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

KISLEV
TEVET

Poslední fotografie Roberta Guttmanna z poèátku záøí 1941 zachycuje malíøe v Rybné ulici
na cestì z Aschermannovy ��idovské� kavárny v Roxy do pøíbytku Na Boji�ti.

(K textu na stranách 8�9, 16.)

Foto ÈTK.



PROHLÁ�ENÍ ÈESKO-
-IZRAELSKÉ OBCHODNÍ 
KOMORY
Naøízení Soudního dvora EU stanoví
povinnost na výrobku uvést údaj o zemi
pùvodu nebo místì provenience. V da-
ném pøípadì musí být naøízení o posky-
tování informací o potravinách spotøebi-
telùm vykládáno tak, �e na výrobcích
z izraelských osad na okupovaném úze-
mí musí být tato informace uvedena, aby
nedo�lo k uvedení spotøebitele v omyl.

Je nutné zdùraznit, �e pøijetí tohoto
rozhodnutí nevze�lo z vakua. Jde zcela
oèividnì o pøímý výsledek dlouhodobé
a nevybíravé kampanì hnutí vyzývající
k bojkotu Státu Izrael, jeho obèanù
a zbo�í, které bylo jako antisemitské od-
souzeno nejen nìmeckým Spolkovým
snìmem, ale i Poslaneckou snìmovnou
Parlamentu Èeské republiky. Jeho do-
pad tak není mo�no hodnotit pouze eko-
nomicky, proto�e jeho dùsledky jsou
mnohem záva�nìj�í.

Pøedstavuje toti� pokraèování uplat-
òování dvojích standardù vùèi Státu Iz-
rael a jeho obèanùm, kterého jsme dlou-
hodobì svìdky a který je na rozdíl od
jiných státù za stejnou praxi opakovanì
a nesrovnatelnì ostøeji kritizován a ne-
místnì sankcionován.

V dobì stále rostoucí rasové nesná-
�enlivosti v Evropì, jejím� jedním pro-
jevem je vyhrocený antiizraelismus, je
toto rozhodnutí také výrazem nepocho-
pení izraelsko-palestinského sporu, kte-
ré znemo�òuje Evropì hrát jakoukoli
roli v jeho urovnání. Zároveò bohu�el
pøispívá k jeho dal�í polarizaci.

Èesko-izraelská smí�ená obchodní
komora pøivítá a aktivnì podpoøí jakou-
koli iniciativu èeského parlamentu èi
vlády ke zmìnì evropské legislativy
a pøístupu orgánù EU v dané otázce.

V Praze 18. listopadu 2019

ÈESTNÉ OBÈANSTVÍ 
PRO MARII SCHMOLKOVOU
V Divadle Archa o�il zapomenutý pøíbìh
Marie Schmolkové. Radnice MÈ Praha 1
jí zde toti� v rámci slavnostního ceremo-
niálu udìlila èestné obèanství in memori-
am. �Jedná se o staromìstskou obèanku,
která byla zapojena do pomoci �idov-
ským uprchlíkùm koncem tøicátých let.
A do Prahy pozvala Nicholase Wintona,�
øekl Pavel Èi�inský, starosta Prahy 1. 

Marie Schmolková se narodila v Pra-
ze 23. èervna 1890 v �idovské rodinì.
Zaslou�ila se o to, �e Britský výbor pro

uprchlíky z Èeskoslovenska uskuteènil
projekt na záchranu �idovských dìtí, kte-
rý pøivedl do Prahy Nicholase Wintona.
Díky tomu se podaøilo zachránit pøed de-
portacemi 669 dìtí z protektorátu. Ze-
møela v Londýnì 27. bøezna 1940. Mezi
její spolupracovníky patøili mimo jiné
i Milena Jesenská a Max Brod.               jd

DOHODA V PROSTÌJOVÌ
Prostìjovská radnice se po nìkolika le-
tech debat dohodla s nadací Kolel Da-
mesek Eliezer, spolkem Hanácký Jeruza-
lém a F�O v ÈR na pietní úpravì místa
starého �idovského høbitova. Podoba
prostranství, které dnes slou�í jako park,
bude vycházet z architektonického návr-
hu zpracovaného pro nadaci. Na místo se
vrátí i nìkolik náhrobkù, které budou ko-
lemjdoucím pøipomínat, �e se v tìchto
místech nachází �idovský høbitov.        jd

PØEDPLATNÉ MÌSÍÈNÍKU 
RO� CHODE� 2020
Vá�ené ètenáøky, vá�ení ètenáøi,
mìsíèník Ro� chode� na rok 2020 lze
objednat buï jako papírový èasopis
(který zasíláme v neprùhledných obál-
kách), nebo ve formátu pdf elektronic-
kou po�tou. 
Èeská republika
Roèní pøedplatné pro ÈR stojí 400 Kè
(elektronicky v PDF 240 Kè). Platby
smìøujte na èíslo úètu: 030031-
1936511339/0800 u Èeské spoøitelny,
a. s.; variabilní symbol: 122020; údaj
pøíkazce: jméno pøedplatitele.

Na území ÈR je té� mo�né pou�ít
k platbì po�tovní poukázku typu C. Lze
platit i osobnì v �idovské radnici v po-
kladnì Federace �idovských obcí v ÈR
u paní Slezákové nebo Kopecké (Maise-
lova 18, Praha 1, 2. patro).
Evropa
Roèní pøedplatné do Evropy stojí
750 Kè (elektronicky v PDF 240 Kè),

pro úhradu ekvivalentu èástky v EUR
nebo v Kè je èíslo úètu: 030031-
1936511339/0800 (IBAN CZ14 0800
0300 3119 3651 1339; BIC GIBACZ
PX) u Èeské spoøitelny, a. s.; variabilní
symbol: 122020; údaj pøíkazce: jméno
pøedplatitele.
Zámoøí
Roèní pøedplatné do zámoøí stojí
1000 Kè (elektronicky v PDF 240 Kè),
pro úhradu ekvivalentu èástky v USD je
èíslo úètu: 030031-1936511339/0800
(IBAN CZ14 0800 0300 3119 3651
1339; BIC GIBACZPX) u Èeské spoøi-
telny, a. s., variabilní symbol: 122020;
údaj pøíkazce: jméno pøedplatitele.

(Prosíme, pokud provádíte platbu z ci-
ziny, uhraïte bankovní poplatky � cca
100 Kè �, nejsou zahrnuty v cenì pøed-
platného. Nepou�ívejte �eky, pokud ne-
mù�ete pou�ít bankovní spojení, za�lete
pøíslu�nou èástku v bankovkách doporu-
èeným dopisem na adresu redakce èi po-
kladny Federace �idovských obcí.)
Kontakty
Buïte tak laskavi a souèasnì s platbou
napi�te do redakce èasopisu nebo do po-
kladny F�O svùj kontakt: jméno a na ja-
kou adresu (bydli�tì èi e-mail) máme
mìsíèník zasílat. 

Kontakt do redakce Ro� chode�: Izrael-
ská 1, Praha 3 130 00 ÈR, tel. è. 00420
226 235 217; e-mail: roschodes@sefer.cz.

Kontakt do pokladny F�O: Maiselova
18, Praha 1, 110 01 ÈR, tel. è.: 00 420 224
800 820; e-mail: alena.kopecka@ fzo.cz.

Dìkujeme za Vá� pøípadný zájem
a pøejeme v�e dobré v novém obèan-
ském roce.                           Redakce Rch
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Friedrich Naumann byl nìmecký
evangelický teolog, který �il ve druhé
polovinì 19. století a do historie se za-
psal jako významný levicovì-liberální
politik. Pøed první svìtovou válkou
byl poslancem Øí�ského snìmu, zapo-
jil se do boje za práva �en, stal se spo-
luzakladatelem umìleckého sdru�ení
Deutscher Werkbund a anga�oval se
i v dal�ích aktivitách. Jeho stì�ejním
dílem se stal spis Mitteleuropa, ve
kterém pøedstavil svou vizi spojených
státù støední Evropy pod nìmeckým
vedením, ale jako sva-
zek suverénních ná-
rodních celkù s vlast-
ním jazykem, kulturou
a politickým systémem.
Jeho pøedstavy se nikdy
nerealizovaly, zùstaly v�ak dodnes ce-
nìným základem mnoha politických
a politologických úvah a diskusí.

Po první svìtové válce se Friedrich
Naumann stal prvním pøedsedou
Nìmecké demokratické strany (DDP)
a èlenem Výmarského národního
shromá�dìní, meziváleèného nìmec-
kého parlamentu. Zemøel roku 1919
ve vìku 59 let. Proè se o nìm zmiòu-
jeme? Jeho jméno dnes nese význam-
ná nadace, která má za úkol podporo-
vat my�lenky liberální demokracie. Je
tìsnì spjata se stranou FDP (Svobod-
ná demokratická strana). FDP byla
koalièní vládní stranou v osmdesátých
a devadesátých letech a její pøedseda,
tehdej�í ministr zahranièí Hans-Die-
trich Genscher, sehrál klíèovou roli
pøi pádu komunistického re�imu, kte-
rý si v tìchto dnech pøipomínáme.
Jeho projev k uprchlíkùm na pra�-
ském, tehdy západonìmeckém velvy-
slanectví se stal legendárním. Není
proto divu, �e èeské zastoupení Fried-
rich-Naumann-Stiftung für die Freihe-
it, èi FNF podle zkratky anglického
názvu, bylo otevøeno ji� v roce 1991.
A ji� od té doby se datuje jeho spolu-
práce s Federací �idovských obcí
a s dal�ími �idovskými institucemi.

TOLERANCE NEBO
PODPORA DEMOKRACIE
Jedním z dlouhodobých partnerù FNF
je také nám dobøe známý Americký
�idovský výbor (AJC), o kterém tu re-
ferujeme èasto. Ve spolupráci tìchto
dvou institucí vnikl ji� pøed pìtadva-

ceti lety program Promoting Toleran-
ce (Propagování tolerance), který mìl
za úkol seznámit mladé evropské poli-
tiky a dal�í veøejnì èinné osobnosti
s politickým systémem a spoleèen-
ským �ivotem v USA. Za dobu exi-
stence tohoto projektu nav�tívilo takto
Spojené státy nìkolik desítek lidí
a mnozí z nich se opravdu stali poslé-
ze ve svých zemích vlivnými politi-
ky. Za v�echny jmenujme Solomona
Passyho, který stál za rozhodnutím
NATO pøijmout do paktu Bulharsko

a posléze se stal bulharským minist-
rem zahranièí. 

Program se v�ak za tu dobu zmìnil.
Pùvodní název se mnohým � vèetnì
autora tohoto èlánku � zdál pøekona-
ným. Zmìnil se proto na Advancing
Democracy (Podpora demokracie)
a jeho øadami pro�la dal�í generace.
Mnoho pøíkladù lze nyní najít na in-
ternetu a sociálních sítích, absolventi
programu jsou na své pùsobení vìt�i-
nou velmi hrdí. Jen�e�

Jen�e se neznají navzájem. A to
bylo jedním z úkolù pra�ského setká-
ní, které probìhlo v polovinì øíjna. Na
tøi desítky významných osobností ze
státù støední a východní Evropy si na-
vzájem vymìnily zkuenosti, a to nejen
ze svých amerických pobytù, ale záro-
veò se zamý�lely nad tím, jak se spo-
leènì vrátit k hodnotám liberální de-
mokracie. Proto�e � jak konstatovali
mnozí � nezmìnil se jen program, ale
i okolní svìt. 

POPULISTÉ
Velmi èasto zaznívá, �e liberální de-
mokraty spojují sdílené hodnoty, aby-
chom pou�ili výraz oblíbený nejen
v Americe. Je to bezobsa�ná fráze,
nebo si lze pod tím opravdu nìco
pøedstavit? Mnozí absolventi se sho-
dují v tom, �e i v dne�ní zjitøené dobì
mohou tyto zásady sehrát pozitivní
roli, pøedev�ím jako obrana proti po-
pulismu. Je to ponìkud odvá�ná kon-
strukce, ale faktem je, �e populismus
je dnes v�udypøítomným fenoménem,
o èem� diskutovali mj. Natan �aran-

sky èi Lech Wa³êsa na nedávno skon-
èené konferenci Forum 2000.

Pro mnohé je pøekvapivé, �e partne-
rem nìmeckých liberálù z FDP je na
èeské politické scénì hnutí ANO. Je
ostatnì dlouhodobì souèástí ALDE,
frakce Aliance liberálù a demokratù
pro Evropu v bruselském Evropském
parlamentu. Po vzoru FDP i ANO za-
lo�ilo instituci, která se zabývá sou-
èasnými mezinárodními tématy, Insti-
tut pro politiku a spoleènost. Ten
uspoøádal pøed nedávnem semináø na

téma transatlantické spo-
lupráce a v podstatì se
na nìj nedostavil nikdo
ze Spojených státù. Èím
to? Zøejmì tím, �e hnutí
ANO je pova�ováno

také za populistické uskupení. Nebo
byl dùvodem nezájem o témata, která
byla pøed lety hnací silou spolupráce
na obou bøezích Atlantiku? 

TRANSATLANTICKÁ
SPOLUPRÁCE
Jistì, Evropa má dnes jiné starosti
a Spojené státy � pøedev�ím díky sou-
èasné administrativì prezidenta Trum-
pa � se øídí jinými prioritami, ne�
tomu bylo døíve. Odklon od Evropy
ale zahájil ji� Barack Obama, i kdy�
se jednalo pøedev�ím o ekonomické
zájmy. Pokud se v�ak takto svìt zmì-
nil, má pak smysl sna�it se o restart
hodnot liberální demokracie? Vìt�ina
úèastníkù semináøe se shodla na tom,
�e má, a to nejen kvùli vymezení se
vùèi populismu. Jsou tu i dal�í dùvo-
dy, od pragmatických a� po historické
èi morální.

A nejde zdaleka jen o transatlantic-
kou spolupráci. Spojené státy � i pøes
kontroverzní výroky, které dnes padají
ze strany jak republikánù, tak demo-
kratù (u tìch jsou to pøedev�ím proti-
izraelská prohlá�ení Ilhan Omarové
a Rashidy Tlaibové) � jsou stále �i-
voucím organismem s obrovskou tra-
dicí obèanské spoleènosti ve v�ech je-
jích podobách. To vìt�inou v Evropì �
a pøedev�ím té postkomunistické �
stále chybí. I proto je velmi dùle�ité
v programech typu Podpora demokra-
cie pokraèovat. Tøeba se najdou noví
politici, kteøí budou zastánci liberální
demokracie pro 21. století. A mo�ná
budou i z Èeska.           TOMÁ� KRAUS

LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE
PRO 21. STOLETÍ



KDY� JAAKOV ZÙSTAL SÁM 
(Vaji�lach)
A kdy� Jaakov zùstal sám, mu� s ním zá-
polil a� do úsvitu. Vida v�ak, �e jej nepøe-
mù�e, dotkl se jeho kyèle, a� Jaakovùv ky-
èel pøi zápolení s ním vyskoèil. A øekl:
�Pust�mne, u� svítá!�, ale on øekl: �Ne-
pustím tì, dokud mi nepo�ehná�!� A on
mu øekl: �Jak se jmenuje�?�, a on øekl:
�Jaakov.� A on pravil: �Tvé jméno nebu-
de ji� Jaakov, ale Jisrael, nebot�jsi zápolil
s Bohem a s mu�i a obstál jsi.� Jaakov se
zeptal: �Povìz mi, prosím, své jméno,�
ale on øekl: �K èemu to ptát se na mé
jméno?� a po�ehnal mu tam. A Jaakov
dal tomu místu jméno Pni-el (bo�í tváø),
�proto�e jsem vidìl Boha tváøí v tváø
a má du�e byla zachránìna!� A kdy� mi-
nul Pni-el a belhal se na svém kyèli, vy�lo
mu slunce. A kvùli tomu, �e se dotkl Jaa-
kovovy kyèle, pøeskakujícího nervu, do-
dnes dìti Jisraele nejedí pøeskakující nerv
na kyèelní kosti (1M 32,24�32). 

Text je vykládán tak, �e se Jaakov
v noci pøed oèekávaným støetnutím
s Esávem støetl s ochranným andìlem
Edomu, andìlem zarudlé planety Maa-
dim, co� je andìl smrti Samael. Tuto sou-
vislost naznaèuje u� vyprávìní Tóry,
proè Esáv dostal od Jaakova pøíjmí
Edom, Rudý, kdy� od nìj Jaakov koupil
prvorozenství za èoèkovou ka�i. Podle
midra�e ji Jaakov podle zvyku vaøil ve
dnech smutku po smrti Avrahama sám
pro sebe, ale Esáv mu ji snìdl, ponìvad�
byl z lovu tak unavený, �e by bez toho
rudého, rudého, jak vìøil, dozajista zem-
øel. Byl-li andìl smrti jeho ochranným
andìlem, vìøil, �e z rudého naèerpá sílu. 

Jaakov v�ak zùstal sám, a mu�, který
s ním zápolil, jej tedy nenapadl zvenèí,
nýbr� zevnitø, z jeho nitra. Tu noc pøevedl
v�e, co mìl, naposled i své �eny a dìti, na
druhý bøeh potoka Jabok, a �ádal Boha
o pomoc pøed hrozbou zvenèí. �Bo�e
mého otce Avrahama a Bo�e mého otce
Jicchaka, Hospodine, jen� mi øekl, vrat�se
do své zemì a do své vlasti a dobøe ti uèi-
ním� zachraò mne, prosím, z ruky mého
bratra, z ruky Esávovy, bojím se ho, aby
nepøi�el a nezabil mne jako kvoènu na ku-
øatech! (32,9�12). Tóra tím jako v pøípa-
dì zákazu pojídat gid hana�e na památku
Jaakovova zápasu, nará�í na pøíkaz ode-
hnat ptaèí matku z hnízda, kdy� èlovìk
objeví ptaèí hnízdo a ona sedí na vejcích
nebo mláïatech. Jaakov udìlal, co by
mìl udìlat nálezce ptaèího hnízda, v tom-
to pøípadì jeho bratr: sám opustil svá mlá-
ïata, jako by chtìl tímto skutkem dovr�it,

co øíkal v modlitbì. �Tys pøece øíkal, uèi-
ním ti dobro a zalo�ím tvé sémì jako moø-
ský písek, tak�e bude nespoèetné mno�-
stvím!� Ne� aby ponechal osud svých
mláïat na Esávovi, vydal je do Bo�ích
rukou a zùstal sám, aby bojoval se svým
strachem. Proto je tøeba si v�imnout, �e se
neodvolával na slib, který dal Bùh jemu,
ale Avrahamovi a Jicchakovi. Nechtìl sta-
vìt svou víru na tom, co slíbil Bùh jemu.

Mezi nìj a Hospodina, k nìmu� se
modlil, se v�ak v jeho nitru postavil
�mu��, kterého agada pokládá za øídící
sílu jeho bratra, a mù�eme ji nazvat Zlem.
I v tomto pøípadì má Bùh z lidského hle-
diska dvì tváøe, je tím, kdo usmrcuje,
a tím, kdo o�ivuje, jak je øeèeno ve dru-
hém po�ehnání modlitby �mone esre, je�
v dobì exilu zastupuje chrámovou obìt�.
Z tohoto hlediska má pøíbìh zápasu Jaa-
kova s andìlem smrti paralelu ve vyprá-
vìní Tóry o Mo�eho návratu z exilu do
Egypta. Kdy� se tam s �enou a dvìma
syny vraceli, pøikázal mu Bùh jít k farao-
novi a �ádat jeho jménem o propu�tìní
svého prvorozeného syna: �Propust� mého
syna, at�mi slou�í, a kdyby ses zdráhal jej

propustit, zabiji já tvého prvorozeného
syna!� Potom ho ale v hostinci, kde noco-
vali, Hospodin nav�tívil a hrozil ho usmr-
tit, proto�e kvùli cestì odkládal s ohle-
dem na dítì obøízku vlastního syna. 

Proto jsou pro pochopení Jaakovova
zápasu klíèová slova útoèníka, �pust�
mne!�, proto�e ho Jaakov nechtìl pustit,
dokud mu nepo�ehná. Proè se v�ak dr-
�el andìla smrti a právì od nìj èekal po-
�ehnání? Midra� líèí jejich zápas tak, �e
pøi nìm zvedali prach a� k nebi. Obraz
vnucuje pøedstavu, �e Jaakov zápasil
s andìlem smrti bez nadìje na pomoc
z nebe, zcela vydán silnìj�ímu, ne� je
sám. Ve svém osamìní v�ak nemìl jiné-
ho prostøedníka ne� svùj strach, a to
bylo jeho nejniternìj�í pouto s Bohem.
Jeho vìrnost jednomu jedinému Bohu
mu velela hledìt v tváø zlu, jako by hle-
dìl do tváøe �ivého Boha. 

To je také to, co øekl Bùh Mo�emu,
kdy� ho �ádal, aby mu ukázal svou vlastní
tváø: �Mou tváø vidìt nemù�e�, proto�e
není èlovìka, který by mne spatøil a byl
�iv.� Proto pokládá rabínská tradice brod
z jednoho bøehu Jaboku na druhý za pøe-
chod mezi pozemským a posmrtným �i-
votem, �ivotem v tìle a mimo nì. Tím
�Nepustím tì, dokud mi nepo�ehná�!� Ja-
akov v zápase obstál, byt�se pak z místa
zápasu, kdy� mu vze�lo slunce poznání,
sotva belhal. Ale od té doby neseme svaté
jméno Jisrael, které mu Bùh dal s po�e-
hnáním, a nejíme gid hana�e, �lachu, jí�
prochází nervus ischiaticus, který se od-
tamtud, kde byl dotèen, rozdvojuje do pra-
vé a levé nohy. Dotkl se tam v�ak Jaakova
andìl smrti, nebo se ho v nìm dotkl Bùh? 

Tóra zakazuje pojídat krev a vnitøní
tuk, proto�e patøí Bohu, tak�e i tato �lacha
je nám posvátná, kdy� ji nejíme. To sou-
visí s jejím názvem: gid hana�e, nìkdy
vyskakuje, a kdy� se obna�í, èlovìk se
sotva belhá. Ale v Tóøe samé byl jako
Mena�e pojmenován Jaakovùv vnuk,
star�í syn Josefa, a ten ho tak pojmenoval,
proto�e mu dal Bùh zapomenout na zlo,
které ho v minulosti potkalo. S tím bude
i souviset dùvod, proè praotec Jaakov,
kdy� �ehnal Josefovi, pøekøí�il ruce, aby
pravou polo�il na hlavu druhorozeného
Efraima a pøedstavil jej prvorozenému.
Tímto po�ehnáním �ehnáme svým dì-
tem, tak�e vìtu, je� je obvykle vkládána
do úst andìlovi, k èemu to, ptát se na mé
jméno, je asi správnìj�í èíst: K èemu to?
Ptej se na mé jméno! To u� by toti� neby-
la odpovìï andìla, nýbr� Hospodina sa-
mého.                               EFRAIM K. SIDON
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MÌSÍC

Sadao Watanabe: Zápas Jaakova s andìlem.



DODÁVAT SVÌTU SVÌTLO
Ka�dá oslava svátku Simchat Tóra v Pra-
ze je vzru�ující: tanèíme pøed Staronovou
synagogou, dìláme kolem ní okruh, a jak
stoupáme po schodech do Paøí�ské ulice,
zpíváme modlitbu �Sly� Izraeli, Hospodin
je ná� Bùh, Hospodin je jediný�. Kolem
nás se shlukne spousta lidí a s ú�asem hle-
dí na tohle �pøedstavení�. Praktikovat ju-
daismus v pra�ských ulicích, kde to bylo
tak dlouho zakázáno, je ú�asný zá�itek.
Je�tì pøed tøiceti lety by to nebylo mo�né
a malá skupinka lidí, kteøí pravidelnì do-
cházeli do �ulu, i kdy� to bylo nebezpeè-
né, pøipomínala Makabejské.

Makabej�tí jsou známi z chanukového
pøíbìhu, jen� vypráví o tyranii seleukov-
ského vládce Antiocha IV. Epifana, který
postavil judaismus mimo zákon a jeho�
vojska znesvìtila Druhý chrám. Jméno
Makabi je akronymem vìty Mi kamocha
ba-elim ha�em, kdo je jako ty, Hospodine
na mocnostech. Makabej�tí vìdìli, �e at�
se stane cokoli a Seleukovci je budou
chtít znièit, nepodaøí se jim to. Dál dodr-
�ovali tradice, proto�e vìdìli, �e Bùh jim
pomù�e porazit Antiocha a jeho re�im.

Judaismus vnímá historii jako spirálu,
která se opakuje. Aèkoli se stejné udá-
losti dìjí znovu, ponauèení stále chybí.
Nikdy bychom se nemìli bát projevovat
svou �idovskou toto�nost, a to právì
kvùli tomu, èím v�ím jsme u� pro�li a co
se v Evropì znovu ozývá. Jak mù�eme
bojovat s novou vlnou antisemitismu?

Makabejci pøemohli seleukovskou vlá-
du tmy tím, �e vnesli do Chrámu a do svìta
svìtlo. To je jeden z dùvodù, proè rozsvì-
cujeme chanukový svícen. Jak s ka�dým
zimním veèerem nastává vìt�í tma, pøidá-
váme o jednu svíci víc, a� jich osmého ve-
èera máme osm. Symbolizuje to vítìzství
Makabejských nad helenizovanými Syøa-
ny prostøednictvím praktikování zakáza-
ného uèení Tóry.

Jak mù�eme pomoci potlaèit stra�livou
tmu? Tím, �e zvý�íme svùj podíl na tom,
aby se svìt stal lep�ím místem. Staèí,
kdy� nebudeme mluvit �patnì o druhých,
budeme se sna�it pomáhat potøebným
a chovat se vstøícnì k cizím lidem. Zmi-
òuji jen pár vìcí, které nás uèí Tóra.

Máme ve zvyku rozsvìcet chanukové
svìtlo v oknech, aby ho druzí vidìli. Pøi
pohledu na svíce si uvìdomme, �e moc-
né øí�e vznikly a zanikly, ale my, �idé,
tu stále jsme a rozsvìcujeme chanukiji.
Dokud vná�íme do svìta svìtlo, Bùh nás
ochrání a nemusíme se nièeho bát.
BRYAN WOOD, kantor Staronové synagogy
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � prosinec 2019 

kislev/tevet 5780

Staronová synagoga
30. 11. sobota TOLDOT 1M 25,19�28,9

hf: Mal 1,1�2,7
mincha 15.30 hodin
konec �abatu 16.59 hodin

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

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

13. 12. pátek veèerní bohoslu�ba 15.41 hodin
14. 12. sobota VAJI�LACH 1M 32,4�36,43

hf: Abd 1,1�21
mincha 15.25 hodin
konec �abatu 16.56 hodin

20. 12. pátek veèerní bohoslu�ba 15.43 hodin
21. 12. sobota VAJ�EV 1M 37,1�40,23

hf: Am 2,6�3,8
mincha 15.30 hodin
konec �abatu 16.59 hodin

22. 12. nedìle pøedveèer Chanuka � rozsvícení 1. svìtla !
23. 12. pondìlí 1. den Chanuka � rozsvícení 2. svìtla !!
24. 12. úterý 2. den Chanuka � rozsvícení 3. svìtla !!!
25. 12. støeda 3. den Chanuka � rozsvícení 4. svìtla !!!!
26. 12. ètvrtek 4. den Chanuka � rozsvícení 5. svìtla !!!!!
27. 12. pátek 5. den Chanuka � rozsvícení 6. svìtla !!!!!!

veèerní bohoslu�ba 15.47 hodin
28. 12. sobota �ABAT RO� CHODE�

MIKEC 1M 41,1�44,17; 4M 28,9�15
mf: 4M 7,42�47
hf: Zach 2,14�4,7
mincha 15.30 hodin
konec �abatu 17.03 hodin
6. den Chanuka � rozsvícení 7. svìtla !!!!!!!

29. 12. nedìle 2. den Ro� chode� tevet¨
7. den Chanuka � rozsvícení 8. svìtla !!!!!!!!

30. 12. støeda 8. den Chanuka
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 6. 12. v 15.42 hodin 
a 20. 12. v 15.43 hodin. 

Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslu�by nekonají.

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



Dramatik MILAN UHDE (nar. 1936) praco-
val v �edesátých letech jako redaktor èaso-
pisu Host do domu. Po sovìtské okupaci
se v roce 1972 z Rudého práva dozvìdìl,
�e lidé jako on nemají nárok kdekoli pub-
likovat. Své texty mohl uveøejòovat pouze
pod cizími jmény � jeho nejznámìj�ím dí-
lem z té doby je dnes u� slavná Balada pro
banditu z Divadla Husa na provázku, která
se doèkala i filmové podoby. Jako bývalý
disident vstoupil po roce 1989 do politiky,
byl ministrem kultury (1990�1992), po-
zdìji pøedsedou Poslanecké snìmovny
PÈR (1992�1996). V roce 1997, po �Sara-
jevu�, ode�el z ODS, v roce 1998 opustil
definitivnì svìt politiky. Publikuje v revue
Kontexty a v Divadelních novinách.
V souèasnosti se úspì�nì hrají jeho hry
Zázrak v èerném domì (2004) a Mariina
volba (2016). V roce 2012 vydal knihu
Objevy pozdního ètenáøe. �Druhé ètení�
èeských autorù od Máchy k Havlovi, o rok
pozdìji vy�ly jeho Rozpomínky s podtitu-
lem Co na sebe vím. Pøed deseti lety v jed-
nom rozhovoru prohlásil, �e politici berou
ohledy, zatímco umìlci smìjí být bez-
ohlední. Mínil tím pøedev�ím kritiènost
tvùrcù vùèi spoleèenství. O svém �idov-
ském pùvodu se dozvìdìl a� v dospìlém
vìku � podobnì jako zachránìné �idovské
dítì, polský filosof a katolický knìz Ro-
muald Waszkinel (1943), který se vrátil
k pøíjmení svých rodièù a v souèasnosti
�ije jako Jakob Weksler v Izraeli.

* * *
Zmínìný filosof, autor mimo jiné mo-
nografie o Henrim Bergsonovi, se
o svém �idovství dozvìdìl a� v pìtatøi-
ceti letech. Pøitom se mu u� ve �kole
spolu�áci posmívali, �e je �id, nebot�to
na nìm bylo poznat, ale jeho to �netrk-
lo�. Neza�il jsi nìco podobného i ty?
Mùj �idovský osud � ono to zní trochu
jako kýè nebo jako pohádka. Ale já jsem
skuteènì do svých sedmadvaceti let ne-
mìl tu�ení, �e mám po matce �idovskou
krev.

Na mnì to v mladém vìku pøíli� znát
nebylo, je�tì se mi nos neprodlou�il, ale
nará�ky jsem samozøejmì slýchal. Do
Hosta do domu pøicházeli rùzní antise-
mité. Spisovatel Vladimír Pazourek
u redakèního stolu, kde byl denním hos-
tem, rozvíjel rùzné pøiboudlé úvahy
a jeho oblíbeným fórem bylo: Já neøí-
kám �id, ale omylem nezpopelnìný.

A posluchaèi dìlali jen hehehe, chacha-
cha. Ne �e by byli v�ichni antisemiti, ale
to se tak bralo: nìkdo je antisemita stej-
ným zpùsobem, jakým nìkdo jiný fandí
Slavii nebo Spartì. 

Pøedstavoval Vladimír Pazourek vý-
jimku? 
Nemám �ádný dùkaz, ale jsem pøesvìd-
èen, �e nìkterým lidem kolem redakce
nebyl antisemitismus tak úplnì vzdále-
ný. Kdy� spisovatelé v Brnì v roce 1969
uva�ovali o tom, �e se pokusí zachránit,

co se dá, vymyslel Ivan Køí�, �e sepí�e
zprávu o tom, �e se brnìn�tí autoøi a je-
jich poboèka dopustili bìhem roku 1968
nìkolika chyb, ale �e nevyvíjeli samo-
statnou iniciativu. V�echno zlé pøichá-
zelo z Prahy. V Brnì se jen pasivnì pod-
robovali. Pokud v Brnì pùsobily
antisocialistické síly, byli to Oleg Sus
a Uhde. Vladimír Pazourek o nás v�dyc-
ky mluvil jako o dvou �idech. Projedná-
vali tu vìc veèer v brnìnské Slavii jako
výbor brnìnské poboèky, sedìl jsem
u toho, proto�e jsem byl èlenem Ústøed-
ního výboru Svazu èeskoslovenských
spisovatelù, ale èlenem výboru brnìn-
ské poboèky jsem nebyl. Byl jsem
u toho pouze jako host a vyslechl si, jak
se otevøenì na mì domlouvají. 

Zá�itek pøímo kafkovský. 
A Ivan Køí� tehdy vymyslel, �e jako
pøedseda brnìnské poboèky odpovìdný
za chyby podá demisi a �e se pøedsedou
poboèky stane Jan Skácel. 

On tu nabídku pøijal?
Skácel souhlasil: Sus a Uhde mi v osm-
a�edesátém pohnuli �luèí i srdcem.
Kdy� jsem se vracel domù, øíkal jsem si:
Panebo�e, budou-li procesy, oba si to
odneseme. Oni nás pøímo pøedhodili
k pou�ití. My jsme toti� opravdu byli ji-

ných názorù ne� výbor poboèky. To ne-
byla le�. Druhý den ráno jsem odcházel
do redakce v oèekávání nejhor�ího, ale
ukázalo se, �e u� pøed sedmou ráno do-
razil Skácel za Køí�em do jeho domu
a oznámil, �e si to rozmyslel a svùj sou-
hlas odvolává. Na celý plán okam�itì
rezignoval také Ivan Køí�. Zanedlouho
byli oba dva zakázáni spolu se Susem
a se mnou a s øadou dal�ích brnìnských
autorù. Zachránil se málokdo. 

Jak se za protektorátu podaøilo za-
chránit tvou matku, ale i tebe?
Tatínek byl apolitický èlovìk, maminka
byla rovnì� naprosto apolitická. Její
otec se odedávna sna�il svému �idovství
uniknout. Byl náèelníkem Sokola v Mo-
ravských Budìjovicích, a dostal se do-
konce do zemského výboru Kramáøovy
strany národnì demokratické, pøitom
Karel Kramáø �idy velmi nemìl rád.
Mùj dìdeèek i jeho man�elka byli �idé
po obou rodièích. Po tøech ètyøech le-
tech man�elství se mùj pokojný, klidný,
nekonfliktní a málomluvný otec dozvì-
dìl, �e jeho �idovská �ena je i pro nìj
obrovský malér. Byla neobyèejnì úspì�-
ná advokátka, ale v roce 1938 ji preven-
tivnì vylouèili z advokátní komory. Pøí-
buzní � tatínkova sestra se provdala za
brnìnského Nìmce � mu radili: Teodo-
re, rozveï se. Jinak pøijde� o dùm, syna
neuchrání�, nakonec znièí� i sebe! Ná-
sledovaly anonymní telefonáty: Rozveï
se, doktore, nebo pùjdete do koncentrá-
ku oba! Odolal, i kdy� se hodnì bál.
Usuzuji na základì toho, �e maminka
podala tzv. paternitní �alobu na své ro-
dièe � po dohodì s nimi, sami jí to na-
bídli, toho jsem se dopátral. Sehnali ka-
maráda, árijce, který ji prohlásil za svou
dceru, zplozenou z neman�elského po-
mìru s rasovì èistou dámou, tu také pøi-
vedl k soudu jako svìdkyni.

Je�tì�e tehdy nemìla rasová �vìda�
k dispozici genetické zkou�ky.
No právì. Zachránce uvedl, �e se své

�enì nemohl pøiznat k nevìøe, dotyèná
paní byla na tom stejnì, �lo o katolické
rodiny, a tak se dohodli, �e dítì utají
a svìøí je man�elùm Geigerovým. Na to,
�e oba byli �idé, se v roce 1905 nehle-
dìlo. U soudu to v první instanci pro�lo,
pøijel dokonce specializovaný rasový
znalec z Berlína. 

Myslí�, �e se jim podaøilo nìmeckého
rasoznalce oklamat?
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TAJEMSTVÍ ÈERNÉHO DOMU
Rozhovor s dramatikem a spisovatelem Milanem Uhdem

Foto archiv Milana Uhdeho.



Museli ho podplatit, dìdeèek nemìl
moc penìz, ale jeho kamarád byl movitý
podnikatel z Moravských Budìjovic, pan
Hromádka. Jsem pøesvìdèen, �e znalce
podplatil, ponìvad� maminka byla �i-
dovka na první pohled. Rasový specialis-
ta vydal posudek: tato osoba nevykazuje
�ádné �idovské rasové znaky. 

Proè ti rodièe o tom neøekli, kdy�
bylo po válce a tys byl dospìlý? 
I kdy� se tak stalo se svolením prarodi-
èù, a dokonce z jejich iniciativy, mamin-
ka ani tatínek se s tím zøejmì nikdy úpl-
nì nevyrovnali, tak�e mi to nedokázali
øíct. Nic bych jim nevyèítal, ale oni to
dr�eli pøede mnou v tajnosti. Mo�ná se
báli mého mladistvého fanatismu. Vím,
�e si dali slovo, �e se u� nikdy neocit-
nou mezi lidmi urèenými pro koncent-
rák nebo vìzení. Jejich rezistenci podle
mì znaènì oslabila nacistická okupace.
Kdy� v roce 1948 pøi�el puè, oba vstou-
pili do komunistické strany. Udr�eli si
tak svá zamìstnání, mùj otec se dokonce
stal finanèním prokurátorem, �éfem úøa-
du. Dostal za úkol vyhodit své kolegy
a kamarády, ètrnáct právníkù. Zdráhal
se. Stranické orgány mu daly na výbìr:
Nevyhodí� je? Tak pùjde� taky. Udìlal
to. Maminka ho zbo�òovala a øíkala:
Dobøe jsi udìlal, máme dìti. Kromì mì
byli tehdy v rodinì tøi dal�í sourozenci,
dva z nich pøed�kolního vìku.

Jak rodièe pro�ili padesátá léta?
Museli vstoupit i do místní organizace
a v roce 1952, pøi diskusi o procesech,
pronesla na�e sousedka domovnice na
schùzi pøíspìvek, jeho� pokleslou br-
nìn�tinu tatínek doma napodoboval:
�Sódruzi, já sem dycky øikala, �e �idák
nigdá nepude s dìlnikem.� Rodièùm do-
�lo, �e se dostali z de�tì pod okap. �e
z jednoho antisemitského re�imu pøe�li
do druhého a �e stranická pøíslu�nost,
která neochránila Slánského a jeho �i-
dovské druhy, neochrání ani je. Z toho
byli naprosto zhroucení a jejich rezi-
stence se definitivnì vytratila. Tatínek
byl prvorepublikový právník, vìdìl, �e
únor 1948 probìhl jako protiprávní po-
hrù�ka násilím a znárodnìní �e byla
kráde�, za kterou komunisté pùvodnì
slibovali posti�eným finanèní náhradu,
ale o politických otázkách se mnou ne-
diskutoval, proto�e jsem tehdy byl fana-
tický svazák. Jedinkrát se odvázal, kdy�
jsme oba poslouchali v rozhlase repor-
tá� z procesu se spolupachateli Slánské-

ho. Vystoupil tam syn jednoho z nich,
jeho jméno si teï nevybavuji�

To byl nejspí� syn Ludvíka Frejky To-
má�.
Prohlásil, �e je otøesen tím, co jeho otec
páchal, a �e se od toho distancuje
a schvaluje rozsudek smrti. A mùj tatí-
nek, který, jak øíkám, pøede mnou �etøil
svými utajenými politickými názory,
povídá su�e: Èekal jsem, �e se nabídne,
�e tátu sám obìsí. Ale hovor na to téma
nikdy nepokraèoval.

Ani v roce 1968?
Oba rodièe byli tehdy ze svého ústrojné-
ho pesimismu pøesvìdèeni, �e to dopad-
ne �patnì. Kdy� se brzy po srpnu zaèalo
v Brnì øíkat: Odskáèou to Sus a Uhde,
byla z toho maminka stra�nì ne�t�astná.
Vyprávìla mi, �e zastupuje pøi rozvodu
nìjakou paní, která si namluvila místního
komunistického funkcionáøe avansující-
ho do Prahy a provdá se za nìho, jakmile
se i on rozvede. Maminka se mi nakonec
svìøila, �e tu paní po�ádala, at�se svého
soudruha nastávajícího zeptá, jakou mám
coby spisovatel perspektivu. Jeho odpo-
vìï prý znìla: Ten? S tím je konec. �il
za dìlnické peníze, ale psal proti dìlní-
kùm. Tu formulaci si pamatuji doslova.
U� si ani ne�krtne, a krom toho je to �id.
Maminka dodala, �e tu paní uprosila, at�
mi s ním vyjedná schùzku, mù�u prý za
ním pøijít do bytu. Povídám: A co mu
budu vykládat? � Øekne�, �e jsi pro soci-
alismus. � To neøeknu, já na to, ponìvad�
jsem tehdy u� pevnì vìdìl, �e pro socia-
lismus nejsem. � Tak mu aspoò øekne�,
�e nejsi �id. Mù�e� mu ukázat urèité do-
klady. Povídám: Nepùjdu za ním. Je to
zloèinec. Ale ty doklady by mì zajímaly.
Jen�e maminka zmínku o nich zamluvila.
Kdy� prý se odmítám zachránit, k nièe-
mu mi nebudou.

Nakolik se postavy hry Zázrak v èer-
ném domì li�í od svých historických
pøedloh? 
Nìkteøí pøíbuzní se na mì kvùli údaj-
ným pøedlohám èerpaným z rodiny hod-
nì hnìvali. Ale jde o model zásadnì pøe-
kreslený. Mùj mlad�í bratr se nerozvedl,
byl vìrný man�el, mìl tøi dìti, netrpìl
problémy s alkoholem. Tatínek byl ne-
mluva, manuálnì neobyèejnì �ikovný,
dùm udr�oval v péèi, nebyl hádavý, ne-
dìlal scény, po srpnu byl vylouèen z ko-
munistické strany, aè pùvodnì byl navr-
�en pouze k vy�krtnutí.

Z jakého dùvodu? Mezi vylouèením
a vy�krtnutím byl velký rozdíl, asi
jako mezi oèistcem a peklem. 
Oficiální odùvodnìní znìlo, �e z nej-
star�ího syna vychoval nepøítele socia-
lismu. Byl hrdý, neodvolal se a byl oka-
m�itì odeslán do dùchodu. Ale starý
strach v nìm pøe�il. Oèekával, �e v brz-
ké budoucnosti pøijdu v rámci politické-
ho procesu o ve�kerý majetek.

Zapracovaly u nìj vzpomínky na pa-
desátá léta�
Pøesnì, i kdy� tehdy pùsobil jako civilní
soudce a k trestnímu soudu nastoupit
zásadnì odmítl. Poprosil mì, abych se
zøekl dìdictví po mamince � zemøela
v roce 1978 na rakovinu. Prý by souèás-
tí rozsudku nade mnou bylo i propadnu-
tí mého zdìdìného podílu na rodném
domì. �el jsem to k notáøovi podepsat.
Vìdìli to pouze èlenové rodiny, notáø
a dva soudní úøedníci. Mohli to dát nì-
komu k lep�ímu. Zkrátka mi pøi jednom
výslechu estébáci øekli: V�dyt�za váma
nikdo nestojí, vlastní otec vás vydìdil!

To tì chtìli deptat.
U� se tím nechci zabývat, at�jim to øekl,
kdo chtìl. Je to pryè. Ale dobrá kamarád-
ka psycholo�ka mi pøipomnìla, �e vztah
k otci øe�í mladí mu�i do ètyøiadvaceti
pìtadvaceti let. Dodala: Nevykládej, �e
jsi to v pìtapadesáti nebo �edesáti poøád
pøe�vykoval. To je literatura, papír.

Franz Kafka zemøel pomìrnì mlád,
ale bylo to v nìm jako v koze lùj a� do
konce. 
A já to skuteènì v sobì pøe�vykoval.
Uva�oval jsem jako amatérský detektiv
per analogiam. Kdy� jsem podepsal
Chartu, vìdìl jsem, �e mì èeká domov-
ní prohlídka. I vzal jsem své hry psané
na cizí jméno, svázal je do úhledného
balíèku a zanesl do Králova Pole k rodi-
èùm. Otci jsem øekl, �e nejde o politické
texty, ale divadelní, jen�e je nechci mít
doma. Souhlasil bez výhrad. Za týden
jsem pøi�el na náv�tìvu, maminka u�
byla nemocná, le�ela: Chlapèe, prosím
tì, ty sis u nás uskladnil protistátní letá-
ky. Tatínek je z toho zdrcený, celé noci
nespí. U� jsme mìli v �ivotì tolik trápe-
ní. Prosím tì, odnes si to. Ale tatínkovi
neøíkej, �e jsem o tom s tebou mluvila.
Tebe samotného to napadlo. � Kdy�
jsem tatínka o ty texty po�ádal, odpovì-
dìl: Proè? 

(pokraèování na str. 12)
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Ve støedu 6. listopadu byla zahájena ji�
druhá výstava Roberta Guttmanna v gale-
rii �idovského muzea, která nese jméno
tohoto umìlce. Kdy� galerie pøed témìø
20 lety vznikala, zvolili jsme jeho jméno
do jejího názvu bez velkých pochyb � sot-
va jiný domácí umìlec se hlásil k �idovství
a sionismu s takovou otevøeností, sotva
která díla jsou tak neza-
mìnitelnì originální
a nesou nepochybnou
stopu �idovského umìní
ne� právì ta Guttman-
nova � at�ji� jde o námìt
nebo zdánlivì neumìlé,
ale neobyèejnì pùsobivé
provedení. Robert Gutt-
mann je také více ne�
kterýkoli jiný �idovský
umìlec spjat s Prahou,
kde vìt�inu svého �ivota
�il a pùsobil, a� se stal
její témìø neodmyslitel-
nou souèástí. Byl ostat-
nì znám i v dal�ích mìs-
tech republiky stejnì
jako v mnoha èeských a slovenských láz-
ních, kde v�ude pobýval a nacházel své
pøíznivce. Výstava Pra�ský poutník Ro-
bert Guttmann bude otevøena ve stejno-
jmenné galerii do 23. srpna 2020.

PODOBIZNY OD �KOLEGÙ�
Souèasná výstava v�ak není pouze reprí-
zou té pøedchozí � ve vìt�ím poètu jsou
zde poprvé vystaveny Guttmannovy po-
dobizny a karikatury od jeho �kolegù�
z nejrùznìj�ích míst republiky od Karlo-
vých Varù a Liberce a� po Ko�ice a U�ho-
rod. Byli to vìt�inou také naivisté, ne�ko-
lení amatéøi a sváteèní malíøi. Vítali

náv�tìvu �mistra z Prahy� a kreslili ho
v nìjaké restauraci nebo kavárnì pøi spo-
leèné zábavì, kde se Guttmann cítil asi

nejlépe. Aèkoli jde vìt�inou jen o rychlé
skici tu�kou èi uhlem, èasto se jim podaøi-
lo zachytit �ivý výraz �mistra� s doutní-
kem nebo vir�inkem, v dobrém rozmaru
pøedná�ejícího o svých cestách, výjimeè-
nì zpívajícího, jindy zase kreslícího sou-
støedìnì u stolu do svého deníku. Jejich
postøehy nám o�ivují jindy pøísnou �mist-

rovu� tváø ve �t�astných
chvílích mezi pøáteli po
dlouhé a únavné cestì.
Tito umìlci nejspí�e
Guttmanna upøímnì ob-
divovali, nebot� dobøe
vìdìli, jak nesnadné je
�ivit se umìním a kolik
musí umìlec své múze
obìtovat. Vìt�inou jsou
anonymní, najdou se
mezi nimi ale i známìj�í
jména jako brnìnský
Jaro Procházka, pra�ský
Jan Prouza, Kamil Zve-
lebil èi Jo�ka Herzo-
gová, ko�ický Arno�t
Friedmann nebo u�ho-

rodský Erdeny. Jeden èas Guttmann do-
konce sedával jako model i v øezbáøské
dílnì na pra�ské akademii, kde se studenti
sna�ili zachytit jeho jedineènou tváø a po-
stavu v døevoøezbách a modelech. 

Souèástí jeho èetných portrétù jsou
ov�em i jeho vlastní podobizny èi �auto-
karikatury�, které potvrzují identitu umìl-
ce a zdají se pøiná�et jakési sdìlení. Obvy-
kle doprovázejí písemné blahopøání nebo
pozdrav k narozeninám èi podìkování za
prokázanou laskavost. Zastupují tak jako-
by samotného pisatele, který pøichází
osobnì popøát pøíteli nebo dobrodinci.
Jeho pøímo z obrazu upøený, a� magicky
pùsobící pohled jako by zdùrazòoval
upøímnost pøání. Vlastní podobizny a kari-
katury vytváøel èasto, to ale není u umìlcù
nic neobvyklého. Kreslil je od mládí na
pohlednice, které prodával na svých
cestách � snad to byl zpùsob, jak s jistou
ironií a nadhledem reagoval na zájem, kte-
rý jeho zjev v�ude vzbuzoval. Vìt�inou je
to pouze jeho výrazná tváø a pøímý po-
hled, pro pøíznivce umìní nìkdy doplnìný
paletou, atributem své profese, na které si
tolik zakládal. 

Na jeho nejznámìj�ím obraze, Auto-
portrétu s kyticí, je blahopøání samot-
ným námìtem � jako by spìchal s náruèí

plnou kvìtin pøímo k nìjakému oslaven-
ci. Jindy se namaloval se zachmuøenou
tváøí v roli Hamleta s Yorikovou lebkou
v ruce � ve své oblíbené masce z puri-
mových bálù v Lucernì nebo Rokoku,
která dobøe vystihuje vá�nou stránku
jeho úvah nad �ivotem. Z èetných obra-
zù, jejich� souèástí byla celá jeho posta-
va, se zachoval pouze jediný � Autopor-
trét na kvìtinovém trhu u stánku Anny
Vítkové, která ho po léta zásobovala èer-
stvými kvìtinami a její� pìkný portrét jí
kdysi z vdìènosti nakreslil. Je zde za-
chycen ve svém modrém sametovém
saku a bílých námoønických kalhotách,
s proslulou velkou zelenou ma�lí pod
bradou, pichlavým pohledem a zrzavým
mu�ketýrským knírem. Podobnì klidný
nebo �t�astný výraz mìl jen na nedocho-
vaném obraze se svojí nevìstou z roku
1925. Jeho pozadí tvoøilo celé pole roz-
kvetlých a pestrobarevných kvìtin, za-
tímco oba oslavenci byli obleèení pouze
v bílém (ke svatbì v�ak pro Mistrovu za-
neprázdnìnost nakonec nedo�lo). 

CESTOVNÍ DENÍKY
Dal�í novinkou na souèasné výstavì je
projekce nìkterých stránek a fotografií
z dochovaných Guttmannových cestov-

ních deníkù a pamìtních alb, které pro je-
jich �patný stav nelze vìt�inou vystavit.
Díky digitálnímu zpracování je nyní mo�-
no ukázat i vnitøky Guttmannových se�itù,
které dosud nebyly pøedstaveny veøejnosti.
Fotografie nám pøibli�ují malíøovu podobu
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PRA�SKÝ UMÌLEC A �SVÌTO�LAP� 
Druhá výstava Roberta Guttmanna v galerii �idovského muzea

Jo�ka Herzogová: Portrét Roberta Gutt-
manna, kolem 1935. © �idovské muzeum
v Praze.

Autoportrét Roberta Guttmanna s nevìstou, 1925. 
© �MP.

Robert Guttmann pøed dálkovým pochodem do cizi-
ny, fotografie, 1925. © �MP.
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na jeho cestách v rùzných dobách a situa-
cích. Proto�e Pra�ané jeho vyprávìním

o �závratných� pì�ích túrách a nev�edních
zá�itcích pøíli� nevìøili, vedl si od roku
1903 o svých cestách zvlá�tní deníky, do
nich� sbíral vlastní fotografie a kresby, au-
togramy známých osobností, pohlednice,
razítka a vstupenky z akcí �idovských
spolkù a hlavnì potvrzení od mìstských
úøadù z míst, kam a� na svých poutích do-
razil. Mnohé z jeho deníkù se v�ak ztratily,
jiné vytvoøil zøejmì a� po návratu z cest
nebo u pøíle�itosti svých prvních výstav
(v letech 1928, 1930).

Nepoèítáme-li Guttmannovu fotografii
jako pìtiletého dítìte na klínì otce v Su�ici,
pak jeho nejstar�í dochovaný snímek po-
chází z doby návratu ze 6. sionistického
kongresu v Basileji (1903) a dal�í z cesty
na 8. sionistický kongres v Haagu (1907).
Mnoho jeho fotografií pochází z poèátku
dvacátých let, kdy èasto nav�tìvoval pra�-
ské plesy, reduty a bály v Lucernì, Rokoku
a Hotelu Palace nebo zábavy jako �Mizzi
und Moritz Abend� na Plodinové burze.
Je�tì bohat�í je dokumentace letních cest
po Èechách, Moravì a Slovensku, kdy bý-
val hostem sionistických organizací v Brnì,
Moravské Ostravì, Prostìjovì nebo Brati-
slavì, nebo nacházel útoèi�tì u svých �me-
cená�ù�, jako byl napø. náchodský sbìratel
Leo Strass nebo øeditel Východoslovenské-
ho muzea v Ko�icích Dr. Josef Polák. Snad
nejvíce Guttmannových fotografií pochází

z lázní � z Mariánských Lázní, Topolèan,
Trenèianských Teplic nebo Pie�t�an. Do lá-
zeòského poklidu pøiná�el svým zjevem ví-
tané o�ivení a ka�dý se s ním na promená-
dì rád nechával vyfotografovat, aby mìl
doma co vyprávìt.

Guttmannovy fotografie z cest nebo
z pra�ských oslav jsou snad nejlep�í doku-
mentací jeho �ivota. Svým zjevem, obleèe-
ním a chováním vytvoøil postavu natolik
dùstojnou, �e vzbuzoval obecný zájem
a pozornost. Zatímco v dìtství se mu spolu-
�áci na venkovì posmívali, jako dospìlý
v Praze a jiných mìstech vzbuzoval spí�e
zvìdavost. A lidé se k nìmu chovali vìt�i-
nou uctivì a s respektem. Protestoval roz-
hodnì, kdy� byl oznaèován za pra�skou
figurku, jako byli napø. básník �baron
Kraus� z Mìstských sadù nebo známý
�norer Ha�ile, obèanským jménem Jakub
Weiss, èi Karel Kohn, zvaný Dr. Nosarius
z Prahy, které ostatnì dobøe znal a také je
portrétoval. Zakládal si na svých titulech
�akademický malíø� nebo �výtvarný umì-
lec�, jindy ho pro jeho originální my�lenky
novináøi oslovovali �pane profesore�.
V Praze byl nakonec ve své spoleènosti
velmi uznávaný, zatímco nìkteré èlánky
v novinách jej ukazují spí�e v dobromyslnì
komickém svìtle. Sám sebe a své ideály
bral ale velmi vá�nì, po Václavském ná-

mìstí a Pøíkopech kráèíval v�dy hrdì vzpøí-
mený, ani� bral na vìdomí zvìdavce, které
jeho zjev pøilákal.

Cestovní deníky z významnìj�ích poutí
do ciziny zdobil vlastními i cizími kresbami,
k bohatì ilustrovaným patøí zvlá�tì se�it
z cesty do Vídnì na oslavu zalo�ení Hebrej-
ské univerzity v Jeruzalémì (1925) nebo de-
ník z náv�tìvy Bruselu, Antverp a Paøí�e
v létì 1931. Bohatými pøípisy a kresbami
zdobil také pamìtní alba, která vytvoøil napø.
k 10. výroèí vzniku Èeskoslovenské republi-
ky (1928) nebo pozdìji k 80. narozeninám
prezidenta T. G. Masaryka (1930). Od roku
1925 se také ka�doroènì dával fotografovat
s vìncem pøed pì�í poutí do Lán ke hrobu
Charlotty a Herberta Masarykových a také si
o tìchto cestách vedl deník. 

GUTTMANN A UMÌNÍ 
Stejnì jako je nesnadné postihnout v�echny
stránky Guttmannovy osobnosti, není snad-
né charakterizovat ani jeho obrazy. Jsou ne-
konvenèní, nezaøaditelné, a proto znepoko-
jující. Guttmann sám se oznaèoval za
�stoupence moderny, ale s nuancí k realis-
mu, ano akurátnosti�. V umìní odmítal po-
�adavek reprodukce a hájil své právo na
vlastní tvùrèí projev. Stejnì hájil i právo na
vlastní názor a zpùsob �ivota: �Byl jsem
v�dycky samorost a nechtìl jsem uznávat
autority a nechat se nìkým ovlivòovat, byl
jsem odjak�iva stále na celé èáøe opozièník.� 

Podle pra�ského psychiatra Arthura Hel-
lera vykazuje Guttmanno-
va tvorba svou plo�ností
a lineárností, disociací pro-
storu a tvaru, deformacemi
figurálních motivù a bizar-
ností výrazu pøíbuzné rysy
s tvorbou schizofrenikù,
ale také s kresbami dìtí,
primitivù nebo moder-
ních malíøù (nìkteré nám
pøipomenou obrazy Os-
kara Kokoschky nebo
E. L. Kirchnera). Zdánlivì
se vymykají jakémukoli
stylu a nìkdy pùsobí spí�e
jako pestrá rùznobarevná
mozaika nebo barbarský
ornament. Právì to ale
mají spoleèné s moderním
umìním, které usiluje spí-
�e o poru�ování pravidel
zobrazení a o autentický
výraz ne� o napodobování
vnìj�í skuteènosti. Ke své
tvorbì se nejlépe vyjádøil
sám: �Jsem absolutnì ne-

závislý a �t�astný, �e jsem unikl �kolnímu
mistrování, �e se mohu svobodnì vy�ít
a vyzuøit!�                (pokraèování na str. 16)

Robert Guttmann cestou na 8. sionistický kongres
v Haagu, pohlednice, 10. srpna 1907. © �idovské mu-
zeum v Praze.

Malá houslistka (Rodinný koncert), olej na lepence, 1938. © �MP.



V knize Tata a jeho syn, vydané v nakla-
datelství Sefer v roce 2012 se ètenáøi
dozvìdìli mnohé z tajemství brnìnské
rodiny Goldflamù. Rozmarná, melan-
cholická, fantaskní a vtipná vyprávìní
o tom, co se v rodinì kdy stalo (i nesta-
lo), se setkala s velkým ètenáøským
ohlasem. Proto jistì ledaskoho potì�í,
�e autor pí�e na toté� téma dal�í knihu.
Téma je prakticky stejné, ale je vyprá-
vìno z jiného úhlu pohledu. V Tatovi je
logicky ústøední postavou a bodem pøís-
ný patriarchálnì vládnoucí otec. Zatím
pracovní název druhého souboru Mamin-
èiny historie a jiné povídaèky napovídá,
s kým vede tentokrát autor svùj nikdy ne-
konèící dialog na téma dìtství. Toho
dìtství, které èlovìka doprovází, at�se
mu to líbí nebo ne, po celý �ivot. Autor
na knize je�tì pracuje. Oti�tìné pøíbìhy
Doma a Pohoda celou knihu uvádìjí.

DOMA
Babièka mì volala v�dycky, kdy� potøe-
bovala nìco napsat èesky. Tak napøíklad
pøes �idovskou nábo�enskou obec bylo
mo�no objednat ko�er maso. A to byla pa-
desátá léta, èili v dobì tuhého dohledu
a nepøíznì vùèi �idùm. Nicménì si èlovìk
mohl na adrese Praha 1, Petrská 4, rituální
výsek masa, objednat �ádané. A taky to
v�dycky v poøádku do�lo. Teï u� se nepa-
matuju, jaké maso to bylo. Tak samozøej-
mì pøedev�ím ne vepøové. Nejspí� hovìzí,
mo�ná to mohlo být i nìjaké to kuøe, nebo
dokonce husa. To já u� si nepamatuju, ale
psal jsem tam jménem babièky a pøíslu�né
maso objednával. Ponìvad� se mi to na
stará kolena plete, tak s tím hovìzím to tak
nepochybnì bylo, ale jinak se moje pamìt�
chýlí k tomu, �e jsme v Brnì na Zelném
trhu to kuøe nebo husu, nìkdy i holoubata,
je�tì �ivé, koupili a donesli na�emu kanto-
rovi, panu Neufeldovi, ten tu drùbe� ritu-
álnì podøízl a mohli jsme si to odnést
domù a zpracovat.

To ov�em bylo u� dost dlouho po válce. 
Aèkoli se u nás jedlo a vaøilo ko�er, se

mnou byly v�dycky potí�e. Hovìzí nebo
telecí maso bylo prorostlé, �ilkované,
kuøecí stehna mìla úponky, já jsem to
jíst nechtìl, dìlalo se mi z toho zle, na-
valovalo se mi. Vyvádìl jsem scény, �e
to nebudu jíst a �e to pøece nikdy nejím
a ani to nemám rád. Ov�em ten vývar
byl delikátní, maminka a babièka dìlaly

domácí nudle, na kousek chleba vyklo-
pily a posolily pochoutku, morkové kos-
ti. Zato já jsem ty nenávidìné kli�ky vy-
bíral a tajnì podstrèil v�dycky nìkomu
do jeho polévky. Bìda, kdy� si toho
v�imla babièka. Zaúpìla, zatnula nehty
do tváøí a naøíkavì volala, stì�ovala si
Bohu, �e ten hoch nechce jíst a s nejvìt-
�í pravdìpodobností co nejdøív zemøe
hladem a vyèerpáním, kdy� se tedy ne-
chce poøádnì a vý�ivnì stravovat. Není

divu, ono bylo pøece jenom nedlouho po
válce, kdy nebyl dostatek vùbec �ádné-
ho jídla, a tak panoval strach z podvý�i-
vy a ztráty sil. Babièka táhla nehty dolù
po vrásèitých tváøích, na kterých pak
zùstávaly rýhy, a trvalo dosti dlouho,
ne� opìt zmizely. Ona si toti� babièka
myslela, �e kdy� nechci dost jíst, �e to
pøichází trest z nebes a ta trestaná osoba
je nebo má být ona sama za svoje stra�-
livé høíchy. Obrátila tváø k nebesùm
a naøíkavì volala: �Bo�íèku mùj, co
jsem to jen udìlala, �e mì tak trestá�
a ten ho�íèek nechce jíst!? Potrestej rad-
�i mì, nech mì zemøít, at�vzplane ná�
dùm, já zajdu v mukách a ne�tìstí nás
postihne a my v�ichni zhyneme!�

Moje maminka zvolila jiný pøístup.
Vaøila a pekla jídla, proti kterým jsem já
nemìl námitky. Napøíklad barches, ta-
kový polosladký bochník posypaný má-
kem, køupavé slané placky sypané ci-
bulkou a také mákem, které jsem mazal
máslem a zapíjel bílou meltou z cikorky,
pirohy, ta�tièky z tìsta, plnìné slaným

tvarohem s pomaèkanými bramborami
a sma�enou cibulkou, v�echno to øádnì
promíseno a uvaøeno ve slané vodì. Po-
tom ov�em slít, procedit, pirohy polít
máslem, opìt se sma�enou cibulkou.
Pokud nìkteré zùstaly do druhého dne,
mohly se osmahnout na pánvi a to to
bylo je�tì lep�í. Taky se ty pirohy mohly
naplnit kysaným zelím s cibulkou, rov-
nì� v�e osmahnuto. I jiné pochoutky
byly, napøíklad peèené køupavé husí
krky nebo slezina, to v�e plnìno mou-
kou. Pak samozøejmì sladkosti, rùzné
buchty s tvarohem a hrozinkami, bábov-
ka a podobné chut�ovky. A na kachlo-
vých kamnech, kde se je�tì topilo døe-
vem nebo uhlím, stála plechová konvice
se silným ruským èajem, který se prù-
bì�nì doléval horkou vodou. 

Maminka na otcùv pøíkaz dbala na to,
aby byl v�ude poøádek. Okraje kobercù
byly kryty lnìnými pruhovanými bì-
houny a v�echno mìlo své místo. Postel
v lo�nici byla ustlána, pøes peøiny byl
polo�en zlatý dama�kový pøehoz se
skládanými faldy a uprostøed trùnila
porcelánová sleèna s rukama v graciéz-
ním gestu a porcelánový vr�ek tìla po-
kraèoval v �iroké nadýchané sukni.
V domì byly nejdùle�itìj�í dva pokoje.
Otcùv takzvaný pánský pokoj, kde bylo
ulo�eno jeho �atstvo, obleky, které si
nechával �ít, ko�ile a vázanky, svetry,
èili vesty na zapínání, k�andy, èili �le,
potom ov�em kryty na boty � kama�e,
v�echno muselo být v nejlep�ím poøád-
ku, peèlivì ulo�eno. Ov�em také cen-
nosti, napøíklad støíbrné nebo zlaté man-
�etové knoflíèky, spony na vázanky,
zlaté kapesní hodinky po dìdeèkovi,
mince s portrétem Franti�ka Josefa
a dal�í cennosti, rozlo�ené rùznì ve
skøíni, tu pod prádlem nebo mezi rùz-
ným �atstvem. Také tam byl jeho psací
stùl, kde byly rùzné dokumenty a který
nyní patøí mnì a u kterého hospodaøím.

Pak tu byl ov�em takzvaný pokoj pa-
rádní, èili obývací. Ani tam se nechodi-
lo, byl tam vlastnì vstup zakázán, ponì-
vad� tu byly té� cennosti rùzného druhu,
od skuteènì hodnotných a� po bezcenné
tretky. Jinak jsme tam mohli vstoupit
jen na svátky, at� u� �idovské nebo na
Vánoce, pøípadnì jiné rodinné oslavy.
To se ov�em prostøel parádní ubrus, kte-
rý otec dovezl z cest, nejspí� z Albánie,
nebo snad dokonce z Èíny. Ubrus byl
v�ak nejspí� turecký, ka�dopádnì orien-
tálního typu s arabským nápisem. Jedlo
se takzvaným støíbrným pøíborem, vel-
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mi masivním, ve skuteènosti v�ak to
støíbro byla alpaka. Talíøe byly s mod-
rým mí�eòským vzorem, jak se u nás øí-
kávalo, a tak to mo�ná i bylo.

Jinak ov�em u nás panovala pøísnost
a a� vojenská kázeò. První byla vzhùru
maminka, to bylo tak kolem �esté. Chy-
stala otci kastrùlky s obìdem, ponìvad�
on sám trval na stravì domácí. Sotva ho
vypravila do kanceláøe, budila mì a pe-
èovala o to, abych také dostal s sebou
svaèinu, umyl se, co mo�ná pìknì oblé-
kl, nasnídal a vyrazil do �koly, která
byla jen nìjakou minutku od nás. Pak u�
se maminka vìnovala domácnosti. To
znamenalo v�ude vyluxovat, utøít prach,
ustlat a na ten zlatý dama�kový pøehoz
na posteli posadit tu porcelánovou sleè-
nu a sukýnku pìknì rozestøít kolem ní.
Tady v�ude hrozilo nebezpeèí, ponì-
vad� po návratu z práce si minimálnì
jednou týdnì otec navlékl bílé rukaviè-
ky, pro�el celou domácnost a bìda, na-
�el-li nìkde prach, který by na tìch ru-
kavièkách ulpìl. To se potom posadil ke
stolu, pra�til do nìho pìstí a zakøièel:
�Bude krach! Udìlám krach!�

V�ichni jsme se tøásli a obávali se toho
hrozícího krachu, i kdy� vlastnì nikdo ne-
vìdìl, jak asi takový krach vypadá. Já sám,
jako malý hoch, jsem si to pøedstavoval

tak, �e poté, co ten krach nastane, masivní
stùl se rozpadne, zùstane jen svrchní des-
ka, tì�ké nohy, vlastnì takové trosky. Zá-
roveò se zaène hroutit i ostatní nábytek, tu
a tam vypadne ze zdi kus omítky, vzápìtí
i nìjaká ta cihla, a aèkoli jsme bydleli
v normálním rodinném domku, byl to kon-
fiskát po nìmecké rodinì, v mé pøedstavì
se zaèalo hroutit i pomyslné sloupoví, pøi-
pomínající øecké nebo øímské stavby. Sebe
jsem si pøedstavoval pokrytého stavebním
prachem, jeho� souvislá vrstva byla tu

a tam brázdìna krví, proto�e jinak nebylo
mo�no. I v�echno kolem bylo pokryto tím
prachem. To v�echno by pak zaèaly vysá-
vat maminka a babièka pøedváleèným vy-
savaèem znaèky Elektrolux a následnì otí-
rat hadrem a omývat i vodou, bylo-li by to
potøeba. Nakonec pak i le�tit le�tidlem na
nábytek jantarové barvy. Ne� se v�echno
uvedlo do pùvodního stavu, nìjakou tu ho-
dinku to nepochybnì trvalo. Maminka
i babièka, tváøe pokryty bílo�edým pra-
chem, tak�e vypadaly dosti nevalnì, mìly
v tomto popra�ku slzami prohlodané po-
tùèky, proto�e pøece jen jejich pláè v pod-
statì neustával, respektive v�dy èas od
èasu si slané praménky prorá�ely usaze-
ným prachem cestu. Vypadalo to jako mas-
ka, která se na jejích tváøích vytvoøila po
nìjaké pøírodní katastrofì, napøíklad ze-
mìtøesení nebo výbuchu sopky.

Kdy� bylo v�e zahlazeno, otec obì
dvì povolal ke stolu a kázal jim used-
nout, aby jim pøednesl pomyslné kázání,
èili �èetl levity�, jak se øíkávalo v litera-
tuøe. Pøísným hlasem pronesl:

�No, tak co se mnì øekne?�
Obì mlèely. Otec pokraèoval ve svém

kázání. Babièku v podstatì ignoroval,
zato maminku nijak ne�etøil. Zvlá�tì si
vzal na pa�kál její, jak zdùrazòoval, �pat-
né, a� marnotratné hospodaøení. Nesmím

tady zapomenout, �e byla
padesátá léta, pøíjmy byly
nebohé a otec i tak �etøil
na v�em, hlavnì na výda-
jích na domácnost. Ma-
minka si s pláèem naøíka-
la, �e jí otec oddìluje
peníze na ka�dý den
zvlá�t�, pìtadvacet korun.
To bylo ov�em i tak
málo! Otec se tváøil jako
baron Rothschild, který ji
dennì zasypává vodopá-
dem zlatých mincí a jí ani
to nestaèí a �ádá ka�dý
den poøád víc a víc. A to
on je�tì �iví nejen ma-

minku, která nechodí do práce, jako svou
�enu, samozøejmì mì, ale navíc taky ba-
bièku, maminèinu maminku, která k nám
do Brna pøijela té�, a to je�tì s tetou, ma-
minèinou sestrou a s mou nevlastní sest-
rou, sirotkem, at�se vzala, kde se vzala,
zkrátka bydlela víceménì u nás � a on nás
v�echny musí �ivit, �atit a v podstatì i vy-
chovávat k civilizovaným zpùsobùm
a kdovíco je�tì. Pøitom kromì tety a ob-
èas i nevlastní sestry, bydlíme v�ichni
u nás, na domácnost v podstatì ty �eny

nepøispívají, nechávají se vydr�ovat jím,
který má dokonce vysokou �kolu, titul in-
�enýra, je plnì gramotný a ony jsou oby-
èejné negramotné �idovky z východu,
�ádný jazyk poøádnì neznají, kromì jidi�,
a to není ani plnohodnotný jazyk. A vùbec
mu dìlají jen ostudu. Tak pravil otec.

On sám døe od rána do veèera v podni-
ku, má co dìlat, aby nás v�echny u�ivil.
Takto mluvil a mluvil, vyèítal jim jejich
závislost na nìm a malou, nepostaèující
iniciativu, snahu a nepoøádnost a vùbec
v�echno, èím by mohly pøispìt k chodu
domácnosti, co� ony neèiní, nebo pokud,
tak neochotnì a zcela nedostateènì. 

Tím dohnal maminku k pláèi, nevìdìla,
co mu na to má øíct, co odpovìdìt. Sedìla
a plakala, já jsem ji hladil po baculaté
ruce, objal jsem ji a pøitulil se k ní.

POHODA
Vlastnì jsme byli, oba dva, ona i já, ba
i babièka, pokud bydlela u nás, nejrad�i,
kdy� nebyl otec doma. To bylo jednak pøes
den, otec se vracel z práce k �esté hodinì,
nìkdy tro�ku døív. Zazvonil a já jsem mu-
sel èekat u dveøí, otevøel jsem mu dveøe,
pozdravil jsem uctivì �rukulíbám�, on se
posadil na lavici v malé pøedsíòce, já jsem
k nìmu poklekl, rozvázal jsem mu tkaniè-
ky u bot a polobotky jsem mu sundal. Pak
jsem mu navlékl na ka�dou nohu pantofle,
pomohl obléct domácí kabátek lemovaný
lesklým rypsem, on mi nastavil jednu, pak
druhou tváø, na nì� jsem mu byl povinen
vtisknout po polibku, postupnì na obì tvá-
øe. V pøedsíni u� èekala v pozoru mamin-
ka, tam zase dostala pusu ona a otec se
odebral do pokoje, do jídelny, kde jsme
vlastnì v podstatì �ili, tam se usadil u stolu
a oèekával, a� mu bude servírována teplá
veèeøe, samozøejmì tedy vlastnì druhý
obìd, èili polévka, a druhé, hlavní jídlo,
ov�em�e jiné, ne� to, co si ráno bral v kast-
rùlcích do práce. Pøitom si rozlo�il noviny
a podrobnì je od zaèátku do konce pøeèetl.
Pøitom mlèel, k domácí politice se nevy-
jadøoval, sledoval jen, co se dìje v Rakous-
ku, kde se narodil, nanejvý� kriticky zmínil
nìkoho z práce, kdo se nezachoval podle
jeho gusta, nebo citoval pøípad, kdy se mu
dìla nìjaká nespravedlnost, nebyl � takøí-
kajíc � tu a tam, docenìn. 

Otec èasto jezdíval na slu�ební cesty.
Byl oceòován jako pøední odborník, vy-
nálezce, a tak ho obèas vyslali na slu-
�ební cestu, aby posoudil, co se pøihodi-
lo, pøípadnì navrhl nápravu nìjaké
vady. Tu pak odcestoval na krat�í nebo
del�í èas do tehdy spøátelených zemí,
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Nìmecké demokratické republiky, So-
vìtského svazu, do Bulharska, Maïar-
ska, do Polska, jednou ho vyslali dokon-
ce do Èíny, kde údajnì kráèel s tamním
ministrem energetiky po èerveném bì-
hounu jako hvìzda na nìjakém filmo-
vém festivalu a byla mu projevována
mimoøádná úcta. Jeho poslední cesta
dokonce vedla do Indie, kde ho postihl
ischias a tu ho poslali zpátky v invalid-
ním vozíku s koleèky, a ponìvad� u�
pøesáhl dùchodový vìk, pøestali ho posí-
lat na cesty docela a ode�el do dùchodu.

Dokud v�ak jezdil, bylo nám doma
dobøe. Kromì toho, �e v cizinì obèas
navazoval vztahy s �enami a vozil si
rùzné dary, které vystavil do svých oblí-
bených vitrínek, nebo módní doplòky,
které si poøídil nebo obdr�el od svých
ctitelek � støíbrné man�etové knoflíèky,

vázanky, hedvábné pono�ky, èepici
s k�iltem z nìjaké rumunské houby
a podobnì. Taky jsem obèas nìco do-
stal, i kdy� mi to k nièemu nebylo. Nej-
víc jsem se tì�il na krásnou ko�enou
bundu leteckého typu, kterou mi pøivezl
z Èíny a která byla na chlapce tak o dva,
tøi roky mlad�ího. Taky se pamatuju, �e
jednou dovezl mamince z Èíny pìt nebo
�est leopardích ko�e�in, které v�ak pro-
dal známému brnìnskému opernímu
pìvci pro man�elku na ko�ich. Tak nás
sice v�echny obèas poèastoval rùznými
dary, které snad nikomu nikdy nesedìly,
také je v�ak proto vìt�inou prodal a u�í-
val si je pak nìkdo cizí z jiných rodin.
Èili ne�lo v podstatì o to, �e nám tak-
zvanì pøivezl nìjaké dary, ale o to, �e
nebýval doma, tu krat�í, tu zas del�í èas.

Kdy� ale doma byl, v�echno øídil, èetl
noviny, sledoval se zaujetím a nad�ením
rakouský rozhlas a televizi, at�u� zprávy,
politické debaty, zábavné poøady, ope-
retky a v�echno, co tam bylo k vidìní

a sly�ení. Tak jsem já dostal �anci uèit
se nìmèinì, i to mi nakonec bylo k u�it-
ku a touto cestou jsem se prakticky nau-
èil nìmecky.

Kdy� v�ak odcestoval na pár dní, ulo-
�ili jsme se veèer v�ichni v jídelnì, kam
jsme snesli matrace a lo�ní prádlo, kde
jsme i spávali a a� do pozdních noèních
hodin sledovali velezajímavé poøady na
na�í, èeské televizi.

Napøíklad jsem se uvelebil vedle ma-
minky a díval jsem se na legendární ví-
tìzné ta�ení sourozencù Romanových,
mistrù svìta v krasobruslení. Vidìl jsem
také vítìze olympijských her, nebo snad
mistrovství svìta, v pøeskoku, na�eho
Pøemysla Krbce, k èemu� jsem si pocti-
vì vedl tabulku s body. I legendární Ko-
meta se svým slavným trenérem Bouz-
kem a øadou mistrovských titulù se

slavnými hráèi, Pantùè-
kem, Dandou, Bubní-
kem, Nadrchalem a dal-
�ími. Tetelili jsme se
nad�ením pøi ka�dé vý-
høe a fandili a� do
umdlení. Kdy� se otec
mìl zase objevit doma,
vrátilo se v�echno zpìt
na své místo a my jsme
putovali v�ichni do
svých pelechù. Ale ty
chvíle bez otce, které
jsme trávili pospolu, za-

tímco on na nás vydìlá-
val, tam teprve jsme se

cítili jako bì�ná obyèejná rodina, beze
strachu, ba, a� radostnì a svobodnì
v bezhranièném èase. I maminka bývala
veselá a vypadalo to, �e je v dobrém
rozmaru. Tak èas plynul poklidnì a beze
strachu a bez nebezpeèí.

Jinak já vlastnì nemù�u øíct, �e bych
vidìl maminku nìkdy �t�astnou, �e by se
smála a u�ívala si �ivota. A pøece jsem ji
obèas vidìl jako èlovìka, který napøí-
klad rád èetl, zvlá�tì zamilované romá-
ny. Ty si maminka pùjèovala od souse-
dek, s nad�ením hltala dobrodru�né
osudy mladých dívek a jejích �lechtic-
kých nebo aspoò bohatých ctitelù, stat-
káøù, továrníkù a pánù domácích, pøí-
padnì gymnaziálních profesorù. Mo�ná,
�e si po válce, v nových spoleèenských
a pro ni doposud neznámých podmín-
kách, promítala svùj nenaplnìný �ivot
do romantických pøíbìhù v oblíbených
knihách. Kdoví, jak by to v�echno do-
padlo, kdyby bývala nepøi�la ta hrozná
válka.

TAJEMSTVÍ ÈERNÉHO DOMU
(dokonèení ze str. 7)
A co s nimi udìlá�? Povídám: Spálím je.
�koda, øekl, tady byly v bezpeèí. Ïábel
mi na�eptával, �e mo�ná takhle na man-
�elku za protektorátu naléhal, pøitom se
nechtìl rozvést, jen hoøekoval, �e v�ichni
zahyneme. Vyrovnal jsem se s tím teprve
tehdy, kdy� mi 12. ledna 1977 estébáci
pøi výslechu po domovní prohlídce hrozi-
li, �e jestli neøeknu, kdo mi text Charty
pøinesl k podpisu, budu pro odepøení svì-
dectví zavøen na tøi roky. Z hloupé nevì-
domosti jsem jim vìøil, ale vypovídat
jsem odmítl a smiøoval se s vìzením.
Mlad�í estébák �el pro trestní lístek povo-
lující vazbu. Vrátil se s prázdnou. Trvalo
to v�ak deset minut, ne� se ukázalo, �e jen
zkou�eli mou odolnost. Zakusil jsem v tu
desetiminutovou chvíli intenzivnì otcùv
strach. Pøitom byl pøesvìdèen, �e mu hro-
zí nikoli tøi roky vìzení, nýbr� nacistický
vyhlazovací tábor. Tehdy jsem tatínka po-
prvé odpro�oval. Jen v duchu. Porozumìt
znamená odpustit. Nekoneènì je mi líto,
�e jsem mu o tom nestaèil øíct a poprosit
ho, aby i on mì pochopil a odpustil mi, �e
jsem byl v poku�ení ho soudit. Dozvìdìl
jsem se od bratrù, jak býval ze mì zoufa-
lý, proto�e mi nerozumìl. �Dìti, Milan je
blázen,� naøíkal prý u rodinné veèeøe,
proto�e mì mìl rád. �Komunismus tu
bude dvì stì let, a on se s ním pustí do
sporu. Znièí rodinu i sebe. To má po dì-
deèkovi Geigerovi, ten byl taky posedlý
politikou.� 

Svého �idovského dìdeèka jsem mìl
opravdu rád, hluboce a nezapomenutelnì.
Vyprávìl mi jako ètyøletému o Masaryko-
vi a nabádal mì, abych byl taky stateèný
jako bývalý pan prezident. Ale stateèný
byl a je pro mì oèividnì on, mu�, který
staèil tak neslýchanì dramaticky zachrá-
nit svou dceru a mì, døíve ne� i s babiè-
kou odjeli na smrt v koncentraèním tábo-
øe Riga. �e by za intenzitu té vzpomínky
mohla má poloviènì �idovská krev? 

Ty jsi dokonce halachický �id, proto-
�e tvá matka byla �idovka. 
Kdy� jsem jako ministr kultury jednal
s izraelským velvyslancem o �ofarech,
které by byl rád pøivezl domù jako dar
pra�ského �idovského muzea, chtìl
jsem pøi tom pomoci, ale nepodaøilo se
to. Zeptal se mì mimochodem, jestli ne-
uva�uji o odchodu do Izraele. Obèanství
bych dostal okam�itì. Odpovìdìl jsem:
Ani nápad. Já sem patøím jako nehet do
masa.                               JOSEF MLEJNEK
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mu k Dunaji, ukázka z knihy Čas darů (č. 3, str.
14–16; překlad Daniela Orlando, úvodní
poznámka jd); Frumkin, Abraham: Vzpomínka
na Jeruzalém (č. 1, str. 10–11, překlad jd);
Goldflam, Arnošt: U nás doma (č. 12, str.
10–11); Halevi, Yossi Klein: Izraelský paradox,
ukázka z knihy Letters to My Palestinian Neigh-
bor (č. 5, str. 16–17, 24; překlad a úvodní
poznámka am); Chudožilov, Petr: Hukot času,
povídka (č. 10, str. 17); Konrád, György: Každý
je takový, jako je jeho psaní – ukázka z autoro-
vých Pamětí (č. 11, str. 14–16; úvodní
poznámka jd); Kovtun, Jiří: dvě básně (č. 9, str.
23); Kuděj, Zdeněk Matěj: Golem (č. 4, str. 18–20; poznám-
ka o autorovi Miloš Doležal); Oren, Jicchak: Památník vzkří-
šení – ukázka z povídky izraelského prozaika (č. 7, str.
18–19; překlad hu); Orten, Jiří: Život v dopi-
sech – ukázka ze svazku Korespondence J.
O. (č. 8, str. 8–9; úvodní poznámka am); Pis-
sarro, Camille: Milý Luciene – ukázka z dopisů
slavného malíře (č. 10, str. 12–13; úvodní
poznámka jd); Sidon, Efraim K.: Dopis vrchního
rabína k Novému roku 5780 (č. 9, str. 3); Škvo-
recký, Josef: Můj strýček Kohn (č. 9, str.
10–11); Toman, Jindřich: Chanuková báseň
(č. 1, str. 26); Wilfová, Ejnat: Válka návrat,
ukázka ze stejnojmenné knihy (č. 1, str.
18–19; překlad am).

Izrael: komentář Zbyňka Petráčka
(Není-li uvedeno jinak, str. 21.)
Ano, je to pravda, ale… (č. 8); Jak zarazit rakety (č. 6); Měkká
síla juda (č. 12); Od Mosadu po starostku (č. 11); Nevítězo-
vé (č. 10); Po volbách volby (č. 7); V čínské pasti (č. 3); Vítěz-
stvím k únavě (č. 5); Volby mimo soutěž (č. 2);
Stát devíti milionů (č. 4); Zájem o Židy v Evro-
pě (č. 1); Židé a silná slova (č. 9).

Judaismus
Komentáře k Tóře od vrchního zemského
rabína Efraima K. Sidona (str. 4)
Acharej mot – Cizí oheň (č. 5); Bemidbar – Zved-
něte hlavu (č. 6); Bešalach (č. 1); Ekev – Cesty
požehnání (č. 8); Chukat – Jak strašné je to místo
(č. 7); Mecora – Jak z toho ven? (č. 4); Ree – Boží
jméno (č. 9); Tecave (č. 2); Vajakhel – Sedm svě-
tel duše (č. 3); Toldot – Příčina a následek (č. 11);
Vajelech, Hazinu – Hester panim (č. 10); Vajišlach
– A když Jaakov zůstal sám (č. 12).

Komentář kantora Bryana Wooda (bw) nebo komentář
rabína Jonathana Sackse (js) k Tóře (str. 5)
Dvě cesty – Bemidbar (č. 6; js); Dodávat světu světlo –
Chanuka (č. 12; bw); Kli Jakar (č. 3; bw); Krátká dlouhá

cesta – Bešalach (č. 1; js); Lidská odpovědnost – Nicavim
(č. 9; js); Olam – leolam – meolam: zamyšlení k Novému
roku 5780 (č. 11; Leo Pavlát); Proč si ceníme toho, co
jsme si vytvořili (Truma) (č. 2; js); První populista Korach

(č. 7; js); Raci a lvi – o třech týdnech smutku
(č. 8; bw); Tři hlasy judaismu – Kedošim
(č. 5; js); Vina a hanba – Mecora (č. 4; js).

Kalendárium
(Není-li uvedeno jinak, str. 23; rubriku při-
pravují am a Radek Aubrecht.)
Adler, Šimon, publicista, archivář, učitel
a rabín – 135 let od narození (č. 3); Berman,
Karel, operní pěvec, skladatel, režisér, libre-
tista – 100 let od narození (č. 4); Böck, Isi-
dor Ješajahu, rabín v Hustopečích – 130 let
od narození (č. 5); Deutsch, Gotthard, peda-
gog a historik – 160 let od narození (č. 1);
Ebels-Dolanová, Vera, socioložka, publicist-

ka, překladatelka a editorka – rok od úmrtí (č. 2); Fraenkl,
Pavel, literární divadelní vědec – 115 let od narození
(č. 5); Fröhlich, František, překladatel, literární znalec

a pedagog – 85 let od narození (č. 5); Hel-
ler, Adolf, dirigent – 65 let od úmrtí (č. 7);
Herrmannová, Eva – teatroložka, šéfka
opery ND – 90 let od narození (č. 7); hilsne-
riáda po vraždě Anežky Hrůzové u města
Polná – 120 let od události (č. 3); Justitz,
Alfréd, malíř, grafik a ilustrátor – 85 let od
úmrtí (č. 2); Klein, Chajim, kantor a duchov-
ní v Teplicích – 15 let od úmrtí (č. 2); Klu-
sák, Jan, skladatel a herec – 85 let od naro-
zení (č. 4); Kohn, Alfred, jeden ze zakladate-
lů endokrinologie – 60 let od úmrtí (č. 1);
Kovtun, Jiří, historik, spisovatel, básník, pře-
kladatel a rozhlasový redaktor – 5 let od
úmrtí (č. 9); Kraus, Ivan, herec, scenárista,

spisovatel, fejetonista – 80 let od narození (č. 3); Kulka,
Dan, sochař a malíř – 40 let od úmrtí (č. 8, str. 23; vzpo-
mínku na bratra psal Tomáš Kulka); Lagus, Karel, právník,

muzejní pracovník, spisovatel – 40 let od
úmrtí (č. 7); Langerová, Anna, manželka spi-
sovatele Františka Langera – 20 let od úmrtí
(č. 12, str. 19); Loewy, Jiří, politik, publicis-
ta a vydavatel – 15 let od úmrtí (č. 1);
Mengs, Anton Raphael, malíř – 240 let od
úmrtí (č. 6); Perlman, Fredy, publicista, spi-
sovatel a pedagog z Brna – 85 let od naro-
zení (č. 8); protestní shromáždění proti sta-
vebním pracím ve Vladislavově ulici – 20 let
(č. 9); Rabinowicz, Oskar K., historik, politik
a publicista – 50 let od úmrtí (č. 6); Schrei-
ber, Akiba, rabín – 60 let od úmrtí (č. 11);
Stein, August, iniciátor vzniku prvního
Židovského muzea v Praze a představitel

česko-židovského hnutí – 165 let od narození (č. 6);
Weigl, Hanuš Cvi, právník, klavírista a prezident Sdružení
československých Židů žijících v Izraeli – 10 let od úmrtí
(č. 10); Žantovská, Hana, překladatelka, redaktorka a spi-
sovatelka – 15 let od úmrtí (č. 8).
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Knižní anotace
(Není-li uvedeno jinak, str. 24)
Applebaumová, Anne: Rudý hladomor. Stalinova válka na
Ukrajině (č. 5); Becalel, Jehuda Lev ben: Lampa přikázání
(č. 6); Bergmannová Klímová, Hana: Dobrodružství pana
Wellingtona (č. 1); Cohen, Leonard: Nádherní
poražení (č. 8); Čapková, Kateřina, Rechter,
David a kol.: Židé, nebo Němci? Německy
mluvící Židé v poválečném Československu,
Polsku a Německu (č. 8); Detlef, Brandes:
Češi pod německým protektorátem (č. 10);
Dvořák, Ivan: Do konce se nedohlédne;
Dylan, Bob: Texty/Lyrics 1967–2012 (č. 2);
Einstein, Albert: Cestovní deníky. Dálný
východ, Palestina, Španělsko (1922–1923)
(č. 11); Eisen, Norman L.: Královský palác
(č. 12, str. 20); Franková, Anne: Zadní dům.
Deník v dopisech 12. červen 1942–1. srpen
1944 (č. 7); Glancová, Alžběta, Lučanská,
Lucie: Alef bet teď! (č. 9); Grabowski, Jan:
Lov na Židy (č. 12, str. 20); Gstrein, Norbert: Anglické roky
(č. 7); Haidler, Jaroslav Achab: Židovské hřbitovy a pohřbí-
vání (č. 8); Isaacson, Walter: Einstein. Jeho život a vesmír
(č. 2); Kadishová, Rachel: Váha inkoustu (č. 6); Korženkov,
Alexander: Ludvík Lazar Zamenhof. Život,
dílo, ideály (č. 7); Krausová, Dita: Odložený
život (č. 2); Orten, Jiří: Elegie (č. 9); Orten, Jiří
– Korespondence (Spisy VIII) (č. 3); Petro-
poulos, Jonathan: Umělci za Hitlera (č. 10);
Pivovarov, Viktor: Zamilovaný agent (č. 3);
Róna, Jaroslav: Sto kreseb odněkud (č. 4);
Roth, Josef: Pochod Radeckého (č. 7); Sixto-
vá, Olga: Kniha představených kolínské syna-
gogy 1730–1783 (č. 3); Stach, Reiner: Kafka
3 – Roky poznání (č. 1); Steiner, George: Sku-
tečné přítomnosti: je něco v tom, co říkáme?
Eseje o Bohu, estetice, jazyku a myšlení (č. 7);
Steinová, Iva: Paměť židovských náhrobních
kamenů. Milevsko (č. 6); Tennebaumová
Jedlovská, Miriam: Mená. Židovský cintorín v Levoči (č. 4);
Vlha, Marek, Šaur, Josef a kol: Kalendárium Masarykovy
univerzity 1919–2019 (č. 9); Weiner, Josef: Začalo to
v Podskalí (č. 11); Whitford, Frank: Bauhaus (č. 4); Židov-
ská ročenka 5780 (č. 11, str. 19). 

Osobnosti
Altman, Natan – avantgardní židovský malíř
z Ukrajiny (č. 2, str. 14–15; Jan Placák); Brady,
Jiří Georg – nekrolog přeživšího holokaustu,
podnikatele a organizátora pomoci obnove-
ným Lidovým novinám (č. 2, str. 8; jd); Grozda-
novičová, Doris – nekrolog oblíbené členky
pražské kehily (č. 10, str. 3; am); Hanna, Victo-
ria – rapující rabínova dcera (č. 1, str. 15; Tere-
zie Dubinová); Fried, Pavel – nekrolog přeživší-
ho, ekonoma a bývalého předsedy ŽOB (č. 7,
str. 23; jd); Konrád, György – nekrolog maďar-
ského spisovatele (č. 10, str. 23; jd); Kraus,
Michael – nekrolog architekta (č. 3, str. 26; Alena Čtvrtečko-
vá); Lunčic, Šlomo Efrajim – o životě, myšlení a spisech praž-
ského rabína (č. 8, str. 10–11, 14; č. 9, str. 16–17; Pavel Slá-
dek); Munk, Jan – smuteční projev při pohřbu, nekrolog
sociologa, dlouholetého ředitele Památníku Terezín a před-

sedy ŽOP (č. 6, str. 3; Efraim K. Sidon); Oz, Amos – nekrolog
izraelského spisovatele (č. 2, str. 3; Michael Žantovský); Prin-
ce, Harold – nekrolog slavného amerického režiséra a pro-
ducenta (č. 11, str. 11; Monika Hanková); Sachs, George –
nekrolog pražského rodáka a newyorského manažera (č. 9,

str. 18; Monika Hanková); Segalovi, Arthur,
Lasar a George – o třech umělcích (dvou malí-
řích a jednom sochaři) (č. 7, str. 12–14; Jan
Placák); Schwarz, Ivo – nekrolog brigádního
generála, šéfa rozvědky a velvyslance v Izraeli
(č. 5; Jakub Szántó); Sternová, Irma –
o německé expresionistické malířce z Afriky
(č. 12, str. 15; Jan Placák); Talisman, Mark –
nekrolog amerického politika a přítele české
komunity (č. 8, str. 3; tk); Taussig, Kurt – o jed-
nom z posledních československých bojovní-
ků v řadách RAF (č. 12, str. 19; ra); Theimer,
Peter – nekrolog jednoho z „Wintonových
dětí“, chemika, vojáka a manažera (č. 4, str.
23; John Freund); Treichlinger, Hanuš Josef –

hvězda dětské opery Brundibár v Terezíně (č. 1, str. 23;
Alena Vlčková); Vishniac, Roman – digitalizace díla slavného
fotografa (č. 7, str. 16–17; č. 8, str. 12–14; am).

Publicistika
Albánie, země zaslíbená – z výletu do země,
která za války chránila nejen své Židy (č. 6, str.
16–17; Věra Trnka); Bercow versus Boris –
o předsedovi Dolní sněmovny Velké Británie
(č. 10, str. 9, 20; am); Beseda s Davidem Haa-
sem (č. 6, str. 23); Boys 45 v Praze – sirotci
z roku 1945 a jejich potomci zopakovali slav-
ný snímek na Starém Městě (č. 6, str. 9; red.);
Co je antisionismus – několik poznámek ze
summitu o boji proti antisemitismu (č. 9, str.
20; Jonathan Tobin, překlad am); Černí muži
a bílé lilie – umělci a rozkol kvůli dreyfusiádě
před 120 lety (č. 2, str. 16–17; am); Červená
středa – o setkání zástupců církví (č. 2, str. 18;

Pavel Čáp); Den, kdy Židé opustili Irák (č. 2, str. 20; Naim
Katan, překlad jd); Eragny Press – Lucien a Esther Pissarro-
vi a jejich nakladatelství v Anglii (č. 11, str. 12–13; am); Heb-
raisté v Praze – o konferenci evropských hebraistů (č. 11,

str. 20; Pavel Sládek); Hroubovická tragédie –
příběh manželů Johanna a Hedviky Huscho-
vých (č. 7, str. 8–10; Alžběta Langová); Konec
antisemitismu? – o vídeňské konferenci
Evropské hodnoty, právní stát a bezpečnost
(č. 1. str. 3; tk); Konference Češi v zahraničí:
emigrace, asimilace a reemigrace v Jičíně
(č. 2, str. 23; Alena Blodigová); Kultura honu
na čarodějnice – filosof Roger Scruton píše
o politické korektnosti jako zbrani proti opo-
nentům (č. 2, str. 18; am); Liberální demokra-
cie pro 21. století (č. 12, str. 3; tk); Most nad
rozbouřenými vodami – výroční zasedání AJC
ve Washingtonu (č. 7, str. 3; tk); Mrtvé moře
v Holešovicích – o izraelské účasti na Praž-

ském Quadriennale (č. 8, str. 20; Pavlína Schultz); Muzeum
jako cesta ke smíru – rozkol současné lucemburské komu-
nity (č. 8, str. 18–19; Jakub Bronec); Nárast antisemitizmu
– text předsedy Ústredného zväzu židovských obcí na Slo-
vensku Igora Rintela (č. 3, str. 3); Neustálý zápas – konfe-
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rence Forum 2000 a její hosté (č. 11, str. 8–9; am);
O zahradní modlitebně v Prostějově (č. 7, str. 26; Ivan Čech);
O záchraně Schindlerovy továrny v Brněnci (č. 3, str. 13; tk);
Ocenění Gratias agit 2019 (č. 7, str. 2; am); Olomoucká
výročí (80. výročí od vypálení synagogy a 15. výročí založe-
ní oboru židovských studií na UP) (č. 4, str. 3;
Ojuna Sidonová); Otevřeli své domovy a svá
srdce – ministr zahraničí poděkoval zachrán-
cům dětí z let 1938–1939 i britským rodi-
nám, které je přijaly (č. 6, str. 8–9; am); Pev-
nost Herodium, místo posledního odpočinku
mocného vládce (č. 4, str. 14–15, 20; am
a Věra Trnková); Pokušení antisemitismu –
francouzské žluté vesty a kam patří ti, kdo je
nosí (č. 4, str. 10–11; jd); Připomenutí
v Letech – setkání na paměť romského holo-
kaustu (č. 6, str. 20; jd); Století Bauhausu –
ženy z Československa ve škole umění
a designu (č. 4, str. 8–9; Markéta Svobodová);
Tady a teď – příběh Společnosti německých
templářů v Palestině (č. 6, str. 10–11; jd); Varšavský kolotoč
aneb Co je a co není ve Varšavě k nalezení (č. 5, str. 12–13,
20; jd); Vila Zátorka v Bubenči – vzpomínka na původní maji-
tele, manžele Melicharovy (č. 6, str. 18–19; am); Výroční
zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok
2018 (č. 8, str. 26).

Recenze knih
Albrightová, Madeleine: Fašismus. Varová-
ní (č. 1, str. 17; am); Fíla, Ivan: Muž, který
stál v cestě (č. 6, str. 19; am); Grosman,
Ladislav: Dopisy Mileně (Spisy 4) (č. 7, str.
11; jd); Chadwick, William R.: Záchrana
českých uprchlíků 1938–1939 (č. 5, str. 18;
am); Korženkov, Alexander: Ludvík Lazar
Zamenhof. Život, dílo, ideály (č. 11, str. 23;
am); Kulka, Tomáš: Umění a jeho hodnoty
(č. 8, str. 16–17; Arno Pařík); Mohn, Volker:
Nacistická kulturní politika v Protektorátu.
Koncepce, praxe a reakce české strany (č. 11, str. 18–19;
Ladislava Chateau); Munk, Elie – Svět modliteb (č. 12, str.
14; jd); Nevo, Eškol: Tři patra (č. 10, str. 16; hu); Oz,
Amos: U nás v kibucu (č. 2, str. 19; hu); Panczová, Zuza-
na: Konšpiračné teórie: témy, historické kon-
texty a argumentačné stratégie (č. 9, str. 19;
Peter Salner); Pivovarov, Viktor: Zamilovaný
agent (č. 4, str. 17; jd); Róna, Jaroslav:
Odvaha. Proces vzniku jezdecké sochy na
fotografiích Aleše Formánka (č. 2, str. 9;
Josef Kroutvor); Senfftová, Alexandra:
Bolestivé mlčanie (č. 10, str. 18–19; Peter
Salner); Warriner, Henry: Doreen Warri-
ner´s War (č. 8, str. 15, 26; am); Zbyněk 6.0
– sborník k narozeninám (č. 5, str. 23; jd).

Recenze festivalů, filmů, divadel a výstav
August Sander, výstava dokumentárních
snímků fotografa v pařížském Muzeu šoa
(č. 5, str. 14–15; Ladislava Chateau); Duet pro jeden hlas,
hra Toma Kempinského v divadle La Fabrika v Praze (č. 3,
str. 17; am); Dušan Karpatský známý a neznámý, výstava
v pražském Klementinu (č. 3, str. 23; jd); Francouzský
impresionismus, výstava v NG v Praze (č. 9, str. 18; jd);

Helen Levitt, výstava fotografií ve vídeňské Albertině (č. 1,
str. 8–9; am); Chedva Meroz, výstava uměleckých kviltů
v mikulovské Horní synagoze (č. 7, str. 20; am); Jubilantka
v Jubilejní, výstava malířky Helgy Hoškové v Jeruzalémské
synagoze (č. 11, str. 10–11; am); Měděné objekty Prima

Leviho, výstava v autorově turínském centru
(č. 12, str. 16; am); Město žen, výstava v Dol-
ním Belvederu ve Vídni (č. 4, str. 16; Jan Pla-
cák); Nabarvené ptáče, filmová adaptace
knihy v režii V. Marhoula (č. 10, str. 10–11,
20; Marek Bouda); Navracení identity, výsta-
va v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze
(č. 8, str. 24; am); Orfeus a osamění, výstava
Anity Rée, členky Hamburské secese, v Ham-
burku (č. 9, str. 8–9; Jan Placák); Pozdrav
umělci, film Monsieur Klein a jeho protago-
nista A. Delon (č. 9, str. 14–15; Albert Ben-
soussan, překlad jd); Pražský umělec a „svě-
tošlap“, výstava Roberta Guttmanna v Židov-
ském muzeu (č. 12, str. 8–9, 16; Arno Pařík);

Sigmund Freud od pohledu k poslechu, výstava v Židov-
ském muzeu v Paříži (č. 1, str. 14; Ladislava Chateau); Šoa,
inscenace dramatu ve Švandově divadle v Praze (č. 3, str.
19; Michaela Rozov); Textilie jako umění, výstava díla man-

želů Ascherových v Uměleckoprůmyslovém
museu (č. 5, str. 8–9, 15; am); Trhlina, jíž pro-
niká světlo, výstava o Leonardu Cohenovi
v New Yorku (č. 10, str. 19; Monika Hanko-
vá); Tváří v tvář, pozapomenutá malířka Lotte
Lasersteinová a její portréty na výstavě v Ber-
líně (č. 6, str. 12–13; Jan Placák); V noci
pozorují měsíc, švédský dokument Joanny
Helnaderové a Bo Perssona o terorismu
a antisemitismu (č. 2, str. 10–11; am).

Rozhovory
(Není-li uvedeno jinak, str. 6–7)
Barenholtz, Ben – s americkým filmovým
producentem o jeho životě, filmech a imi-

graci (č. 4, str. 12–13; Michaela Rozov); Bouda, Marek –
k výstavě fotografií Horizont událostí v Jeruzalémské
synagoze (č. 5, str. 19; am); Bubník, Gerhardt – s právní-
kem, autorem antidopingové judikatury a krasobruslařem

o jeho životě a práci (č. 7, str. 6–7, 10;
Michaela Rozov); Farkaš, Harry – s fotogra-
fem a bývalým předsedou ŽO v Kolíně nad
Rýnem (č. 3, str. 6–7, 17; am); Fialová, Inge-
borg – s profesorkou germanistiky o Centru
judaistiky, olomoucké germanistice a ně-
mecky píšících moravských autorech (č. 4,
str. 6–7, 9; am); Finkielkraut, Alain – s fran-
couzským filosofem o situaci ve Francii
(č. 9; z němčiny do slovenštiny přeložil jf);
Gary, B. Cohen – s historikem o střední
Evropě a dědictví rakousko-uherské monar-
chie (č. 1, 6–7, 9; am); Oz, Amos – s izrael-
ským spisovatelem o politické situaci, životě
v kibucu a judaismu (č. 2; am); Oz, Amos –

výběr odpovědí z posledního rozhovoru s izraelským spi-
sovatelem (č. 3, str. 20; překlad jd); Rektor, Ivan – s neu-
rologem o jeho životě a o výzkumu přenosu traumatu
holokaustu (č. 9, str. 12–13, 20; am); Sidon, Karol Efraim
– u příležitosti získání Státní ceny za literaturu (č. 11, str.
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3; jd); Stach, Reiner – s životopiscem Franze Kafky
o práci na biografii (č. 6; hu); Staněk, Vladimír – s památ-
kářem a správcem židovského hřbitova v Humpolci
o humpolecké komunitě a zdejším hřbitově (č. 10, str.
6–8; am); Šichmanová, Kateřina – s laureátkou ekologic-
ké ceny Josefa Vavrouška o její práci (č. 2,
str. 12–13; jd); Tenenbom, Tuvia – s izrael-
sko-americkým spisovatelem a dramatikem
o jeho životě, divadle a knihách (č. 11; am);
Uhde, Milan – s dramatikem a spisovatelem
o vztahu k židovství (č. 12; Josef Mlejnek);
Ünker, Yusuf Tolga – s tureckým fotogra-
fem o jeho kolorovaných historických sním-
cích (č. 3, str. 12–13; Ruth Jochanan Wei-
niger); Warriner, Henry – o záchranné misi
jeho tety Doreen W. (č. 5, str. 6–7, 11; am);
Yalo, Gili – s izraelským zpěvákem s etiop-
skými kořeny o jeho životě a hudbě (č. 8;
hu).

Události na Slovensku:
Lúč svetla v tmavej noci: k prezidentskej voľbe ve Sloven-
skej republike (č. 5, str. 10–11; jf); Marek Frauwirth:
o osudu slovenského Žida, pracovníka slovenského kon-
zulátu v Praze, popraveného nacisty (č. 1,
str. 20, jf); Naše Slovensko: Najvyšší súd
odmietol návrh na rozpustenie Kotlebovej
strany (č. 6, str. 14–15; jf); Pestrá škála osu-
dov: literatúra o holokauste v slovenských
kníhkupectvách (č. 7, str. 15; Peter Salner);
Prípad Hedvigy Malinovej lebo hilsneriada
dnes: o útoku na maďarskou studentku
v Bratislavě a vyšetřování případu (č. 1, str.
12–13, jf). 

Výběr z českých médií: …a další události
(Není uvedeno jinak, str. 22; rubriku při-
pravuje jd.)
Autunaj Floroj… (č. 10); Bach jako Bible…
(č. 8); Dějiny přes fotbal… (č. 7); Hatchet Job… (č. 5); His-
torický autismus… (č. 4); Historický obrat… (č. 11); Kame-
ny v písku… (č. 6); Malířova pomsta… (č. 3); Souostroví
guláš… (č. 1); U Zdi nářků… (č. 9); Úhoř není košer… (č. 2);
Už se neobjevil… (č. 12, str. 18).

Zprávy ze světa
(Není-li uvedeno jinak, str. 28; rubriku při-
pravuje am.)
č. 1: Teror na Západním břehu; Český dům
v Jeruzalémě; Austrálie uznala západní
Jeruzalém; Antisemitismus na obálce
maďarského časopisu; Dům jediného v Ber-
líně; Výstavy o kabale a Leonardu Bernstei-
novi ve vídeňském Židovském muzeu;
Nominace na Zlaté glóby.
č. 2: Předsedkyně polských židovských obcí;
Bez paralympiků z Izraele; Antisemitismus
v Řecku; Pravicové demonstrace v Osvětimi;
Speerova dcera pomáhá; Zákaz rituální porážky ve Vlám-
sku; Sláva jidiš.
č. 3: Útoky ve Francii; Odchod poslanců z Labour Party;
V4 v Jeruzalémě se nekonala; Pro lepší Západní břeh;
Udělování Oscarů 2019.

č. 4: Nepokoje v Gaze; Vatikánské archivy se otevřou;
Zemřel muž, který zatkl Eichmanna; Rumunsko do Jeru-
zaléma; Irvingův zájezd do Polska nebude; Oceněný
astronom; Archiv Lou Reeda.
č. 5: Útoky v synagogách; Dary pro katedrálu Notre-

Dame; Spalničky v Brooklynu; Filmový festi-
val v Londýně; Podpora pro Jad vašem; Pot-
řebná restituce v Bosně a Hercegovině;
Výrok Corbynova poradce pro strategii;
Vyprodané víno z Izraele.
č. 6: Nový prezident Ukrajiny; Starosta
v židovském labouristickém hnutí; Varšava
– rozdělené město; Požáry v Izraeli; Bez
kipy?; Připomínky atentátu.
č. 7: Konference o antisemitismu v Malmö;
Svoboda slova v Cambridgi; Sotheby´s na
prodej; Černobyl a Židé; Zemřela Nechama
Rivlinová; Poničené portréty.
č. 8: 25 let od útoku na centrum AMIA
v Buenos Aires; Nekonvenční dialog v Berlí-

ně; Jeruzalémské náměstí v Paříži; Středověký hřbitov
v Bologni; První drúzská letuška; Virtuální výstava o Anne
Frankové.
č. 9: Slovenská prezidentka v domově Ohel David; Teror

u Ejn Bubin; Židé na obálce Spiegelu; Var-
šavské muzeum bez soukromé podpory; Na
deset tisíc portugalských občanů; Dopis his-
toriků představitelům washingtonského
Muzea holokaustu; Průvodce bývalými kon-
centračními tábory v arabštině.
č. 10: Škola R. S. Laudera v Sofii; Sjezd
labouristů a Izrael; Rakouské občanství
potomkům; Sbírka pro knihovnu v Římě;
Netlix uvedl minisérii o Elim Cohenovi.
č. 11: OSN a zpráva o antisemitismu; Zprá-
va o BDS; Útok v Halle; BDS proti Messimu;
Zubin Mehta se loučí; Tašlich naruby.
č. 12: Obviněný Bibi; Cena pro film o drey-
fusiádě Romana Polanského; Sacha Baron

Cohen kritizuje sociální sítě; Výstava v Madridu; Zvýšená
ostraha židovských objektů v Německu. 

Židovské památky
Dvacet let Zecheru – o Nadačním fondu pro
záchranu židovských památek při FŽO v ČR
(č. 3, str. 11; jd); Encyklopedie židovských
památek Moravy a Slezska – o knize Jaro-
slava Klenovského (č. 3, str. 8–9, Daniel
Polakovič); Pražské Židovské muzeum
vydražilo v New Yorku cenné dokumenty
(č. 3, str. 10; Tomáš Bělohlávek); Synagoga
v Polici u Jemnice – o téměř dokončené
rekonstrukci budovy (č. 12, str. 13; jd);
Židovský hřbitov v Brandýse nad Labem –
nová publikace (č. 1, str. 16; jd).

Zkratky jmen redaktorů a stálých spolupra-
covníků redakce: am – Alice Marxová; hu –

Hana Ulmanová; jd – Jiří Daníček; jf – Jaro Franek; ra –
Radek Aubrecht; tk – Tomáš Kraus. 

(Připravila am.)
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U� nìkolikrát jsme v minulých letech
touto cestou oznamovali, �e se blí�í do-
konèení rekonstrukce synagogy v Polici
u Jemnice a její otevøení pro veøejnost,
a v�dycky v dobré víøe, �e k tomu sku-

teènì dojde. Jen�e nikdy se to v pøed-
pokládaném termínu zatím nestalo.
Pøesto si troufám znovu a oznamuji, �e
k tomu dojde s vysokou pravdìpodob-
ností v polovinì pøí�tího roku a �e
mnoholeté úsilí Federace �O v ÈR
a jejího nadaèního fondu Zecher vyústí
v tomto termínu do slavnostního zpøí-
stupnìní této zajímavé �idovské pa-
mátky. Jen pro osvì�ení pamìti uvedu
nìkolik základních informací. 

ZÁVÌREÈNÁ ETAPA
První známá synagoga v Polici stávala
na návsi a po roce 1728 byla pøestavì-
na na obytný dùm. Dal�í synagoga,
kterou v roce 1758 znièil po�ár, vy-
rostla ji� v �idovské ulici. Na jejím
místì byla pak v roce 1759 nákladem
Izáka Landesmanna, který ji také vyba-
vil vnitøním zaøízením, postavena zdì-
ná budova synagogy ve stylu venkov-
ského baroka. Stavbu provedl zednický
mistr z Kdousova Matyá� Kirchmayer.
Klenba synagogy je zdobena oválnými
�tukovými medailony. Synagoga pøe-
stala slou�it liturgickým úèelùm ji� na
poèátku 20. století a byla upravena na
tìlocviènu. Venkovská barokní syna-

goga je vedle �idovského høbitova je-
dineèným dokladem existence pomìr-
nì rozsáhlé �idovské nábo�enské obce
v Polici. Stojí v místech, kde na poèátku
18. století vzniklo �idovské ghetto, které
se do souèasnosti (zejména z urbanistic-
kého hlediska) dochovalo v pomìrnì
autentickém stavu.

Na posledním kontrolním dni 31.
øíjna v Polici pøítomní konstatovali, �e
restaurátorské i stavební práce v interi-
éru jsou a� na drobné výjimky dokon-
èeny a �e je zcela reálné, aby závìreè-
ná etapa, týkající se zejména fasády
synagogy a terénních úprav okolí, pro-
bìhla bìhem prvního pololetí roku
2020. Tím je dobrá víra v oznámený
termín významnì posílena a také sku-
teènost, �e na závìreèné práce jsou
k dispozici dostateèné finanèní pro-
støedky, oslabuje podezøení, �e se tady
jedná o fixní ideu. 

ZÁMEK A SYNAGOGA
V Polici je také velký v jádøe goticko-
renesanèní zámek s barokními úpra-
vami, kterému místní obec krok po
kroku, jak to dostupné finance umo�-
òují, vrací pùvodní podobu. U� dnes
je jeho èást v letní sezonì pøístupná
a Muzeum britského Královského le-
tectva (RAF), vìnované èeskosloven-
ským pilotùm a dal�ím vojákùm pùso-
bícím za druhé svìtové války ve Velké
Británii, sem pøivádí stále víc ná-
v�tìvníkù. Osudy zámku a synagogy
spolu v minulosti rùzným zpùsobem
souvisely a mo�ná dojde i k tomu, �e
budou v blízké budoucnosti tvoøit je-
den náv�tìvnický celek. Zajímavý pøí-
klad tìchto souvislostí je zachycen
v darovací smlouvì, její� originál se
nedávno podaøilo pro budoucí expozi-
ci v synagoze získat.

Zámek mìl v prùbìhu èasu øadu ma-
jitelù, posledním byl rod Wra�dù
z Kunvaldu. Baron Alfréd Wra�da
z Kunvaldu vymìnil s hrabìtem Leo-
poldem ze �ternberka v roce 1887 sta-
tek Èervený Hrádek za Polici u Jemni-
ce a Wra�dùm pak zámek s panstvím
patøil a� do konfiskace v roce 1945. Po-
slední èlen rodu, Alfréd, zemøel v roce
1948 a jím také rod vymøel po meèi.

Baron Alfréd Wra�da koupil 23.
února 1913 za 800 korun �stavební
èástici èíslo 110 s postaveným na ni
�idovským kostelem v Polici�. Tady
je tøeba poznamenat, �e �idovská obec
v Polici na pøelomu 19. a 20. století
zanikla, synagoga u� nebyla u�ívána
a �idovská obec v Jemnici se jí jako
nepotøebné zbavila. Èasem o budovu
projevila zájem Tìlocvièná jednota
Sokol v Polici a té v øíjnu 1919, u�
v novém Èeskoslovensku, zámecký
pán Wra�da bývalou synagogu vìno-
val. Jak to ve smlouvì stojí: �Pan Alf-
réd Wra�da potvrzuje touto smlouvou,
�e daroval Tìlocvièné jednotì Sokol
v Polici a v dr�ení a u�ívání té�e jed-
noty odevzdal stavební èástici èíslo
110 s postaveným na ní �idovským
kostelem v Polici.� To u� byl oficiálnì
pan, nikoli baron. �lechtické tituly
byly mezitím zru�eny.

Ov�em také na sokoly pøi�ly èasem
nové èasy a i oni pøestali budovu u�í-
vat. V roce 2004 ji bezúplatnì pøedali
Federaci �O v ÈR, která se ji od té
doby sna�í rekonstruovat. A jak je
vý�e uvedeno, s vysokou pravdìpo-
dobností v polovinì pøí�tího roku...

Do té doby je tøeba vzít na vìdomí,
�e �je èas Izáka Landesmanna a je èas

barona Wra�dy, je èas modlení a je èas
cvièení, èas chevra kadi�a a èas Soko-
la, èas translokaèního patentu a èas
obecní vyhlá�ky, èas létání a èas padá-
ní, èas chátrání a èas restaurování�.  

(jd)

DOBRÁ VÍRA V POLICI
Rekonstrukce synagogy se u� opìt chýlí k závìru

Východní stìna synagogy, stav v roce 2012.

Východní stìna synagogy, stav 2019. Foto jd.



Pokud se nìkdo ve druhé polovinì 20. sto-
letí pohyboval ve francouzském �i-
dovském prostøedí, nemohl si èasem
nepov�imnout jedné vìci. Ve vìt�inì �i-
dovských domácností se na èestném
a dobøe viditelném místì nacházely dva
kni�ní soubory: pìt dílù èítající La voix
de la Thora (Hlas Tóry) a Le monde des
priéres (Svìt modliteb), obvykle ve dvou
dílech. Obì tyto práce, které se staly ja-
kousi devízou frankofonního judaismu,
jsou dílem Elieho Munka, dlouholetého
rabína paøí�ské synagogy Adas jereim
(Obce bohabojných) v rue Cadet (IX. ar-
rondissement). Jedna z tìchto zásadních
prací, které se setkaly s trvalým ohlasem
i mimo Francii, Svìt modliteb, vychází
v souèasné dobì èesky v nakladatelství
Garamond v pøekladu Lea Pavláta.

MEZI FRANCIÍ A NÌMECKEM
Rabi Elie Munk (1900�1981) patøil
svým pùvodem (narodil se v Paøí�i rodi-
èùm s nìmeckou státní pøíslu�ností)
i vzdìláním mezi a�kenázské �idy a je�-
tì konkrétnìji mezi �idy nìmecké a al-
saské. Jeho dìd byl rabínem v Altonì,
staré �idovské obci v tìsném sousedství
Hamburku. 

Rabínský diplom obdr�el na proslulém
rabínském semináøi Hildesheimer v Ber-
línì v roce 1925 a o rok pozdìji byl pro-
mován na doktora filosofie na berlínské
univerzitì. V tém�e roce získal místo ra-
bína v bavorském Ansbachu a pùsobil
tam do roku 1937. Poté se pøed hitlerov-
ským pronásledováním i se svou rodinou
na èas zachránil ve svém rodném mìstì
Paøí�i, kde se stal rabínem synagogy
v rue Cadet, zalo�ené v roce 1893 �idy
z Alsaska a z Nìmecka. Jednalo se o or-
todoxní obec, stojící mimo Centrální
konzistoø, francouzskou instituci, kterou
císaøským dekretem z roku 1808 zalo�il
Napoleon I. za úèelem správy �idovské-
ho kultu ve Francii. Centrální konzistoø
zahrnovala (a stále zahrnuje) obce, které
pøedstavují vìt�inu velkých proudù ju-
daismu, s výjimkou krajnì liberálních
a ultraortodoxních.

Paøí�ský azyl se ukázal jako velmi
provizorní. Nacisté obsadili velkou èást
Francie, a tak v roce 1940 celá Munko-
va rodina musela opustit hlavní mìsto
a hledala záchranu na jihu zemì, v tzv.
svobodné zónì. Tam na�li uprchlíci pøe-

chodné útoèi�tì v Nice, pozdìji se jim
podaøilo pøejít do neutrálního �výcarska
a díky tomu pøe�ít. Munkùv otec Samu-
el zahynul roku 1943 v Terezínì, ne-
vlastní matka Johanna v roce 1944
v Osvìtimi.

Po skonèení druhé svìtové války se
rabi Munk vrátil do Paøí�e, stal se staro-
novým rabínem holokaustem zdecimo-
vané ortodoxní obce, soustøedìné kolem
synagogy Adas jereim, a v ní pùsobil a�
do svého odchodu na penzi v roce 1972. 

Ortodoxii zùstal Elie
Munk vìrný po celý �i-
vot. Velký vliv na jeho
nábo�enské postoje
mìl zejména Samson
Raphael Hirsch a jeho
neoortodoxie, která se
vymezovala jak proti
�íøícímu se reformnímu
judaismu, tak i vùèi ra-
ným formám judaismu
konzervativního. Sou-
èasnì ale nepatøil
k tìm, kdo zavrhovali
v�e, co nebylo souèástí
svìta charedim. Napøí-
klad s paøí�skou kon-
zistoøí jako èlen její komise pro ka�rut
spolupracoval, i kdy� za to byl z ultraor-
todoxních pozic kritizován. 

Kdy� v roce 1973 rabi Munk odjí�dìl
do Spojených státù, kde �ila vìt�ina
jeho dìtí a pøíbuzných, louèila se s ním
Francie jako s velkou osobností a ne-
spornou autoritou pováleèného judais-
mu. Usadil se v newyorském Borough
Parku a tam v roce 1981 zemøel. Pocho-
ván je v Jeruzalémì na høbitovì na Oli-
vové hoøe.

�EBØÍK ZE ZEMÌ DO NEBE
Svìt modliteb napsal Munk je�tì
v Nìmecku a nìmecky � kniha vy�la ve
Frankfurtu nad Mohanem v roce 1933
ve dvou dílech. V prùbìhu 20. století
byl poøízen a nìkolikrát vydán fran-
couzský autorizovaný pøeklad a roz�íøe-
ná je i anglická verze.

Text je rozèlenìný do tøí èástí � modlit-
by v�edního dne, �abatové modlitby
a sváteèní modlitby. Své cíle a metodu
formuluje autor v pøedmluvì k francouz-
skému vydání z roku 1970 následovnì:
�Modlitba ve svém nejhlub�ím významu

pøedstavuje �ebøík, jen� vede ze zemì do
nebe. (...) Pøedkládaný výklad zdùrazòuje
zejména hlavní ideje a cit, je� na�i moud-
øí do modliteb vlo�ili a uèinili je jejich zá-
kladem. Právì to nám umo�òuje, aby-
chom je lépe pochopili. Výklad dùslednì
vychází z tradièních pramenù a nezabíhá
ani ke spekulativním domnìnkám, ani
k interpretacím homiletické povahy.
Zvlá�tì zvýrazòuje motivy, je� podmínily
sestavení rùzných èástí modlitební knihy,
logický sled modliteb a jejich vnitøní
uspoøádání. Z toho v�eho vyplývá zøejmá
historická kontinuita knihy modliteb, za-
tímco výklad významu a terminologie
textù v�eobecné náhledy doplòují. Vlastní

výklad uvádìjí tøi vstup-
ní kapitoly o hodinách
modlitby a jejich význa-
mu, uspoøádání modli-
teb a smyslu po�ehnání.
My�lenky rozvedené
v tìchto vstupních kapi-
tolách mají obzvlá�tní
význam a komentáø se
na nì èasto odvolává.
Slu�í se rovnì� pøipo-
menout, �e pøi zevrub-
nìj�ím zkoumání nelze
pro správné pochopení
pojetí �idovské modlit-
by pominout zásadní
význam nìkterých pasá-

�í kabalistického pùvodu. Výklady rabína
Samsona Raphaela Hirsche jsou èasto ci-
továny doslovnì a hojnì jsou uvádìny
i interpretace dal�ích autorù. Naproti
tomu pov�echný nebo lingvistický výklad
�almù a ostatních biblických èi talmud-
ských textù vèlenìných do modlitební
knihy nebyl do komentáøe zaøazen.
V tìchto pøípadech je pouze uveden dù-
vod jejich zaèlenìní do pøíslu�ných èástí
textu.� 

Na èeské verzi s Leem Pavlátem spo-
lupracoval vrchní zemský rabín Efraim
Karol Sidon, který pøelo�il citované
modlitby a hebrejské texty. Tak se èes-
kému zájemci dostává do ruky dílo, kte-
ré obsahuje vedle základního tématu
i mno�ství spolehlivých a ovìøených in-
formací, které v èeském jazykovém
kontextu nebyly dosud dostupné.      (jd)

(Elie Munk: Svìt modliteb. Z francouz-
�tiny pøelo�il Leo Pavlát, modlitby
z hebrej�tiny Efraim K. Sidon, hesláø
Daniel Polakoviè. Vydalo nakladatelství
Garamond v roce 2019, 504 stran, pev-
ná vazba, dop. cena 550 Kè.)
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SVÌT MODLITEB
Základní dílo rabiho Elieho Munka vychází v èeském pøekladu



Ètvrtého øíjna uplynulo 125 let od
narození Irmy Sternové. Narodila se
roku 1894 �idovským rodièùm, kteøí

se do Afriky pøestìhovali z Nìmecka,
v mìsteèku Schweizer-Reneke
v Transvaalu, dnes souèásti Jihoafric-
ké republiky.

Otec se zabýval obchodem a vlast-
nil malou farmu v bu�i, na které Irma
pro�ila dìtství. Pozdìji popsala, jaký
to mìlo vliv na její výtvarné vidìní
a cítìní. Donekoneèna se prostírající
�lutì zbarvená krajina pod modrou

oblohou zbrázdìnou temnými mraky
rùznì se promìòujících tvarù. Prudké
bouøe s divokými výboji bleskù a pøí-
valy vody, které vzápìtí vystøídalo �h-
noucí slunce a pak zase èervenavá pí-
seèná bouøe. 

FORMOVÁNÍ V NÌMECKU
Kdy� jí bylo �est let, idyla skonèila. Do
rodného mìsta vpadla britská okupaèní

armáda, otce zajala a matka
se s dìtmi odstìhovala do
Kapského Mìsta. Roku 1911
opustila rodina Afriku a vrá-
tila se do Berlína. Pozdìji
zde zaèala Irma nav�tìvovat
malíøské kurzy, pak saskou
akademii výtvarných umìní
a v roce 1914 byla krátce na
akademii ve Výmaru. Bì-
hem této doby nìkolikrát
nav�tívila domovinu. Roku
1917 navázala pøátelství
s Maxem Pechsteinem
a o rok pozdìji se stala spo-
luzakladatelkou významné
avantgardní skupiny Die
November. V roce 1919
mìla svoji první samostat-
nou výstavu v Berlínì. 

Roku 1920 se vrátila do Kapského
Mìsta, kde mìla o dva roky pozdìji vý-
stavu, která byla v konzervativním pro-
støedí mìsta zcela odmítnuta, a Sternová
byla dokonce obvinìna z amorálnosti.
Vystavila toti� øadu obrazù s vypodob-
nìním èerných obyvatel bu�e. Zemøela
v Kapském Mìstì 23. srpna 1966.
V domì, kde �ila více ne� 40 let, bylo
v roce 1971 zøízeno její muzeum.

PORTRÉTY
A KRAJINY
V první ètvrtinì 20. století
øada nìmeckých expresio-
nistických malíøù podnikla
cesty do rùzných, pro nás
exotických krajin. Své zá�it-
ky promítli do mnoha dìl,
která vznikla pøímo na
cestách nebo po návratu do
Nìmecka. V�em autorùm je
spoleèné, at� ji� se jedná
o Noldeho, Pechsteina nebo
Kirchnera, divoké opojení

krajinou, domorodými artefakty a vní-
mání domorodého èlovìka jako barbara,
�ivoèi�ným pudem ovládaného divocha.
Bytost, která nemá �ádné individuální
rysy a která �ije jen v zajetí svých zvykù
ze dne na den. 

Sternová, která je také øazena mezi ex-
presionisty, naopak vnímala pøedev�ím tvá-
øe domorodých lidí. Umìøenì barevná kra-
jina slou�ila pouze jako pozadí. V prùbìhu
dvacátých a poèátku tøicátých let namalo-
vala øadu, dle mého soudu, nejkrásnìj�ích
vypodobnìní afrických domorodcù. Krás-
né, melancholické tváøe dívek a �en,
s výraznýma bezednýma oèima naplnì-

nýma smutkem. Lidských bytostí bez vi-
ditelných projevù emocí, zcela svázaných
vìdomím, �e to, co bylo nedílnou souèástí
jejich zpùsobu �ivota, je nenávratnì pryè.
Na rozdíl od svých nìmeckých kolegù se
v Africe narodila a �ila. Citlivì vnímala
domorodé spoluobyvatele, kteøí pro ni ne-
byli �ádnými démonickými exoty, nato�
necivilizovanými divochy. 

Ve tøicátých letech pobývala na Madei-
øe. Obrazy z této doby jsou více expresiv-

ní, zèásti deformované, místo hladkých
jasnì ohranièených barevných ploch mal-
ba s pøekrývajícími se barvami a místy
s barevnými skvrnami. Tváøe lidí jsou
ménì promalované a nejsou bez emocí.
Smutek je pryè, místo toho zloba, odmì-
øenost, frustrace. Zkrátka tradièní stopa
�na�í� civilizace.                       JAN PLACÁK
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MEZI BERLÍNEM A JI�NÍ AFRIKOU
Irma Sternová a její pozoruhodné výtvarné dílo

�eny nesoucí ovoce, 1927.

Koupání, 1922.

Dívka u kmene Tembu, 1927.

Hlava mu�e, 1924.



S koncem leto�ního roku se také uza-
vírá rok, kdy si svìt pøipomínal cente-
nium italského �idovského spisovate-

le PRIMA LEVIHO (31. 7. 1919�11. 4.
1987), autora knih �zásadnì potøeb-
ných pro toto století�, jak je charakte-
rizoval Philip Roth. Ukazuje se, �e
Leviho dílo je zásadnì potøebné pro
svìt i v 21. století a svìdèí o tom
mno�ství vydání jeho knih (vèetnì
nové èeské edice knihy Je-li toto èlo-
vìk), odborné i publicistické texty vì-
nované jeho �ivotu a práci, výstavy,
rozhlasové poøady èi divadelní pøed-
stavení inscenovaná podle jeho textù.
Netradièním zpùsobem uzavírá vzpo-
mínkový rok autorovo rodné mìsto:
v turínské Galerii moderního umìní je
k vidìní výstava dokumentù a obrazo-

vého materiálu vztahujících se k jeho
�ivotu, ale také objektù, které spisova-
tel vytvoøil z mìdìných drátù. Na pøí-
pravì výstavy se podílelo Centrum
studií Prima Leviho v Turínì.

ZVÍØATA
A BÁJNÁ STVOØENÍ
Jedná se o pøedmìty, které Primo Levi
vyrábìl pro sebe èi pro své pøátele:
pøedev�ím postavy zvíøat, ale také
bájná stvoøení a jedna lidská figura.
Vznikaly mezi lety 1955 a 1975 a na
výstavì jsou pøedstaveny nikoli jako

umìlecká díla (jak také nebyla zamý�-
lena), ale jako výtvory Leviho fanta-
zie a manuální zruènosti, jako hravé
objekty, které v�ak nezapøou vìdec-
kou pøesnost svého tvùrce.

�Kdy� se na tyto práce zahledíme,
otevírá se nám pozoruhodné okno do
Leviho svìta: svìta rozmanité a boha-
té dovednosti a vnímavosti sahajícího
daleko za roz�íøený obraz svìdka per-
zekuce. Zjevuje se nám slo�itá posta-
va èlovìka, který skvìle kombinuje
své odborné chemické vzdìlání, solid-
ní klasickou literární kulturu, vá�eò
pro jazyky a etymologii, pro výstupy
do hor, fantazii, ironii, humor, zájem

o nejèerstvìj�í umìlecké projevy a ak-
tivní a kvalifikovaný zájem o mate-
matiku, fyziku a pøírodní vìdy. Na po-
zadí tohoto v�eho se nachází dùraz,
jej� Levi kladl na práci, a hlavnì na
manuální práci, na ,tvoøivou ruku�.
Hmatatelnost pøedmìtù, které udìlal,
je oslavou svobodné práce a zájmu
o podstatu vìcí.� Tolik tvùrci výstavy
Fabio Levi a Guido Vaglio, kteøí také
rozhodli, �e rozmanité objekty nebu-
dou doprovázet popisky, ale literární
citáty. Vìt�inou je vybrali pøímo z Le-
viho dìl, v nìkolika pøípadech z textù
autorù, které mìl rád. Výstava je otev-

øena do 26. ledna 2020 v galerii
GAM, via Magenta 31, Turín.      (am)

PRA�SKÝ UMÌLEC 
A �SVÌTO�LAP�
(dokonèení ze str. 9)
Z dne�ního pohledu lze Roberta Guttman-
na dobøe chápat jako naivního umìlce. Tak
jako dìti maloval spí�e to, co o svém pøed-
mìtu vìdìl, ne� èistì optickou iluzi. Nechá-
pal renesanèní perspektivu, v ní� velikost
vìcí urèuje jejich vzdálenost v prostoru.
Naopak jako dìti a staøí Egypt�ané maloval
� podle hieratické perspektivy � významné
postavy vìt�í ne� ty ostatní, ménì význam-
né. Nesna�il se jako renesanèní a klasiètí
umìlci modelovat plastický tvar, �lo mu
hlavnì o zachycení podoby pomocí výraz-
né kresby. A pøedev�ím � maloval osoby
a místa, která mu byla blízká. Zvlá�tì pùso-
bivé jsou podobizny jeho pøátel, které do-
dnes o�ivuje vnitøní napìtí a �ivý výraz.
Nejpùsobivìj�í jsou asi obrazy s námìty
z rodinného �ivota nebo z oslav �idov-
ských svátkù, které vyzaøují a� magickou
atmosféru posvátnosti. Jeho vzdorovitost
a opoziènictví byly nejspí�e pouze zpùso-
bem, jak chránil svoji citlivou du�i pøed ná-
razy z vnìj�ího svìta. 

Místo kupeckého povolání a proti
vùli otce dal pøednost nejistému povo-
lání umìlce, ve kterém byl nakonec do-
cela úspì�ný, mìøeno nikoli vý�kou
ceny, ale spí�e jeho osobním zaujetím.
Právì z jeho generace ostatnì pocháze-
la øada umìlcù, kteøí se významnì po-
díleli na zrodu moderních umìleckých
forem a �ivotního stylu. U nás k nim
patøili mj. Alfréd Justitz, Jiøí Kars, Eu-
gen von Kahler, Max Horb nebo Bed-
øich Feigl, ale také vìt�ina literátù z ge-
nerace Franze Kafky a Maxe Broda. 

Poslední fotografie Roberta Guttman-
na, kterou mohou náv�tìvníci vidìt v di-
gitální projekci na souèasné výstavì, po-
chází z archivu ÈTK. Zachycuje malíøe
v Rybné ulicí, na cestì z Aschermannovy
��idovské� kavárny v Roxy do svého pøí-
bytku Na Boji�ti. Je to asi jediná známá
Guttmannova fotografie s hvìzdou, tedy
z poèátku záøí 1941. O mìsíc pozdìji,
16. øíjna 1941, byl Guttmann zaøazen do
vùbec prvního transportu z Prahy do
Lod�e. �ivot v lod�ském ghettu byl pro
svìtobì�níka, který pì�ky pro�el køí�em
krá�em pùl Evropy, nesnesitelný. Propadl
prý naprosté apatii, nemluvil, pouze
v podpa�í stále svíral své kreslíøské des-
ky. Po pìti mìsících, 14. bøezna 1942,
Robert Guttmann zemøel v lod�ském
ghettu hladem. 

ARNO PAØÍK
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NETRADIÈNÍ POHLED 
V Turínì vystavují mìdìné objekty spisovatele Prima Leviho

Primo Levi se svými objekty. Foto archiv.



Izrael si zvykl na to, �e se hájí sám. �e se
nespoléhá na sílu rezolucí OSN èi nadná-
rodních organizací, které se beztak èím dál
více obracejí proti nìmu. �e na své ohro-
�ení reaguje podle vlastní úvahy, i kdy� to
znamená pou�ít zbranì, v pøípadì nezbytí
i za cenu civilních obìtí. U západních pro-
gresistù si tím vyslou�il pøirovnání k Drs-
nému Harrymu, filmové postavì policisty
Callahana (hraje ho Clint Eastwood), kte-
rý � hájí-li lidské �ivoty proti padouchùm
� také nebere ohledy na jemnosti etikety
podle Gutha-Jarkovského.

Izrael, podobnì jako Spojené státy, at�
u� v jejich èele stojí Trump, Obama, Bush
èi Clinton, reprezentu-
je to, èemu politolo-
gové øíkají �tvrdá
síla�. Kde�to tøeba
Evropa se soustøedí na
�mìkkou sílu�. Zbraní
se spí�e �títí, zato sází
na pøita�livost svých
hodnot, spoleèen-
ských modelù, stylù,
pravidel, prostì na
sílu pøíkladu.

Izrael jen málokdy
tì�í z mìkké síly. Tedy
ne �e by pøita�livost
jeho pøíkladu nebylo
o co opøít. Pøímo se
vnucují aktuální téma-
ta jako hospodaøení
s vodou (závlahy a re-
cyklace), biotechnologie èi umìlá inteli-
gence. Jen�e to jsou vìci, je� se prosazují
spí�e v soukromém byznysu, nanejvý� na
mezivládní úrovni. Ale na nej�ir�ích mezi-
národních fórech, tam, kde se uplatòuje síla
hlasu muslimských zemí, to nevychází.
Tím pozoruhodnìji se jeví øíjnový krok
Mezinárodní judistické federace: pozasta-
vit èlenství Íránu za to, �e jeho reprezentan-
ti odmítají na turnajích nastoupit proti izra-
elským, jinými slovy za diskriminaci
Izraele.

RADÌJI TO VZDEJTE
Zdálo by se, �e jde o bagatelní vìc. O nìco,
co je v poøadí dùle�itosti daleko za priorita-
mi, jako je ohro�ení Izraele raketami
z Gazy (12. listopadu byl pøi náletu zabit
Bahá abú Atta, tamní velitel Islámského
d�ihádu). Nebo ji� od dubna neúspì�né po-
kusy sestavit funkèní izraelskou vládu. Ale
z jiného pohledu to pùsobí jako vzácný ús-

pìch �mìkké síly� Izraele na svìtovém
fóru. Èi jako vzácný pøíklad situace, kdy
Izrael tì�í z protidiskriminaèních iniciativ
(v nich bývá èastìji za otloukánka, jemu�
se vyèítá diskriminace Palestincù).

I proto se téma juda, Íránu a Izraele pro-
bíralo v médiích. A to v izraelských (napøí-
klad The Times of Israel, odkud hlavnì
èerpá tento text), amerických (Washington
Post) i na èeských webech (iDNES.cz, Li-
dovky.cz) a blozích (Lubomír Stejskal).

Øeknìme rovnou, �e ne�lo o blesk
z èistého nebe. O sportovním bojkotu Izra-
ele znaènou èástí muslimských zemí se ví
ji� dlouho a èasto se bere za danou vìc, se

kterou se nedá nic dìlat. Sem patøí i známý
fakt, �e Izrael hraje kvalifikace pro fotba-
lové �ampionáty ve skupinách evrop-
ských, ne v blízkovýchodních. To, �e prá-
vì judo se ocitlo v roli buldozeru, který se
s tìmito �samozøejmostmi� pokou�í nìco
dìlat, má své pøíèiny.

V judu patøí k �ir�í svìtové �pièce Izrael
i Írán. Proto i �ance, �e na sebe narazí izra-
elský a íránský soupeø, je v judu daleko
vìt�í ne� v jiných sportech. Z toho plyne
zvý�ená snaha Teheránu, jeho úøadù
i sportovních bafuòáøù se tìmto støetùm
vyhnout. Je to pro nì otázka presti�e a stát-
ní ideologie. Írán neuznává právo Izraele
na existenci, a jak pøipomíná The Times of
Israel, íránské pasy tuèným písmem upo-
zoròují, �e jejich nositel �není oprávnìn
cestovat do okupované Palestiny�.

Ve sportu to tak deklarativnì nejde, ne-
bot�by to znamenalo poru�ení stanov. Pro-
to Írán volí cestu oklik: nutí sportovce

k tomu, �e ne� aby nastoupili proti izrael-
skému soupeøi, radìji pøedem prohrají s ji-
ným, nechají se diskvalifikovat èi pøedlo�í
neschopenku od lékaøe. Tyto postupy lze
jen tì�ko prokázat jako úmyslné, ba stá-
tem pøikázané. Ale èím systematiètìji se
s tím èinovníci Mezinárodní judistické fe-
derace (IJF) setkávali, tím víc narùstal je-
jich odpor, a� se odhodlali k èinu: 22. øíjna
IJF vylouèila Írán ze v�ech svých soutì�í,
bude-li nadále diskriminovat izraelské
soupeøe.

Nejde jen o samo suspendování, zaujme
i jeho ultimativní tón. Zákaz bude platit
tak dlouho, dokud Írán neslíbí ukonèit boj-
kot Izraele. To je nìco, co tu zatím chybì-
lo. Je-li Írán vyøazen z turnajù juda, írán�tí
judisté na nich nemohou sbírat body nutné

pro to, aby se kvali-
fikovali na olympiá-
du pøí�tí rok v Tokiu.
A pokud tam chtìjí?
Staèí toto: �Íránská
judistická federace
musí dát silné záru-
ky a prokázat, �e
bude dodr�ovat sta-
novy IJF a nechá své
sportovce soupeøit
s izraelskými.�

DÍKY SAJÍDU
MOLLAJÍMU
Tento úspìch �mìk-
ké síly� umo�nil
pøedev�ím jeden
èlovìk, íránský judi-
sta Sajíd Mollají,

loòský mistr svìta v kategorii do 81 kilo-
gramù, jen� hradbu teheránského ml�ení
prolomil. Na leto�ním �ampionátu v Tokiu
se mìl vyhnout soupeøi, jím� byl Izraelec
Sagi Muki. Jen�e Mollají to odmítl a svìøil
se Mezinárodní judistické federaci. Ta pak
uvedla: �Nìkolik minut pøed ètvrtfinále
zavolal íránskému trenérovi námìstek mi-
nistra sportu a naøídil mu, aby Mollajího
stáhl ze soutì�e.�

Pro úplnost dodejme, �e i kdy� Mollají
odolal nátlaku z Teheránu, svìtový titul
neobhájil. Zlatou medaili získal právì
Muki z Izraele. Ale o zásadní zlom se
Mollají postaral. Proto se domù u� nevrá-
til. Místo toho odjel do Nìmecka, kde po-
�ádal o azyl. 

Mluvit o potvrzeném úspìchu �mìkké
síly� by bylo pøedèasné. U� proto, �e Írán,
jen� tvrdí, �e Mollají si to v�e vymyslel, se
mù�e odvolat. Ale vidíme, �e kdy� se
chce, jde leccos.             ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Mìkká síla juda

Sagi Muki a Sajíd Mollají na leto�ním svìtovém �ampionátu v Tokiu. Foto archiv.



Bývalý pøedseda Socialistického svazu
mláde�e Vasil Mohorita po revoluci je�tì
krátce pùsobil coby poslanec Snìmovny
lidu Federálního shromá�dìní za KSÈ.
Podnikal, zalo�il dvì vlastní politické,
ne zcela úspì�né strany, a pak odjel za
podøadnou prací do Londýna. Dnes budí
pozornost hlavnì kvùli své dobrovolné
aktivitì v izraelské armádì, kterou zma-
poval server Aktuálnì.cz. Ka�doroènì
vyjí�dí v rámci programu Sar-El pomá-
hat vojákùm Svaté zemì zejména s lo-
gistikou, údr�bou, stravováním, zásobo-
váním a zdravotními slu�bami. Bìhem
komunistické vlády v Èeskoslovensku
byl �idovský stát jedním z hlavních ne-
pøátel re�imu. Kde se tedy vzala Moho-
ritova láska k Izraeli? Podle svých slov
má celá jeho rodina hluboké �idovské
koøeny. V�ichni prarodièe mìli typicky
�idovská jména, to své pak odvozuje od
pùvodního �idovského pøíjmení Meier.
�Moji pøedci pøi�li ze �panìlska po vy-
hnání �idù v roce 1492 na Balkán a od-
tud na Podkarpatskou Rus,� vyprávìl
Mohorita na sklonku roku 2018 pro pro-
jekt Pamìt�národa. (Denikn.cz, 7. 11.)
!! Estébáci se nerozpakovali pronásle-
dovat ani bývalé re�imní ikony èi své
spolupracovníky. Jedním z nich byl i To-
man Brod, který bìhem války pro�el
jako �id nacistickými koncentráky, na-
pøíklad Osvìtimí. Po válce vstoupil do
KSÈ a v letech 1959�1965 je registro-
ván jako spolupracovník Státní bezpeè-
nosti. Koncem �edesátých let v�ak na�el
odvahu a totalitnímu re�imu se postavil.
Za to ho vyhodili z práce i z partaje. �i-
vil se pak jako èerpaè vody a taxikáø, po-
depsal Chartu 77. Patøí k významným
èeským historikùm. �Je�tì �e èlovìk
neví, co ho èeká,� øíkával a pojmenoval
tak i svou knihu vzpomínek. StB zanikla
a� v únoru 1990. Dodnes v�ak nejsou
odtajnìna v�echna akta a spisy. Vìt�ina
se nachází v Archivu bezpeènostních slo-
�ek. (Moravskoslezský deník.cz, 8. 11.)
!!Vra�da? Sebevra�da? Ne�t�astná udá-
lost? Utonutí mediálního magnáta Ro-
berta Maxwella u �panìlských bøehù
táhlo novináøe opravdu dlouho. U� dru-
hý den se zpráva o jeho smrti objevila na
titulní stranì The New York Times, dal�í
týdny a mìsíce pak plnil noviny kolaps
jeho pøedlu�eného mediálního impéria.
Odpovìï na to, co se onoho listopado-

vého veèera na palubì jachty Lady Ghis-
laine opravdu stalo, ale dodnes nemáme.
O pøesné pøíèinì skonu mu�e, který mìl
velmi silné vazby jak na Èeskosloven-
sko, tak na tajné slu�by na obou stranách
�elezné opony, se od toho momentu spe-
kuluje. V úterý 5. listopadu to bylo 28
let, co se po nìkolikahodinovém pátrání
podaøilo 30 kilometrù jihozápadnì od
Kanárských ostrovù najít Maxwellovo
tìlo. (Ekonom.cz, 7. 11.) !! �Ester jede
pryè se obvyklému nahlí�ení na sílu pís-
nièky vymyká. Nejde v ní tolik o melo-
dickou pøita�livost jako o pøíbìh. Je
o odsunu �idù z Pardubic. U� jen to
téma jí dalo takové emoce, �e pøi jejím
poslechu mrazí v zádech. Text, v nìm�
smysluplnì sedí i obrat ,dobøí lidé�, v�e
korunuje,� pí�e Právo v informaci o no-
vém CD kapely Vypsaná fixa. (14. 11.)

!! ��idovský národ si v dìjinách hodnì
vytrpìl � vyhánìli ho a pronásledovali.
V minulém století jsme zaznamenali to-
lik krutostí, které byly namíøeny proti �i-
dovskému národu. Aèkoli jsme se do-
mnívali, �e jim je konec, dnes se tu a tam
opìt vrací pronásledování �idù. Bratøi
a sestry, nìco takového není lidské ani
køest�anské. �idé jsou na�imi bratry! Není
mo�né je pronásledovat, rozumíte?� øekl
pape� Franti�ek ve své øeèi k poutníkùm
na námìstí sv. Petra v Øímì. (Církev.cz,
14. 11.) !! Netflix se chystá revidovat
pìtidílný dokumentární seriál Ïábel od
vedle (The Devil Next Door), který mìl
premiéru na zaèátku listopadu. Reaguje
tak na silnou vlnu nevole, kterou roz-
poutal v Polsku. Podle premiéra Mateu-
sze Morawieckého seriál dezinterpretuje
historii. Nelíbí se mu, �e Netflix vyzna-
èil na mapì, která se v seriálu objevila,
nìmecké koncentraèní a vyhlazovací tá-

bory v souèasných polských hranicích.
Neznalec historie tak mù�e podle Mora-
wieckého nabýt dojmu, �e tábory smrti
spravovali Poláci. Morawiecki proto po-
slal do Netflixu dopis, ve kterém �ádal
nápravu chyby. Stejného nedopatøení se
pøitom tvùrci seriálu dopustili také
s mapou Èeskoslovenska, respektive
Protektorátu Èechy a Morava, kdy� ne-
zohlednili historické územní uspoøádá-
ní. Terezín je zakreslen uvnitø èeskoslo-
venských hranic, co� podobnì jako
v polském pøípadì vzbuzuje dojem, �e
jej spravovali Èe�i. Nikdo z Èeska se ale
smìrem k Netflixu neozval. �Netroufám
si øíci, jestli je polská reakce pøehnaná,
ale rozhodnì je pochopitelná. Nám by se
asi také nelíbilo, kdyby nìkdo oznaèoval
Terezín za èeský koncentraèní tábor,�
komentuje reakci Polska historik a na-
kladatel Jiøí Padevìt. (Seznam Zprávy.
cz, 15. 11.) !! Raphael König (1808
Znojmo�24. 11. 1894 Miroslav) se zá-
meènickému øemeslu vyuèil ve Znojmì,
dal�í zku�enosti pak sbíral ve Vídni, kde
v roce 1831 úspì�nì slo�il mistrovské
zkou�ky. Byl v té dobì vùbec prvním �i-
dem na Moravì a v celém mocnáøství,
který získal titul øemeslného mistra. Poz-
dìji obdr�el od císaøe rovnì� jako první
�id povolení bydlet a vykonávat své po-
volání mimo ghetto. Svými vyjednávací-
mi schopnostmi se významnì pøièinil
o to, �e si miroslav�tí �idé mohli posta-
vit synagogu, vysvìcenou v roce 1845
a dokonèenou v roce 1850. Od roku
1870 byl König prvním starostou miro-
slavské �idovské obce. Válkou ponièená
a zchátralá miroslavská synagoga byla
v roce 1957 pøestavìna na kulturní dùm,
který mìstu slou�í doposud. (Znojemský
deník.cz) !! �Sedmnáctého listopadu
1989 byl pátek, a tedy poèátek �abatu.
Ve Staronové synagoze se k úvodní ve-
èerní bohoslu�bì se�la jako obvykle sku-
pinka mu�ù, vìt�inou v dùchodu, a své
místo v rohu modlitebny zaujal jako
v�dy i v�em známý tøicátník. Modlitby
se neúèastnil, o to pozornìji pozoroval:
kdo hovoøí s náv�tìvníky z ciziny, zda
od nich nìco nepøebírá. Pøed 30 lety pøi-
�el tento mu� na bohoslu�bu i v sobotu
18. listopadu. Tehdy jsem ho vidìl napo-
sled. Za týden se ji� v synagoze neobje-
vil, co� a� symbolicky znamenalo, �e
dohled komunistického státu nad �idov-
skou komunitou skonèil,� uvedl ve svém
zamy�lení o listopadu 1989 Leo Pavlát
(Rozhlas.cz, 17. 11.).

jd, ilustrace Jiøí Stach
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U� SE NEOBJEVIL ...a dal�í události
/Vybráno z èeských médií/



Kalendárium
Pøed 20 lety, 8. prosince 1999, zemøela
v Praze ANNA LUDMILA LANGEROVÁ, roz.
Abelesová, vdova po spisovateli Franti�ku
Langerovi. Její �ivot po Langerovì boku
i to, jak uchovávala jeho památku, shrnuje
medailon na stránkách Nadace Franti�ka
Langera (www.frantiseklanger.cz), z nìho�
s úpravami pøejímáme následující text:

Poznali se zcela náhodou v roce 1939 na
èeskoslovenské ambasádì v Paøí�i. Anièka
�ila v Paøí�i u� sedm let a �ivila se úspì�nì
jako modistka. Její klobouky, jak ráda vy-
pravovala, se prodávaly
i v Londýnì na Bond
Street. Langer dorazil
do Paøí�e èerstvì z oku-
povaného Èeskosloven-
ska a pøi�el si na velvy-
slanectví vyøídit cestu
do Londýna za prezi-
dentem Bene�em. Sedì-
li vedle sebe na døevìné
lavici. Anièka èekala na
pracovní povolení, kdy�
k ní Langer promluvil:
�Vy tady, milostivá, �i-
jete?� Sedmatøicetiletou
Annu Ludmilu málem
rozesmálo oslovení milostivá, ale uhranul ji
hlas známého dramatika: �Nikdy pøedtím
a nikdy potom jsem nesly�ela takový hlas.
Byl za ním chlap, ale i nìkdo, koho bylo po-
tøeba pohladit. Franti�ek si mì doslova na-
mluvil a já jím byla od samého poèátku
okouzlená.�

Langer se vrátil od Bene�e zpìt do Paøí-
�e, aby organizoval zdravotní slu�bu
v novì zformované zahranièní armádì.
�Krásná sleèno, kdy bych vás mohl vidìt?�
zeptal se jednou Anièky a od té doby se se-
tkávali ka�dý den nebo si aspoò telefono-
vali. Za pár týdnù se Franti�ek nastìhoval
k Anièce do jejího bytu nedaleko Trocadé-
ra. Rozdìlila je a� porá�ka Francie, Franti-
�ek odjel s vojenským konvojem do Lon-
dýna, Anièka se tam dostala o nìkolik
mìsícù pozdìji pøes Casablanku a Lisabon. 

�Od toho dne jsme pak a� do jeho smrti
neudìlali nikdy jeden bez druhého ani
krok.� Vzali se a� v roce 1947, Franti�ek
Langer byl od roku 1918 �enatý a musel
se nejprve se svou první �enou rozvést.

Anna Ludmila Abelesová se narodila
28. dubna 1902 v �idovské rodinì v Lou-
nech. Otec byl nad�ený sokol a vlastenec
a velmi se ho dotklo, �e po hilsneriádì
musel na nìjakou dobu Sokol opustit pro

svùj �idovský pùvod. Anièka mìla dvì
sestry � star�í Milenu a mlad�í Manèinku.
Po návratu z války v roce 1945 zùstala
z rozvìtvené rodiny sama, v�ichni ostatní
pøíbuzní zemøeli v koncentraèních tábo-
rech. Jen Manèinka, provdaná Ehrmanno-
vá, se zachránila útìkem do Kanady. 

�Myslím na tìch dvacet let, co jsme
spolu,� psal Franti�ek Langer v roce 1959
své man�elce: �Byly v nich tì�kosti, nì-
kdy a� tragické. A pøece � byly to nejkrás-
nìj�í roky mého �ivota. To zlé v nich jsi
mi pomáhala nést, sdílela jsi a posilovala
mì jako nemocného, mìlas v�dy nìjaký
nápad, na�la cestièku, pobídla mì, a� jsem

se z toho vybabral.�
Díky Anièce �il od-

kaz Franti�ka Langera
i v dobách totality;
v roce 1967 byla do fo-
yer vinohradského diva-
dla umístìna spisovate-
lova busta, v roce 1988
mu jeho mateøská scéna
uspoøádala slavnostní
veèer k nedo�itým stým
narozeninám. Franti�-
kovy hry se v Èeskoslo-
vensku hrály sporadic-
ky, zato rakouská
a nìmecká divadla si ho

jako autora zamilovala. To v�e díky Anièce.
Po roce 1989 Anièka ve svých 87 letech

znovu o�ila � zaèaly se vydávat Langerovy
knihy, nejenom Franti�kovy, ale i jeho bra-
tra Jiøího (Devìt bran; výbor z publicistiky,
básnì), Langer se znovu vrátil na divadelní
scény. Anièka ve spolupráci s Vladimírem
Justlem zalo�ila Nadaèní fond Franti�ka
Langera, jeho� cílem bylo vydat autorovy
Sebrané spisy. To se podaøilo, ale byly zavr-
�eny a� po její smrti (20. svazek vy�el roku
2008). Díky ní vy�ly v nakladatelství Sefer
také vzpomínky jejího �vagra Roberta Ehr-
manna s názvem Strakoniètí souvìrci. Je�tì
tìsnì pøed smrtí vítala náv�tìvy ve svém
smíchovském bytì nezapomenutelnou vì-
tou: �Pojïme k Franti�kovi!� Spisovatelo-
vu pracovnu (vèetnì jeho slavné sbírky so-
�ek velbloudù) uchovávala pietnì, tak jak ji
Franti�ek Langer opustil. 

Roku 2012 vznikla Nadace Franti�ka
a Jiøího Langerových, která na èinnost pù-
vodního fondu navazuje a jejím cílem je
propagace díla bratøí Langerových. Pøipo-
meòme, �e Divadlo na Vinohradech,
uvedlo roku 2017 jeho nejslavnìj�í drama
Periferie a ve foyer divadla se konala vý-
stava o jeho �ivotì a práci. Anièka by
mìla radost.                                           (am)

ODE�EL KURT TAUSSIG
(28. 8. 1923�19. 9. 2019)

K tìm, kdo byli letos 28. øíjna vyznamená-
ni, patøí i teplický rodák KURT TAUSSIG.
Narodil se 28. srpna 1923 ve smí�ené rodi-
nì, doma se mluvilo jak nìmecky, tak èes-
ky. Kurt chodil do èeské �koly. Po okupaci
Èech a Moravy se ocitl kvùli svému �idov-
skému pùvodu na nìkolik týdnù v inter-
naèním táboøe v Berounì, tého� roku se
mu v�ak podaøilo odjet do Velké Británie
spoleènì se svým bratrem, a to posledním
z vlakù, které zajistil Nicholas Winton. 

Stejnì jako øada dal�ích �Wintonových
dìtí� se i on chtìl podílet na boji proti na-
cismu a osvobození vlasti, a proto se
v roce 1942 pøihlásil do èeskosloven-
ských jednotek. Nebyl v�ak pøijat s tím,
�e nemá vhodné technické vzdìlání; ve
skuteènosti ho ale inspektorát èeskoslo-
venského letectva pova�oval za Nìmce
a obával se reakce ostatních vojákù v jed-
notce. Kurt Taussig pak po�ádal o pøijetí
pøímo do britských perutí a prodìlal vý-
cvik v Ji�ní Rhodesii a v Palestinì. Ná-
slednì absolvoval na legendárním spitfi-
ru v øadách 225. britské stíhací perutì
RAF nìkolik desítek bojových operací,
zejména nad Støedomoøím a nad Itálií. Po
skonèení druhé svìtové války zùstal v øa-
dách RAF a� do roku 1947, slou�il v Itá-
lii a v Rakousku. Do rodné zemì se ji�
nevrátil, proto�e jak se sám vyjádøil, ne-
bylo prakticky nic, co by ho tam táhlo.

Po pádu komunistické totality nìkoli-
krát nav�tívil Teplice, v�dy bez vìt�ího
zájmu veøejnosti, médií èi komunálních
politikù. Zájem vzbudila a� Taussigova
biografie Spitfiry nad boji�tìm. Pøíbìh

èeskoslovenského pilota R.A.F. F/Lt
Kurta Taussiga od slovenského histori-
ka Milana Herèúta, která vy�la roku
2016 a odkryla jeho dosud neznámý �i-
votní pøíbìh. O dva roky pozdìji mu Te-
plice udìlily èestné obèanství. Leto�ní
medaile Za hrdinství z rukou prezidenta
se Kurt Taussig nedo�il. Zemøel 19. záøí
2019 v Londýnì.  

(ra) 
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Anna a Franti�ek Langerovi. Foto archiv.

Kurt Taussig tøiadevadesátiletý. Foto archiv.



Norman Eisen
POSLEDNÍ PALÁC
Bouølivé století z perspektivy pìti �ivo-
tù a jednoho legendárního domu
! Norman Eisen se v roli amerického vel-
vyslance vrátil do zemì, z ní� jeho matka
uprchla pøed holokaustem. Kdy� se nastì-
hoval do pra�ské velvyslanecké rezidence,
objevil na stìnách pod nábytkem schova-
né svastiky. 

Od tohoto objevu se pøed ním zaèaly
odvíjet �ivotní osudy ètyø osobností, které
palác v rùzných obdobích obývaly: �idov-
ského finanèního magnáta Otty Petschka,
který palác po první svìtové válce nechal
postavit; nìmeckého generála Rudolfa
Toussainta, který za druhé svìtové války
riskoval �ivot, aby budovu i celou Prahu
zachránil pøed úplným znièením; pováleè-
ného amerického velvyslance Laurence
Steinhardta, který marnì tou�il udr�et pa-
lác i Èeskoslovensko mimo dosah komu-
nistù; a koneènì Shirley Temple Blackové,
oèité svìdkynì zániku pra�ského jara pod
drtivými pásy sovìtských tankù, která se
rozhodla do Prahy vrátit jako americká
velvyslankynì v roce 1989. S velkými dì-
jinami se tu proplétá osud Eisenovy vlast-
ní matky.

Vydalo nakl. Argo v Praze roku 2019.
Z angliètiny pøelo�ila Sára Foitová; 384
stran, doporuèená cena 398 Kè.

Jan Grabowski
LOV NA �IDY
Zrada a vra�da
v Nìmci okupovaném Polsku
! V letech 1942 a 1943 se po likvidaci
ghett podaøilo uniknout tisícùm polských
�idù, ale jen málokteøí se do�ili konce vál-
ky. Výraz Judenjagd � lov na �idy � pou-
�ívali nìmeètí policisté a èetníci pro pátrá-
ní po �idovských uprchlících, kteøí na
okupovaném území hledali úkryt v ne�i-
dovském prostøedí. �idé se porùznu skrý-
vali, ale postupnì byli zrazováni a vydává-
ni Nìmcùm èi vlastní polské �modré�
policii. Za války existovali v Polsku na
jedné stranì lidé, kteøí lovili �idy nebo je
vra�dili z chamtivosti èi rasové nenávisti.
Na druhé stranì byli také ti, kteøí �idy
chránili a pomáhali jim. Tato skupina byla
poèetnìj�í, ale ti první byli ve svém koná-
ní mnohem úspì�nìj�í a efektivnìj�í. 

Jan Grabowski ve své knize podrobnì
zkoumá osudy pronásledovaných na pøí-
kladu jednoho okresu v Malopolském voj-
vodství. Pøiná�í tak dùrazný pøíspìvek ke
stále probíhající a vzru�ené debatì o odpo-
vìdnosti Polákù a Nìmcù za holokaust.

Vydalo nakl. Academia v Praze roku
2019. Z angliètiny pøelo�il Jan Krist. 428
stran, dop. cena 450 Kè.

KONCERT URIELA HERMANA
! V rámci sólových recitálù 24. mezinárod-
ního festivalu jazzového piana se 4. prosin-
ce od 19.30 uskuteèní v Nuselské radnici
v Praze 8 koncert izraelského pianisty Uri-
ela Hermana. Více info na www.jmw.cz.

BAUHAUS. �ENY. 
ÈESKOSLOVENSKO
! V technickém podla�í vily Tugendhat
v Brnì se koná výstava, jejím� hlavním té-
matem jsou èasto tragické osudy studentek
Bauhausu spjatých s Èeskoslovenskem a je-
jich specifické �ivotní zku�enosti na jedné
z nejprogresivnìj�ích umìleckých �kol za-
èátku 20. století. Výstava je pøístupna bez
pøedchozí rezervace do 29. prosince
v rámci otevírací doby vily. 

CHANUKOVÁ BENEFICE
! Nadaèní fond obìtem holokaustu srdeè-
nì zve na tradièní benefièní koncert Na-
daèního fondu obìtem holokaustu, který je
letos opìt spojen s oslavou Chanuky. 

Benefice se koná v nedìli 22. prosince
od 19.00 v Café Jedna ve Veletr�ním palá-
ci. Veèerem provází �imon Holý, tì�it se
mù�ete také na koncert kapely Terne Cha-
ve, spoleèné zapálení chanukiji, bohatou
tombolu i chanukové obèerstvení. Nebude
chybìt ani program pro dìti v re�ii madri-
chù.

Vstupné je dobrovolné, výtì�kem bene-
fice bude financována péèe o pøe�iv�í ho-

lokaust. Registrujte se, prosím, pøedem na
adlerova@fondholocaust.cz nebo 224 261
573. Pøijïte s námi slavit i pøispìt na dob-
rou vìc. Péèi o pøe�iv�í �oa mù�ete podpo-
øit také zasláním finanèního daru na úèet
veøejné sbírky: 2113642498/2700 UniCre-
dit Bank.

Nadaèní fond obìtem holokaustu

DÌTSKÁ CHANUKA
! Oslava Chanuky pro dìti se koná 22.
prosince od 14.30 ve velkém sále �idov-
ské radnice (Maiselova 18, P 1). Pøijde
pan rabín, zahrajeme si nové divadlo, za-
zpíváme si chanukové písnì a s klaunem
Ale�em za�ijeme spoustu legrace. Tì�íme
se na vás.

SVÁTEK SVÌTEL
V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
! �idovská obec v Praze si Vás dovoluje
pozvat na svátky svìtel v Jeruzalémské
synagoze (Jeruzalémská 7, Praha 1). Cha-
nuková oslava se koná v pondìlí 23. pro-
since od 16 hodin. Po�ehnání pronese
a druhou svíci zapálí vrchní pra�ský rabín
David Peter, chanukové písnì zazpívají
dìti z divadla Feigele, na varhany zahraje
Václav Peter, odpolednem provede Milan
Hein. Tì�it se mù�ete na Báru Hrzánovou,
Hynka Chmelaøe a hudební skupinu Tra-
la. Radìji se dobøe obleète, synagoga není
vytápìna. 

OSLAVA V �IDOVSKÉ RADNICI
! Srdeènì zveme na tradièní oslavu Cha-
nuky na pra�ské �idovské obci. Koná se
28. prosince od 19.30 ve velkém sále �idov-
ské radnice (Maiselova 18), moderovat ji
bude Petr Vacek. V rámci bohatého hudební-
ho programu vystoupí Robert Fischmann
a David Dorù�ka; David a Irena Kalhousovi;
Jiøí Ho�ek, Adina a Dominika Weiss-Ho�ko-
vy; Eli�ka Gattringerová a Ahmad Hedar;
dìtský pìvecký sbor Lauderových �kol
a Naches trio. Souèástí veèera je raut, který
následuje po skonèení programu. Vstupné
200 Kè, senioøi a studenti 150 Kè. Prodej
vstupenek zaèíná 9. prosince v pokladnì
�OP a v sekretariátu Lauderových �kol.

CHANUKA V TØEBÍÈI
! Zveme na oslavu Chanuky do Zadní sy-
nagogy v Tøebíèi. Tentokrát si bìhem osla-
vy v Zadní synagoze pøipomeneme pøíbìh
o stvoøení Golema. Pod vedením Vidy Neu-
wirthové vystoupí v nedìli 15. prosince
v 15 hodin dìtský divadelní soubor Feige-
le. Zahrají a zazpívají malí i velcí herci za
hudebního doprovodu Pavly Vondráèkové.
Po pøedstavení následují chanukové díl-
nièky (s vùní perníku), chybìt nebudou
ani tradièní koblí�ky. 
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KNIHY VÝSTAVY

UDÁLOSTI

Robert Guttmann: Zapalování chanukového svícnu,
1941; z výstavy v �idovském muzeu v Praze.



�IDOVSKÁ OBEC PRAHA
Maiselova 18, velký sál
Káva o pùl ètvrté
! Ve ètvrtek 12. prosince pøivítáme po
roce na Kávì divadelní a filmovou hereè-
ku Chantal Poullain, dámu, která �íøí
dobrou náladu.
! V úterý 17. prosince mezi nás pøijde
generál Armády ÈR Petr Pavel, jen� v le-
tech 2015�2018 pùsobil jako pøedseda vo-
jenského výboru NATO, tedy v nejvy��í
vojenské funkci Severoatlantické aliance.

Kavárna je pøístupná od 14.30 hodin,
program zaèíná v 15.30. Pøipravil a mode-
ruje Honza Neubauer.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Maiselova synagoga (Maiselova 10, P 1)
! 4. 12. v 18.00: Diskuse v Maislovce:
Èeský disent a èe�tí �idé. Pád komunistic-
kého re�imu by se neodehrál bez disident-
ského hnutí, které se postavilo proti normali-
zaènímu re�imu. V rámci tohoto hnutí
pùsobili i lidé s �idovskými koøeny. O svých
zku�enostech s pùsobením v disentu budou
mluvit pøekladatelka a bohemistka Kateøina
Dejmalová, vrchní zemský rabín Karol Efra-
im Sidon a bývalý èeský velvyslanec v Izra-
eli Daniel Kumermann. Moderuje Jan Fin-
gerland. Vstup volný.
! 5. 12. v 18.00: Gido se vrací domù.
Slavnostní veèer u pøíle�itosti 100. výroèí
narození klavíristy a skladatele Gideona
Kleina (1919�1945) s koncertem pøední-
ho èeského kvarteta Fama Quartet a so-
pranistky Ireny Troupové. Na programu
jsou jak díla Gideona Kleina a dal�ích �i-
dovských skladatelù, tak i souèasná tvor-
ba mladých èeských umìlcù. Souèástí ve-
èera je pøedstavení èeské edice knihy
Dopis od Gideona za úèasti autora Davida
Fligga. Koncert se koná v rámci festivalu
GidoFest. Vstupenky lze zakoupit v pøed-
prodeji v Maiselovì synagoze, v Infor-
maèním centru muzea (Maiselova 15,
Praha 1), v síti Ticket Art, Prague Ticket
Office a na webových stránkách �MP.
Jednotné vstupné 150 Kè.

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. 12.: Paøí��tí literáti u Goebbelse
1941 a 1942: Marcel Jouhandeau. Eseji-
stka a publicistka Ladislava Chateau se
zamìøí na osud francouzského prozaika
Marcela Jouhandeaua (1888�1979), jed-
noho z úèastníkù literárních sjezdù ve Vý-
maru v letech 1941 a 1942, které se konaly
pod zá�titou Josepha Goebbelse. 

! 8. 12. v 10 hodin: Nedìlní dílna pro
rodièe a dìti: Lvíèek Arje slaví Chanuku.
Proè má chanukový svícen osm ramen?
A proè se o Chanuce jedí koblí�ky a bram-
boráky? Kdo jsou to vlastnì Makabejci,
jejich� povstání si o Chanuce pøipomíná-
me? Zapálíme si chanukiji, zahrajeme si
hru zvanou drejdl, ochutnáme koblí�ky
a nauèíme se písnièku. Prohlídka: Klauso-
vá synagoga. Vstupné 50 Kè. 
! 10. 12.: �Jeruzalém na Labi� v 18. sto-
letí. �idé v Kolínì tvoøili od 16. století
jednu z nejvìt�ích �idovských obcí v èes-
kém království. Mezi dùle�ité zdroje in-
formací o vnitøním �ivotì této komunity
patøí soupis vedoucích èinitelù její syna-
gogy z let 1730�1783. Kni�nì vydaný pøe-
klad pùvodního rukopisu, provázený bo-
hatou analýzou, umo�òuje nejen blí�e
proniknout do fungování �idovské pospo-
litosti v Kolínì a jejích institucí, ale pøibli-
�uje také podrobnosti vypovídající o ro-
dinných vztazích a vazbách. Besedy
o Knize pøedstavených kolínské synagogy
1730�1783 se zúèastní její pøekladatelka
a autorka úvodní stati Olga Sixtová z ka-
tedry Blízkého východu FF UK a historik
Alexandr Putík z �MP. Moderuje publicis-
ta Petr Brod. Knihu lze na místì koupit.
! 11. 12.: �idé a �lechta na Moravì v ra-
ném novovìku. Na konci støedovìku byli
morav�tí �idé vypovìzeni z královských
mìst. �idy pak na svých panstvích usazova-
la �lechta a nadále na Moravì �ili pouze
poddaní �idé. Pøedná�ka Pavla Kocmana
z Pra�ského centra �idovských studií FF UK
pøedstaví vztah �lechty a �idù v této dobì. 
! 12. 12.: Joseph Roth: Dlouhá cesta
z Halièe do Paøí�e. Rozhovor germanisty
a pøekladatele Tomá�e Dimtera s øeditelem
Pra�ského literárního domu Davidem Ste-
cherem o spisovateli Josephu Rothovi, od
jeho� úmrtí letos uplynulo 80 let. 
! 16. 12.: Ménì známé kapitoly �idovské-
ho odboje za druhé svìtové války: �idov-
ské �eny a para�utisté v èeskoslovenských
vojenských jednotkách v SSSR. Pøedná�-
ka Romana �téra z Národního archivu
a Aleny Flimelové, historièky a spoluauto-
rky webu www.zeny-bojujici.cz. O �idov-
ských para�utistech v rámci organizátor-
ských výsadkù ze SSSR pohovoøí Milan
Kopecký, badatel v oboru vojenské histo-
rie. Akce se koná ve spolupráci se Spol-
kem �idovských odbojáøù a vojákù. 
! 18. 12.: Deset hvìzd: Brandýs nad La-
bem, Jièín a Ú�tìk. �idovské obce v Bran-
dýse nad Labem, Jièínì a Ú�tìku byly

v dobì svého rozkvìtu významnými �i-
dovskými centry severnì od Prahy. Histo-
rii tìchto obcí dnes dokládají pøedev�ím
zdej�í synagogy. O obnovì tìchto staveb
a o historii tøí �idovských obcí pohovoøí
Arno Paøík z �MP v závìreèné pøedná�ce
cyklu Deset hvìzd. 

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.
! 4. 12.: Biblické pøíbìhy ve výtvarném
umìní. Pøedná�ka kulturolo�ky a hebraist-
ky Terezie Dubinové porovná rozdílné pøí-
stupy judaismu a køest�anství k biblickým
postavám a tématùm v prùbìhu staletí.
! 5. 12.: Pøedstavení knihy Historie �i-
dovské kopané v Èeskoslovensku. Kniha
popisuje doposud pøehlí�ený kompletní
vývoj a prùbìh soutì�í �idovského fotba-
lového svazu v letech 1918�1939, ale i za
Protektorátu Èechy a Morava. Historik Lu-
bomír Král pohovoøí mino jiné o bohaté
historii klubu Makabi Brno, který patøil
v poèátku dvacátých let minulého století ke
�pièkovým evropským mu�stvùm. Hlavní
pozornost bude vìnována období holokaus-
tu a tzv. Terezínské lize (1942�1944).
! 10. 12.: Tvoje slza, mùj dé�t�� promítá-
ní filmu a beseda s Evou Lustigovou.
Autorský dokument Evy Lustigové Tvoje
slza, mùj dé�t�: Pøítomnost Arno�ta Lusti-
ga (2012) zaznamenává setkání a osobní
rozhovory s jejím otcem. Po promítání
bude následovat beseda s tvùrkyní filmu.
! 15. prosince od 10.30 (Nezamyslova
27, Brno-�idenice): Nedìlní dílna pro ro-
dièe s dìtmi: Medvídek Dubi pozoruje
svìt skrz okno z barevného skla. Zveme
v�echny malé náv�tìvníky, aby vzali do
ruky �ivé barvy a zamysleli se, co pestré-
ho jejich vzpomínky nabízejí. 
! 17. 12.: Osvìtimské album. Jediným
dochovaným fotografickým dokladem
o vnitøním fungování koncentraèního tá-
bora Osvìtim je náhodnì nalezená sbírka
fotografií, tzv. Osvìtimské album. Pøed-
ná�ka správce fotoarchivu �MP Martina
Jelínka objasòuje vznik alba, jeho nalezení
osvìtimskou vìzeòkyní Lili Jacobovou
i jeho pováleèný osud.
! 19. 12.: 1000 hebrejských slovíèek.
Lektorka hebrej�tiny a jeruzalémská ro-
daèka Efrat Barlev nastíní vývojové vari-
anty hebrejského jazyka od starovìké pøes
biblickou a� po moderní hebrej�tinu. Zá-
roveò posluchaèùm pøedstaví svùj novì
vydaný ilustrovaný slovník hebrej�tiny.
! V prùbìhu prosince je mo�no v sále
OVK Brno zhlédnout výstavu Taneèní
kosmopolitka Alice Flachová-Pastorová. 
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LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! �ul a �naps: v úterý 3. prosince od 18 do
21 hodin se koná druhý veèer z cyklu �ul
a �naps aneb Dìti nechte doma. Pøed Cha-
nukou v nìm probereme téma nadìje, na-
d�ení, ale i døiny a úskalí úspìchu. O �en-
ském dilematu rodina vs. kariéra, arénì
byznysu 21. století i èeském �ivotì s afric-
kými koøeny pohovoøí úspì�ná investorka
Margareta Køí�ová. Odhalit druhý �ivot na-
�ich dìtí na vlnách sociálních sítí a taky sou-
èasnost a budoucnost internetu pøijde youtu-
ber, moderátor a zpìvák Karel Kovy Kováø.

Kromì atraktivních hostù bude k dispozici
i chutné obèerstvení a nápoje. Veèer je otevøe-
ný v�em rodièùm Lauderek, jejich pøátelùm,
zájemcùm z �ir�ího okruhu �idovské obce
a studentù vy��ího gymnázia L�. Vstup na akci
je zdarma, ale laskavì se registrujte na adrese
www.lauder.cz v odkazu v informaci o akci.
! Den otevøeného vyuèování: 4. prosin-
ce od 8.30 mù�ete nav�tívit jakoukoli vy-
uèovací hodinu L� v budovì Belgická 25,
Praha 2.
! Den otevøených dveøí: Koná se tého�
dne, 4. 12., a to od 14 do 18 hodin.
! Pøedchanukový bazar: ve støedu 11.
prosince od 14.30 do 18 hodin zveme na
tradièní pøedchanukový bazar. Mù�ete se
tì�it na smìs stánkù s bazarovým zbo�ím,
vyrábìním, obèerstvením a vlastními vý-
robky na�ich studentù.                               ip

CHANUKA SPOLEÈNÌ 
NA HAGIBORU
! Srdeènì Vás zveme na chanukovou rozc-
vièku na Hagiboru, která se bude konat v ne-
dìli 15. prosince od 15 do 19 hodin v pro-
storách Hagiboru (Vinohradská 159, P 10).
Mù�ete se tì�it na chanukový bìh, dílny pro
dìti, chanukové trhy a od 17 hodin na kon-
cert hudební skupiny �um davar. Akci orga-
nizují Tøígeneraèní komunitní centrum, Ha-
gibor, Chinuch, Bejt Simcha a Hakoach. 

BEJT SIMCHA
! Chanuka spoleènì na Hagiboru: Bejt
Simcha je jedním z organizátorù chanuko-
vé rozcvièky na Hagiboru dne 15. prosince
(viz vý�e). Upozoròujeme, �e pro registro-
vané èleny a pøátele je vstup volný � regist-
raci lze provést do 12. 12., více informací
na e-mailu kehila@bejtsimcha.cz.
! V pátek 27. prosince poøádáme rodinný
kabalat �abat. Zaèíná v 18.30 v Bejt Sim-
cha (Maiselova 4, P 1), pro dìti bude pøi-
pravena zkrácená bohoslu�ba, program
a poho�tìní.
! Pravidelné akce: kabalat �abat ka�dý pá-
tek od 18.30 hodin; hodiny ivrit pro mírnì
pokroèilé ka�dé úterý od 18.00; kurz pro
støednì pokroèilé v úterý od 19.30; úvod do
judaismu ka�dé úterý od 19.45.

CHARITATIVNÍ BAZAR KKL
! Èeská kanceláø KKL-JNF srdeènì zve
na tradièní a oblíbený charitativní bazar.
Probíhá od konce listopadu do 20. pro-
since v pøízemí Jáchymova 3, Praha 1, pøí-
stupný je od pondìlí do ètvrtka 11�17 ho-
din. Výtì�ek z prodeje odìvù (a hraèek)
v�eho druhu bude pou�it na revitalizaci
Masarykova lesa. Dal�í informace nalez-
nete na www.kkl-jnf.cz. zv

KULTURNÍ PROGRAM 
DSP HAGIBOR
! 3. 12. od 14.30: Beseda s hercem Pet-
rem Kostkou.
! 4. 12. od 14.30: Beseda se spisovatel-
kou Rút Sidonovou.
! 8. 12. od 14 hodin: �umaø na støe�e �
koncertní verze muzikálu v provedení dìtí
z talentové �koly Talent School, v re�ii
a nastudování Denisy a Michaela Bragag-
nolových. 
! 10. 12. od 10.30: Koncert �ákù Pra�ské
konzervatoøe a Gymnázia a Hudební �koly
hl. m. Prahy, klavírní spolupráce prof.
Vìra Langerová.
! 16. 12. od 10.30: Osm dní v ráji � pøed-
stavení divadla Feigele, re�ie a nastudová-
ní Vida Neuwirthová.
! 17. 12. od 10.30: Klavírní dopoledne
s prof. Ivanem Klánským.
! Výstavy: Co se do Obecních novin ne-
ve�lo � fotografie Petra Balajky; fotografie
Vladimíra Sonntaga; Ohlédnutí � obrazy
Lojzy �tyndla.

STARÁ SYNAGOGA V PLZNI
! Ve Staré synagoze v Plzni (Smetanovy
sady 5, dùm �ámese ve dvoøe) se v prosinci
konají následující pøedná�ky: 3. 12. od
17.00: Venkov�tí �idé a jejich akademiètí po-
tomci, pøedná�í Ing. Václav Fred Chvátal;
9. 12. od 19.00: Koøeny chasidismu, pøedná-
�í Chaim Koèí; 10. 12. od 17.30: Èeskoslo-
vensko a Izrael, pøedná�í Vìra Tydlitátová.

SYNAGOGA KRNOV
! V krnovské synagoze je do konce roku
pøístupna výstava amerického malíøe
a ilustrátora Marka Podwala, cyklus Ze �i-
dovských tradic. Více informací naleznete
na www.10hvezd.cz.

SPOLEK PRO OBNOVU
�IDOVSKÝCH PAMÁTEK 
NA PERUCKU
! Spolek pro obnovu �idovských památek
na Perucku vznikl roku 2015 a jako hlavní
cíl èinnosti si jeho èlenové (pod vedením
Ing. arch. Ivo Suslíka) urèili pokraèovat
v obnovì �idovských památek ve spoluprá-
ci s �idovskou obcí Teplice a sborem M. J.
Husa na Peruci.

Spolek se pøedev�ím podílí na správì,
údr�bì a obnovì �idovského høbitova
u Høivèic, zalo�eného ve druhé polovinì
17. století, po letech nacismu a komunis-
mu �alostnì zanedbaného. Jeho obnova
postupuje pomalu, ale jistì. Restaurace
høbitova probíhá za podpory Nadaèního
fondu obìtem holokaustu, Nadace �idov-
ské obce Praha, ESJF European Jewish
Cemeteries Initiative a dal�ích sponzorù;
v letech 2011�2014 se na rekonstrukci po-
dílel Husùv sbor na Peruci za finanèní
podpory Nadaèního fondu obìtem holo-
kaustu a Úøadu práce Ústeckého kraje.

Dosud bylo postaveno více ne� 120 za-
chovalej�ích náhrobkù, byla prùbì�nì rekul-
tivována a udr�ována zeleò. Dále byla na
høbitov umístìna informaèní cedule o histo-
rii �idovského høbitova a do nedalekých
Høivèic byly umístìny smìrovky informující
náv�tìvníky regionu o existenci této pozoru-
hodné památky. V roce 2015 byla opravena
obvodová zeï a bývalá márnice byla upra-
vena jako místo pro památník, který byl
slavnostnì odhalen v èervnu roku 2016. 

Èlenové spolku dále shroma�ïují historic-
ké údaje, které v rámci své osvìtové èinnosti,
webových stránek a výstav pøedstavují veøej-
nosti. Spolupracují také s Federací �idov-
ských obcí v ÈR, místní samosprávou a dal�í-
mi institucemi. Touto cestou vznikla výstava
Osudy �idovských rodin na Lounsku, která se
konala v Oblastním muzeu v Lounech. Pøi
této pøíle�itosti vy�la i stejnojmenná bro�ura
s materiály z výstavy. Ve�keré informace
o èinnosti spolku lze nalézt na jeho webových
stránkách (http://spolek-zidovske-pamatky.
hys.cz). Seznámíte se tam mj. s projektem Pe-
rucké �idovské rodiny in memoriam, v rámci
nìj� probíhá dokumentace �idovských rodin,
které pøed deportací do koncentraèních táborù
�ily na Peruci.

V souèasné dobì má spolek pøibli�nì
dvì desítky èlenù, ale vítá ka�dého nové-
ho èlovìka dobré vùle, který by chtìl být
my�lence obnovy �idovských památek na
Perucku nápomocen. Èlenství je bezplatné
a pøihlásit se je mo�né u pøedsedy spolku.
Spolek vítá zájemce o historii, odborníky,
pamìtníky ad., kteøí se chtìjí s námi podì-
lit o své poznatky, dojmy a fotografie. Fi-
nanèní podporu na jeho èinnost lze zasílat
na úèet 2000727559/2010.                        sp
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�NO BRATISLAVA
V mesiaci december oslávia narodeniny:
pani Katarína Engelová � 71 rokov; pani
Eva Galandová � 85 rokov; pani
JUDr. Soòa Goldenbergová � 75 rokov;
pani PhMr. O¾ga Horská-Hadrabová � 84
rokov; pani Dagmar Chorvátová � 72 ro-
kov; pán Ivan Javor � 72 rokov; pán Pa-
vol Just � 79 rokov; pani Marie Kannová
� 99 rokov; pán Juraj Kohlmann � 81 ro-
kov; pani Judita Kramerová � 65 rokov;
pani MUDr. Viera Lesná � 73 rokov; pani
Ing. Eva Mosnáková � 90 rokov; pani
Doc. PhDr. Katarína Podoláková � 76 ro-
kov; pán Ing. Peter Redlich � 77 rokov;
pán Juraj Salner � 76 rokov; pán
MUDr. Peter Stanko � 73 rokov; pani
Magdaléna �potáková � 65 rokov; pani
Eva �vigutová � 76 rokov; pani Herta
Vy�ná � 89 rokov; pán David Weiss � 71
rokov, a pani Eva Zobelová � 72 rokov. 

Jubilantom prajeme v�etko najlep�ie,
ve¾a zdravia a pohody v kruhu najbli�-
�ích. Ad mea veesrim �ana!

�NO BANSKÁ BYSTRICA
V mesiaci december oslávi narodeniny:
pani Anna Ferianèíková, nar. 1.12. � 82
rokov; pani Alica Frühwaldová, nar.
11.12. � 72 rokov, a pani Zuzana Turèa-
nová, nar. 5.12. � 56 rokov. V�etkým pra-
jeme ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody. 

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V prosinci oslaví narozeniny tito na�i
èlenové: pan Jiøí Berger, nar. 22. 12. � 75
let; pan Petr Bure�, nar. 14. 12. � 42 let;
pan Dmitrij Flaj�mann, nar. 22. 12. � 75
let; paní Olga Flasarová, nar. 16. 12. � 66
let; paní Eugenia Kuznetcova, nar. 22. 12.
� 32 let; pan Marek Ohad Müller, nar. 20.
12. � 44 let; paní Tat�jana Pelí�ková, nar.
24. 12. � 64 let; pan Pavel Pisk, nar. 7. 12.
� 53 let; pan Ivo Rotter, nar. 3. 12. � 89
let, a paní Magdalena Shira Strachová,
nar. 14. 12. � 45 let. Oslavencùm pøejeme
zdraví a osobní spokojenost.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V prosinci oslaví narozeniny: paní
Anna Kavková, nar. 8.12. � 77 let; pan
Alexander Horský, nar. 9.12. � 75let;
pan Pavel Horák, nar. 13.12. � 63 let;
paní Eva Koudelová nar. 15.12. � 72 let,
a paní Pavla Králíková, nar. 25.12. � 63
let. Pøejeme v�e nejlep�í do dal�ích let,
zdraví a spokojenost.

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V prosinci oslaví �ivotní jubilea na�i
èlenové: pan Martin Cvrkál, nar. 27.12.
� 46 let; pan Miroslav Dostál, nar.
25.12. � 63 let; sleèna Renata Gregoro-
vá, nar. 24.12. � 50 let; pan MUDr. Oto
Ko�ta, nar. 14.12. � 63 let; pan Stanislav
Poskoèil, nar. 13.12. � 85 let; paní
Doc. PhDr. Lucy Topolská, nar. 31.12. �
86 let; paní Al�bìta Veèeøová, nar. 19.12.
� 89 let; pan Roman Majer, 28.12. � 41
let; pan Petr Kubalek, nar. 7.12. � 81 let;
paní Eva Poláková, nar. 9.12. � 66 let;
pan Jiøí Klimì�, nar. 2.12. � 44 let, a Eva
Klimì�ová, nar. 3.12. � 7 let.

Pøejeme v�e nejlep�í do dal�ích let.
Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V prosinci oslaví narozeniny: paní
JUDr. Jana Graòáková, nar. 5.12. � 58
let; paní Helena Jüngerová, nar. 26.12. �
73 let; pan Ing. Roman Mamula, nar.
13.12. � 53 let; pan Jindøich Markoviè,
nar. 8.12. � 72 let; paní Ing. Eva Spaso-
vová, nar. 4.12. � 50 let, a pan Ing. Vla-
dimír Weiss, nar. 30.12. � 73 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V prosinci oslaví narozeniny: paní
Hana Herzová � 70 let; paní MUDr. Rita
Mì�t�anová � 56 let; pan Petr Uhel � 43
let, a paní Eva �a�ková � 68 let. V�em
na�im jubilantùm pøejeme hodnì zdraví,
�tìstí a osobní spokojenosti. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V prosinci oslavují narozeniny tito na�i
èlenové: paní Eva Bastlová, nar. 22.12.
� 88 let; pan Tomá� Dra�an nar. 12.12. �
80 let; pan Artúr Grünzweig, nar. 10.12.
� 94 let; paní Jarmila Horalová, nar.
27.12. � 103 let; paní Alice Horská, nar.
15.12. � 93 let; paní Tat�ána Kohoutová,

nar. 18.12. � 81 let; pan Zdenìk Martí-
nek, nar. 9.12. � 75 let; paní Evelina
Merová, nar. 25.12. � 89 let; paní Mar-
kéta Nováková, nar. 5.12. � 97 let; pan
Milo� Povondra, nar. 9.12. � 95 let; paní
Helena Sofrová, nar. 20.12. � 90 let; pan
Petr �ramota, nar. 2.12. � 82 let; pan
Otto Stern, nar. 19.12. � 93 let, a paní
Michaela Vidláková, nar. 30.12. � 83
let. V�em na�im jubilantùm pøejeme
hodnì zdraví, �tìstí a osobní spokoje-
nosti do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
Je na�í smutnou povinností oznámit, �e
dne 1. listopadu zemøela ve vìku 100 let
paní Gusta �náblová. Se zesnulou jsme
se rozlouèili 6. listopadu v obøadní síni
Nového �idovského høbitova v Praze.

Zichrona livracha.

S lítostí oznamujeme, �e ve vìku 96 let
zemøel pan Viktor Schwarcz. Se zesnu-
lým jsme se rozlouèili 24. listopadu
v obøadní síni Nového �idovského høbi-
tova v Praze. Zichrono livracha.

�NO PRE�OV
V mesiaci december sa �ivotného jubi-
lea do�ívajú: pán Mgr. Peter Èentík � 59
rokov; pani MUDr. Zuzana Èerveòáková
� 64 rokov; pán Ján Fränkl � 74 rokov;
pani Zuzana Frlièková � 55 rokov; pán
Marcel Izrael � 42 rokov, a pán Bernard
Lichtig � 72 rokov. Jubilantom prajeme
z celého srdca v�etko najlep�ie, ve¾a
zdravia a pohody v kruhu najbli��ích.

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V prosinci oslaví narozeniny: paní
Anna Bírková, nar. 2.12. � 57 let; pan
Jiøí Merta, nar. 4.12. � 26 let, a paní Ali-
ce Sikytová, nar. 5.12. � 55 let. Na�im
jubilantkám pøejeme hodnì zdraví, �tìs-
tí a spokojenosti. Ad mea veesrim �ana!

�NO TRENÈÍN
V decembri oslávi narodeniny paní
Ing. Soòa Melkusová. Srdeène gratulu-
jeme a prajeme v�etko dobré.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V prosinci oslaví své narozeniny paní
Mgr. Liana Novotná, paní Helena Kli-
mentová, paní Veronika Rechová a paní
Jitka Meserszmidová. Pøejeme jim stálé
zdraví a pohodu. Ad mea veesrim �ana!
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SACHA BARON COHEN
KRITIZUJE SOCIÁLNÍ SÍTÌ
Britský herec, scenárista, re�isér a produ-
cent Sacha Baron Cohen získal leto�ní
mezinárodní cenu, ji� udìluje Liga proti
hanobení (ADL) lidem, �jejich� vize,
imaginace a kreativita zanechaly nesma-
zatelnou stopu v globální komunitì�. Ve
svých komediích a satirách Cohen po-
mìrnì drsným zpùsobem odkrývá, jak
hluboce jsou v lidech zakoøenìny pøed-
sudky a netolerance a kam a� ve své ne-
návisti doká�ou jít; v posledním snímku
pak ztvárnil izraelského �piona Elieho
Cohena a jeho misi v Sýrii.

Pøi pøedávání ceny na výroèní listopado-
vé konferenci ADL v New Yorku o antise-
mitismu a nenávisti vystoupil s hlavním
projevem. �Po celém svìtì oslovují dema-
gogové na�e nejhor�í instinkty. Konspiraè-
ní teorie, které byly døíve vykazovány na
okraj, se stávají hlavním proudem. Demo-
kracie, která závisí na sdílených pravdách,
je na ústupu, a autokracie, která závisí na
sdílených l�ích, se dere vpøed,� prohlásil.
Následnì velice ostøe zkritizoval roli, ji�
v �íøení nenávisti, pøedsudkù a konspiraè-
ních teorií hrají sociální sítì Facebook,
Twitter, YouTube a vyhledávaè Google. 

Hlavní kritiku zamìøil na zakladatele
Facebooku Marka Zuckerberga, jen� ne-
dávno varoval �omezováním osobní svo-
body� na sociálních médiích. S. B. Cohen
naopak doporuèuje, aby bylo mo�né pro-
vozovatele zmínìných internetových vést
k zodpovìdnosti, pokud �íøí obsah, jen�
ohro�uje demokracii, �íøí prokazatelnì
l�ivé zprávy, vyvolává nenávist vùèi
men�inám. Jako pøíklad uvedl popírání
holokaustu na internetu: �Právì v tomto
okam�iku vystupují na Facebooku popí-
raèi a Google vás kliknutím zavede na ty
nejhanebnìj�í popíraèské stránky. Jeden
z pøedstavitelù Googlu mi k tomu sdìlil,
�e tyto stránky jen ukazují obì strany
vìci. To je �ílené.�

Pro napravení situace doporuèuje kon-
trolu a uplatòování zodpovìdnosti za ob-
sah: �Pokud se tyto internetové spoleènos-
ti chtìjí zmìnit, mìly by si najmout
dostatek kontroly, která bude skuteènì do-
hlí�et, spolupracovat se skupinami, jako je
ADL, trvat na faktech a své platformy èis-
tit od l�í a konspirací.�

OBVINÌNÝ BIBI
V listopadu obvinil izraelský generální
prokurátor Avichaj Mandelblit premiéra
a �éfa Likudu Benjamina Netanjahua
z podvodu, zneu�ití dùvìry a podpláce-

ní. Obvinìní se týkají tøí na sobì nezá-
vislých pøípadù, v nich� jde mimo jiné
o ovlivòování vlastníkù médií a pøijímá-
ní �tìdrých darù výmìnou za politické
výhody. Netanjahu vinu odmítá a obvi-
nìní pøirovnal k pokusu o svr�ení.

V historii Izraele je to poprvé, co bude
muset úøadující pøedseda vlády èelit obvi-
nìní z korupce. Z øad opozice se u� zaèí-
nají ozývat hlasy, aby odstoupil. Obvinìní
Netanjahuovi zkomplikuje i dal�í vyjed-
návání o vládì, které prezident po dosud
neúspì�né snaze �éfa Likudu a jeho opo-
nenta Bennyho Gance svìøil parlamentu.
Kneset se tak má do 21 dnù pokusit najít
nìkoho, kdo by mohl podporu poslancù
získat. Pokud to nezvládne, pùjdou Izrael-
ci znovu volit � od jara 2019 ji� potøetí.

VÍCE OCHRANY
Po øíjnovém útoku na synagogu v Halle,
pøi nìm� útoèník zabil dva lidi, posílily
nìmecké místní úøady a �idovské obce
výraznì ochranu synagog. V Hesensku
chrání policisté synagogy o v�ech svát-
cích, v Bavorsku byly �idovské objekty
zaøazeny k lokalitám, které hlídají pra-
videlné policejní patroly. 

VÝSTAVA V MADRIDU
Èeské centrum v Madridu, Sefardsko-iz-
raelské centrum a Velvyslanectví Èeské
republiky poøádají v prostorách Centro
Sefarad Israel velkou výstavu obrazù, kre-

seb a grafických listù v�estranného umìl-
ce �idovského pùvodu, pra�ského rodáka
Bedøicha Feigla. Malíø �il pozdìji v Berlí-
nì; pøed nacisty uprchl do New Yorku,
zemøel v Londýnì v roce 1965. Patøil
k pøedním evropským umìlcùm a zane-
chal po sobì rozsáhlé dílo, s jeho� èástí se
teï mohou díky kolekci, shromá�dìné
pra�ským galeristou a kurátorem výstavy
Janem Placákem, seznámit i milovníci
moderního umìní ve �panìlsku. Výstavu
zahájil za velkého zájmu médií i veøejnos-
ti historik umìní Arno Paøík; pøístupná
bude do 14. ledna 2020. 

CENA PRO POLANSKÉHO
Poslední film re�iséra Romana Polanského
J´Accuse (natoèený podle románu Roberta
Harrise Dùstojník a �peh), jen� zachycuje
dreyfusiádu, tedy proces s kapitánem fran-
couzské armády Alfredem Dreyfusem,
který byl roku 1894 neprávem obvinìn
z vyzvìdaèství ve prospìch Nìmecka
a odsouzen a jeho� proces doprovázela
�tvavá antisemitská kampaò, získal na fes-
tivalu v Benátkách Cenu poroty.

�estaosmdesátiletý Polanski je pøes èty-
øicet let na útìku pøed americkou justicí,
která na nìj vydala zatykaè kvùli sexuál-
nímu styku s nezletilou dívkou. V po-
známce k filmu re�isér pøirovnal mediální
hon na Dreyfuse s vlastní situací, co� vy-
volalo vlnu kritiky (navíc Polanski èelí
obvinìní od dal�í �eny). V nìkterých fran-
couzských mìstech byl snímek kvùli de-
monstracím feministek sta�en z progra-
mu, nicménì celkovì je ve Francii film
kasovním trhákem. Snad se doèkáme
i jeho uvedení v ÈR.                             (am)
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Bedøich Feigl: Jeruzalém, 1930.


