
cistùm a pak komu-
nistùm ne�ili na Zá-
padì, jejich návrhy
a látky by asi nosily
klientky salonu Ha-
ny Podolské a ke
spolupráci by nejspí�
pøizvali øadu tìch,
kdo pracovali pro
Krásnou jizbu. 

K vidìní jsou na
výstavì nejen vzo-
ry materiálù, �átky,
�aty, které o�ívají
ve videoprojekcích a na figurínách, a po-
zoruhodné nástìnné textilie, ale i spous-
ta dokumentárního materiálu: fotografie,
dobové filmové záznamy, koresponden-

ce (pøièem� dopisy lze nejen èíst, ale
dokonce jim naslouchat z reproduktorù)
a film o tvùrcích. Exponáty byly zapùj-
èeny z archivu rodiny Ascherových

z USA, ale také
z Victoria & Albert
Museum v Londý-
nì, Musée Matisse
ve Francii a galerie
v Manchesteru. Zá-
jemci si mohou za-
koupit peèlivì pøipra-
venou vyèerpávající
publikaci �ílený
hedvábník z pera
PhDr. Konstantiny

Hlaváèkové, která celou výstavu pøipra-
vila (v tomto textu z ní èerpáme),
a ascherovské �átky. Zkrátka: Umìlec-
koprùmyslové museum se
sna�í napravit skuteènost, �e
jména a práce Ziky a Lídy
Ascherových u nás dosud té-
mìø nikdo neznal, a expozici
o nich pojalo �tìdøe, pouèe-
nì a zajímavì. 

RODINNÉ 
IMPÉRIUM
Kdo tedy byli ��ílený hed-
vábník� a jeho man�elka?
Zika (Zikmund) Ascher se
narodil roku 1910 v Praze
v èeské �idovské rodinì.
Strýcové Jindøich a Zik-
mund a jeho otec Gustav As-
cherovi patøili ke generaci �idù, která

ji� mohla vyu�ít
mo�ností daných na-
bytými obèanskými
právy a emancipací
a dokázala uplatnit
podnikatelský duch
a dùvtip. Polo�ili
základy textilního
impéria, které se
zabývalo výrobou
a dovozem mód-
ních látek a výrob-
kù a jejich prode-
jem v luxusních
obchodech v centru

mìsta (v Havíøské ulici è. 2 a v ulici Na
Pøíkopech) a v nìkolika filiálkách. 

Svùj první obchod s textilním zbo�ím
otevøel Zika spoleènì s bratrem Josefem

v roce 1933 na adrese ulice 28. øíjna 14.
Za sebou mìl studia reálného gymnázia
v Praze a odborné textilní �koly v Brnì,
studijní pobyty v továrnì i vojenskou
slu�bu. Firma J. a Z. Ascher se orientovala
hlavnì na dovoz a prodej francouzských
módních látek a v relativnì krátkém obdo-
bí �esti let (1933�1939) dosáhla stejného
vìhlasu jako ji� mnoho let fungující firmy
strýcù Zikmunda a Jindøicha. 

Souèasnì se Zika Ascher zabýval
svým velkým koníèkem � sjezdovým
ly�ováním. Jezdil do Krkono�, do Tater,
závodil, stal se èlenem národního mu�-
stva v alpském ly�ování, patøil k nejlep-
�ím ly�aøùm tøicátých let. V roce 1938
se stal vítìzem Velké ceny Èeskosloven-
ska v alpské kombinaci, v roce 1936 se
s èeskoslovenskou výpravou úèastnil
zimních olympijských her v bavorském
Garmisch-Partenkirchenu. Právì kvùli
riskantní jízdì (dle vzpomínek jeho
syna Petra bral svahy zásadnì ��usem�)

byl v tisku nazýván ��ílený hedvábník�.
Poslední závody v alpské kombinaci
pøed druhou svìtovou válkou v roce
1939 v Tatranské Lomnici se u� konaly
bez Zikovy úèasti.

Roku 1937 se Zika seznámil s Ludmi-
lou Tydlitátovou z majetné pra�ské ka-
tolické rodiny. Lída absolvovala rodin-
nou �kolu ve �výcarsku a obchodní
�kolu v Grenoblu, také aktivnì sporto-
vala � byla skvìlá plavkynì. Pravdìpo-
dobnì na �ádost Lídiny rodiny se Zika
Ascher nechal 22. prosince 1938 po-
køtít. Zhruba dva mìsíce po køtu byli
Zika s Lídou oddáni (pøes velký odpor
Lídiny matky, která v Zikovi nevidìla
�ádanou partii, ale jen mu�e z �idovské
rodiny). Tìsnì pøed 15. bøeznem 1939
a vstupem nìmeckých vojsk do zbytku
Èeskoslovenska odjeli do Norska na
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TEXTILIE JAKO UMÌNÍ
Umìleckoprùmyslové museum pøedstavuje man�ele Ascherovy

Nástìnná textilie Le�ící postava. H. Moore, 1949.

�átek podle Henriho Matisse.

Lída a Zika Ascherovi v dílnì, ètyøicátá léta.
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svatební cestu a brzy odtud do Londýna.
Lze pøedpokládat, �e svatební cestu u�
plánovali jako útìk pøed nacisty.

Úspì�ný rozvoj firem Zikmunda a Jind-
øicha Aschera ukonèil 15. bøezen 1939.
Obì byly arizovány, Zikmund i Gustav
zemøeli �vèas�, je�tì pøed okupací, Jindøich
se svým synem Emilem byli roku 1942 de-
portováni do Terezína. Jindøich zemøel
krátce po transportu v srpnu 1942 ve vìku
sedmdesáti pìti let. Stejný osud potkal
i dal�í èleny Ascherovy rodiny, pokud se
vèas nezachránili odjezdem do exilu. Emil
pøe�il a na�ivu zùstal i Zikùv bratr Josef.
Definitivní teèku za proslulými textilními
firmami pak v roce 1948 uèinil nástup ko-
munistického re�imu a znárodòování. Zika
zùstal v Anglii, Josef emigroval na poèátku

padesátých let a zamíøil do Kanady, jejich
sestra Jiøina také zùstala v Británii.

V EXILU
Zika Ascher odjel do exilu s rozsáhlou
zku�eností s výrobou a prodejem látek
i rozmanitými inspiracemi, které nabízel
moderní èeskoslovenský pøedváleèný
prùmysl, vèetnì toho, �e výrobci látek
spolupracovali s umìleckými návrháøi.
Nejznámìj�í byla v tomto ohledu továr-
na Josefa Sochora ve Dvoøe Králové,
jen� ve dvacátých letech získal ke spo-
lupráci Franti�ka Kyselu, profesora
Umìleckoprùmyslové �koly v Praze.
V roce 1926 vytvoøil Kysela nìkolik ná-
vrhù tisku na �atové látky urèené pro
velkovýrobu. Kysela si v Sochorovì to-
várnì vyzkou�el i relativnì novou tech-

niku filmového tisku k vytvoøení roz-
mìrného textilního panelu a byl oznaèo-
ván za prvního umìlce, který tento tisk
vyu�il ke vzniku umìleckého díla. 

Po vypuknutí války Zika narukoval do
Èeskoslovenské ar-
mády v Británii, ale
bìhem vojenské slu�-
by tì�ce onemocnìl
a poèátkem roku
1943 byl hospitalizo-
ván s chronickou he-
patitidou. Pøe�il jen
díky americkým ex-
perimentálním lé-
kùm. Kvùli �patnému
zdravotnímu stavu
pak byl zpro�tìn vo-
jenské slu�by.

První krok k umì-
lecké práci v Anglii v�ak neuèinil Zika, ale
jeho �ena Lída. Na man�elùv popud vytvo-
øila nìkolik návrhù na �atové látky a nabídla
je pøednímu návrháøi Edwardu Molyneuxo-
vi. Tomu se po urèitých výhradách zalíbily
a koupil od ní celou kolekci. Aèkoli nepro-
�la umìleckou �kolou, mìla Lída pøirozené
nadání pro navrhování vzorù: na vzorcích
látek na výstavì vidíme drobné kvìtiny, na-
podobeniny kaligrafie, teèky, kostky, pruhy
a kosoètverce v neobvyklých barevných
kombinacích. Její vzory se staly ikonickým
produktem firmy Ascher, k nim� se firma
vracela a uvádìla je pod oznaèením Ascher
Classic v rùzných barevných variacích,
podle aktuálních módních trendù. 

V roce 1942 si man�elé zaregistrovali spo-
leènost Ascher (Lon-
don) Ltd. s Lídou
a Zikou ve funkci øe-
ditelù. První sídlo
spoleènosti se nachá-
zelo na Regent Street.
Po Zikovì definitiv-
ním návratu z vojen-
ské slu�by se ji� moh-
li oba plnì soustøedit
na textilní práci. Dle
vzpomínek jejich
syna Petra byli rodièe
po celý �ivot worko-
holiky a práce je stále
bavila. Zika byl perfekcionista a døíè, Lída
díky svému �armu obstarávala kromì vlastní
práce i spoleèenské kontakty.

MOORE, TOPOLSKI A DAL�Í
Výstava mapuje, co v�echno posléze man-
�elé v oblasti umìlecké textilie dokázali.
Základem jejich práce byla vlastní tiskaøská

dílna, originální design a úzká spolupráce
s textilními továrnami. Zika na ve�keré prá-
ce osobnì dohlí�el, jeho cílem bylo vyrobit
ti�tìné látky v nejvy��í mo�né kvalitì v do-
konalé harmonii vzoru, barvy a textilního

materiálu. Skuteè-
ným prùlomem pak
byla spolupráce se
zajímavými umìlci,
kteøí navrhovali de-
sign �átkù a látek,
které se tak staly
umìleckým dílem
svého druhu. Výrob-
ky se tiskly metodou
filmového tisku
v Ascherovì dílnì ve
spolupráci s tiskaøi
italského pùvodu,
kteøí patøili ve svém

oboru mezi nejlep�í. 
Je�tì bìhem války oslovil Zika dva ji�

etablované a výrazné umìlce: Henryho Mo-
orea a polského expresionistického umìlce
Felikse Topolského, jen� �il v Londýnì od
roku 1935 a za války se stal oficiálním malí-
øem povìøeným dokumentováním váleè-
ných výjevù (zachytil mj. bitvu o Británii).
Jeho výtvarný rukopis vycházel z expresiv-
ní kresby tu�kou nebo inkoustem a bìhem
nìkolikaleté spolupráce s firmou Ascher na-
vrhoval Topolski nejen �átky, ale také �ato-
vé a interiérové látky. Pro �átek s názvem
Londýn 1944 naèrtl výjev z ulice, známý je
návrh Doprava s mno�stvím chvátajících
lidí, pøitahoval ho i svìt africké d�ungle. 

Moore, stejnì jako Topolski, patøil k ofici-
álním váleèným
umìlcùm. Kvùli vál-
ce se nemohl vìnovat
svému bytostnému
umìní � tvorbì roz-
mìrných plastik �,
a tak kreslil výjevy
z válkou zkou�ené
metropole a ochotnì
pøijal Ascherovu na-
bídku. Vytvoøil �átek
s názvem Tøi stojící
postavy ve dvou ba-
revných kombinacích
a Rodinné uskupení

s opakujícím se vzorem na pozadí neutrál-
ních odstínù bé�ové, hnìdé a èerné. Jakkoli
se jedná jen o �átky, oba návrhy vyzaøují sílu
a monumentalitu, které známe z Mooreo-
vých soch. Moore navrhl pro firmu i potisk
látek: k nejúspì�nìj�ím prý paradoxnì patøil
design z roku 1946 nazvaný Ostnatý drát. 

(pokraèování na str. 15)

Ostnatý drát. Potisk látky od H. Moorea, 1946.

Lída Ascherová, potisk �atù H. Moore, 1949.

�átek dle návrhu Juliana Trevelyana.
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V marci 2019 slovenskí volièi priamou
vo¾bou rozhodovali o mene osoby, ktorá
sa na najbli��ích pät�rokov stane hlavou
�tátu. Priama vo¾ba prezidenta mô�e roz-
hodnút�o vít�azovi u� v prvom kole, poki-
a¾ niektorý z kandidátov získa viac ako
�polovicu platných volièských hlasov�.
Formulácia o platných volièských hla-
soch síce nie je jednoznaène vykladaná,
ale v praxi spravidla vzniká situácia, �e
�iaden z kandidátov na prezidenta nezís-
ka v prvom volebnom kole ani polovicu
odovzdaných hlasov. Litera zákona tento
prípad rie�i druhým kolom volieb, do
ktorého postúpia z prvého kola dvaja
kandidáti z najväè�ím poètom hlasov
a vít�azom druhého kola (a teda preziden-
tom) sa stáva ten, kto získa väè�inu odo-
vzdaných hlasov druhého kola. 

Do prezidentských volieb sa v roku
2019 prihlásilo 15 kandidátov, dvaja od-
stúpili e�te pred vo¾bami a zvy�ných tri-
nást�(dve �eny a jedenást�mu�ov) tvorilo
ve¾mi �iroké politicko spoloèenské
spektrum. Boli v òom aj málo známe,
alebo celkom neznáme osoby, spoloèen-
sko politickí exoti, ktorých motiváciu
k úèasti na vo¾bách t�a�ko odhadnút�(re-
cesia, snaha o zvidite¾nenie a pod.), ïa-
lej bývalí aj súèasní politici, dvaja smut-
ne známi extrémisti (bývalý �vodca
Slovenskej pospolitosti� a dnes parla-
mentný poslanec a predseda neonacis-
tickej ¼udovej strany Na�e Slovensko
Marián Kotleba a jeho konkurent, býva-
lý predseda Najvy��ieho súdu a bývalý
minister spravodlivosti vo vláde Rober-
ta Fica �tefan Harabin) a napokon aj po-
litickí nominanti parlamentných aj mi-
moparlamentných strán. Pre struènost�
uvediem len kandidátov, ktorí získali
v prvom kole volieb viac ako pät�per-
cent hlasov: Franti�ek Miklo�ko (získal
5,7 % odovzdaných hlasov), Marián
Kotleba (10,4 %), �tefan Harabin (14,4
%), Maro� �efèoviè (18,7 %) a napokon
Zuzana Èaputová so ziskom viac ako 40
% odovzdaných hlasov.

ZUZANA ÈAPUTOVÁ
Jasným vít�azom prvého kola sa tak stala
Zuzana Èaputová, 46roèná právnièka
a advokátka, ktorá sa pred viac ako desi-
atimi rokmi zvidite¾nila v environmen-
tálnom súdnom spore oh¾adne ilegálne
prevádzkovanej skládky odpadu v jej

rodnom meste Pezinok. V tomto spore
vystupovala proti podnikate¾ovi Mariá-
novi Koènerovi, dnes sediacemu vo vy-
�etrovacej väzbe a obvinenému (okrem
iných zloèinov) aj z objednávky vra�dy
novinára Jána Kuciaka a jeho priate¾ky
Martiny Ku�nírovej (viï Rch, apríl
2018, str. 3). V tom èase sa dostala aj do
sporu s predsedom Najvy��ieho súdu
�tefanom Harabinom (ktorý bol v mar-
cových vo¾bách jedným z jej rivalov �
neúspe�ných kandidátov na prezidenta).
Èaputová nakoniec súdny spor vyhrala.
Za svoje environmentálne aktivity bola
v apríli 2016 ocenená významnou med-
zinárodnou Goldmanovu cenou. Ude¾u-
je sa od roku 1990 a jej sú-
èast�ou je finanèná podpora
175 000 dolárov.

Èaputová kandidovala za
podpory mimoparlamentnej
dvojice strán Progresívne
Slovensko a Spolu. Spoèiat-
ku boli jej �ance nepatrné
a sama pripú�t�ala, �e v prí-
pade, �e by hrozil prechod
�tefana Harabina do druhé-
ho kola volieb, tak sa svojej
kandidatúry vzdá v prospech
demokratického a proeuróp-
skeho kandidáta, aby zabránila tejto al-
ternatíve. Jej preferencie zaèali prudko
narastat�po prvých televíznych dueloch
medzi kandidátmi na prezidenta. V TV
diskusiách sa prejavili jej prednosti: má
výborný prejav, hovorí jasne, k¾udne
a zrozumite¾ne, pôsobí na politika neo-
byèajne úprimne a ¾udsky. Netaktizuje,
je priama a otvorená, nie je konfrontaè-
ná, ale jasne sa vymedzuje. Nemá pro-
blém vyjadrit�sa k témam ako fa�izmus,
popieranie holokaustu a odmietanie
kon�piraèných teórií. Otvorene pouka-
zuje na katastrofálny stav slovenskej
justície (ktorej symbolom je práve �te-
fan Harabin). Zasadzuje sa za re�pekto-
vanie práv men�ín. Je rozvedená matka
dvoch dospelých dcér, má partnera, kto-
rého predstavila novinárom a verejnosti. 

KAMPAÒ
Bratislavská �idovská komunita mala
mo�nost� zoznámit� sa s pani Èaputovou
poèas neformálnych stretnutí �idovskej
komunity s osobnost�ami verejného �ivo-
ta. Tieto stretnutia sa konajú z iniciatívy

èestného predsedu ÚZ �NO prof. Pavla
Traubnera a sú známe ako ��idovské fó-
rum�. Spomenuté stretnutie sa uskutoèni-
lo e�te 24. februára a pani Èaputová vyu-
�ila náv�tevu obce na prezentovanie
svojho �ivotného príbehu. Povedala aj to,
�e si je vedomá �pecifík �idovského osudu
na Slovensku, �e má medzi svojimi priate-
¾mi viacerých so �idovským pôvodom
a �e aspoò v hrubých rysoch pozná príbe-
hy, ktoré pre�ili rodièia a starí rodièia jej
�idovských priate¾ov. Jej vystúpenie uro-
bilo na prítomných ve¾mi dobrý dojem,
hovorila úprimne, citlivo a ústretovo. 

Prezidentská kampaò na Slovensku
nie je ani zïaleka �fair-play�. Na prezi-
dentských kandidátov sa vylievajú ve-
drá �piny, prekrúcajú sa ich slová, vy-
tvárajú sa kon�pirácie, vymý�¾a sa
minulost�, ktorá nemá styèné body s rea-

litou. Stretla sa s tým aj pani Èaputová.
Jej protikandidáti ju obviòovali, �e pod-
poruje príjmanie migrantov na Sloven-
sko, je extrémne liberálna, stavia sa za
práva sexuálnych men�ín a napokon sa
objavilo (na sociálnych sietiach) aj
�vá�ne obvinenie� z jej �idovského
pôvodu. Kon�piraèný a antisemitský èa-
sopis Zem a vek pohotovo pridal foto-
grafiu Zuzany Èaputovej, na ktorej bola
pomocou poèítaèa zmenená jej vizá�
tak, aby mala ��idovský� nos. 

Nebol to ojedinelý útok, do predvo-
lebnej kampane sa zapojil aj katolícky
prelát, trnavský arcibiskup Ján Orosch,
ktorý poèas kázne varoval katolícku ve-
rejnost�, �e ak niekto bude volit��ultrali-
berálnu� kandidátku na prezidenta, tak
sa dopustí �t�a�kého hriechu�. 

VÍ ¡TAZKA
Ako je z výsledkov prvého kola volieb
zrejmé, do druhého kola postúpila Zuzana
Èaputová a Maro� �efèoviè. �efèoviè je
53roèný kariérny diplomat, absolvent pro-
minentnej moskovskej diplomatickej �ko-

LÚÈ SVETLA V TMAVEJ NOCI
K prezidentskej vo¾be ve Slovenskej republike

Zuzana Èaputová. Foto archiv.
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ly MGIMO, ktorá vychovávala soviet-
skych diplomatov, bývalý slovenský ve-
¾vyslanec v Izraeli a v súèasnosti podpred-
seda Európskej komisie pre energetickú
úniu. Zaèiatkom roku 2019 prijal ponuku
vládnej strany Smer � Sociálna demokracia
kandidovat�na úrad prezidenta s podporou
Smeru. Táto podpora sa v�ak ukázala ako
problematická. Jeden z komentátorov ji
prirovnal k �eleznej guli, ktorú odsúdenec
v cele t�ahá za sebou. Sám �efèoviè sa po-
kú�al vydávat�za nezávislého kandidáta,
av�ak komentátori aj verejnost�ho vnímali
ako kandidáta Smeru. 

Druhé kolo sa uskutoènilo 30. marca.
Volebné miestnosti sa uzavreli o 22 hod.
a �tatistický úrad zaèal zverejòovat�prvé
výsledky, ktoré sa postupne spresòovali.
U� pred polnocou bolo jasné vít�azstvo
Zuzany Èaputovej, ktorá získala z odo-
vzdaných hlasov viac ako 58 %, zvy�ok,
necelých 42%, získal jej protikandidát. 

Teritoriálne rozlo�enie volebných vý-
sledkov ukazuje, �e zisk Zuzany Èa-
putovej stúpal smerom z východu na
západ. Najslab�í výsledok dosiahla
v pre�ovskom kraji (49 %), zatia¾ èo
v bratislavskom kraji získala viac ako
75 % hlasov. Z toho mô�eme prediko-
vat�, �e ak by v súèasnosti jestvovalo
Èeskoslovensko, tak Èaputovej volebný
zisk by v Prahe prekroèil sto percent, èo
je vízia, ktorá snáï pote�í poniektorých
èitate¾ov Ro� chode�u. Menej pote�ení
by v�ak boli z hlasov, ktoré e�te poèas
prvého kola volieb získali dvaja extré-
misti �tefan Harabin a Marian Kotleba.
Spoloène získali viac ako �tvrtinu odo-
vzdaných hlasov, predstavuje to pribli�-
ne 531 tisíc volièských hlasov. 

Prezidentské vo¾by skonèili dobre, Slo-
vensko opätovne ukázalo svoju lep�iu
tvár. Platí v�ak aj to, �e zázraky nemô�e-
me oèakávat�. Právomoci prezidenta sú
ústavou ohranièené a v mnohých smeroch
reprezentatívne. Parlamentné vo¾by, ktoré
mô�u vygenerovat� nové rozlo�enie vý-
konnej moci, sú plánované na budúci rok.
Súèasná politická situácia v nikom ne-
vzbudzuje optimizmus. Ta�ko sa o tom
pí�e, av�ak krátku vsuvku si dovolím:
V posledných tý�dòoch sme svedkami
toho, ako politici Smeru, ktorí tvrdia, �e sú
sociálnodemokratickou stranou, otvorene
chvália stranu neonacistu Kotlebu a hlasujú
spoloène s jeho poslancami. Ale napriek
v�etkému mô�eme nedávno skonèené pre-
zidentské vo¾by na Slovensku popísat�ve-
tou: Objavil sa lúè svetla uprostred tmavej
noci. JARO FRANEK

ZIMA V PRAZE
(dokonèení rozhovoru ze str. 7)
Pøijeli na nìj Doreen, Nicholas a Martin
Blake. Dal�í �ivot Trevora Chadwicka
byl ponìkud nestálý a myslím, �e se
s ním znovu nesetkala, ale mám nìkolik
dopisù, které jí napsal. Kdy� Doreen mu-
sela odjet z Prahy, ujala se její práce Ka-
naïanka Beatrice Wellingtonová a s tou
se nìkolikrát v letech 1939�1940 vidìla.

Vídal jste ji jako dítì èasto? Jak byste
ji charakterizoval? Vyprávìla rodinì
a pøátelùm o tom, co dìlala v Praze?
Byla sestra mého otce, a kdy� se rodièe
rozvedli, pobýval jsem s ní èasto jak
v Anglii, tak v �enevì, kde nìjaký èas
pracovala a mìla k dispozici byt. O práci
v Praze nemluvila nikdy, ani o tom, co dì-
lala v Káhiøe a v Bìlehradì bìhem druhé
svìtové války. Já se jí nikdy neptal, proto-
�e jsem si myslel, �e poté, co dostudovala
Oxford, zahájila akademickou dráhu, kte-
rá vyvrcholila tím, �e se stala profesorkou
na Londýnské univerzitì. Pracovala také
pro OSN v New Yorku a v �enevì. Na-
psala spoustu knih o ekonomické stránce
zemìdìlského hospodaøení a o pozemko-
vé reformì. To byla její akademická speci-
alizace, o pozemkové reformì psala i pro
OSN. Kromì Zimy v Praze, rukopisu, kte-
rý nemínila publikovat, o své humanitární
práci nic nenapsala.

Víte, ona byla povahou spí�e uzavøe-
ná, samotáøka. Mìla hodnì pøátel, ale
radìji �ila sama. Urèitì mìla velmi vy-
soká profesní mìøítka. Pamatuji si, �e
kdy� jsem studoval Cambridge, stì�o-
vala si, �e ji jakási americká univerzita
nutí dávat nejlep�í známky i studentùm,
kteøí dle jejího názoru rozhodnì nemìli
na takové ocenìní nárok.

Spoustu energie vìnovala pomoci li-
dem v tísni. Mìla pocit, �e na tomto
poli uspìla?
Podle jejích deníkù bych øekl, �e ano. Ale
nalezl jsem tam i obèasné zmínky, co
v�echno se mohlo udìlat lépe, aby pomo-
hla více lidem. Ale to u� vidìla zpìtnì. To-
té� lze cítit z poznámek psaných poté, co
se vrátila z Bìlehradu v roce 1946. Zpìtnì
si myslela, �e UNRRA mohla udìlat víc,
aby pomohla zajistit jídlo pro Jugoslávce.

Sledovala pováleèný vývoj v Èesko-
slovensku � a podílela se i na pomoci
uprchlíkùm po komunistickém puèi
roku 1948?

Tìm u� nepomáhala, ale nìkolikrát na-
v�tívila støední Evropu, kdy� spolupraco-
vala s èasopisem New Statesman. Novi-
náøská akreditace jí umo�nila cestovat do
øady zemí, kam Britové nemohli, do Pol-
ska, Bulharska, Maïarska� I kdy� se
o systém zemìdìlských dru�stev zajímala,
pochopila, �e kolektivizace není to pravé.

Jaký byl osud jejího rukopisu Zima
v Praze? 
Zimu v Praze napsala poté, co se v dubnu
1939 vrátila do Anglie. Napsala to pro
sebe a nikdo ji nepo�ádal, aby to vydala.
V �edesátých letech spolupracovala s Ro-
bertem Stopfordem, který popsal své zku-
�enosti z Runcimanovy mise a z práce
v Praze v letech 1938�1939. Stopford
doufal, �e by mohla vzniknout kniha,
v ní� by byly jak jeho, tak Doreeniny tex-
ty. Poté, co Doreen zemøela a pro pøípad,
�e kniha nevyjde, ulo�il rukopis a v�echny
své záznamy do Imperiálního váleèného
muzea v Londýnì, kde také zùstaly. Jeho
slo�ka zahrnuje i jednu kopii Zimy v Pra-
ze, vy�la o nìkolik let pozdìji, ale jen èa-
sopisecky. Doreen ji vlastnì publikovat
ani neplánovala. 

O existenci tohoto rukopisu jsem ne-
vìdìl, spatøil jsem ho a� nìkdy v deva-
desátých letech. Má matka se s Doreen
hodnì pøátelila a stala se i správkyní její
pozùstalosti. V té se nacházely její zá-
znamy vèetnì rukopisu Zimy v Praze. 

Pøíbìhy uprchlíkù a dìtských transportù
byly hojnì popsány. Spoustu knih napsali
uprchlíci sami, hlavnì lidé ze Sudet, kteøí
pøi�li do Kanady. O Nicholasi Wintonovi
napsala jeho dcera Barbara a Vìra Gissin-
gová. Poøád lze najít spoustu materiálu:
nachází se v britském Národním archivu,
v Imperiálním váleèném muzeu v Londý-
nì a také v kanadské Ottawì. Já jsem na
základì deníkových záznamù a dal�ích
materiálù napsal o Doreen knihu, v Anglii
by mìla vyjít letos v srpnu. Mìl jsem to
�tìstí, �e jsem je�tì zastihl takové lidi jako
Nicholase Wintona a nìkolik �dìtí�, které
se zachránily díky kindertransportùm:
Vìru Gissingovou, Joea Schlesingera,
z nìho� se v Kanadì stal pøední novináø,
a dal�í.

Co by asi va�e teta øíkala souèasnému
politickému a spoleèenskému vývoji
v Evropì?
Pøedpokládám, �e by byla zdì�ená. Ale
tì�ko mluvit za nìkoho, kdo nemù�e
odpovìdìt sám.

ALICE MARXOVÁ
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Pøepadení Polska nacistickým Nìmec-
kem a Sovìtským svazem v záøí roku
1939, rychlá porá�ka polské armády
a konec samostatnosti Polské republiky
znamenaly ve svých dùsledcích také

zkázu polských �idù, do té doby nejpo-
èetnìj�í �idovské men�iny v Evropì
(3,5 milionu). V samotné Var�avì pøed-
stavovalo 370 tisíc �idù, kteøí tu na po-
èátku druhé svìtové války �ili, 30 pro-
cent v�ech obyvatel hlavního mìsta. To
v�echno se mìlo rychle zmìnit. V listo-
padu 1940 vytvoøili nacisté z malé èásti
mìsta ghetto, nechali ho postupnì obe-
hnat tøímetrovou zdí a var�avské �idy
do nìho nahnali. Zakrátko �ilo nebo spí�
�ivoøilo na prostoru 2,6 km2 okolo 450
000 �idù, z Var�avy i z dal�ích míst. Jak
v tìchto stra�ných podmínkách �ili, tr-
pìli a umírali, je vìrohodnì zachyceno
v Deníku var�avského ghetta, který si
vedl od roku 1939 a� do své sebevra�dy
v èervenci 1942 pøedseda �idovské obce
ve Var�avì Adam Czerniaków. V oka-
m�iku, kdy zaèali nacisté obyvatele
ghetta ka�dodenními transporty posílat
na smrt do vyhlazovacího tábora v Treb-
lince, Czerniaków svùj nerovný zápas
o pøe�ití var�avské �idovské komunity
ukonèil dobrovolnou smrtí. Co následo-
valo, byla u� jen postupná zkáza, jí�
padlo za obìt�a� na malé výjimky celé
ghetto. V dubnu 1943 se jeho osud napl-
nil � heroické povstání, které v ghettu
proti obrovské pøesile nacistù zahájili

jeho poslední obyvatelé, bylo brutálnì
potlaèeno, poslední obránci povra�dìni
a domy zapáleny a zboøeny. 

Ale ani celé mìsto nepotkal o mnoho
lep�í osud. Zhruba o rok pozdìji, 1. srp-
na 1944, vypuklo ve Var�avì dal�í po-
vstání. Jeho cílem bylo osvobodit mìsto
je�tì pøed pøíchodem Rudé armády a za-
bránit Stalinovi ustanovit prosovìtskou
vládu. Ale vzbouøenci, kteøí marnì oèe-
kávali pomoc zvenèí, byli okupaèními
jednotkami pøes nesmírnou udatnost po-
ra�eni. Himmler vydal nìmeckým jed-
notkám rozkaz ke znièení mìsta a likvi-
daci jeho obyvatel. Var�ava byla
prakticky srovnána se zemí, na 200 tisíc
obyvatel bylo zabito, ostatní museli
mìsto opustit. Kdy� vstoupily do mìsta
sovìtské jednotky, které ze svých pozic
nedaleko za Vislou zkáze Var�avy ne-
èinnì pøihlí�ely, ocitly se v nekoneè-
ných dýmajících rozvalinách.

DENÍK
Poté, co nakladatelství Sefer na konci
minulého roku Deník Adama Czernia-
kówa vydalo, dohodli jsme se s jeho
pøekladatelem Jiøím Èervenkou, �e se
v dohledné dobì do Var�avy vydáme
a pokusíme se najít
a nav�tívit jeho dìji�-
tì, var�avské ghetto.
Místo, které z práce
na pøekladu i z ko-
rektur a redigování
zprostøedkovanì cel-
kem dobøe známe,
i kdy� souèasnì ví-
me, �e neexistuje.
Stává se ale, �e nìco
pøetrvá a zbude i tam,
kde je to prakticky
vylouèeno. Atmosfé-
ra, jméno ulice, vzpo-
mínka... Ostatnì Var-
�ava existuje. Její
historický støed,
kompletnì poboøe-
ný bìhem povstání,
figuruje od roku 1980 na seznamu svì-
tového dìdictví UNESCO. At�u� je to
fantom nebo ne, vidìlo ho na vlastní
oèi hodnì lidí. Co kdy� i �idovská Var-
�ava zcela nezmizela, nebo se naopak
znovu do nìèeho zhmotnila? Za pokus
to stojí.

VAR�AVA
Var�ava jako taková ze svìta nezmizela
v �ádném pøípadì. Je to evidentní hned
poté, co cestující z Prahy po osmi hodi-
nách jízdy vystoupí na centrálním nádra�í
a rozhlédnou se. První, co vidí, je Palác
kultury a vìdy, vybudovaný v letech
1952�1956 jako �dar národù Sovìtského
svazu� Polsku. Má 42 poschodí, vysoký je
231 metrù a je v nìm více ne� 3000 míst-
ností. Také jeho budování mìlo babylon-
ské rozmìry: stavìlo ho 3500 sovìtských
dìlníkù. Jeho zmen�enou variantou je
ostatnì bývalý hotel International v pra�-
ských Dejvicích. Ka�dopádnì je nejvy��í
budovou Var�avy a u� nìkolikrát se øe�ilo,
zda ho jako symbol nesvobody pováleè-
ných èasù nezboøit. Dnes ho obklopují dal-
�í, o nìco ni��í vý�kové stavby. Jedna
z nich je dílem známého polsko-americké-
ho architekta Daniela Libeskinda. V sou-
èasné dobì stojí ve mìstì u� 24 budov, kte-
ré vý�kou pøesahují sto metrù, a mají tedy
nárok na hrdý název mrakodrap. 

Mìsto, které má u� témìø 1 800 000
obyvatel, je v dne�ní podobì z naprosto
rozhodující èásti postaveno právì v le-
tech, které Palác kultury a vìdy na jedné
stranì a Libeskindùv obytný mrakodrap
na stranì druhé èasovì vymezují. Stavì-
ly se �iroké ulice a tøídy, dostávaly jmé-
na po tìch, které byly spojeny s pøedvá-
leènou Var�avou, a tak se dnes znovu

mù�eme projít po
Marza³kowské, jed-
né z hlavních ulic
centra, po Jeruza-
lémských alejích
(Aleje Jerozolim-
skie), neobyèejnì
dlouhou ulicí Kos-
zykowou, je tu
k dispozici ulice
Vlèí (Wilcza), Pìk-
ná (Piekna) a mno-
hé dal�í. V�echny
jsou zalidnìné a �i-
vé, v�echny jsou
ov�em také poplat-
né dobì, ve které
byly znovu posta-
veny. Byla to
zvlá�tní doba, plná

zklamání a pøese v�echno i nadìjí, a ná-
v�tìvník, v mém pøípadì tady snad a�
pøíli� ovlivnìn tím, co si pøeèetl i co se
mu vybavuje z vlastní zku�enosti, to cítí
a sleduje s jistou tísnivou nostalgií. Jako
by v�echno znovu o�ilo, ale vzkøí�ení
souèasnì jako by se nekonalo. 

VAR�AVSKÝ KOLOTOÈ
aneb Co je a co není ve Var�avì k nalezení

Pomník hrdinù var�avského ghetta.

Vyznaèení hranice var�avského ghetta.
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GHETTO
Aleje Jana Pavla II., pape�e a velké po-
stavy polské historie, tudy také vedou,
a to pøekvapivì tam, kam smìøujeme
i my, do prostoru bývalého var�avského
ghetta. Vedou skrze Muranów, kde se od
19. století rozkládala velká �idovská
ètvrt�se spoustou modliteben, obchùdkù
a chudých �idù. Jedna z ulic se stále
jmenuje Krochmalná, místo, kde v èísle
10 bydlel s rodièi Isaac B. Singer a kde
se odehrává øada jeho pøíbìhù, jiná
Ch³odná, ta Ch³odná, nad kterou vedl
døevìný most, spojují �Malé� a �Velké�
ghetto, jsou tu Nalewki, ulice Grzy-
bowská, ve které bylo sídlo obce v do-
bách ghetta a kde si Czerniaków psal
poznámky do deníku, ulice Ludwika
Zamenhofa, tvùrce mezinárodního jazy-
ka esperanto, ulice Mi³a... Pøibyla také
nová jména � ulice Mordechaje Aniele-
wicze pøipomínající velitele �idovské
bojové organizace, který vedl povstání
v ghettu a zahynul tam ve svých 24 le-
tech v ulici Mi³a, ulice Józefa Lewar-
towského, pøedstavitele komunistického
køídla �idovského odboje, jen� rovnì�
zahynul v ghettu. 

Jména vypisují a ohranièují historii
zkázy, utrpení i odporu. Nedaleko odtud
pak vede také alej Solidarity, pøipomí-
nající zase jiný boj za dùstojnìj�í �ivot
a svobodu. Ve Var�avì se vùbec hodnì
bojovalo.

Na konci ulice Mordechaje Aniele-
wicze, tam, kde se protíná s ulicí Oko-
powou, se rozkládá jedna z mála zacho-
vaných památek na �idovskou Var�avu
� �idovský høbitov. Byl zalo�en v roce
1806 a informaèní tabule udává, �e je na

nìm pochováno více ne� 200 tisíc osob.
Slou�il k pohøbùm bìhem války a slou�í
dosud. Czerniaków, který je zde pocho-
ván, si do deníku zaznamenal:

�4. I. 1940 � Ráno obec. Vèera byli
pøi hledání briliantù na pra�ském høbito-
vì podruhé zbiti zamìstnanci. Do úøadu

pøi�el Rinde (Bote) se zranìním oka,
které utrpìl na Nalewkach, a Wasser-
man s nosem rozbitým davem na Teat-
ralním nám., kdy� bránil �ida týraného
tým� davem. 

11. VIII. 1940 � Nav�tívil jsem høbi-
tov pøi ul. Okopowá. Porada s SS ve
vìci spolkù, které byly oficiálnì rozpu�-
tìny. Úvaha na høbitovì. Dají nám po-

koj aspoò tady? Opravený pomník pra-
babièky. Místo stromù � akáty a býlí.

30. VI. 1942 � Na høbitov dnes do�la
instrukce z velitelství Schutzpolizei, aby
byly zastaveny práce na hromadném
hrobì. Místo toho se mají lidé s lopata-
mi dostavit zítra v 1 hod. na Schutzpoli-
zei.�

Tolik Czerniaków. Le�í tu vedle své
man�elky, nedaleko je pochován Za-
menhof a v sektorech, rozdìlených pod-
le stupnì ortodoxie, cadikové nejrùznìj-

�ích chasidských dvorù,
rabíni, kantoøi, vojáci,
profesoøi i lékaøi a ti,
kteøí zemøeli nebo byli
zabiti je�tì tady, v ghet-
tu. V roce 2009 tu byl
pochován také Marek
Edelman, jeden z velite-
lù povstání v ghettu a je-
den z mála, kteøí ho pøe-
�ili. A také spisovatel
Julian Stryjkowski
(1996), autor knihy Hos-

tinec (Austeria), vydané v Seferu v roce
2011.

HRANICE GHETTA
Jak bylo øeèeno, z ghetta nezùstalo tak-
øka nic. Ov�em znovu to není tak úplnì
pravda � zùstaly jeho hranice. Byly na-

cisty striktnì vymezeny a my je mù�e-
me pøi svém bloudìní minulostí i sou-
èasností celkem dobøe sledovat. Jsou za-
neseny v plánech vnitøní Var�avy, ale
nejen to: jsou místy mosaznými pásy
vyznaèeny i pøímo v tìch místech, kudy
tøímetrová vnìj�í zeï ghetta vedla. Jed-
ním takovým místem je okraj Ogródu
Krasiñskich, krásné zahrady obklopující

barokní palác, kterou
obyvatelé Var�avy rádi
nav�tìvovali a nav�tìvu-
jí. �idùm byla nepøístup-
ná, ale hranice mezi osu-
dem zlým a stra�ným
tady byla dobøe patrná.
Procházeli jsme zahra-
dou a bylo tam také dìt-
ské høi�tì a u nìho malý
kolotoè, na kterém se
vozily dìti. Pan Èerven-
ka, který pøekládá a zná
polskou poezii, se díval
a pøipomnìl báseò
Czes³awa Mi³osze na-
zvanou Campo di Fiori.
Ta je vìnována pøede-
v�ím osudu Giordana

Bruna a odehrává se v Øímì, ale náhle
se tam objevují sloky, které patøí sem,
do zahrady Krasiñských a èasù ghetta.

Na Campo di Fiori jsem myslel, 
kdy� toèil se var�avský kolotoè 
krásného jarního veèera
za zvukù veselé hudby.
Výstøely za hradbou ghetta 
tlumila rozverná písnièka 
a pára vzlétala vysoko,
vysoko k jasnému nebi.

Vítr èas od èasu pøinesl
z hoøících domù mrak sazí, 
které pak chytali ve vzduchu 
lidé na kolotoèi.
Dìvèatùm nadzvedl suknì 
ten vítr z hoøících domù,
davy se vesele bavily
v tu pìknou var�avskou nedìli.

Nìkdo snad spatøí v tom výèitku, 
�e se lid øímský a var�avský 
veselí, miluje, k�eftuje,
zatímco hranice hoøí.
Jiný zas vyète tu my�lenku 
o tom, jak v�e lidské pomíjí, 
upadá v nepamìt�, je� roste, 
je�tì ne� plameny zhasnou.

(pokraèování na str. 20)

Kolotoè v Ogródu Krasiñskich.

�idovský høbitov v ulici Okopowá.
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V paøí�ském Muzeu �oa, Mémorial de la
Shoah, v paøí�ské ètvrti Marais probìhla
pøed rokem fotografická výstava s názvem
Persécutés / persécuteurs (Pronásledovaní
/ pronásledovatelé).
Autor vystavených
snímkù AUGUST
SANDER, avantgard-
ní portrétní a doku-
mentární fotograf,
patøil k pøedstavite-
lùm nìmecké nové
vìcnosti a øadí se
k zakladatelùm do-
kumentárního stylu
fotografie. Výstava
pøedstavila jen èást
jeho rozsáhlého díla:
cyklus portrétù, kte-
ré Sander poøídil
v Nìmecku v období
tøetí øí�e. Nyní pro-
bìhla francouzským
tiskem zpráva, �e
o paøí�skou výstavu projevili zájem i kurá-
toøi v Lyonu a v dal�ích mìstech. 

OBÌTI A PRONÁSLEDOVATELÉ
Nìmecký fotograf August Sander se narodil
17. listopadu 1876 v Herdorfu v Porýní-Fal-
ci, v mìsteèku, jeho� obyvatelé se �ivili
v místních �eleznorudných dolech. Praco-
val tam i Augustùv otec a nastoupil tam
i August. Kdy� Au-
gust vypomáhal foto-
grafovi, jen� praco-
val pro tì�ební
spoleènost, práce ho
zaujala a nauèil se
techniku. S podporou
strýce si pak koupil
vybavení a zaøídil
temnou komoru,
jako fotograf pak u�
pracoval bìhem vo-
jenské slu�by a foto-
grafování vnímal
jako �ivotní profesi.

Na poèátku dva-
cátých let 20. století
vstoupil v Kolínì
nad Rýnem do Skupiny progresivních
umìlcù a zaèal dokumentovat souèasnou
spoleènost � cyklus tìchto snímkù nazval
Tváø na�í doby (pozdìji jej pøejmenoval na
Lidé 20. století). Nìmeckou spoleènost

v dobì výmarské republiky ztvárnil ve fas-
cinujících fotografických portrétech i ma-
lých podobenkách. Poprvé byla èást cyklu,
asi stovka fotografií, pøedstavena na výsta-

vì na podzim roku
1927 v Kolínì nad
Rýnem. Expozice
tehdy vyvolala ob-
rovský zájem, který
dodal Sanderovi od-
vahu i chut�pokraèo-
vat v naèatém díle.
A pro úplnost dodá-
vám, �e v roce 1929
vy�el cyklus Tváø
na�í doby i jako pub-
likace s pøedmluvou
Alfreda Döblina.
Nacisté ji pak odsou-
dili spolu s dal�ími
zakázanými knihami
ke spálení na hranici
a Sanderovy snímky
se nesmìly publiko-

vat: jeho dokumenty neodpovídaly nacis-
tické pøedstavì o vyvolených bytostech. 

Pøibli�nì z roku 1938 pocházejí díla, na
kterých Sander zachytil pronásledované
�idy a dal�í osoby, které se staly terèem bru-
tální perzekuce, tj. pronásledované, ale jeho
objektiv zamíøil i na jejich pronásledovatele.
Právì tento oddíl byl vystaven v Paøí�i.

NÁPADNÝ 
KONTRAST
Snímky svého �20.
století� rozdìlil do
sedmi oddílù podle
profese a sociálního
zaøazení portrétova-
ných (co� se dle nìj
projevovalo v celko-
vém vzhledu): zemì-
dìlci, kvalifikovaní
�ivnostníci, umìlci
atd. Zvlá�tní skupinu
pak v jeho díle tvoøí
fotografie, které de-
monstrují destrukci
a absurditu spjatou
s mocí tøetí øí�e, její

pøívr�ence a její obìti. V oddíle nazvaném
Poslední lidé jsme vidìli snímky politic-
kých vìzòù, mezi nimi� zvlá�tì vynikla
známá fotografie polonahého mu�e. Sander
v�ak zachytil i dìlníky nucenì nasazené na

práci v Nìmecku a portréty ne�t�astníkù,
kteøí èekali na transporty. Mezi exponáty
byla i øada portrétù malého formátu zobra-
zujících osoby, jejich� toto�nost nebyla ni-
kdy zji�tìna: �ena v tmavém obleèení s per-
lièkami na krku, jiná �ena bezradnì sedící
s rukama v klínì, dvì dívky se mlèky a roz-
paèitì dívají do objektivu a v jiném zábìru
sedí sklíèený mu� na paøezu, tu�í, �e ho
èeká jen nìco neblahého, tragického.

Mezi fotografiemi pronásledovatelù jsme
naopak vidìli vojenské �ar�e, dobøe �ivené-
ho mu�e ve vojenském mundúru, pohledné-
ho mladíka v brýlích v pový�eném postoji
a v uniformì SS. Portrétní snímky obìtí
a jejich pronásledovatelù byly umístìny ve
stejné výstavní síni na protilehlých stranách.
Kontrast byl nápadný, zará�ející� A ná-
v�tìvník vùbec nemusel vyznávat �ádnou
speciální teorii o lidských typech, aby si po-
myslel své, pøinejmen�ím to, �e nitro èlovì-
ka jeho fyziognomie neutají.

Mezi exponáty byly i rodinné snímky
a portréty blízkých pøátel Augusta Sandera
z umìleckých kruhù, nìmeckých proletáø-
ských intelektuálù a umìlcù, kteøí vìt�inou
patøili k protagonistùm Skupiny progresiv-
ních umìlcù: francouzský spisovatel Tristan
Rémy, grafik Gerd Arntz, malíø a sochaø
Otto Freundlich i známý malíø geometric-
kých obrazù Franz Wilhelm Seiwert. 

August Sander zemøel pøed pìtapadesáti
lety, v dubnu 1964, v Kolínì nad Rýnem.
Posledních dvacet let svého �ivota pokra-
èoval v práci na cyklu Lidé 20. století,
novì ho tøídil a upravoval a poøádal svùj
archiv (tedy to, co z nìj zbylo). 

ERICH SANDER
Autor do oddílu Pronásledovaných a pro-
následovatelù zahrnul také fotografie své-

POZOROVAT A PØEMÝ�LET
O dokumentárních snímcích fotografa Augusta Sandera

Politický vìzeò. Foto Erich Sander, léta 1936�1940.

August Sander. Foto: Gunther Sander, asi 1956.

Èlen Leibstandarte SS. Foto A. Sander, 1940.



ho neménì nadaného syna Ericha. Byl nej-
star�í ze tøí Sanderových dìtí, narodil se
roku 1903 a na svìt pøi�el s lehkou malfor-
mací levé nohy. Na jaøe v roce 1910 se
Sanderovi pøestìhovali do Kolína nad Rý-
nem, a tam se Erich zaèal výraznì politic-
ky anga�ovat. Velký vliv na nìho mìl jeho
profesor na støední �kole, socialista Paul
Burfeind, koneènì i jeho otec August, jen�
byl pøesvìdèeným sociálním demokratem.
Erich vstoupil ji� v roce 1922 do Ligy mla-
dých nìmeckých komunistù a v øíjnu 1932
byl zvolen do èela Nìmecké socialistické
dìlnické strany (SADP). Na podzim roku
1934 ho zatklo gestapo a v kvìtnu 1935
byl odsouzen na deset let do vìzení. 

Pracoval na vìzeòské o�etøovnì a dostal
pøíkaz dìlat fotografie odsouzencù pro vì-
zeòskou kartotéku. Erich této pøíle�itosti
vyu�il a zaèal tajnì poøizovat i vlastní foto-
grafie, dokumenty o vìzeòském �ivotì
i utrpení. Jeho snímky na výstavì zachycu-
jí du�evnì nemocné, �ílence a umírající.
Negativy se vyná�ely jako motáky a pøe-
dávaly jeho otci, který stejnou cestou posí-
lal synovi potøebný materiál a zprávy. Sám
nesmìl své fotografie publikovat a uvìznì-
ného syna ji� nespatøil. Erich zemøel
v bøeznu 1944 na akutní infekci poté, co
mu byla odepøena lékaøská pomoc. 

Erichovo dílo a dopisy se staly historic-
kým dokumentem nejen o pomìrech odpùr-
cù re�imu v nìmecké vìznici, ale i o Sande-
rovì rodinì, o nesmírné obìtavosti, odvaze
a lásce. August Sander celý �ivot tvrdil, �e
nejdùle�itìj�í v lidském �ivotì je �dívat se,

pozorovat a pøemý�let�. Jeho syn Erich za
své poznání draze zaplatil, a August sám,
jakkoli se po válce doèkal výstav, publikací
i ocenìní, svou sbírku v celé �íøi bìhem �i-
vota veøejnì nepøedstavil. Uèinili tak a�
jeho potomci.                LADISLAVA CHATEAU

(dokonèení ze str. 9)
Drát se tu stává grafickým prvkem, kte-
rý pøetíná barevné obrazce jako jakási
surreálná køehká møí�. V Paøí�i pak Zika
Ascher získal ke spolupráci Henriho
Matisse èi Andrého Deraina.

�ATY Z PADÁKU ÈI FÁÈOVINY
Po válce, v padesátých a �edesátých letech, u�
obliba a sláva firmy Ascher jen stoupala: pro-
sadili se jako výrobci, kteøí chtìli zákaznicím
pøiná�et kvalitní a nápa-
dité látky, které se i dob-
øe nosily a � s výjimkou
modelù pro haute cou-
ture � nebyly finanènì
pøemr�tìné. Do vysoké
módy vnesli kvìtinové
vzory (pokládané døíve
za ordinérní), vzory in-
spirované detaily obra-
zù slavných dìl (mj.
Velkou vlnou od Kacu-
�ika Hokusaie) èi do-
morodým umìním,
motivy divokých zvíøat
a lidových vzorù. Stále
pøicházeli s nìèím no-
vým a díky nim se pro
kvalitní návrhy zaèalo
pou�ívat nejen èisté hedvábí, ale v pováleèné
nouzi také padákové hedvábí (z armádních
zbytkù), viskóza a dosud pøehlí�ená (jako
�pøíli� obyèejná�) bavlna, a pozdìji dokonce
zdravotnická fáèovina a plast. Zika byl první,
kdo zaèal experimentovat s technikami, které
se staly normou: pou�il
smìsici umìlých vlá-
ken a pøírodních materi-
álù, èím� vlnìné odìvy
odlehèil. Vrátil do �obì-
hu� napøíklad �inylku,
jí� dodal lehkost pøímì-
sí nylonu. Jeho výrazné
a pøitom elegantní látky
z nejrùznìj�ích materiá-
lù nosily èlenky britské
královské rodiny, filmo-
vé hvìzdy i obyèejné
smrtelnice. 

GOBELÍNY
Co náv�tìvníky na výstavì urèitì upoutá, je
nástìnný panel s pøehlídkou umìleckých
�átkù z dílny pøedních soudobých umìlcù.
Je to ukázka z výstavy, kterou Ascher uspo-
øádal na podzim 1947 v Londýnì. Tyto

Squares (Ètverce, jak Ascherovi �átky
oznaèovali) pøedstavila londýnská Lefevre
Gallery: bylo to poprvé, kdy se kolekce tex-
tilií pøedstavila jako umìlecké dílo. Mezi
návrháøi nebyli jen zmínìný Henry Moore,
ale celá øada dal�ích slavných jmen, mj.
Jean Cocteau, André Derain, Óscar Domín-
guez, Barbara Hepworthová, Henri Matisse
èi Ben Nicholson. Výstava pak putovala
Evropou a Amerikou a dostala se i do Pra-
hy. Organizace výstavy se ujal Zikùv bratr

Josef, spoleènì se Spol-
kem výtvarných umìl-
cù Mánes. Bylo to
v prosinci 1947, pár
mìsícù pøed komunis-
tickým puèem.

Asi nejpùsobivìj�í
jsou v�ak zøejmì
rozmìrné nástìnné
textilie pøipomínající
gobelíny. Roku 1948
je vytvoøili Henri
Matisse a Henry Mo-
ore, ka�dý návrh byl
vyroben po tøiceti
kusech. Mattise se
nechal inspirovat ne-
bem a moøem, Moo-
re ztvárnil svùj oblí-

bený motiv stojících a le�ících postav. 
Zatímco Lída Ascherová se zmìny re�imu

nedoèkala (zemøela roku 1983), Zika oslavil
své osmdesáté narozeniny ve svobodné Pra-
ze. Pracoval témìø do smrti, se synem Pet-
rem a jeho rodinou i ly�oval; v roce 1987 si

u�il retrospektivní vý-
stavu, ji� uspoøádalo
Victoria & Albert Mu-
seum v Londýnì pod
názvem Ascher: Fab-
ric, Art, Fashion. Ze-
møel v prosinci 1992
ve svém londýnském
domì. Autoøi nekrolo-
gù se shodli na tom, �e
ode�la jedna z nejvìt-
�ích osobností textilní-
ho designu 20. století,
�král barev� èi �vládce
tisku�. 

Výstava v pra�ském Umìleckoprùmy-
slovém museu je pøístupná a� do pùle záøí
a koná se k ní øada doprovodných akcí (viz
www.upm.cz).                      ALICE MARXOVÁ

S pou�itím textu z knihy �ílený hedvábník.
Fotografie © Peter Ascher Family Archive.
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Pronásledovaná. Foto: August Sander, 1938.

TEXTILIE JAKO UMÌNÍ

Lída Ascherová: tisk na padákové hedvábí.

�átek dle Alexandera Caldera.



Novináøe, komentátora a spisovatele JOSI-
HO KLEINA HALEVIHO nemusíme na�im
ètenáøùm asi pøedstavovat. Jeho prvotinu,
Vzpomínky �idovského extremisty, vydal
Sefer r. 2001. V Rch jsme recenzovali dal�í
Haleviho kní�ku Na prahu rajské zahrady.
O hledání Boha s køest�any a muslimy ve
Svaté zemi (2/2007) a pøed dvìma lety
(Rch 6/2017) jsme pøedstavili knihu Jako
ve snu, novináøsky pojatou kroniku, v ní�
na základì osudù sedmi výsadkáøù, kteøí
se bìhem �estidenní války podíleli na do-
bytí Starého Mìsta v Jeruzalémì a dospìli
a� k Západní zdi, mapuje dìjiny Státu Izra-
el a jeho hlavní spoleèenské a politické
problémy. Loni vydal tento autor, který
pøijel do Izraele z USA v roce 1982, od té
doby komentuje v americkém tisku aktuál-
ní dìní v zemi a souèasnì pùsobí v Institu-
tu �aloma Hartmana v Jeruzalémì, svazek,
který nazval Dopisy mému palestinskému
sousedovi. 

Obsahuje deset dopisù imaginárnímu
Palestinci, jen� �ije na dohled Haleviho
domu, �na opaèné stranì betonové zdi,
která pøetíná na�i spoleènou krajinu�,
tedy za bezpeènostní bariérou, která od-
dìluje Izrael a Západní bøeh Jordánu.
V tìchto dopisech se sna�í nejen pøesáh-
nout konkrétní zeï, ale i �hlub�í zeï
mezi námi�. Halevi pí�e z pozice Izrael-
ce, který uznává autentickou palestinskou
identitu a právo Palestincù na vlastní stát,
a souèasnì �ádá toté� od palestinské stra-
ny, tedy aby uznala právo �idù na exi-
stenci ve svém státì. Jak øíká, svými dopi-
sy chtìl upøímnì popsat �sny a obavy
ka�dého z nás�, dosáhnout urèitého poro-
zumìní a odezvy. V listech se zabývá ju-
daismem, �idovskou historií, sionismem,
�idovskou identitou, významem zemì iz-
raelské pro �idy a izraelskou souèasností.
Nechce pouèovat, ale sna�í se o vysvìtle-
ní, chce zahájit �konverzaci, v ní� se obì
strany neshodnou ani na základních pre-
misách�, ale pøesto se sna�í vzájemnì po-
chopit a dohodnout. 

V mìsíci, kdy si pøipomínáme 71. vý-
roèí vzniku nezávislého �idovského státu,
pøiná�íme ukázky z dopisu èíslo osm, na-
zvaného Izraelský paradox a vìnovaného
izraelským paradoxùm a vztahu k arab-
ským obèanùm Izraele, tedy k více ne�
milionu Arabù, kteøí mají izraelské ob-
èanství. (Kráceno, mezititulky dodala re-
dakce.)

Milý sousede,
pøed sebevra�ednými bombovými útoky
zkraje nového tisíciletí, pøed tím, ne�
byla postavena zeï, mìli Palestinci a Iz-
raelci rùzné pøíle�itosti, jak se poznat.
Samozøejmì �e mezi námi v�dy stála
okupace, ale existovala vzájemná lidská
komunikace.

Teï se z nás pro sebe staly abstrakce
a bojím se, �e v dal�í generaci u� i ty bez-
tak omezené kontakty mezi na�imi náro-
dy témìø ustanou. Jakákoli mo�nost sou-
�ití spoèívá v tom, �e obì strany mají

alespoò nìjakou pozitivní interakci, nìja-
ké povìdomí o tom, jak �ijí ti druzí.

U� jsem Ti povìdìl nìco o své víøe,
svém osobním pøíbìhu a o historii svého
národa. A teï bych Ti v duchu výzvy Ko-
ránu poznávat se navzájem rád vyprávìl
o souèasném moderním Izraeli, spoleè-
nosti, která existuje pøímo na dohled
z Tvého kopce � o tom, kdo jsme a jak
zvládáme své vnitøní zále�itosti. Konec-
koncù jsou na�e dva národy k sobì pøi-
poutány, a tak to, jak má zemì funguje,
ovlivòuje budoucnost nás obou.

Kdybych mìl vyjádøit jedním slovem,
co nejvíce vystihuje izraelskou spoleè-
nost, øekl bych: paradox.

Na�e Prohlá�ení nezávislosti definova-
lo Izrael jako �idovský a demokratický
stát. Podle jeho tvùrcù mìl být Izrael do-
movinou �idù z celého svìta, at�jsou iz-
raelskými obèany nebo ne, a mìl být de-
mokratickým státem pro v�echny své

obèany, at�jsou �idé nebo ne. Zakladatelé
státu nám tak tuto dvojí identitu � demo-
kratickou a �idovskou � odkázali.

STÁT SEKULÁRNÍ, 
NEBO NÁBO�ENSKÝ?
Je Izrael sekulární, nebo nábo�enský stát?
Èásteènì to závisí na tom, kde se zeptáte.
Vidìno z Tel Avivu s jeho kluby a neko�er
restauracemi je Izrael zcela sekulární spo-
leènost. Vidìno z Jeruzaléma s jeho syna-
gogami a studovnami je Izrael hluboce
tradièní spoleènost. Já Izrael definuji jako
sekulární stát ve svaté zemi. Kdy� sionis-
mus rozhodl, �e pro �idy nemù�e být jiná
náhradní domovina ne� Sion, zadìlal tak
na vìèný spor mezi nábo�enstvím a stá-
tem, spor, s ním� se musíme potýkat, ale
nikdy se zcela nevyøe�í.

Izrael je také neklidným místem setká-
ní �idù z Východu a Západu. Toto setkání
se hlavnì v raných dobách státu odehrá-
valo ve znamení diskriminace a pový�e-
neckého pohrdání vùèi Mizrachim, �i-
dùm z muslimských zemí, ze strany
a�kenázského evropského establishmen-
tu. Dnes se A�kenazim a Mizrachim èasto
setkávají pod svatebním baldachýnem.
Základ spoleèenství, které zalo�ilo Izrael,
tvoøili pøevá�nì A�kenázové a svìt seku-
lárních �idù se stále energicky rozvíjí.
Souèasnì jsou ale na�e hudba, kuchynì,
a dokonce jazyk stále více ovlivnìny vý-
chodní kulturou. Oud se spojil s elektric-
kou kytarou: na�i pøední rockoví muzikan-
ti pøejímají nábo�enské básnì východních
�idù � pijutim �, které probudili z kulturní
amnézie, k ní� je odsoudil sekulární Izra-
el. Izraelská hudba bývala nositelem se-
kulárního étosu; dnes vyjadøuje touhu
mnoha Izraelcù znovu navázat na �idov-
skou tradici. 

(�)
Paradox je souèástí samotné podstaty iz-

raelské spoleènosti, vytvoøené díky �shro-
má�dìní vyhnancù�, jak nazýváme pøistì-
hovalectví �idù z celého svìta. �idé vnesli
do své domoviny moudrost i strach, získa-
né bìhem jejich rozmanitého putování,
vøadili je do izraelské reality. Jako �id, kte-
rý vyrostl v �edesátých letech v New Yor-
ku a vstøebal do sebe pluralistické hodnoty
americké spoleènosti, jsem dorazil do Izra-
ele s pøedsevzetím, �e se pøièiním o to, aby
sílila jeho demokratická kultura. Obávám
se, �e demokratické normy slábnou, a to
hlavnì mezi mladými Izraelci, kteøí dospí-
vali po zhroucení mírového procesu a je-
jich formativní vzpomínky zahrnují tero-
ristické a raketové útoky z Libanonu
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IZRAELSKÝ PARADOX
Nová kniha Josiho Kleina Haleviho



a Gazy. Byl jsem vdìèný izraelské armádì,
kdy� pøedala soudu izraelského vojáka,
který zastøelil odzbrojeného palestinského
útoèníka v Hebronu. Ale i kdy� tento voják
poru�il etický kodex izraelské armády,
mnozí ho oslavovali jako hrdinu.

Ale znám Izraelce napøíklad z bývalé-
ho Sovìtského svazu, kteøí vyrostli jako
utlaèovaná men�ina v totalitárním re�i-
mu. Ti se strachují, �e �idé, kteøí byli tak
dlouho bezbranní, se je�tì musí nauèit,
jak úèinnì nakládat s mocí. Obávají se, �e
demokratické jemnosti (jako armádní
etický kodex) jsou luxusem, který si ob-
klíèená zemì nemù�e dovolit a �e tato
omezení, která jsme sami zavedli, podko-
pávají na�i schopnost se bránit. 

NORMALITA I VÝJIMEÈNOST
Èasto mi pøipadá, �e izraelská národní de-
bata je ve skuteènosti �idovská historie,
která se dohaduje sama se sebou. Kdo
jsme? Co od nás dìjiny èekají? Jak se do-
ká�eme smíøit � nebo alespoò �ít � s na�i-
mi èetnými paradoxy?

Je nevyhnutelné, �e Izrael odrá�í �i-
dovské kontradikce. Do své domoviny
jsme dorazili s oèekáváními, která jsou
v rozporu s tím, èím se �idovský stát stal.
Sekulární sionisté tou�ili po státì, který
by �idy, jeden z dìjinnì nejvíce abnor-
málních národù, �normalizoval� tím, �e
by byl národem mezi národy. Sekularisté
doufali, �e v rámci procesu, v nìm� by �i-
dovský národ ztratil své znaky legendy,
by postupnì zmizel antisemitismus. 

Naproti tomu nábo�en�tí sionisté tou�i-
li po státì, který by potvrdil �idovskou
výluènost, stal se �svìtlem národùm�, èi
dokonce národem, který pøinese lidstvu
vykoupení. Jak dokázat, aby �idovský
stát mohl být souèasnì normálním i výji-
meèným, zùstalo pro sionisty v rovinì ab-
straktních pøedstav � a� do té doby, kdy
jsme státnost skuteènì získali. Pak se
z protichùdných pøedstav staly sociální
konflikty. (�) I já tato protichùdná pøání
sdílím. To, �e se z �idù znovu stal svrcho-
vaný národ, pova�uji za jedno z nejvìt-
�ích vítìzství �idovské historie. Chci, aby
Izrael byl normální zemì, pøijímaná me-
zinárodním spoleèenstvím, zabydlená ve
své v�ednosti, která by svou existenci
mohla koneènì vnímat jako nìco samo-
zøejmého. Ale také bych chtìl, aby Izrael
usiloval o nìco víc ne� existenci: o spo-
leènost, která by naplnila prorocké vize
o spravedlivém uspoøádání � která by
byla hodna ve�kerých nadìjí, modliteb
a úsilí, je� do ní byly vlo�eny.

Je ironií, �e jsme dosud nenaplnili ani
jednu z vizí � ani normalitu, ani výjimeè-
nost. Izrael sice je národním státem, ale
o jeho normálnosti lze mluvit jen stì�í.
Pro Blízký východ, pro OSN jsme èasto
velkou výjimkou, psancem. A co se týèe
smìøování k vzorové spoleènosti, patøí Iz-
rael k bolestnì normálním zemím: su�uje
ho politická korupce, organizovaný zlo-
èin a v�echny bolesti modernity. Zaklada-
telé usilovali o stvoøení státu, který by
fungoval normálnì ve vztahu ke svìtu,
zatímco ve svých hranicích by byl mimo-
øádný, jakási laboratoø demokratického
socialismu. Ale nìkdy se zdá, jako by-
chom �ili opaènou dynamikou: navenek
jsme anomálií, uvnitø zcela øadoví.

Mo�ná �e právì tohle je nejvìt�í výzva
Izraele: stát se normálním národem mezi
národy a souèasnì aspirovat na vytvoøení
spoleènosti, která by byla hodna �idovské
historie a �idovských snù. Jeden z dùvo-
dù, proè, se k Tobì, sousede, obracím, je
ten, �e izraelská schopnost naplnit tyto
aspirace èásteènì zále�í na na�em vztahu
s Tebou a Tvým národem. (�) 

�iji v neklidném místì, kde se protíná
tradice a modernita. Jsem zbo�ný �id, ale
nábo�enské strany nevolím. Rád bych ná-
bo�enství udr�el od politiky tak daleko,
jak to lze. Souèasnì uznávám, �e Izrael
není Amerika, �e v na�í oblasti a v zemi,
kde vìt�inu obyvatel tvoøí �idé, nelze
zcela oddìlit nábo�enství a stát. Nedávno
jsem dìlal rozhovor s jednou z èelných
osobností sekulární revolty proti rabín-
skému establishmentu. Pøedpokládal
jsem, �e její model pro Izrael je americké
oddìlení nábo�enství od státu. Ale pøe-
kvapila mì: V Izraeli je nìco takového
nemo�né, øekla. Nábo�enství je pøíli� sil-
nou souèástí národní identity.

Souèasnì je základní souèástí na�í iden-
tity sekularismus. Vzhledem k tomu, jak
významnou roli v utváøení národa hraje ju-
daismus, i nejzbo�nìj�í �idé nemají na vý-
bìr: musejí pøijmout i ty nejsekulárnìj�í Iz-
raelce jako své �idovské druhy. 

DVÌ IDENTITY
Ale Izrael nemusí øe�it jen svou radikální
�idovskou rozmanitost; je�tì vìt�í výzvou
je zaèlenit do své národní identity své
arabské obèany � plných dvacet procent
obyvatel, z nich� mnozí se identifikují
jako Palestinci.

Izrael � jako �idovský a demokratický
stát � musí ctít své dvì neoddiskutovatel-
né identity. Nemù�e se vzdát svého zá-
vazku být pokraèováním �idovské histo-

rie a pøípadným ochráncem �idù z celého
svìta. Pokud by tak uèinil, nenávratnì by
poru�il svou podstatu. Tolik izraelské vi-
tality a úspìchù vzniká díky �idovské
identitì zemì, díky motivaci pøemìnit
dvoutisíciletý sen v trvalý zázrak jeho na-
plnìní. Vezmìte Izraeli jeho �idovství �
a vyøíznete mu tím jeho srdce a nad�ení.

Jen�e neschopnost vèlenit arabské ob-
èany do národní identity a veøejného pro-
storu vytváøí jiný druh existenciální hroz-
by. Jednou jsem se zeptal arabského èlena
Knesetu na jeho �nejizrael�tìj�í� oka-
m�ik. Èekal jsem, �e øekne, �e to byla
chvíle, kdy skládal pøísahu jako èlen par-
lamentu, nebo zmíní vítìzství nìjakého
izraelského sportovního týmu. Místo toho
mi odpovìdìl: �Nikdy jsem �ádný izrael-
ský okam�ik nepro�il. Nikdy jsem se jako
Izraelec necítil.�

Problém identity arabských obèanù Iz-
raele ztìlesòuje izraelská národní hymna,
která evokuje �idovskou touhu po Sionu.
�Dokud hluboko v srdci du�e �idù prah-
nou,� zaèíná. Jak mi øekl jeden izraelský
Arab: �Nemám problém s �idovským srd-
cem, jen ho zkrátka nemám.� Arabský
soudce Nejvy��ího soudu, který pøedsedal
v procesu, jen� poslal kvùli znásilnìní do
vìzení bývalého izraelského prezidenta �
co� nìco vypovídá o svrchovaném posta-
vení soudnictví ve spoleènosti �, sdìlil re-
portérovi, �e nezpívá národní hymnu.

Jak mohou Izraelci a arab�tí Izraelci
oslavovat spoleènì Den nezávislosti,
kdy� pro �idy je to den vykoupení a pro
Palestince znamená katastrofu?

To, �e by izraelská identita zcela pøijala
palestinské Izraelce, je pøedstava, která
dìsí jak Araby, tak �idy. Pro Araby zna-
mená zaujmout aktivní roli ve veøejném
�ivotì národa, který okupuje jejich blízké
na Západním bøehu. Pro �idy to znaèí dù-
vìøovat jako spoluobèanùm lidem, jejich�
pøirozené sympatie mohou nále�et Pales-
tincùm a arabskému svìtu, tedy nepøáte-
lùm �idovského státu.

Vezmeme-li v úvahu na�i situaci, existu-
je snad vùbec paradoxnìj�í identita ne�
�palestinský Izraelec�? Jednou v roce
2006 bìhem války mezi Izraelem a isla-
mistickým Hizballáhem v Libanonu jsem
byl v arabské restauraci v Haifì, kdy�
vtom zaznìla siréna, varující pøed blí�ícím
se raketovým útokem. Arabové i �idé spì-
chali do úkrytu, který byl v kuchyni. V po-
divném tichu jsme se maèkali jeden na
druhého. Nakonec nìkdo prohlásil: �Ko-
existence� a v�ichni jsme se sklesle po-
usmáli. (pokraèování na str. 24)
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V souèasné dobì lze v prodejnách Levné
knihy zakoupit útlý svazek s nepøíli� kvalit-
ní obálkou, ne úplnì dokonale pøelo�ený
a s ponìkud zavádìjícím názvem. Zatímco
v originále se dílo Williama R. Chadwicka
jmenuje The Rescue of the Prague Refuge-
es 1938�39, Záchrana uprchlíkù z Prahy,
pøeklad nese titul Záchrana èeských
uprchlíkù. Tito lidé v�ak neutíkali pøed Hit-
lerem jako Èe�i, ale jako ohro�ení �idé èi
protinacistiètí èeskosloven�tí Nìmci ze Su-
det, aktivní èlenové sociální demokracie.
Tato publikace je zatím nicménì nejsyste-
matiètìj�ím dostupným kni�ním zachyce-
ním aktivity pìtice, která v Praze od podzi-
mu 1938 do vypuknutí války organizovala
emigraci lidí v tísni na Západ: Doreen War-
rinerové, Beatrice Wellingtonové, Nichola-
se Wintona, Billa Barazettiho a Trevora
Chadwicka (autorova otce). William Chad-
wick (1934�2011), absolvent Torontské
a Londýnské univerzity, autor básní a lite-
rárních studií a univerzitní uèitel angliètiny
a dramatu, zachytil jejich pøíbìhy bez pato-
su, informativnì a �ivì.

Z onìch pìti stateèných, kteøí sami
o své pra�ské misi nemluvili a nijak ne-
usilovali o to, aby se svými skutky prosla-
vili, zná �iroká veøejnost jen Nicholase
Wintona (1909�2015) a i toho objevila
relativnì pozdì, na sklonku osmdesátých
let. Sám publicitu nevyvolával, sna�il se
na své spolupracovníky upozoròovat stej-
nì jako na zavádìjící mediální zjednodu-
�ování; vylo�enì alergický prý byl na
oznaèení �britský Schindler�.

ÈTRNÁCT HODIN DENNÌ
D. Warrinerové je vìnován rozhovor
v tomto èísle. W. Chadwick líèí její misi od
prvních kontaktù se dvìma èleny Labour
Party pùsobícími v Praze (D. Grenfellem
a W. Gilliesem) a výjezdù do terénu, sesta-
vování seznamù uchazeèù o britská víza,
pøes zaanga�ování vládních úøedníkù v Bri-
tánii, získávání financí a� po organizaci
transportù pøes Polsko do Británie. Tato
èinnost se od poèátku roku 1939 odehráva-
la ve stále pøekotnìj�ím tempu, v horizontu
týdnù, dnù i pouhých hodin. Warrinerová
a její dobrovolní pomocníci �pracovali ètr-
náct hodin dennì, proto�e seznamy pøichá-
zely èím dál rychleji, organizovali transpor-
ty vlakem, bojovali s jízdními øády, posílali
telegramy do táborù, neustále docházeli na
konzuláty, zvlá�t�na ten polský, který rád

dìlal problémy, organizovali pohovory
s uprchlíky s jejich tisíci cestovními problé-
my�. Bylo otázkou èasu, kdy si po okupaci
Nìmci britské aktivity (spoèívající i v orga-
nizaci fale�ných dokladù) Nìmci v�imnou.
Nakonec musela D. Warrinerová z Prahy
v dubnu 1939 odjet a na její místo nastou-
pila Kanaïanka Beatrice Wellingtonová.

NÁTLAK NA GESTAPO
Wellingtonovou charakterizuje Chadwick
jako neobyèejnì inteligentní �enu, která si
nepøipou�tìla mo�nost prohry. Absolvovala
studia historie a angliètiny, zajímala ji ev-
ropská politika a v létì 1938 byla vedoucí
letního tábora YWCA v Èeskoslovensku.
Po Mnichovu se do Prahy vrátila. Na vlast-
ní pìst shánìla díky své �iroké síti kontaktù
víza a zaèala pracovat pro D. Warrinerovou
a Britský výbor pro uprchlíky z Èeskoslo-
venska (BCRC), pak nastoupila na její mís-
to. Dle Chadwicka pro ni byla práce o to
slo�itìj�í, �e �nemìla nadání pro diploma-
cii a kompromis�. Jejím hlavním úkolem
bylo dostat do bezpeèí �eny a dìti uprchlí-
kù ze Sudet, které zùstaly v táborech, získat
pro nì od gestapa výjezdní povolení døív,
ne� vypukne válka. Vadilo jí, �e nezávislý
BCRC mìl nahradit britské vládì více pod-
léhající (a tudí� byrokratiètìj�í) Èeský svì-
øenecký fond pro uprchlíky, Czech Refugee
Trust Fund. Nebála se ani pra�ského pøed-
stavitele gestapa Bömelburga: �Její taktika
byla ka�dý den se objevit v Bömelburgovì
kanceláøi a klást po�adavky s �eleznou vy-
trvalostí hranièící s agresivitou. A mìlo to
�ádoucí výsledky.� Wellingtonová v Praze
vytrvala a� do 3. srpna 1939.

V Británii pak pokraèovala v práci pro
uprchlické organizace, po válce pracovala
pro OSN. Kdy� nedostala stálou práci
v New Yorku, a navíc ji su�ovaly zdravot-
ní problémy, vrátila se do Kanady, kde vy-
uèovala jazyk. Osobnì prý nebyla �t�astná.
Zemøela na jaøe 1971 ve vìku 64 let. 

DOKÁZAL I ROZESMÁT
Pøíbìh autorova otce Trevora Chadwic-
ka (1907�1979) je svým zpùsobem nej-
zajímavìj�í. Autor knihy, jeho syn, si ho
z dìtství pøíli� nepamatuje: otec ode�el
od rodiny, kdy� mu bylo �est let, násle-
dovala tøicetiletá �pauza�; kdy� se zaèa-
li stýkat, mìl Trevor ji� tøetí man�elku
a byl dost nemocný. Sledujeme �ivot
absolventa práv z Oxfordu, hráèe ragby,

mladíka, který dìlal po barech a na do-
stizích dluhy a jeho� první práce ho za-
vedla do Nigérie. Po návratu zaèal Tre-
vor Chadwick uèit na rodinné �kole
a stal se èlenem záchranného èlunu ve
Swanage v Dorsetu. Byla mu vlastní ne-
chut�ke konvencím, pravidlùm a obøad-
nosti, byl laskavý, spoleèenský a mìl
problémy s alkoholem. 

Do Prahy odjel v prosinci 1938 s povì-
øením své �koly, aby vybral dvì �idovské
dìti. Jakmile si na místì uvìdomil, jak je
situace vá�ná, rozhodl se, �e se vzdá své
práce a vrátí se do Prahy. Zatímco Winton
pùsobil v Londýnì a shánìl rodiny, které
by dìti z Èeskoslovenska pøijaly, Trevo-
rovým úkolem bylo dìti do kindertran-
sportù vybírat, dìlat s nimi a jejich rodièi
pohovory, psát dopisy garantùm, ti�it
stres �zdánlivì nekoneèné øady rodin, vy-
dì�ených zoufalých rodièù, naléhavì pro-
sících o pomoc, zmatených a ne�t�astných
dìtí�. Jak pí�e W. Chadwick, jeho otec
mìl dle vzpomínek ú�asný smysl pro hu-
mor a schopnost lidi uklidnit, dokonce ro-
zesmát. 

Závìr jeho mise v Praze kalí nejasná
podezøení z toho, �e se nechal oklamat
gestapem. Z Prahy odjel zaèátkem èerv-
na 1939. Po vypuknutí války narukoval
k letectvu, roku 1942 byl poslán do Af-
riky, o nìco pozdìji byl z armády pro-
pu�tìn. Po válce støídal rùzná zamìstná-
ní, onemocnìl a odjel se léèit do Finska,
kde se v Oslu usadil a zalo�il malé na-
kladatelství. Na dùchod se vrátil do
Anglie, kde také roku 1979 po mrtvici
a amputaci nohy zemøel. 

Dle R. Stopforda se díky britské pomo-
ci celkem zachránilo na 15 tisíc lidí.
V�ichni zachránci, jejich� pøíbìhy W.
Chadwick zaznamenal, byli osobnostmi,
které dokázaly rychle a ráznì jednat, ne-
nechaly se odradit nároèností úkolu ani
nebezpeèím s ním spjatým, rozhodnì ne-
trpìly nedostatkem kurá�e a smyslu pro
improvizaci. Chadwickovo podání je brit-
sky vìcné, aè èerpá z øady archivù
a vzpomínek, pøiznává, kdy� o nìkom �
hlavnì o B. Barazettim � dostatek materi-
álu nena�el. Nepøiná�í barvotiskový obrá-
zek hrdinù, ale èinùm tìch, o nich� pí�e,
to na hrdinství neubírá. Spí�e naopak. 

(am)

William R. Chadwick: Záchrana èes-
kých uprchlíkù 1938�39. Z angliètiny
pøelo�ila Jitka Herynková. Vydalo nakl.
Mladá fronta v Praze roku 2017. 174
stran; cena v Levných knihách 29 Kè.

PÌT STATEÈNÝCH
O zachráncích, o nich� se zatím pøíli� nemluvilo
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Do 16. èervna lze v Jeruzalémské syna-
goze zhlédnout cyklus fotografií s ná-
zvem Horizont událostí. Jejich autor, re-
�isér MAREK BOUDA (1964 v Tøebíèi),
zaèal studovat Právnickou fakultu UK
a poté absolvoval re�ii na FAMU, kde
také vyuèuje. Je autorem èi spoluauto-
rem øady dokumentárních snímkù (na-
posledy o E. K. Sidonovi), ve volném
èase se vìnuje fotografii. 

Výstava v Jeruzalémské synagoze se
jmenuje Horizont událostí, co� je ter-
mín z astrofyziky. Co pro vás tento
pojem znamená?
Je to termín, který se týká mj. èerných
dìr, ale vykládat se dá hodnì rozmanitì.
Líbí se mi pro svou mysterióznost a po-
etiènost. V pøeneseném slova smyslu je
to oznaèení pro bod, okam�ik nìjakého
procesu, po jeho� pøekroèení ji� proces
nelze zvrátit, a hranice, za ni� nevidíme
a nevíme, co se potom stane. Tenhle po-
jem má pro mì pøímý vztah k fotografii.
V cyklu se v daném okam�iku sna�ím
zachytit nìjaké místo v situaci, která
pøedjímá mo�nost �dramatu�. To drama
� nebo spí� událost vlastnì neuvidíme:
je toti� za horizontem událostí. Snad
pouhou pøedtuchou. Taky to zrcadlí
mou zálibu v horizontech, které mi pøi-
pomínají jevi�tì s napùl odhrnutou opo-
nou, za kterou tu�íme drama/událost

a jeho význam, ale opona padá døív, ne�
zcela pochopíme, co jsme letmo zahléd-
li � a snad si ani nejsme jistí, co jsme za-
hlédli. Termín je oblíbený i ve sci-fi,
a vlastnì se na ty fotografie mù�ete dí-
vat i z takového hlediska. Jako na obra-
zy mimo �realitu� nebo jako realitu zne-
ji�t�ující.

Va�e snímky navozují náladu dìje,
pøíbìhu stejnì jako v pøípadì pøed-
chozího cyklu z pra�ských barù. Jsou
za va�imi snímky konkrétní události,
vzpomínky?
Asi je to mým vztahem k filmu. Ale zá-
roveò je to docela paradoxní, proto�e
pøíbìh mì ve filmu nikdy moc nezají-
mal. Spí� podtext, atmosféra, tu�ení èi

náznak a pøesah mo�ného dìje vèetnì
své ambivalence. Jen ne explicitnost
a zjevná dramatiènost. Ostatnì mezi
mými oblíbenými filmy je Zatmìní ital-
ského re�iséra M. Antonioniho s jeho
pøíznaènou závìreènou, a� metafyzic-
kou sekvencí zábìrù � neznámá postava
pøejde ulici, vìtve stromu v poryvu vìt-
ru, rozestavìná budova, autobus se roz-

jede, z barelu vytéká
voda na ulici, procháze-
jící chodec kamsi po-
hlédne, poulièní lampa
se rozsvítí� Tu�íme,
a pøesto zùstáváme v ne-
jistotì významu. Vzpo-
mínky jsou v tìch foto-
grafiích samozøejmì
taky. V pøedchozím èer-
nobílém cyklu z barù je
to ale asi jasnìj�í�

Hodnì fotografií jste
vytvoøil v Tøebíèi. Za-

býval jste se i fotografováním zdej-
�ích �idovských památek, høbitova?
Nebo si myslíte, �e takových snímkù
u� je tolik, �e není tøeba nic dodávat?
�idovské �artefakty� jsem v Tøebíèi,
a nejen tam, fotografoval, ale s výsledky
nejsem spokojený. Myslím si, �e �idov-
ská tematika je do velké míry vytì�ena,

nìkdy i konjunkturálnì zneu�ita a tako-
vé fotografie bývají èasto na jedno brdo.
A to i v díle jinak skvìlých fotografù.
Na webu vìhlasné fotografické agentu-
ry Magnum lze nalézt v kolonce �idov-
ská spoleènost stovky fotografií, ale
skoro v�echno je �folklor�, exotika èi
pouhá �urnalistika, ménì skuteèná ori-
ginalita s pøesahem. Ale mám nìjaké ná-
pady. Na výstavì je ostatnì jedna fotka
ortodoxního �ida. Snad je netypická,
ale stejnì jsem váhal, zda ji zaøadit.
Mám k tomuto tématu jistý ostych,

i kdy� mì obèas láká.
Navíc nìkteré události
nelze fotografovat bez
poru�ení nábo�enských
pøedpisù. Napadá mì, �e
zmáèknutí spou�tì je pro
mì vlastnì analogií
�broche� (po�ehnání)
proná�ené poté, co spat-
øíme nìco okouzlujícího
èi zvlá�tnì podivného
i dìsivého. Výstava v Je-
ruzalémské synagoze je
orientována zprava dole-
va � jako se ète hebrej-

�tina � a od rána do veèera, kdy na prv-
ním snímku je ortodoxní �id asi nad
ranní modlitbou. Mimochodem �du-
chovní rozmìry� se ztváròují v�dycky
a v�ude obtí�nì, hrozí nebezpeèí popis-
nosti a kli�é. Vùbec nejhor�í to pak bývá
ve filmu. 

Kdo patøí k va�im oblíbeným fotogra-
fùm?
Mám rád spoustu fotografù a sbírám je-
jich monografie. A dost to leze do pe-
nìz. Na obraze jsem skoro �závislý�.
Øada z mých oblíbencù má �idovské
koøeny, ale skoro nikdo z nich se �idov-
ské tematice nevìnoval nebo jen okrajo-
vì. Patøí mezi nì portrétisté Arnold
Newman, Philippe Halsman èi Mark
Cohen, Robert Frank. Skvìlý Saul Lei-
ter dokonce studoval je�ivu a mìl násle-
dovat svého otce, významného rabína.
Ale zbìhl ze studií, chtìl být pùvodnì
malíøem, vlastnì a� na sklonku �ivota
byl objeven jako skuteèný umìlec � fo-
tograf. Urèitì na mì mìli vliv i malíøi:
Giorgio de Chirico, Edward Hopper,
Goyova grafika, symbolismus a ji� zmi-
òovaná kinematografie. Z fotografù
bych je�tì jmenoval alespoò Harryho
Gruyaerta, který vystudoval filmovou
�kolu, nebo Klavdije Slubana. 

(am)

HORIZONT UDÁLOSTÍ
K výstavì fotografií v Jeruzalémské synagoze
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(dokonèení ze str. 13)
MUZEUM POLIN
Budova muzea, podle návrhu skupiny
finských architektù vedené Rainerem
Mahlamäkim, byla postavena nedávno,
v letech 2009�2013, a pro veøejnost
byla stálá muzejní expozice otevøena
je�tì o rok pozdìji. Nachází se v tìsné
blízkosti Anielewiczovy ulice, v auten-

tickém prostoru ghetta, a není vìnováno
výhradnì váleènému období a holokau-
stu. Jeho cílem je zachytit a zprostøed-
kovat historii �idovských obyvatel Pol-
ska v celé tisícileté perspektivì. V tom
se podobá koncepci, ze které vychází
i pra�ské �idovské muzeum. Tím v�ak
zároveò ve�kerá podobnost konèí. 

Var�avské muzeum vede náv�tìvníka
labyrintem projekcí, zvukù, modelù
a pøedev�ím hodnì zvìt�eného obrazové-
ho a fotografického materiálu, labyrin-
tem kulis a staveb, které nezakrývají svo-
ji iluzornost, èasem a prostorem, který je
z jiného ne� z tohoto svìta. Opravdové
autentické exponáty jsou v instalaci pou-
�ity jen v malé míøe, a v prostøedí, ve kte-
rém je interaktivita jedním z hlavních
pøikázání, pùsobí trochu neskuteènì.
Není to stejný pocit neskuteènosti a nee-
xistence, kterou obèas pocit�ujeme pøi
pohybu v prostoru �idovského ghetta
venku; je to jakýsi jejich zrcadlový od-
raz, uzavøený do prosklené budovy, ve
které panuje ustavièný soumrak. Zejmé-
na v historických èástech expozice pøipo-
míná pohled do køi�t�álové koule, která
neukazuje to, co bude, ale to, co bylo.

Pøed budovou stojí Pomník hrdinù
ghetta, navr�ený sochaøem Natanem
Rapaportem, odhalený v kvìtnu 1948
pøi pøíle�itosti pátého výroèí propuknutí

povstání v ghettu. V dobì na�í náv�tìvy
ho obklopovali chlapci v èerných klo-
boucích a jarmulkách, kteøí recitovali
�almy a modlitby. Potom studenty z je-
�ivy vystøídali civilnì obleèení �koláci,
také z Izraele; ti zpívali Hatikvu. Vùbec,
alespoò toho dne, byli Izraelci jako ná-
v�tìvníci muzea Polin v pøevaze. Postá-
vali v hlouècích na zelené trávì, zdálky

pøipomínali èernobílé
ptáky a prohlí�eli si so-
chu mu�e, sedící v køesle
pøed muzeem. Tím mu-
�em je Jan Karski, pol-
ský odbojáø za druhé
svìtové války a pozdìji
profesor na Georgetown-
ské univerzitì. Od roku
1942 podával zprávy pol-
ské, britské a americké
vládì o situaci v okupo-
vaném Polsku, pøedev�ím
o znièení var�avského
ghetta a vyvra�ïování
�idù. Podobné pomníky

jako ve Var�avì má v Tel Avivu, v New
Yorku, ve Washingtonu a v dal�ích mís-
tech. V roce 1994 obdr�el izraelské èest-
né státní obèanství jako ocenìní jeho
úsilí o záchranu polských �idù bìhem
holokaustu.

VER�E O LÁSCE
Procházka po ob-
noveném Starém
Mìstì je pøíjemná.
Je tu královský pa-
lác, kostely a za-
hrady, klá�tery, ka-
várny a mnohem
ménì turistù, ne�
jsme zvyklí z Pra-
hy. I kdy� se jedná
z velké èásti o re-
konstrukce, pøece
jen se èlovìk cítí,
�e vyjít z nekoneè-
ných alejí sociální-
ho a jiného in�e-
nýrství do míst, kde
tvar a umístìní sta-
veb i smìøování ulic jsou dány pøiroze-
ným staletým vývojem, který se do jisté
míry podobá rùstu stromù a rostlin, je
blahodárné. Vlastnì si a� tady uvìdomí,
co je je�tì na Var�avì hezké � rozlehlé
a dobøe udr�ované parky, sady a velké

zóny mìstské zelenì. V jednom tako-
vém parku se nachází zámek Ujazdów,
ve kterém je dnes Centrum souèasného
umìní. V jedné z men�ích budov, které
k zámku patøí, jsme v pondìlí 8. dubna
nav�tívili recitaèní veèer, upoøádaný
v rámci evropského projektu Básnì ve
mìstì. Letos se koná u� tøetí roèník. Var-
�avu zaplavila poezie � na autobusových
zastávkách, v kavárnách, knihkupectvích
i v parcích bylo distribuováno 30 000 po-
hlednic s poezií od nejrùznìj�ích evrop-
ských autorù. A v�echny na jedno téma,
toti� o lásce.

Recitaèní veèer byl zajímavý � autor
nebo nìkdo jiný pøednesl báseò v origi-
nále, a herci potom pøeèetli pøeklad do
pol�tiny. Dvacet zemí, dvacet jazykù
a samá láska. Pøedná�elo se litevsky,
maltsky, bretaòsky, ve vel�tinì, rumun-
sky, snad i baskicky, pochopitelnì ang-
licky, francouzsky a tak dále. Za èeskou
stranu nastoupil Jiøí Èervenka, který je
nejen pøekladatel poezie, ale i skuteèný
básník. Jím pøednesené ver�e mìly do-
brý ohlas a také byly o lásce, i kdy�...

Po programu se podávalo víno, kvali-
tou odpovídající evropskému rozmìru
projektu, a byl to tedy po v�ech strán-
kách vydaøený veèer. Cestou domù do
Vlèí ulice jsme ov�em zabloudili, a to
hned na nìkolikrát. Pøímé a �iroké ulice
nejsou zárukou, �e díky jim jeden ve
mìstì lépe trefí. Na�tìstí nìkam stále

vedou a jedna nás
nakonec zavedla
i do Vlèí. Ne�
k tomu do�lo, bylo
dost èasu na pøe-
mý�lení, a tak jsem
si cestou uvìdomil
jistý paradox, kte-
rého jsme byli
úèastni. Na veèeru
zaznìly mnohé ev-
ropské jazyky, nì-
které jsem sly�el
asi vùbec poprvé,
ale jazyk jidi�, kte-
rým mluvila je�tì
pøed osmdesáti lety
málem tøetina Var-
�avy, tam nezaznìl.
Ode�el a zmizel,

tak jako zmizelo ghetto a naprostá vìt�i-
na polských �idù.

Text a foto JIØÍ DANÍÈEK

(Báseò Czes³awa Mi³osze citována v pøe-
kladu Vlasty Dvoøáèkové.)

VAR�AVSKÝ KOLOTOÈ

Budova var�avského �idovského muzea Polin.

Muzeum Polin � pohled do expozice.



Benjamin Netanjahu vyhrál parla-
mentní volby. Bibi se stal rekordma-
nem v poètu volebních vítìzství (má
jich za sebou u� pìt � 1996, 2009,
2013, 2015, 2019) i délce nepøetr�ité
vlády (pøekroèil deset let a dal�í ètyøi
mù�e vyu�ít). Netanjahu, rozdìlující
síla, je� odmítla porá�ku. V tomto sty-
lu, ba i doslovné dikci vyznìly titulky
izraelského tisku po 9. dubnu.

Aè to tìsnì po konci voleb vypada-
lo na remízu, aè zprávy naznaèovaly,
�e Netanjahuùv Likud i Modrobílí ge-
nerála Bennyho Gance získali po 35
mandátech, pak se èísla pøiklonila
k Bibimu a ke skóre 36 : 35. Ale
i kdyby zùstalo u remízy, Netanjahu
by sestavil vládu tak jako tak. Pøedem
bylo jasné, �e premiérem se nemusí
stát vítìz osobního souboje Netanjahu
� Ganc, �e jde o to, èí blok získá par-
lamentní vìt�inu. A tu má pravice oèi-
vidnou, at� Likud získal 36 nebo 35
mandátù. Ve høe jsou u� jen detaily,
jako je postoj Mo�eho Kachlona, lídra
strany Kulanu, jen� se nechtìl naplno
uvázat do vlády, jejímu� �éfovi hrozí
trestní obvinìní. Ale jisté je, �e prezi-
dent Rivlin u� 17. dubna Netanjahua
sestavením vlády povìøil.

NETANJAHU 
PØED BEN GURIONEM
Takto lze ve zkratce shrnout hlavní
politickou událost v leto�ním Izraeli.
Upøímnì, navzdory hrozícímu obvi-
nìní premiéra (korupce, podvod, zne-
u�ití dùvìry) a spekulacím o tom, jak
se v takovém pøípadì zachová ten èi
onen politik, se bere vítìzství pravice
jako fakt. Jako fakt natolik zøejmý, �e
formulace typu �jasné vítìzství Bibi-
ho� pou�ívá i vùèi nìmu kritický tisk.

Proto lze dùvodnì oèekávat, �e 17.
èervence Netanjahu pøekoná dosavad-
ní izraelský rekord v celkové délce
vlády, který dr�í David Ben Gurion
(premiérem byl v obdobích 1948 �
1954 a 1955 � 1963, celkem 13 let).
Bibi ho mù�e pøekonat o ètyøi roky,
ale to není na výsledku dubnových
voleb prioritní. Dùle�itìj�í jsou jiné
vìci. Tøeba to, �e Bibi pøed volbami
získal podporu z USA a Ruska. Prezi-
dent Trump prohlásil, �e Amerika

uzná anexi Golanských vý�in, a prezi-
dent Putin zprostøedkoval navrácení
ostatkù vojáka Zacharyho Baumela,
padlého roku 1982 v Libanonu.

Nìkdo v tom mù�e vidìt nefér pod-
poru z ciziny jednomu kandidátovi,
ale aè se o kampani pí�e, �e byla �pi-
navá (Bibi osoèil Gance z mentální
nestability), vyhnula se obviòování,
�e ji skrytì ovlivnily zahranièní temné
síly v podobì poèítaèových trollù èi
hackerù. Ne, heslem byla spí�e otev-
øenost. A� taková, �e Bibi pøed volba-
mi prohlásil, �e hodlá anektovat areá-
ly ve�kerých osad na Západním bøehu

Jordánu. Byl to jen úèelový volební
slib? Nebo souèást �ir�í strategie poèí-
tající s chystaným mírovým plánem
Donalda Trumpa? To je zatím otázka.

NESYMPATICKÝ, 
LEÈ ÚSPÌ�NÝ
Pro poøádek shròme volební výsledky
podle poètu mandátù. Zvítìzil Likud
(36) tìsnì pøed Modrobílými bývalé-
ho náèelníka generálního �tábu Ben-
nyho Gance (35). S odstupem násle-
dují nábo�enské strany �as (8)
a Sjednocený judaismus Tóry (7), pak
Strana práce a arabská Chada� Ta�al
(po 6), Jisra�el Bejtenu a Unie pravi-
cových stran (po 5), liberálnì levico-
vý Merec, liberálnì pravicová Kulanu
a arabská Ra�am Balad (po 4).

Z toho plyne, �e blok pravice (èi
pravého støedu) disponuje 65 køesly
a vládní vìt�inou. Za zvlá�tní zmínku
v�ak stojí Strana práce. Tato konstitu-
tivní síla, je� formovala prvních tøicet
let existence Státu Izrael, klesla oproti
minulým volbám z 19 mandátù na
pouhých 6, co� je její nejhor�í výsle-

dek za 71 let. Zaøadila se tak do zá-
padního kontextu ztrát tradièní levice
� v Nìmecku dosáhla sociální demo-
kracie nejhor�í výsledek za 70 let, ve
�védsku za 100 let, ve Francii a Itálii
prakticky zmizela.

Teï je tu otázka, proè Netanjahu vy-
hrál. Tyto volby oproti pøede�lým je�tì
víc vyhrotily rys osobního souboje
známý z vìt�inového systému. Na po-
hled pùsobily jako duel dvou sokù,
jako zápas mezi dvìma charaktery �
Netanjahuem, ve spoleènosti osobnì
neoblíbeným, a Gancem, novou neo-
koukanou tváøí s dobrou povìstí z ar-
mády. Na této linii mìl Ganc slu�nou
�anci. Ale ve druhém plánu �lo pøece
jen o politiku a na této linii se volièi

rozpomnìli, �e jsou
s deseti lety vlády Bibi-
ho vlastnì spokojeni.

Výsti�nì to shrnul �
je�tì pøed volbami � An-
�el Pfeffer v listu Ha�a-
rec, který se vùèi Bibimu
velmi vymezuje. �Opo-
zice desítky let tvrdila, �e
dokud Izrael nevyøe�í
konflikt s Palestinci, ne-
získá prosperující ekono-
miku a západní �ivotní

úroveò. �e neukonèí-li okupaci, pøivodí
to dvì vìci. Palestinci povstanou v dal�í,
je�tì tvrd�í intifádì a svìt bude s Izrae-
lem zacházet jako s páriou. Ale tento na-
rativ za deset let Bibiho vlády vyprchal.
Konec okupace a øe�ení konfliktu s Pa-
lestinci se nikdy nejevily tak vzdálené,
leè zemì za�ívá nevídanou prosperitu.
Pøes dvì ofenzivy vùèi militantùm
v Gaze to byla nejklidnìj�í dekáda, ja-
kou Izraelci poznali za posledních pade-
sát let.� Toto shrnutí neznamená, �e by
jeho autor s Bibiho strategií souhlasil
nebo jí pøímo tleskal. Ale uznal, �e nalít
si èistého vína je nezbytné k pochopení
Bibiho volebních úspìchù.

Herb Keinon v listu The Jerusalem
Post zdùrazòuje, �e volièi nerozhodo-
vali mezi rùznými alternativami poli-
tiky, ale jen mezi osobnostmi. �e na-
vzdory Netanjahuovu vítìzství øekli
�ne� jeho stylu, jeho rozdìlující réto-
rice, jeho zneu�ívání moci, jeho man-
�elce a nejstar�ímu synovi. A �e mezi
nimi u� bují pocit únavy z politika,
jen� zemi nepøetr�itì vládne deset let.

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Vítìzstvím k únavì

Benjamin Netanjahu popáté. Foto archiv.



Server eFotbal.cz ve spolupráci s maga-
zínem HATTRICK zase pøichází pøed ne-
dìlním ligovým derby Slavia � Sparta
(pøípadnì i pøed následujícími dvìma
derby v Edenu � pohárovým a nadstav-
bovým) s tímto návrhem, lépe øeèenou
pøímo výzvou: �Aby se vedení pra�ské
Slavie (kdyby se k tomu pøipojila i Spar-
ta, bylo by to vynikající) pøihlásilo ke
kampani, �e za ka�dé
jedno ,Jude Slavie� po�-
le klub symbolickou
èástku, tøeba 1000 Kè,
Nadaci �idovské obce
v Praze. Bylo by dobré
vyhlásit to tak, aby
køiklouni z øad soupeøe
dopøedu dobøe vìdìli,
�e tímto pokøikem pomohou �idùm, kte-
ré údajnì tolik nesná�ejí.� (eFotbal.cz,
11. 4.) !!Pøed osmdesáti lety se nezávis-
lé Slovensko pøihlásilo k norimberským
zákonùm. Za politikou vedoucí k holo-
kaustu slovenských �idù stál zejména
Alexander Mach (1902�1980). Od
okam�iku, kdy Slovenský snìm vyhlásil
14. bøezna 1939 samostatný stát, neuply-
nul ani mìsíc a do pohybu se dal byro-
kraticko-perzekuèní systém, na jeho�
konci byly desítky tisíc deportovaných
a posléze i zavra�dìných slovenských
�idù. Jedním z klíèových hybatelù i hla-
sitých obhájcù tohoto masového zloèinu
se stal v té dobì �éf Úøadu propagandy
Alexander Mach. Machovu �ivotu nevy-
zpytatelného radikála a obratného rétora,
vá�nivého antièechoslovakisty, fa�isty,
antisemity a také váleèného zloèince,
jen� po válce pøekvapivì unikl oprátce,
aby pak strávil 23 let ve vìzení a byl pro-
pu�tìn na amnestii prezidenta Ludvíka
Svobody 9. kvìtna 1968, se vìnuje èer-
stvá monografie slovenského historika
Antona Hrubonì Alexander Mach: Radi-
kál z povolania. (LN, 13. 4.) !!Vyznava-
èi polévek asi zajásají, studie skuteènì
prokázala, �e poctivý slepièí nebo kuøecí
vývar by mohl mít silné protizánìtlivé
úèinky, co� by mohlo pøípadnì zmírnit
pøíznaky infekce horních cest dýchacích.
Je to jedna z nejsilnìj�ích zbraní, kterou
mù�ete v boji proti �nemocem zimy� na-
sadit. Napøíklad �idé vývar nazývají ��i-
dovským penicilinem�, proto�e údajnì
funguje líp ne� léky. Podle nich toti� hor-
ká polévka odhleòuje a pomáhá i pøi dý-

chacích potí�ích. Vìdci proto udìlali po-
kus � bakterie zodpovìdné za na�e stoná-
ní podrobili testùm s horkou a studenou
vodou a kuøecí polévkou. Nejlep�í vý-
sledky ukázala právì polévka, která zpo-
malila pohyb bakterií a umo�nila tìlu,
aby �kodliviny samo vyplavilo. V tomto
pøípadì se skuteènì ukazuje prospì�nost
vývaru, av�ak nelze tím konstatovat, �e

by byla polévka úèin-
nìj�í ne� bì�nì dostup-
né léky. Horká voda
sice nebyla bìhem ex-
perimentu tak úspì�ná,
pøesto se ale dokázala
s bakteriemi poprat
mnohem lépe ne� oby-
èejná studená voda.

(24zpravy.com, 14. 4.) !!Britské progre-
sivní levici se koneènì podaøilo �se-
jmout� známého filosofa Rogera Scruto-
na, který má mimo jiné úzké vazby na
Èeskou republiku. Konzervativní Scru-
ton jí le�el v �aludku od loòského listo-
padu, kdy se stal neplaceným pøedsedou
britské vládní architektonické komise.
Nepøátelská média na nìj tehdy vytáhla
øadu �nepøijatelných� výrokù a po�ado-
vala jeho vyhazov. Ukázalo se, �e v�ech-
ny dolièné vìty jsou vytr�ené z kontextu
a pøekroucené tak, aby tvrdily pravý
opak. Druhý pokus ji� uspìl. Scruton po-
skytl rozhovor britskému levicovému tý-
deníku New Statesman. Starý intelektuál
se evidentnì nebojí
debatovat s názoro-
vými protivníky.
Kromì toho má
k magazínu osobní
vazby, kdysi v nìm
pùsobil jako kritik
vína. Interview vedl
zástupce �éfredak-
tora George Eaton. Nyní je jasné, �e roz-
hovor byl od zaèátku plánován jako to,
èemu Anglosasové øíkají hatchet job, co�
se dá pøelo�it jako rozsekání èili úmyslné
vedení rozhovoru tak, aby byl protivník
znièen. Sám Scruton k tomu uvedl: �Ne-
dávno jsem dal rozhovor magazínu New
Statesman v domnìní, �e se mnou budou
zacházet s respektem, kdy� jsem pro nì
døíve pracoval jako kritik vína. Rovnì�
jsem si myslel, �e novináø George Eaton
byl upøímný, kdy� se se mnou chtìl bavit
o mém intelektuálním �ivotì. Zdaleka ne

poprvé musím pøiznat, �e je chybou pøi-
stupovat k mladým levièákùm jako
k zodpovìdným lidským bytostem.�
(EchoPrime.cz, 12. 4., info.cz, 13. 4.) !!
�Byla to smutná doba. Nejen�e se v ní
nedalo demonstrovat, ale ani vyjádøit ne-
spokojenost,� popisuje 70letý izraelský
profesor matematiky Elijahu Rips mìsíce
následující po invazi vojsk Var�avské
smlouvy do Èeskoslovenska. Tehdy 20letý
student Ilja Rips se proto rozhodl násle-
dovat Jana Palacha a 13. dubna 1969 se
v centru loty�ské Rigy, kde �il, polil ben-
zinem a zapálil. Díky zásahu kolemjdou-
cích zùstal na�ivu. Upálení se na protest
proti okupaci vidí dnes jako ortodoxní
�id zcela jinak ne� v dobì svého mládí.
�S nábo�enstvím se to naprosto nesluèu-
je. Po tom v�em bych øekl, �e je to vra�-
da. A nábo�enství striktnì zakazuje ja-
koukoli mo�nost vra�dy,� pøiznává dnes.
Na otázku, zda si doká�e pøedstavit nìja-
kou událost, kvùli ní� by svùj èin zopa-
koval i dnes, kroutí hlavou: �Doufám, �e
se u� v takové situaci neocitnu. Kdybych
dnes vidìl nìkoho, kdo se k tomu chystá,
øekl bych mu to, co øíkám i sám sobì: Je
to �patné.� (info.cz, 14. 4.) !! Izrael
i celý svìt mo�ná brzy èeká pøekvapení.
Èe�tí archeologové toti� nedaleko Jeru-
zaléma vykopávají chrám, jen� se nápad-
nì podobá tomu �alomounovu. Podle pa-
mátkáøù to znamená, �e souèasný
Jeruzalém je mo�ná jiné místo, ne� kde
stávalo biblické mìsto. Zdej�í nálezy tak
mohou zásadnì zmìnit pohled na historii.
Zatímco o Prvním chrámu v souèasném
Jeruzalémì neexistují pøímé archeologic-

ké dùkazy, místo
zvané Tel Moca
ukryté pod dálnièní-
mi mosty vydává
pøekvapivé nálezy.
Polovinu archeolo-
gù, kteøí se vyko-
pávkám vìnují, tvo-
øí èe�tí studenti

a profesoøi. (Týdeník Rozhlas, 23. 4.) !!
A synagogou to zaèalo se jmenuje stu-
dentské divadelní pøedstavení, které
vzniklo jako pøipomenutí 80. výroèí vy-
pálení jihlavské synagogy. Pásmo spojuje
dobové fotografie a hrané scénky z Jihla-
vy, mapující otázky �idovských reálií té
doby a pøípravu �háøského útoku. ��ivé
obrazy� v podání studentských hercù zá-
roveò struènì nastiòují podobu sou�ití
Èechù, Nìmcù a �idù v pøedváleèných
letech v Jihlavì. (Jihlava.cz, 25. 4.)

jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Dne 29. kvìtna si pøipomínáme 130 let
od narození ISIDORA JE�AJAHU BÖCKA
(29. 5. 1869 Uherský Brod�20. 7. 1943
terezínské ghetto), pøíbuzného talmudis-
ty a moravského zemského rabína Mor-
dechaje Beneta a jediného rabína v dìji-
nách hustopeèské �idovské obce. 

Moravskému rodákovi se dostalo
v mládí výborného vzdìlání: nejdøíve stu-
doval teologii v Topo¾èanech, následnì fi-
losofii v Marburgu a poté získal na zákla-
dì dizertace doktorát z filosofie na
Univerzitì ve Würzburgu. Kdy� se roku
1897 osamostatnila jiho-
moravská �idovská obec
v Hustopeèích, Böck se
stal na jednaètyøicet let
jejím rabínem. Do znaè-
né míry ovlivòoval spo-
leèenský, kulturní a ná-
bo�enský �ivot místní
�idovské komunity.
A nejen to: napø. bìhem
první svìtové války or-
ganizoval humanitární
pomoc pro uprchlíky z Halièe. O�enil se s
Emmou, roz. Benediktovou. 

Do Böckova �ivota zasáhl nástup nacis-
mu. Hustopeèe byly obsazeny ji� brzy po
mnichovské dohodì a �idovská obec za-
nikla, Böckùv dùm zabralo mikulovské
gestapo. Man�elé se vrátili do Uherského
Brodu. V lednu 1943 byli deportováni do
�idovského ghetta v Terezínì, kde o pár
mìsícù pozdìji v dùsledku vyèerpání ra-
bín Böck zemøel. Jeho man�elka Emma
pøe�ila válku v ghettu a po návratu se roz-
hodla odjet za dìtmi do USA, kde ve
svých 70 letech zaèala nový �ivot. Nauèila
se anglicky, zabydlela se v New Yorku
a tì�ila se pevnému zdraví a neotøesitelné
víøe v Boha. Zemøela dne 23. èervna 1973
v 97 letech. On-line je dostupný text Be-
netovo potomstvo: Emma a Bernard, po-
slední hustopeè�tí Benediktové od Soni
Nezhodové.

Pøed 115 lety, 20. kvìtna, se v Hradci
Králové v rodinì obchodníka Otty
Fränkla narodil budoucí literární a diva-
delní vìdec a kritik PAVEL FRAENKL
(20. 5. 1904 Hradec Králové�5. 11.
1985 Oslo). Vystudoval dìjiny literatury
na FF UK v Praze. Pùsobil v brnìnské
univerzitní knihovnì, publikoval èaso-
pisecké i pøíle�itostné kni�ní tisky. Sou-
stavnì sledoval prózu, poezii i divadlo,
jako literární historik se vìnoval pøede-

v�ím dílu Otokara Bøeziny, dále J. Vrch-
lického, K. H. Máchy a T. G. Masaryka.
Fraenklùv literárnìkritický pøístup je
zalo�en na spojení psychologizující in-
terpretace se strukturalistickým rozbo-
rem díla, vyjádøené subjektivnì ladì-
ným esejistickým tónem. 

V roce 1940 se mu podaøilo získat
vstupní vízum do Norska a zaèal v Oslu
pøedná�et na univerzitì. Po nìmecké oku-
paci zemì byl na udání zatèen a poslán do
koncentraèních táborù, skonèil v Osvìti-
mi, kde na nìm byly provádìny lékaøské
experimenty. Po válce vyhledal útoèi�tì
v krakovském klá�teøe, poté se vrátil do
Norska. Pøedná�el svìtovou literaturu na

Univerzitì v Oslu, pub-
likoval práce o dramatu
a skandinávské literatu-
øe, získal profesuru a za-
lo�il a vedl univerzitní
Institut divadelní vìdy.
Jeho práce v nor�tinì
jsou v rodné zemi ne-
známé a zahrnují mj.
publikaci Ibsenova cesta
k dramatu a knihu o dra-
matické obrazové fanta-

zii Augusta Strindberga. Jeho dcera Elli-
nor F. Major se vìnuje studiu následkù
vìznìní v koncentraèních táborech pro
pøe�iv�í a jejich dìti.

Dne 13. kvìtna by oslavil 85. naro-
zeniny pøekladatel, literární znalec a pe-
dagog FRANTI�EK FRÖHLICH (13. 5.
1934 Praha�13. 7. 2014 Praha). Pochá-
zel z pra�ské �idovské rodiny, kdy� mu
bylo sedm, byl s matkou deportován do
Terezína. V �oa zahynul jeho otec i vìt-
�ina pøíbuzných. Vystudoval angliètinu
a dán�tinu na FF UK, poté zaèal praco-
vat jako pøekladatel a hlasatel v anglic-
ké sekci Èeskoslovenského rozhlasu,
odkud musel roku 1969 z politických
dùvodù odejít. Následovalo krátké pù-
sobení na Univerzitì 17. listopadu, od
roku 1972 byl zamìstnán jako lektor
a dramaturg v Èinoherním klubu v Pra-
ze a vìnoval se pøekládání, po pádu ko-
munistického re�imu vyuèoval externì
na Karlovì univerzitì, kde vedl pøekla-
datelské semináøe pro studenty anglisti-
ky a skandinavistiky. Roku 2006 získal
èeskou Stání cenu za pøeklad. K auto-
rùm, které mistrnì pøevedl ze sever-
ských jazykù, patøí H. Ibsen, K. Blixe-
nová, H. Ch. Andersen, A. Strindberg,
z angliètiny pak dramata W. Shakespea-
ra, J. Webstera, ale také Harolda Pintera
nebo prózy Saula Bellowa.        (am, ra)

ZBYNÌK 6.0
Ètenáøùm není tøeba novináøe a komen-
tátora Zbyòka Petráèka nijak pøedstavo-
vat � od kvìtna roku 1997 se v na�em
èasopise mìsíc co mìsíc objevuje jeho
komentáø, vìnovaný Izraeli a tomu, co
se tam právì aktuálnì dìje. Za tìch dva-
cet dva let jich napsal celkem 264. Po-
kud jsem to spoèítal dobøe, je jeho èlá-
nek v tomto èísle 265. a zahajuje 23. rok
jeho nepøetr�ité spolupráce s mìsíèní-
kem Ro� chode�. Troufám si konstato-
vat, �e díky Zbyòkovi, který se za ta léta
stal na�ím dobrým kamarádem, mù�eme
ètenáøùm na dané téma poskytovat jed-
ny z nejobjektivnìj�ích informací, které
jsou v èe�tinì k dispozici. Zbynìk se èa-
sem stal i na�ím expertem, nacházejícím
pøi korektuøe v textech ty nejzáludnìj�í
omyly a chyby (eufemisticky je nazývá
�kiksy� èi �detaily�). Ví toti� skoro
v�echno. A nejen to, se svými znalostmi
je schopen tvùrèím zpùsobem pracovat
a od tématu i od textu si zachovat tako-
vý odstup, který mu umo�òuje vidìt ho
nejen v detailu, ale i jako celek. Ví do-
konce i to, �e nic neví, a proto asi i ty
nejmen�í detaily a zdánlivì nedùle�itá
fakta tak svìdomitì ovìøuje a zkoumá.

�kolením je geograf � obor vystudo-
val na Pøírodovìdecké fakultì UK v le-
tech 1978�1983, je signatáøem Charty
77, pøed rokem 1989 psal do samizdato-
vého tisku, byl pøi zalo�ení týdeníku Re-
spekt a léta v nìm jako vedoucí zahra-
nièní rubriky pùsobil; poté pøe�el do
Lidových novin. 

K leto�ním �edesátinám mu pøátelé pøi-
pravili a v nakladatelství Torst vydali sbor-
ník textù, nazvaný Zbynìk 6.0. Pøispìli do
nìj E. Brikcius, T. Kafka, D. Kopelent, T.
Kulka, J. Macháèek, P. Reisenauer, J. Pe-
òás, M. Rozov, K. Schwarzenberg, V. Stoi-
lov, V. �lajchrt, J. Topol, A. Urbanová

a A. Vondra.
Je to milé

a zábavné ètení
o skautství, ka-
marádství a je-
jich promìnách
i stálosti v bìhu
èasu, o recesi,
o mládí i o tom,
co z nìho zbude

a co po nìm následuje, taky trochu o práci,
a zejména o tom, �e skuteèné pøátelství je
tak cenná vìc, �e i kdy� si o nìm jen ète-
me, u� se nám lépe dýchá. 

Milý Zbyòku, ad mea ve esrim!     red

VÌSTNÍK 5/2019 23

Isidor Böck � pamìtní deska na �idovském 
høbitovì v Hustopeèích. Foto jd.



Anne Applebaumová
RUDÝ HLADOMOR 
STALINOVA VÁLKA NA UKRAJINÌ
! V roce 1929 Stalin zahájil proces zemì-
dìlské kolektivizace, která se v podstatì
stala druhou ruskou revolucí. Miliony vìt-
�ích i men�ích zemìdìlcù byly postupnì
pøinuceny odevzdat svou pùdu novì vy-
tvoøeným agrárním podnikùm � dru�stev-
ním kolchozùm nebo státním sovchozùm.
Tragickým dùsledkem kolektivizace byl
propad zemìdìlské výroby následovaný
smrtícím hladomorem, jaký nemá v evrop-
ské historii obdoby. Mezi lety1931 a 1933
v Sovìtském svazu zemøelo hladem nejmé-
nì pìt milionù lidí. Sovìtské vedení v�ak
pomoc obyvatelstvu v dotèených oblastech
zámìrnì neposkytlo a tra-
gédii naopak vyu�ívalo ke
svým politickým cílùm.
A jak konstatuje autorka,
témìø dvì tøetiny z celko-
vého poètu mrtvých byli
Ukrajinci, kteøí doplatili na
Stalinùv cílený teror, jím�
míøil na �kulaky� i ji� ko-
lektivizované zemìdìlce,
kteøí vinou �patné hospo-
dáøské politiky nedokázali
plnit pøemr�tìné normy do-
dávek obilí. 

V rámci �ir�ího pohledu
na ukrajinské dìjiny (vèet-
nì osudu �idovských obyvatel zemì) App-
lebaumová vysvìtluje, proè byla vláda nad
tímto územím pro Stalina tak zásadní,
a dotýká se tak i nárokù, které na nìj
v souèasné dobì vzná�í Vladimir Putin.
Ukrajinskou revoluci v roce 1917, poèá-
teèní roky sovìtské Ukrajiny, masové re-
prese ukrajinské elity stejnì jako hlado-
mor pokládá autorka za �rozhodující
výchozí pøíbìh�, jen� le�í v základech
souèasného dìní. �Hladová smrt a její dì-
dictví hrají obrovskou úlohu v souèasných
sporech Rusù a Ukrajincù o jejich identitu,
jejich vzájemné vztahy a spoleènou sovìt-
skou zku�enost,� pí�e v úvodu. 

Její styl je stejný jako v pøedchozích zá-
sadních publikacích (Gulag; �elezná opo-
na): vìcný, ètivý a pøehledný souhrn udá-
lostí, sepsaný na základì nejèerstvìj�ích
archivních výzkumù, doplòují citace z do-
bových dokumentù; kniha je navíc i vý-
bornì pøelo�ená. 

Vydala nakladatelství Pavel Dobrovský �
Beta s. r. o. v Praze a Jiøí �evèík v Plzni.
Z angliètiny pøelo�il Milan Dvoøák. 399
stran, fotografická pøíloha; dop. cena 469 Kè.

SVÌT KNIHY 2019
! V rámci 25. roèníku Mezinárodního
kni�ního veletrhu a literárního festivalu

Svìt knihy, jen� se koná tradiènì na Vý-
stavi�ti v pra�ských Hole�ovicích ve
dnech 9.�12. kvìtna, dorazí do metropole
øada významných osobností. Letos se na
pøedná�kách a besedách pøedstaví mj.
francouzský filosof Alain Finkielkraut; ra-
kouský prozaik Robert Menasse a autor
zatím nejúplnìj�ího tøídílného �ivotopisu
Franze Kafky Reiner Stach (údaje o ak-
cích naleznete na www.sk2019.svetkni-
hy.cz). Dne 11. 5. od 20.00 se v rámci fes-
tivalu koná v centru DOX koncert skupiny

Kafka Band, která uvede
písnì z nového alba inspi-
rovaného románem Fran-
ze Kafky Amerika.

IZRAELSKÁ
KULTURA
! V kvìtnu v Èeské re-
publice koncertuje øada
izraelských umìlcù, hlav-
nì jazzových hudebníkù:
kontrabasista Avishai Co-
hen pøedstaví 6. 5. v 19.30
v pra�ském Forum Karlín
své nové album (www.fo-
rumkarlin.cz); kytarista

Rotem Sivan o�iví 8. 5. od 19.00 smíchov-
ský Jazz Dock (www.jazzdock.cz); v cent-
ru UFFO v Trutnovì uvedou 10. 5. od
19.00 choreografové a taneèníci Yossi
Berg a Oded Graf svou interpretaci Svìce-
ní jara Igora Stravinského (www.uffo.cz);
15. 5. od 19.30 zahraje v pra�ské Novo-
mìstské radnici Yaron Herman Trio (kla-
vír, kontrabas, bicí; viz www.jmw.cz); bu-
beník Utsi Zimring se pøedstaví dne 19. 5.
od 21 hodin v pra�ské Redutì (www.redu-
tajazzclub.cz); dne 25. 5. od 19.00 zahraje
v letním kinì �irák v Hradci Králové sku-
pina The Paz Band (www.najednombre-
hu.cz), a tradièní �enské písnì z Jemenu si
mù�ete poslechnout 27. 5. od 19.30 v Di-
vadle U Hasièù v Praze 2 (www.jmw.cz).

PØEDNÁ�KA
O ALFRÉDU JUSTITZOVI
! K leto�nímu 140. výroèí narození a 85.
výroèí úmrtí malíøe ALFRÉDA JUSTITZE
(1879�1934) se dne 22. kvìtna od 19 ho-
din koná pøedná�ka v Malém sále Mìstské
knihovny v Praze (Mariánské námìstí 1,
Praha 1). Úvod: Mgr. Ivan Boháèek; pøed-
ná�ku �Alfréd Justitz: pøíslu�ník zaklada-
telské generace èeského moderního malíø-
ství� pronese PhDr. Marie Dohnalová.
Vstup 40 Kè. Srdeènì zveme.                 kos

IZRAELSKÝ PARADOX

(dokonèení ze str. 17)
Ten surreálný okam�ik obsáhl paradox
izraelských Palestincù: spoleènì s �idy
hledat úkryt pøed raketovým útokem,
jen� se vede ve jménu palestinské vìci.

Pøes ve�kerou rozpaèitost a nejistotu
a hnìv vìøím, �e pocit sdíleného obèan-
ství izraelských �idù a izraelských Ara-
bù je nejen dùle�itý, ale také mo�ný.
Prùzkumy stále ukazují, �e vìt�ina arab-
ských Izraelcù vìøí, �e Izrael je zemì
dobrá pro �ivot, i kdy� polovina souèas-
nì uvádí, �e Arabové jsou diskriminová-
ni; je�tì pøekvapivìj�í ale je, �e vìt�ina
tvrdí, �e jsou py�ní na to, �e jsou Izrael-
ci. Na otázku, zda by �ádali o obèanství
v budoucím palestinském státì, odpoví-
dá vìt�ina, �e ne, i pokud by mohli zù-
stat ve svých domovech a nemuseli se
stìhovat za hranice.

�patnou zprávou pro mou zemi je, �e
vìt�ina Arabù je vùèi izraelské spoleè-
nosti odcizená. Nìkteøí palestin�tí Izra-
elci si ani neøíkají Izraelci, radìji pou�í-
vají termín �Palestinci roku 1948� �
tedy Palestinci, kteøí bìhem vzniku �i-
dovského státu, Nakba, neode�li.

Pøesto�e ukonèení palestinsko-izrael-
ského konfliktu není v dohledu, vìt�ina
palestinských obèanù Izraele se stále do
urèité míry ztoto�òuje s �idovským stá-
tem. To znamená, �e existuje základ,
jakkoli køehký, o nìj� se lze opøít a pra-
covat pro sdílenou spoleènost a identitu.

Ale jak postupovat? Mohammad Da-
rawshe, jeden z pøedních palestinských
izraelských aktivistù a mùj kolega v Hart-
manovì institutu, tvrdí, �e izrael�tí Ara-
bové se musejí nauèit jednat jako men�i-
na a izrael�tí �idé se musejí nauèit jednat
jako vìt�ina. Domnívám se, �e vystihl
psychologické jádro problému.

Izrael�tí �idé jsou pozoruhodná vìt�i-
na: jsme vìt�inou ve vlastní zemi, ale vel-
mi naléhavì si uvìdomujeme, �e jsme
men�inou v nepøátelské oblasti � oblasti,
do ní� kulturou i smý�lením nále�ejí
arab�tí Izraelci.

Podle Darawsheho by si �idé mìli uvì-
domit, �e koneckoncù ovládáme mocnou
a úspì�nou zemi a musíme se chovat
s velkorysostí, je� je vlastní sebevìdomé
vìt�inì. Arabové by se mìli chovat
s moudrostí men�iny, která se ocitla v ne-
smírnì choulostivé situaci, mezi loajalitou
ke své palestinské identitì a potøebou na-
lézt své místo ve spoleènosti s �idovskou
vìt�inou.                  Pøipravila A. Marxová
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�IDOVSKÁ OBEC PRAHA
Maiselova 18, P 1, velký sál
Káva o pùl ètvrté
! Ve ètvrtek 23. kvìtna zavítá na Kávu
doc. MUDr. Monika Arenbergerová,
Ph.D., dermatovenerolo�ka a specialistka
na ko�ní nádory a souèasnì finalistka
Miss Èeskoslovensko 1989. Spolu s ní pøi-
vítáme prof. MUDr. Petra Arenbergera,
DrSc., MBA, dermatovenerologa, pøedno-
stu Dermatovenerologické kliniky 3. LF
UK a FN Královské Vinohrady.
! V úterý 28. kvìtna mezi nás zavítá pro-
ducent, re�isér, scenárista, textaø, spisova-
tel, herec a znalec dynastie Habsburkù
Vladimír Mertlík.

Kavárna je pøístupna od 14.30, program
zaèíná v 15.30. Pøipravil a moderuje Hon-
za Neubauer.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Maiselova synagoga (Maiselova 10, P 1)
! 14. 5. v 19.00: Prah-a-harP kvartet.
Koncert harfového kvarteta Prah-a-harP,
bìhem kterého zaznìjí skladby autorù od
barokních po souèasné: J. S. Bacha,
A. Dvoøáka, J. Strausse, B. Smetany a L.
Bernsteina. Vstupenky lze zakoupit v Ma-
iselovì synagoze, v Informaèním centru
�MP (Maiselova 15), v síti Ticket Art,
Prague Ticket Office a na webu �MP.
Vstupné 230 Kè / 150 Kè.
! 20. 5. v 19.00: Diskuse v Maislovce: Iz-
rael a Írán mezi láskou a nenávistí. �idov-
sko-perské vztahy sahají a� do starovìku.
Jako novodobé státy byly Írán a Izrael a� do
íránské islámské revoluce v roce 1979 spo-
jenci. Dnes Íránská islámská republika vystu-
puje jako rozhodný nepøítel Izraele. Jaké jsou
zdroje tohoto postoje a zmìní se jednou?
Pozvání Jana Fingerlanda pøijal politolog
z Masarykovy univerzity Josef Kraus.
! 21. 5. v 19.00: Colette, má drahá, Vy
víte, co máte udìlat� Nejnovìj�í kniha spi-
sovatelky Ladislavy Chateau Colette, má
drahá, Vy víte, co máte udìlat� se zabývá
kolaborací francouzských intelektuálù za
druhé svìtové války, tentokrát z pohledu
osobní historie francouzského spisovatele
Pierra Drieua La Rochelle (1893�1945)
a jeho první �eny Colette Jéramec (1896�
1970). Knihu pøedstaví autorka a literární
kritik Petr Bílek. Úryvky z knihy pøeète he-
reèka Hana Frejková. Vstup volný. 

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Auditorium (Maiselova 15, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají progra-
my v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 2. 5.: Jeruzalém, v�ední jedineènost. Ver-
nisá� výstavy fotografií Leony Kalvodové.

Autorka zachycuje Jeruzalém jako místo
sou�ití mnoha národù a nábo�enství, kde se
v sevøeném prostoru hradeb propojuje histo-
rie se souèasností. Výstava bude v prostorách
OVK pøístupná od 2. 5. do 28. 6. 2019.
! 7. 5.: Deset hvìzd: Historie �idovských
komunit v Mikulovì a Boskovicích. Díky
ojedinìlému projektu Federace �idov-
ských obcí Revitalizace památek v ÈR se
mezi lety 2012�2014 podaøilo zpøístupnit
významné �idovské památky v deseti èes-
kých a moravských lokalitách. Na ji�ní
Moravì byly v jeho rámci zrekonstruová-
ny objekty v Mikulovì a Boskovicích.
O �idovské historii tìchto mìst a o rekon-
strukci synagog pohovoøí autor nových
stálých expozic v tìchto objektech archi-
tekt Jaroslav Klenovský. Pøedná�ka je
souèástí cyklu Deset hvìzd.
! 16. 5.: Pìt veèerù s Billym Wilderem:
Byt. Ètvrtá èást cyklu filmové historièky
Alice Aronové ukazuje dal�ího oblíbeného
herce Billyho Wildera Jacka Lemmona,
který se pøedstaví v roli kariéristického
úøedníka. Konverzaèní komedie Byt (USA
1960, 120 min) byla po právu ocenìna Os-
carem za nejlep�í scénáø a re�ii. Anglicky
s èeskými titulky.
! 27. 5.: �Distrikt Lublin� oèima okolního
obyvatelstva. Dokumentarista a autor série
dokumentárních filmù Zapomenuté trans-
porty Luká� Pøibyl pøiblí�í ve své pøedná�ce
osobní zku�enosti s natáèením svìdectví
tzv. pøihlí�ejících na Lublinsku � polských
venkovanù, �ijících nedaleko vyhlazova-
cích støedisek èi v obcích, kde za nacistické
okupace Polska vznikly ghetta a pracovní
tábory pro �idy deportované do lublinského
distriktu ze støední a západní Evropy. Pøed-
ná�ka je souèástí pøedná�kového cyklu
k nové stálé expozici Cesty bez návratu.
Deportace �idù z èeských zemí 1939�1945
v areálu Pinkasovy synagogy.
! 29. 5.: Franti�ek Kriegel � uprchlík, ko-
munista, reformátor a chartista. Franti�ek
Kriegel (1908�1979) je dnes znám pøede-
v�ím jako �ten, kdo v srpnu 1968 v Moskvì
nepodepsal�. Jeho �ivot byl ale mnohem bar-
vitìj�í. Proè si tento �idovský uprchlík z Ha-
lièe pro svùj �ivot vybral Prahu? Jak se anga-
�oval v únoru 1948? Jak pomohl Fidelu
Castrovi na Kubì? Proè v Moskvì nepode-
psal a proè naopak podepsal Chartu 77?
A proè na závìr �ivota nabyl dojmu, �e to byl
�ivot promarnìných nadìjí a proplýtvané
energie? �ivotními osudy politika a lékaøe
Franti�ka Kriegela provede publicista, histo-
rik a pøedseda Spoleènosti Ferdinanda Pe-
routky Martin Groman.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP V BRNÌ
tø. Kpt. Jaro�e 3, Brno
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 17 hodin a vstupné na nì èiní 30 Kè.
! 2. 5.: Vyhlazovací tábory jako souèást
koneèného øe�ení �idovské otázky. Fun-
gování vyhlazovacích støedisek a osudy
protektorátních �idù v tìchto �továrnách
na smrt� pøiblí�í pøedná�ka historièky
Jany �plíchalové z Archivu dìjin �oa
�MP. Poøad se koná pøi pøíle�itosti leto�-
ního Jom ha-�oa ve ha-gvura, Dne vzpo-
mínky na obìti �oa a hrdinství.
! 13. 5.: Smích skrze slzy IV: O posled-
ních vìcech èlovìka a Smyècovém kvarte-
tu è. 8 c moll op. 110. Koncem padesátých
let prochází Dmitrij �ostakoviè osobní
i tvùrèí krizí. Autobiografický osmý smyè-
cový kvartet je vìnován obìtem nacismu
a válek, je ale také jakýmsi vlastním ne-
krologem. Ètvrtou pøedná�kou s hudební-
mi ukázkami o �ivotì a tvorbì sovìtského
skladatele provede posluchaèe muzikolog
Jan �paèek.
! 14. 5.: Ze �ivota �idù V: Chinuch. Vz-
dìlávání v rámci tradièního judaismu je
základní povinností v�ech �idovských ro-
dièù. Jak probíhá a jaké jsou typy vzdìlá-
vacích institucí v národì, jeho� �ivot je na
neustálém studiu v podstatì zalo�en?
Pøedná�ka správce pra�ského Nového �i-
dovského høbitova Chaima Koèího.
! Sobota 18. 5. od 19.00: Brnìnská mu-
zejní noc 2019. Leto�ní program zahájíme
loutkovou inscenací pro dìti a rodièe Go-
lem na motivy starých �idovských povìstí
z rudolfinské Prahy. Poèet míst je omeze-
ný, proto prosíme o rezervaci na brno@je-
wishmuseum.cz.

Od 21.00 si náv�tìvníci budou moci
prohlédnout výstavu Bringing Together
Divided Memory. Ve formì videorozhovo-
rù jsou v ní zachyceny pøíbìhy lidí, kteøí
museli opustit své domovy a v dùsledku
války zaèít �ivot jinde. Zvlá�tní pozornost
je vìnována sou�ití �idù, etnických Èe-
chù, Nìmcù a Slovákù, dvojjazyèných
Moravanù a �bémákù� (Böhmisch) pøed
rokem 1938. Vstup volný.
! Nedìle 26. kvìtna od 15.00 hodin, Neza-
myslova 27, Brno-�idenice: Medvídek
Dubi jako prùvodce Chrámu uprostøed
zemì. Medvídek Dubi zve malé náv�tìvní-
ky na prohlídku plánù jeruzalémského
Chrámu a na dílnu netradiènì vonící mou-
kou, rozinkami a mandlemi. Vstupné 30 Kè.
! 30. 5.: Mnohovrstevná emancipace.
Pøedná�ka historika a vìdeckého pracovní-
ka �MP Daniela Baránka se bude vìnovat
pøedev�ím otázce zrovnoprávnìní �idovské-
ho nábo�enského i národního kolektivu
a dopadùm tìchto snah na spoleènost.
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LAUDEROVY �KOLY PRAHA
! Jom ha-acmaut: Srdeènì zveme rodièe,
studenty a pøátele �koly a nej�ir�í �idovskou
komunitu na tradièní oslavu izraelského Dne
nezávislosti, tentokrát v duchu tématu Izrael
� zemì vìdeckých inovací a vesmírného vý-
zkumu. Koná se dne 9. kvìtna od 14.30 do
17 hodin v Lauderových �kolách.
! E-�kola 2019/2020: Chcete svým dìtem
dopøát vzdìlání v �idovské �kole, ale bydlíte
daleko od Prahy? Pøihlaste je do programu
e-�kola Lauderových �kol. Je urèena pro dìti
ve vìku 6�18 let a nabízíme výuku �idovské
výchovy, hebrej�tiny a angliètiny. Více in-
formací získáte na www.lauder.cz nebo
u koordinátorky I. Nìmcové na adrese ire-
na@team.clicktobejewish.cz. Uzávìrka pøi-
hlá�ek na pøí�tí �kolní rok je 6. èervna 2019.

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ HAGIBOR
! �idovská obec v Praze vypisuje výbìrové øí-
zení na pozici øeditel/ka Domova sociální péèe
Hagibor (DSPH). Po�adavky: V� vzdìlání
v magisterském programu, sociální nebo zdra-
votnická oblast výhodou; odpovídající pracov-
ní zku�enosti, z toho alespoò 5 let na mana�er-
ské pozici podmínkou; praxe v sociální oblasti
(ve veøejné správì nebo pøi poskytování sociál-
ních slu�eb) èi zdravotní oblasti výhodou; zna-
lost problematiky poskytování sociálních slu-
�eb dle zákona è. 108/2006 Sb.; dobrá znalost
pracovnì-právních pøedpisù; velmi dobré ko-
munikaèní, prezentaèní, organizaèní a øídící
dovednosti; strategické my�lení a flexibilita;
vysoká zodpovìdnost a dùslednost pøi vykoná-
vání práce; odolnost vùèi stresu, vysoké pra-
covní nasazení; pozitivní vztah k judaismu
a povìdomí o traumatu holokaustu; kladný
vztah k seniorùm; pokroèilá znalost práce na
PC; aktivní znalost anglického jazyka. 

Pøihlá�ka uchazeèe musí obsahovat tyto
nále�itosti: jméno, pøíjmení, titul, datum
a místo narození, státní pøíslu�nost, místo tr-
valého pobytu, kontaktní adresu a telefon, e-
mail a vlastnoruèní podpis; kopie dokladù
o nejvy��ím dosa�eném vzdìlání; strukturo-
vaný profesní �ivotopis s údaji o dosavadních
zamìstnáních a praxi (zejména mana�erské),
odborných znalostech a dovednostech; výpis
z evidence Rejstøíku trestù ne star�í ne� 3 mì-
síce; lékaøské potvrzení o zpùsobilosti k vy-
konávání pøíslu�ného pracovního místa ne
star�í 2 mìsícù; motivaèní dopis; koncepce
rozvoje DSPH zamìøená na poskytované
slu�by, hospodaøení a dal�í rozvoj zaøízení
v rozsahu max. 4 stran A4 strojopisu; poskyt-
nutí referencí; podepsaný souhlas se zpraco-
váním osobních údajù; aktuální fotografii.
Pøihlá�ku, která nebude obsahovat v�echny
vý�e uvedené povinné nále�itosti, má zadava-
tel právo vyøadit z procesu výbìrového øízení.

Pøihlá�ku je nutné doruèit nejpozdìji do
31. 5. 2019 do 14 hodin, pod názvem VØ �

DSPH, na adresu: �idovská obec v Praze,
Maiselova 18, Praha 1, 110 00.

VICTORIA HANNA
! Izraelská zpìvaèka Victoria Hanna
(viz Rch 1/2019) vystoupí v historických sy-
nagogách, a to ve dnech 15. 7. v Jièínì a 16. 7.
v Turnovì, v�dy v 18 hodin. Akci lze podpo-
øit finanèním darem, který pou�ijeme na od-
mìnu zpìvaèky a doprovodného hudebníka. 

Ve dnech 17.�19. 7. povede v centru Du-
hová medicína v Jièínì hlasový semináø
Dávné dìdictví: �idovská kabalistická práce
s hlasem a tìlem. Nenechte si ujít pøíle�itost
setkat se s touto osobitou zpìvaèkou a lek-
torkou, která zpívá biblické i kabalistické
texty moderním zpùsobem. Poøadateli jsou
neziskové organizace Duhová medicína
a Ba�evi Jièín. Cena semináøe: Pøi platbì do
15. 5. 5250 Kè; do 15. 6. 5500 Kè a do 15. 7.
5750 Kè. Informace, pøihlá�ky a rezervace
míst na koncerty na tel. 739 440 361 nebo na
terezie.dubinova@oheladom.cz.

MACHOL ÈECHIA 2019
! Letos se koná 21. roèník mezinárodního
semináøe izraelských lidových tancù Machol
Èechia. Semináø s profesionálními uèiteli
z Izraele se koná od 24. do 28. 7. v Kralu-
pech nad Vltavou. Informace na www.be-
samim.cz, besamim@volny.cz, tel.: 603
852 917 (Ondøej Novák).

MACCABI FUN RUN
! Sportovní klub Hakoach ve spolupráci
s F�O v ÈR, Lauderovými �kolami, �O
Praha, Nadaèním fondem obìtem holo-
kaustu, Spolkem na podporu osob dotèe-
ných holokaustem, Èeskou unií �idovské
mláde�e, spolkem Besamim, �O Olo-
mouc, �idovskou liberální unií, Maccabi
Brno, �O Brno, Bejt Simcha, spolkem
Chinuch, Makabi Karlovy Vary a Velvy-
slanectvím Státu Izrael v ÈR, pod zá�titou
starostky Prahy 2 Mgr. Jany Èernochové
Vás zve na 2. roèník charitativního bìhu
Maccabi Fun Run.

Koná se na Den Jeruzaléma v nedìli
2. èervna od 10.30 Na Folimance 2, Praha
2. Trasy: 1,5 km, 5 km a �tafetový bìh na 4 x
500 m. Vítáni jsou v�ichni bì�ci, chodci
a diváci, dospìlí a dìti. 

Registrace: prostøednictvím formuláøe:
http://hakoach.cz/FunRunPraha. Startovné
(dar): od 300 Kè pøi platbì na úèet do 30. 5.
2019, è. úètu: 2900409898, kód banky:
2010, variabilní symbol 052019, do zprávy
pro pøíjemce uveïte va�e jméno a pøíjmení.
Nebo od 400 Kè po 30. 5. a pøi platbì na
místì. Dìti do 10 let zdarma a od 11 do 15
let za polovinu. Organizaèní pokyny budou
zaslány registrovaným úèastníkùm. Tì�íme
se na setkání!

VÝZVA �IDOVSKÉHO MUZEA
! �idovské muzeum v Praze (�MP) trvale
usiluje o co nejpùsobivìj�í pøipomínku obìtí
�oa. Od øíjna 2017 lze od filozofické fakulty ve
veèerních hodinách sledovat na �títu mikve
v areálu Pinkasovy synagogy projekci tváøí
tìch, kdo zahynuli. Loni byla té� zpøístupnìna
ulièka v zadním traktu synagogy s venkovní
expozicí pøibli�ující místa, do nich� smìøovaly
transporty smrti. V samotném Památníku obì-
tem �oa poèítaèový kiosek umo�òuje vyhledat,
kde se na zdech synagogy nacházejí jména
jednotlivých obìtí. Souèasnì díky spolupráci
s Institutem Terezínské iniciativy (ITI) lze na
stejném místì nalézt u 25 000 jmen i podobiz-
ny zavra�dìných a související dokumenty. Ty
ITI získal v archivech v Praze, Brnì a Plzni
a �MP je se souhlasem tìchto archivù zaøadilo
do projektu Digitálního roz�íøení Pinkasovy
synagogy. Ten má i svou webovou aplikaci, ji�
mohou zájemci pou�ívat i na svých mobilních
zaøízeních po zadání internetové adresy nebo
naètením QR kódù v expozici.

Pøiøadit k anonymním jménùm obìtí �oa
podobizny tìch, kdo zahynuli, a propojit je
s osobními dokumenty má zvlá�tì v dobì
narùstajícího antisemitismu velký pietní,
emotivní i edukativní význam. Proto �MP
usiluje do projektu zaøadit i 575 dokumentù
a fotografií, které ITI získal od soukromých
dárcù. V tomto pøípadì v�ak institut s odvo-
láním na ochranu osobních údajù nesouhlasí
s pøedáním kontaktù na tyto osoby, které tak
nelze po�ádat o souhlas. 

�idovské muzeum v Praze se proto obrací
s prosbou ke v�em, kdo zmínìné fotografie
a dokumenty Institutu Terezínské iniciativy
poskytli, aby jej po�ádali o jejich zaøazení
do projektu muzea Digitální roz�íøení Pinka-
sovy synagogy. Takovou �ádost prosím
v kopii doruèit i �idovskému muzeu v Praze
na adresu U Staré �koly 1, 110 00 Praha 1,
pøípadnì elektronickou po�tou na adresu
shoahhistory@jewishmuseum.cz.

Z hlediska poètu obìtí �oa, byt�jen z Èech
a Moravy, se èíslo 575 mù�e zdát malé.
V tomto pøípadì v�ak nejde o zlomky pro-
cent. Tváø ka�dého zavra�dìného, do ní� je
dnes mo�no pohlédnout, má absolutní plat-
nost. Pøedem dìkuji za laskavé posouzení
této výzvy.                Leo Pavlát, øeditel �MP
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�NO BRATISLAVA
V máji oslávia narodeniny: pani JUDr.
¼ubica Adamcová � 70 rokov; pani
MUDr. Gabriela Alexandrová � 71 rokov;
pani Anna Backová � 71 rokov; pani Eri-
ka Fedorová � 95 rokov; pán Ladislav
Freud � 70 rokov; pani Ing. Arch. Helena
Galanová � 70 rokov; pani Zuzana Hubi-
nová � 75 rokov; pán Tomá� Janovic � 82
rokov; pani Agáta Karvanová � 73 rokov;
pán Ing. Pavel Kuèera � 81 rokov; pani
Valéria Lorintzy � 74 rokov; pán Peter
Mièuda � 71 rokov; pani Mgr. Viera Mly-
nárová � 72 rokov; pán Ing. Richard Pa-
gáè � 88 rokov; pán Ervín Schonhauser �
79 rokov; pán Peter Sulík � 74 rokov;
pani MUDr. Maja �teruská � 86 rokov;
pani PaeDr. Karolína Takáèová � 73 ro-
kov; pán Prof. MUDr. Pavel Traubner �
78 rokov; pani O¾ga Zelenková � 75 ro-
kov, a pani Mária �áková � 83 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BANSKÁ BYSTRICA
V mesiaci máj slávia sviatok svojich na-
rodenín: pani Viera Mláková, nar. 15.5. �
75 rokov, a pani Iveta Radová, nar. 13.5.
� 55 rokov. V�etkým úprimne prajeme
ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V kvìtnu oslaví narozeniny: Atara Rebe-
ka Dvoøáková, nar. 7. 5. � 1 rok; pan Mi-
chael Felix, nar. 14. 5. � 53 let; paní Eva
Meisterová, nar. 18. 5. � 92 let, paní Zu-
zana Neufeldová, nar. 4. 5. � 52 let; pan
Oldøich Redlich, nar. 4. 5. � 68 let; pan
Jiøí Schneer, nar. 5. 5. � 70 let; paní Silvia
Schullerová, nar. 6. 5. � 69 let; paní �árka
Steiner, nar. 13. 5. � 72 let; pan Michael
Wachtl, nar. 7. 5. � 70 let, a pan Pavel
Winkler, nar. 23. 5. � 73 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V kvìtnu oslaví narozeniny: pan Jan Ti-
chý, nar. 8.5. � 70 let; paní Mgr. Helena
Brázdová, nar. 9.5. � 82 let; pan Petr Ru-
bín, nar. 11.5. � 47 let, a pan Jaroslav
Makrot, nar. 30.5. � 93 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v máji
slávia sviatok narodenín: pán Michal Bre-
iner � 52 rokov; pán Zoltán Breiner � 87
rokov; pani Viera Figu�ová � 92 rokov;
pán Peter Galko � 65 rokov; pán
MVDr. Tomá� Gold � 65 rokov; pani
Ing. Katarína Goldová � 58 rokov; pán
Pavol Grossman � 66 rokov; pán Ing. Ju-
raj Grossmann � 68 rokov; pani Klára

Marksteinová � 85 rokov; pán Mudr. Ivan
Kolin � 72 rokov; pani Katarina Kolárova
� 62 rokov; pán MUDr. Peter Polan � 46
rokov; pani PhDr. Doc. Nata�a Polanová
� 73 rokov; pani Eva Soroka � 73 rokov;
pani MVDr. Magdaléna Riemerová � 72
rokov; pán Ing. Du�an Ruboviè � 72 ro-
kov; pán Ing. Ivan Schönfeld � 64 rokov;
pani Edita Schwadzova � 69 rokov ; pán
Juraj Solár � 72 rokov; pán Tomá� Singer
� 73 rokov; pán Tomá� �pira � 72 rokov;
pán MUDr. Tomá� Te��er 72 rokov; pani
Eva Tkáèová � 72 rokov; pani Agnesa
Tomská � 67 rokov; pani Eva Weiszová �
71 rokov, a pani Agáta Winklerová � 73
rokov. Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V kvìtnu oslaví �ivotní jubileum: paní
Diana Deutschová, nar. 23.5. � 77 let;
paní Eva Navrátilová, nar. 1.5. � 33 let;
pan Tomá� Maier, nar. 13.5. � 42 let,
a paní Gabriela Veselá, nar. 28.5. � 49 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V mìsíci kvìten oslaví narozeniny: pan
Ing. Alexander Andrysík, nar. 24.5. � 57
let; pan Martin Bernat, nar. 30.5. � 49 let;
paní Kateøina Gregorová, nar. 11.5. � 46
let; pan Filip Hess, nar. 12.5. � 48 let;
paní Milada Hlubíková, nar. 24.5. � 75
let; paní Ivana Ko�tejnová, nar. 16.5. � 65
let; paní Jitka Losová, nar. 23.5. � 77 let;
pan Ing. Erik Markoviè, nar. 11.5. � 35
let; paní Alena Serbusová, nar. 15.5. � 73
let; paní Eva �poková, nar. 20.5. � 78 let;
paní Kamila Tesaøová, nar. 18.5. � 49 let;
paní Irena Urbanèíková, nar. 13.5. � 68
let, a paní Gabriela Urbanová, nar. 17.5. �
27 let. Pøejeme jim v�e nejlep�í.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V kvìtnu oslavují: paní Eleonora Koèan-
drlová � 89 let; pan Ing. Jiøí Lövy � 73
let; paní Alena Rù�ièková � 71 let; paní
Eva �tixová � 78 let, a paní Mgr. Vìra

Tydlitátová, ThD. � 60 let. V�em na�im ju-
bilantùm pøejeme hodnì zdraví, �tìstí a lás-
ky. Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V kvìtnu oslavují narozeniny tito na�i
èlenové: pan Jiøí Baum, nar. 7.5. � 83 let;
paní Eva Benková, nar. 16.5. � 86 let; pan
Max Bergmann, nar. 29.5. � 83 let; paní
Jitka Bouèková, nar. 6.5. � 83 let; pan
Meir Dohnal, nar. 27.5. � 81 let; paní Ag-
nesa Fiøtíková, nar. 26.5. � 81 let; pan Jiøí
Pavel Kafka, nar. 2.5. � 95 let; paní Hana
Klusáková, nar. 10.5. � 93 let; pan Felix
Kolmer, nar. 3.5. � 97 let; pan Arno�t Le-
derer, nar. 14.5. � 95 let; paní Alenka Leh-
ká, nar. 21.5. � 88 let; pan Oto Novotný,
nar. 31.5. � 91 let; pan Hanu� Orlický,
nar. 10.5. � 93 let; paní Hortenzia Pavlí-
ková, nar. 10.5. � 85 let; paní Eva Pokor-
ná, nar. 17.5. � 90 let; paní Liana Sagivo-
vá, nar. 2.5. � 86 let; paní Eva Vinaøová,
nar. 20.5. � 87 let; paní Jana Wolfová, nar.
10.5. � 93 let, a paní Markéta Zádorová,
nar. 7.5. � 96 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO PRE�OV
V máji oslávia narodeniny: pani Pharm.
Dr. Lea Messany Rochlitz � 52 rokov. Ju-
bilantom prajeme z celého srdca v�etko
najlep�ie, ve¾a zdravia a pohody v kruhu
najbli��ích. 

Ad mea veesrim �ana!

RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci máj oslavujú �ivotné jubilea:
pán MUDr. Egon Lenner 54 rokov; pani
Ing. Zuzana Lennerová � 59 rokov; pani
Marta Lusztigová � 69 rokov, a pani
MVDr. Anna Tomosváryová � 71 rokov.

Ad mea veesrim �ana!.

�O TEPLICE
V kvìtnu oslaví své narozeniny: paní Ju-
dita Augustová, nar. 25.5. � 71 let, a paní
Kateøina Kreisinger, nar. 16.5. � 53 let.
Hodnì zdraví a spokojenosti jim ze srdce
pøeje celá teplická obec

Ad mea veesrim �ana!

�NO TRENÈÍN
V máji oslávi narodeniny pani Soòa Po-
láková � 74 rokov. Prajeme ve¾a zdravia,
a spokojnosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V kvìtnu oslaví narozeniny pan Bedøich
Heller a pan David Nebeský. Do dal�ích
let jim pøejeme pevné zdraví a osobní po-
hodu.

Ad mea veesrim �ana!
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ÚTOKY V SYNAGOGÁCH
No�i a dal�ími pøedmìty napadli v pátek
5. dubna veèer dva útoèníci lidi, kteøí
odcházeli po bohoslu�bì kabalat �abat
v synagoze Mikda� Josef ve ètvrti Paler-
mo v argentinském Buenos Aires. K in-
cidentu do�lo navzdory tomu, �e pøed
vchodem do synagogy byla ochranka.
Mu�e a �enu, kteøí na sefardskou syna-
gogu zaútoèili, se podaøilo plnì zpacifi-
kovat a� po pøíjezdu policie. 

K tragickému útoku pak do�lo v sobotu
27. dubna v synagoze chasidského hnutí
Chabad v mìsteèku Poway nedaleko San
Diega v Kalifornii. Bìhem bohoslu�by na
poslední den svátku Pesach zaútoèil na
vìøící devatenáctiletý John T. Earnest.
Zabil jednu �enu a tøi lidi zranil: rabína
synagogy Yisroele Goldsteina a osmile-
tou dívku a jejího strýce. Ti se do USA
pøistìhovali ze Sderot na jihu Izraele, aby
unikli raketovým útokùm z Gazy. Policie
vraha zatkla. Útok se stal jen �est mìsícù
po nejvìt�ím antisemitském útoku v dìji-
nách USA, kdy v synagoze Tree of Life
v Pittsburghu zastøelil útoèník jedenáct
úèastníkù bohoslu�by.

DARY PRO KATEDRÁLU
Dvì �idovské miliardáøky slíbily celkem
122 milionù dolarù (asi 2,8 miliardy ko-
run) na opravu ohnìm ponièené katedrály
Notre-Dame v Paøí�i. Lily Safra, brazil-
ská filantropka a dcera uruguaysko-ruské
�idovky Annity Noudelmanové a Wolfa
Whitea Watkinse, �eleznièního in�enýra
s èeskoslovenskými koøeny, který pøesíd-
lil do ji�ní Ameriky, daruje 22 milionù,
a Françoise Bettencourt Meyersová, fran-
couzská majitelka znaèky L�Oréal, daruje
100 milionù. Finance pøislíbil i American
Jewish Committee (AJC).

SPALNIÈKY V BROOKLYNU
Výskyt spalnièek dìsí nejen Evropu, ale
také New York. Newyorský starosta vy-
hlásil v dubnu krizový stav kvùli epide-
mii spalnièek v brooklynské ultraorto-
doxní komunitì. Od øíjna se ve mìstì
vyskytlo 329 pøípadù této vysoce naka�li-
vé nemoci, vìt�ina nemocných pochází
právì z Brooklynu. Lidé dostali pøíkaz,
aby se okam�itì pod pokutou tisíc dolarù
nechali oèkovat; pøedtím oznámilo zdra-
votní oddìlení radnice, �e uzavøe nìkolik
je�iv, pokud do nich docházejí studenti
bez vakcinace. Situace do�la tak daleko,
�e øidiè autobusu si s výkøikem �Spalniè-
ky!� odmítl vzít peníze za jízdné od pasa-
�éra v ortodoxní ètvrti.

FILMOVÝ FESTIVAL V LONDÝNÌ
Od konce dubna do 12. kvìtna probíhá
v Londýnì, Cambridgi, Brightonu, Glasgow
a Edinburghu Festival izraelského filmu.
Bìhem nìj mohou diváci zhlédnout na tøicet
snímkù, mezi nimi premiéru dokumentární-
ho filmu Král Bibi o �vìèném� izraelském
premiérovi. Mezi hosty bude i spolutvùrce
oblíbeného seriálu �tisl Jechonatan Indurski,
jen� vytvoøil té� seriál Autonomie. Ten po-
jednává o Izraeli, jen� je zdí rozdìlen na se-
kulární Stát Izrael s hlavním mìstem Tel
Avivem a jeruzalémskou autonomii v èele
s pøísnì ortodoxní komunitou.

V bøeznu se konal v Londýnì festival
ruské �idovské kultury, který hostil desít-
ky autorù, hudebníkù a novináøù.

PODPORA PRO JAD VA�EM
Nìkolik pøedních nìmeckých spoleèností
� Daimler, Deutsche Bahn, Deutsche
Bank, Volkswagen a fotbalový klub Bo-
russia Dortmund � poskytnou jeruzalém-
skému památníku �oa Jad va�em pìt milio-
nù eur na to, aby mohl roz�íøit své prostory
pro stále se rozrùstající sbírky. Pøedstavite-
lé firem prohlásili, �e finance poskytují �na
znamení solidarity s obìt�mi, své odpovìd-
nosti za minulost i budoucnost v boji proti
rasismu a antisemitismu�.

POTØEBNÁ RESTITUCE 
Evropský parlament vyzval Bosnu a Her-
cegovinu, aby, pokud se zemì chce stát
èlenem Evropské unie, zvá�ila legislativu
k restituci majetku uloupeného bìhem
holokaustu. To by se týkalo i �idovského
majetku � soukromého i nále�ícího pøed-
váleèným �idovským obcím. Pøed holo-
kaustem �ilo v zemi na 14 tisíc �idù, vìt-
�ina v Sarajevu; vrátily se dva tisíce. 

VÝROK PORADCE 
PRO STRATEGII
Vùdci labouristù Jeremymu Corbynovi pøi-
byl dal�í �èerný bod�, týkající se jeho obse-
sivních protiizraelských postojù. Corbyno-
va �edá eminence, jeho poradce pro
komunikaci a strategii Seumas Milne pøi
konferenci s názvem Zastavte váleènou ko-
alici: Imperialismus, IS a Blízký východ
v roce 2015 naznaèil, �e existuje vazba
mezi pøedstaviteli Islámského státu a Izrae-
lem. Prohlásil, �e taková mo�nost je �pozo-
ruhodným fenoménem�.

VYPRODANÉ VÍNO
Kdy� nizozemský protiizraelský aktivista Mi-
eke Zagt vyzval své spoluobèany, aby neku-
povali víno z vinaøství Efrat, které ve svých
525 prodejnách prodává øetìzec HEMA, zpù-
sobil pravý opak. Zákazníci si nápoj zaèali
kupovat tak rychle, �e jeho zásoby brzy zmi-
zely. Pøispìla k tomu i aktivita Køest�anù pro
Izrael, kteøí výzvu k nákupùm umístili na svùj
web. Spoleènost Efrat navíc nepùsobí na
sporném území, ale v kibucu Cora v linii pøí-
mìøí z roku 1949, jedná se o jedno z nejstar-
�ích vinaøství v zemi.                      (am, ztis.cz)
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Jean Hugo, návrh na �átek z dílny Ascher.


