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ZASEDÁNÍ RADY F�O
Druhé leto�ní zasedání Rady F�O v ÈR se
uskuteènilo 17. èervna v Praze s tímto pro-
gramem: 1/ Kontrola zápisu z posledního
jednání; 2/ Uvedení Základního dokumen-
tu F�O do souladu se Statutem F�O;
3/Volba zástupce F�O do dozorèí rady
NFOH; 4/ Plnìní rozpoètu F�O za rok
2019; 5/ Rozpoèet F�O na rok 2020;
6/ Aktuální situace � financování v budou-
cích letech, rozdìlení daru �MP, dìlení fi-
nancí 2020�2021; 7/ Rùzné.

bod 1 � Kontrola zápisu z posledního jed-
nání: Kontrola probìhla bez pøipomínek.

bod 2 � Uvedení Základního dokumen-
tu F�O do souladu se Statutem F�O:
Radou schválené zmìny statutu je nutno
uvést do souladu se základním dokumen-
tem. Návrh textu s vyznaèením zmìn byl
rozeslán s pozvánkou. Ke zmìnì dochází
v èlánku 4. 1., týkajícím se volebního ob-
dobí pøedsedy, které je ètyøleté a nebude
nadále omezeno 2 x za sebou.

Hlasování: pøítomno 35, pro 32, proti 0,
3 se zdr�eli. Zmìna základního dokumentu
byla schválena.

bod 3 � Volba zástupce F�O do dozorèí
rady NFOH: Sekretariát obdr�el 3 návr-
hy, o novém zástupci F�O ve správní radì
NFOH probìhla tajná volba, bylo odevz-
dáno 31 volebních lístkù. Výsledek: Hana
Fri�tenská (21 hlasù) bude doporuèena
jako nová èlenka do DR NFOH.

bod 4 � Plnìní rozpoètu F�O za rok
2019: Loòský rozpoèet skonèil pøebyt-
kem, pøedseda pøednesl návrh rozdìlení,
schválený prezidiem. Rada rozhodla hla-
sováním o vypoøádání hospodáøského vý-
sledku za rok 2019 ve vý�i 5,4 mil. takto: 

Usnesení: Úèetní zisk bude pøeveden na
úèet Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let. Z tohoto úètu bude èástka ve
vý�i 211 750 Kè (pøíspìvek �O na víceprá-
ce v projektu Revitalizace) pøeúètována do
Fondu rezerv z HV. U�etøené prostøedky
na administraci grantù CC ve vý�i 1717 ti-
síc Kè budou rozdìleny takto: 924 000 Kè
bude pøevedeno do Garanèního fondu CC,
500 000 Kè bude pøevedeno do Fondu
pøe�iv�ích � Hagibor a 293 000 Kè bude
pøevedeno do Fondu rezerv z HV.

Pøítomno 33, kvorum 17, 1 se zdr�el,
pro 32. Návrh byl schválen.

bod 5 � Rozpoèet F�O na rok 2020:
Vzhledem k nouzové situaci byla zavede-
na úsporná opatøení ve v�ech støediscích,
díky kterým se rozpoèet krátí o 1650
tis. Kè oproti schválené verzi.

Hlasování o novém rozpoètu F�O: Pøí-
tomno: 35, kvorum 18, pro 32, 3 se zdr�e-

li, nikdo proti. Upravený rozpoèet na rok
2020 byl schválen.

bod 6 � Aktuální situace � financování
v budoucích letech, rozdìlení daru
�MP, dìlení financí 2020�2021: Pøedse-
da rekapituloval financování F�O a �O
v minulých letech. Konstatoval, �e pokud
by se pokraèovalo ve stávajícím modelu
a výdajích, dostane se F�O do minusu 12
milionù v roce 2023. V�echny obce by
mìly ji� v leto�ním roce zaèít �etøit a hle-
dat rezervy ve své èinnosti.

Dar �MP na rok 2020 � nouzový stav
omezil pøíjmy z turismu �MP, nutno uva�o-
vat o �etøení nejen F�O, ale i ostatních orga-
nizací. Prezidium doporuèuje rozdìlit tento
dar na 2 roky, vyúètování by se odevzdalo a�
v roce 2022. �MP �ádá F�O o to, aby byl dar
rozdìlen na 3 splátky � èerven, záøí, prosinec.

Usnesení: Rada F�O doporuèuje svým zá-
stupcùm ve správní radì a v dozorèí radì
�MP projednat a zajistit dodatek k Darovací
smlouvì na péèi o �idovské kulturní dìdictví,
který prodlou�í pou�ití a vyúètování daru na
rok 2020 na 2 roky. Pøítomno 32, kvorum 17,
pro 31, zdr�el se 1. Usnesení bylo pøijato.

Dìlení zisku �MP za rok 2019 � pøed-
seda informoval, �e jde o cca 9 mil. a re-
zervu 5 mil. z let minulých, prezidium na-
vrhuje sní�ení daru na 4,5 mil. a zbytek
ponechat jako rezervu.

Usnesení: Rada doporuèuje zástupcùm
F�O ve správní radì �MP a v dozorèí
radì �MP, aby projednali rozdìlení zisku
�MP za rok 2019 tak, aby podíl F�O ne-
klesl pod 15 procent nerozdìleného zisku.

Pøítomno 33, kvorum 18, pro 33. Usne-
sení bylo schváleno.

Financování do budoucna � Prezidium
projednalo rùzné návrhy a doporuèuje, aby
byla ustanovena komise, která zmapuje po-
tøeby obcí, a to ve slo�ení M. Malá, P. Papou-
�ek, M. Hron. Komise pøipraví dotazník, kte-
rý bude rozeslán do �O, a poté jednotlivì
s �O osobnì konzultován. Po obsáhlé diskusi
bylo hlasováno o usnesení, formulovaném na
základì doporuèení prezidia:

Usnesení: Pøi F�O bude ustanovena pra-
covní skupina ve slo�ení M. Malá, P. Papou-
�ek, M. Hron, která zjistí finanèní situaci
jednotlivých �O a pøipraví návrh na jejich
dlouhodobé financování. O návrhu bude
jednat prezidium a rada na podzim t. r.

Pøítomno 34, kvorum 18, pro 33, zdr�el
se 1, proti 0. Usnesení bylo pøijato.

bod 7 � Rùzné: p. Lederer informoval
o kontrole plnìní podmínek pro transfor-
maci �LU v �O, p. Rubín upøesnil svùj
dotaz k pùsobení rabína Maxy, p. Lichten-
stein upozornil na problém synagogy
v Lounech, která je v havarijním stavu.   jd

NEHALACHICKÉ POHØBY
�OP realizuje pøípravu èásti høbitova
v Brandýse nad Labem pro nehalachické po-
høby. Letos bude høbitov fyzicky oddìlen od
starého historického høbitova. Prostor je vy-
èi�tìn a upraven. Høbitov jako neveøejné po-
høebi�tì bude mo�né u�ívat od pøí�tího roku.
Provozní detaily budou upøesnìny podle po-
tøeb a zájmu. Høbitov bude slou�it výluènì
pro èleny �ir�í �idovské komunity a pro je-
jich ne�idovské partnery, pokud si budou
pøát spoleèné hrobové místo. Jedná se výluè-
nì o pohøbívání do zemì s vylouèením ne�i-
dovských obøadù. Parcelace prvních tøí sek-
torù je ji� mo�ná. Ohlednì ceny hrobového
místa (samozøejmì na dobu neomezenou)
reprezentace nyní rozhodla takto: Usnesení:
Reprezentace schvaluje cenu za pronájem
jednoho hrobového místa ve vý�i 17 000 Kè,
se slevou 5000 na 12 000 Kè pro r. 2020
a 2000 na 15 000 Kè pro r. 2021. Vìøím, �e
toto rozhodnutí je stejnì dùle�ité, jako bylo
pøed válkou rozhodnutí o zøízení urnového
háje. 

Franti�ek Bányai, pøedseda �OP
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Výroèní zprávu o projevech antisemitis-
mu v Èeské republice za rok 2019 pøi-
pravila F�O pro vnitøní potøeby �idov-
ských komunit v Èeské republice, ale
i pro potøeby dal�ích institucí, které úda-
je o antisemitismu zpracovávají. Cílem
zprávy je poskytnout v rozsahu získa-
ných informací ucelený obraz o proje-
vech antisemitismu, trendech a spole-
èenském klimatu ve vztahu k projevùm
antisemitismu.

DEFINICE
Základní èást zprávy tvoøí informace
o antisemitských incidentech, které v roce
2019 F�O zaznamenala. F�O po-
va�uje za antisemitský incident ta-
kový èin nebo projev, který odpoví-
dá definici antisemitismu, kterou
pou�ívá Mezinárodní aliance pro
pøipomínku holokaustu. (Posla-
necká snìmovna Parlamentu ÈR
pøijala usnesení, jím� se k této defi-
nici hlásí dne 25. l. 2019, Senát Par-
lamentu ÈR dne 30. 1. 2019): Antisemi-
tismus je takový zpùsob nazírání na �idy,
který vyústí v nenávist vùèi nim. Slovní
a fyzický antisemitismus je namíøen proti
�idùm i ne�idovským osobám, pøípadnì
jejich majetku, proti �idovským spoleè-
nostem, institucím a nábo�enským komu-
nitám. Dále mù�e tato nenávist být smì-
rována proti Izraeli, jako �idovskému
státu. Antisemitismus velmi èasto obviòu-
je �idy z konspirace za úèelem �kodit lid-
stvu a mnohdy viní �idy z toho, �e mohou
za v�e, co dopadne �patnì. Tato nenávist
se projevuje v rétorice, v psaném projevu,
vizuálních formách a akcích a projevuje
se hrozivými stereotypy a negativními
charakterovými rysy.

PODOBA
Antisemitské incidenty mohou nabývat
rùzných podob od útokù na majetek, fy-
zických nebo verbálních útokù a vyhro-
�ování a� po pøíspìvky na internetu a na
sociálních sítích. Shromá�dìná data po-
cházejí od obìtí antisemitských incidentù,
od èeských �idovských organizací a ko-
munit i od �iroké veøejnosti, od Policie
ÈR a z otevøených zdrojù, mezi které pat-
øí jak média hlavního proudu, tak webové
stránky monitorovaných organizací. 

Vzhledem k tomu, �e F�O èerpá vý-
luènì z otevøených zdrojù, a dostupnost
relevantních dat závisí mimo jiné na
ochotì, schopnosti a mo�nostech obìtí
i svìdkù projevy antisemitismu hlásit, ne-
odrá�í poèet incidentù zveøejnìných ve

zprávì plný poèet událostí, které se
v uplynulém roce odehrály.

TYPY A POÈET
Federace �idovských obcí zaznamenala
v roce 2019 celkem 694 antisemitských
incidentù. Oproti roku 2018, kdy bylo
zaznamenáno 347 incidentù, se jedná
o nárùst na dvojnásobek. 

Násilné antisemitské incidenty jsou
v Èeské republice stále ojedinìlé. V roce
2019 nebyl zaznamenán �ádný pøípad fyzic-
ké agrese s antisemitským motivem. Vzhle-
dem ke skuteènosti, �e obìti násilných èinù
incident èasto nenahlásí, je v�ak vhodné

pøistupovat ke statistickým výstupùm toho-
to druhu s jistou mírou obezøetnosti.

V roce 2019 byly evidovány tøi pøípa-
dy znehodnocení �idovského majetku
antisemitskými nápisy, symboly apod.
a �est incidentù spadajících do kategorie
vyhro�ování násilným èinem, obtì�ová-
ní nebo urá�ky konkrétní osoby kvùli
jejímu skuteènému èi domnìlému �i-
dovství. V obou kategoriích byl poèet
zaznamenaných incidentù stejný nebo
ni��í ne� v roce 2018.

INTERNET
Jednoznaènì dominantní platformou
s nejvy��ím výskytem projevù antisemi-
tismu v Èeské republice zùstává i nadá-
le internet. Antisemitistické projevy ne-
návisti ve virtuálním prostøedí (èlánky,
pøíspìvky na sociálních sítích, anonym-
ní komentáøe a diskusní pøíspìvky) tvoøí
95 procent v�ech zaznamenaných inci-
dentù. Pova�ujeme za nezbytné zdùraz-
nit, �e prudký nárùst poètu incidentù za-
znamenaných na internetu ve srovnání
s rokem 2018 nemusí nutnì znamenat
dramatické zhor�ení antisemitských ná-
lad v Èeské republice. Metody sbìru
a zpracovávání dat pro úèely vytváøení
výroèních zpráv procházejí neustálým
vývojem a zdokonalováním, je tedy
mo�né, �e zvý�ený poèet projevù antise-
mitismu zachycených na internetu je
zpùsoben efektivnìj�ím monitoringem.

Významný prostor pro �íøení antise-
mitských pøíspìvkù i nadále poskytova-

ly dezinformaèní weby, z nich� pochází
pøes 24 procent v�ech zaznamenaných
incidentù. Projevy antisemitismu se ob-
jevovaly ji� tradiènì také na webových
stránkách extrémnì pravicových sub-
jektù a v projevech aktivistù podporují-
cích hnutí BDS. Vìt�inu registrovaných
incidentù, zejména pøíspìvkù na sociál-
ních sítích èi anonymních diskusních
textù, nebylo mo�né z hlediska ideolo-
gie jednoznaènì klasifikovat.

Analýza obsahu projevù antisemitismu
opìt potvrdila trend dominance l�ivých,
vulgárních nebo stereotypních tvrzení
o �idech. Incidenty tohoto typu tvoøily

v roce 2019 více ne� 80 procent
z celkového poètu registrovaných
pøípadù. V narativu proti�idovsky
vystupujících jedincù i skupin se ob-
jevují konspiraèní teorie o globál-
ním �idovském spiknutí, o moci
a vlivu, který �idé vyu�ívají k ovlá-
dání svìta, médií a v�ech dùle�itých
spoleèensko-ekonomických procesù

vèetnì migraèního toku.
Pøípady tzv. nového antisemitismu,

uplatòující na Izrael standardy chování,
které nejsou uplatòovány vùèi jiným de-
mokratickým státùm, pøirovnávající po-
litiku Státu Izrael k nacistické politice
nebo kolektivnì obviòující �idy za akce
Státu Izrael, tvoøily necelých 15 procent
v�ech zaznamenaných incidentù.

CELKOVÁ SITUACE
Podobnì jako v loòském roce lze Èeskou
republiku i nadále vnímat jako zemi, která
je pro �idovskou komunitu bezpeèná, pøe-
dev�ím pak ve srovnání s jinými státy ve
støední a západní Evropì. Pøesto je v�ak
nutné vìnovat zvý�enou pozornost proje-
vùm antisemitismu v internetovém pro-
støedí, odkud pochází vìt�ina zaznamena-
ných incidentù. V roce 2019 do�lo ve
svìtì k nìkolika antisemitsky motivova-
ným bezpeènostním incidentùm s tragic-
kými následky. Analýza tìchto útokù
a profilu jejich pachatelù potvrzuje, �e
aktu násilí témìø v�dy pøedchází postupná
radikalizace pøedsudeèné nenávisti venti-
lované na internetu, zejména na sociálních
sítích. Jednotlivé dokonané útoky a jejich
on-line stopy jsou pak inspirací pro dal�í
radikalizované jedince, kteøí se mohou po-
kusit èiny svých pøedchùdcù napodobit.

Výroèní zpráva o projevech antisemitis-
mu v ÈR za rok 2019 byla vydána za fi-
nanèní podpory Ministerstva kultury ÈR
a NFOH. V úplnosti se s ní mù�ete sezná-
mit na www.fzo.cz.                              (jd)

ANTISEMITISMUS
V ÈESKÉ REPUBLICE

V ROCE 2019



MI�NE TORA (DVARIM)
Poté, co jsme doèetli ètyøi první knihy
Tóry, otevíráme v Chuma�i pátou knihu
Dvarim, je� se od pøedchozích výraznì
li�í. Zaèíná slovy, jimi� promlouval Mo�e
k celému Jisraeli na opaèné stranì Jar-
denu ve ètyøicátém roce, jedenáctého mì-
síce, prvního dne mìsíce, kdy� zaèal vy-
svìtlovat tuto nauku. Pátá kniha je proto
promluvou v první osobì, a vzhledem
k jejímu naèasování tìsnì pøed Mo�eho
smrtí mù�eme pokládat jeho vysvìtlení
Tóry za odkaz. 

Hned první vìtou je øeèeno, �e je ur-
èen celému Jisraeli. Co tím mínil, zdù-
raznil pozdìji: posluchaèi jeho posled-
ních slov nebyli jenom souèasníci, ale
i ten, jemu� je dnes dáno zde být, stoje
s námi pøed tváøí Hospodina, na�eho
Boha, a ten, jemu� není dáno být zde
dneska s námi (29,13). Ná� uèitel Mo�e
tedy mluvil i ke v�em generacím Izrae-
le, které se s Tórou setkají v budoucnos-
ti, tedy i k nám, kteøí ji otevíráme dnes. 

Kniha Dvarim je prvním výkladem
Tóry a základem ústní tradice. Proto ji
Mo�e rabenu v souvislosti s povinnostmi
krále oznaèuje za mi�ne tora, zopakování
Tóry (17,18). A� král usedne na trùn, at�
si pod dohledem knì�í, Levitù, napí�e zo-
pakování této nauky (mi�ne hatora hazot)
do knihy. To, èím má být králi, platí
v tomto ohledu pro celý národ. 

Hned pøi ètení první para�i v�ak mù�e
ètenáøe zarazit její emotivní obsah. Dru-
hého roku po východu z Egypta ztratil
lid dùvìru v Boha a rezignoval na její
dobytí. Bùh se proto zapøísahal, �e toto
pokolení do Svaté zemì nevkroèí,
a Mo�e k tomu v této souvislosti dodává
(1,37): I na mne se Hospodin kvùli vám
rozlítil, øka: Ani ty tam nepøijde�! A na
zaèátku následující para�i uzavírá (3,2):
Tehdy jsem sna�nì prosil Hospodina, øí-
kaje: Prosím, nech mne pøejít, at�spat-
øím tu dobrou zemi za Jardenem, onu
dobrou horu a Levanon! Ale Hospodin
se na mne kvùli vám hnìval a nevysly�el
mne. Proè vùdce vyèítá svému lidu, �e
zemøe a nebude mít podíl na dobytí Sva-
té zemì kvùli nim? 

Doká�eme pochopit, �e by byl rád,
kdyby se do�il dobytí Svaté zemì, ale je
nepochopitelné, proè by z toho pøed
smrtí obviòoval svùj lid, kdy� ètenáø ví,
�e v pøedchozí knize je Bo�í rozhodnutí,
�e nevstoupí do Zaslíbené zemì, trestem
za jeho selhání ve zcela jiné vìci. Nespl-
nil Bo�í pøíkaz, aby pøi nedostatku pitné
vody v pou�ti pøimìl skálu vydat vodu

pouze tím, �e k ní promluví. Místo toho
do ní dvakrát udeøil holí. Trest pøitom
postihl nejen jeho, ale i jeho bratra Aha-
rona, který zemøel pùl roku pøedtím, ne�
Mo�e zaèal vysvìtlovat Tóru celému Iz-
raeli, se stejným zdùvodnìním. Jak tedy
mohl Mo�e vyèítat Izraeli, �e byl po-
trestán kvùli nim za malovìrnost, kdy�
couvli pøed válkou s Emorejci? 

Jako ka�dý text je i pochopení Tóry
závislé na interpretaci. Proto je tøeba
zvá�it význam klíèového slova, �e se
tak stalo lemaanchem, kvùli vám, proto-
�e je mnohem spí�e, ne� jako výèitku,
mù�eme vykládat pro vás, ve smyslu
pro va�e dobro. V tomto pøípadì Bùh
nevysly�el Mo�eho prosbu, aby se zú-
èastnil dobytí Svaté zemì, pro dobro ce-
lého národa, nejen tìch, kteøí jsou mo-
mentálnì na�ivu. I dnes tu s námi stojí
ti, kdo nám pøedcházeli, a také ti, kteøí
po nás pøijdou. Jestli�e to Mo�e rabenu
øíkal i kvùli nám a kvùli nim, oèekával
pøirozenì otázku v ka�dém pokolení. 

Pøesto�e autor oznaèuje knihu Dva-
rim za mi�ne tora, zopakování Tóry, je
nepochybnì velmi emotivní, ne v�ak
proto, �e by obviòoval svùj lid za to, co

se mu stalo. Je naopak výzvou celému
Izraeli i ka�dému jeho jednotlivci, aby
se uèil bát Hospodina, svého Boha.
K tomu se vztahují i mnohá dal�í slova
Mi�ne tora, za v�echna uveïme tato:
Poznej dnes a vezmi si k svému srdci, �e
Hospodin je Bùh nahoøe v nebi a dole
na zemi, jiného není (4,39)! 

Poznej dnes a vezmi si k svému srdci,
jsou spojité nádoby jako východ slunce
a jeho západ. Rabínská etika proto uvádí
citovaný ver� do souvislosti s pozdìj�í-
mi slovy Mo�eho v té�e knize, �e do-
dnes vám Hospodin nedal srdce poznat
a oèi spatøit a u�i sly�et (29,3). Dodnes
znamená, �e teprve na konci ètyøicátého
roku exodu Izrael pochopil, co ji� vìdìl,
ale poznané opou�tìl, proto�e nebyl zra-
lý to pøijmout srdcem. 

Z toho na�i moudøí usuzují, �e ne�li
�ák pochopí srdcem, co se nauèil od
svého uèitele rozumem, potøebuje na to
rovnì� ètyøicet let. Vìdìt není toté�, co
pochopit. Ale vztahují to i na Mo�eho,
na�eho uèitele, jen� potøeboval ètyøicet
let k tomu, aby ke ètyøem knihám Tóry,
které mu byly zjeveny, pøidal svùj vý-
klad a závìr. Bùh si ho nevybral jen pro-
to, aby pøivedl tento národ z otroctví
v Egyptì ke svobodì ve vlastní zemi,
ani jen proto, aby jeho prostøednictvím
daroval Izraeli ètyøi knihy své Tóry, ale
aby byl uèitelem celého Izraele po
v�echny vìky a uzavøel Tóru svými
vlastními slovy, z hlubin svého srdce.

Rabi Chajim z Volo�inu uèí, �e bázeò
Bo�í je pokladnicí lidského srdce, do ní�
Bùh ukládá svou moudrost, a zále�í na
tom, jak velký prostor pro ni èlovìk ve
svém srdci pøipraví. Ve ètvrté knize je cha-
rakterizován jako nejpokornìj�í ze v�ech
lidí na celé zemi (4M 12,3), ponìvad�, jak
Bùh øekl, ústy k ústùm s ním mohu mluvit
(12,8) z pokladnice jeho nitra. 

Vzpomeòme, to byla ústa, je� Mo�emu
bránila pøijmout poslání vyvést Izrael z ot-
roctví, a Bùh mu øekl: Kdo dal èlovìku
ústa, copak to nejsem já, Hospodin? Já
budu s tebou a s tvými ústy a nauèím tì, co
má� mluvit (2M 4,11�12)! A s tím souvisí
samozøejmì i to, �e v zemi moavské zem-
øel Hospodinùv slu�ebník Mo�e na Hos-
podinových ústech (5M 34,5). Tóra by ne-
byla celá, kdyby Bùh pìtinu své nauky
nepøenechal svému �ákovi, který ji byl
pro nì, pro nás, schopen pøijmout celou.
Proto i pro nás platí, �e to slovo je ti velmi
blízko, ve tvých ústech je a ve tvém srdci,
abys je vykonával (30,14)! 

EFRAIM K. SIDON
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MO�E RABEJNU
Dvarim (5M 1,1�3,22)
Pøedstavte si, �e je vám 119 let a 11 mìsícù
a brzy zemøete. Zdá se, �e se vám zbortily
ve�keré nadìje: Bùh vám sdìlil, �e ne-
vstoupíte do zemì, do ní� jste ètyøicet let
vedl svùj národ. Lidé, jim� jste stál v èele,
vás opakovanì kritizovali. Bratr a sestra,
s nimi� jste sdílel bøemeno vedení, ji� zem-
øeli a víte, �e ani jeden z va�ich synù nena-
stoupí na va�e místo. Co byste udìlali?

Lze si pøedstavit øadu odpovìdí. Propad-
nete se do smutku, budete pøemý�let
o v�ech �kdyby�, pokud by se minulost
odehrála jinak. Budete se dohadovat s Bo-
hem, aby vás nechal pøekroèit Jordán.
Nebo zavzpomínáte na pìkné èasy: jak lidé
zpívali píseò po pøechodu Rákosového
moøe nebo jak se shromá�dili na Sinaji.
Moj�í� nic takového neuèinil, ale to co udì-
lal, pomohlo zmìnit bìh �idovské historie.

Moj�í� shromá�dil národ na opaèné
stranì Jordánu a asi mìsíc k nìmu pro-
mlouval. To, co lidem øíkal, tvoøí základ
Páté knihy Moj�í�ovy, Dvarim. Jeho pro-
jevy mají tematicky velice �iroký zábìr: je
v nich minulost, ale také proroctví a varo-
vání do budoucna, zákony, vyprávìní, pí-
seò a soubor po�ehnání. Jeho slova tvoøí
nejúplnìj�í, nejhlub�í vizi toho, co zname-
ná být svatým národem, oddaným Bohu
a budujícím spoleènost, která by tím, jak
spojuje svobodu a øád, spravedlnost a mi-
losrdenství, individuální dùstojnost a ko-
lektivní odpovìdnost, mìla být vzorem
lidstvu. Nicménì je�tì dùle�itìj�í ne� to,
co v posledním mìsíci �ivota Moj�í� øekl,
bylo to, co udìlal, jak zmìnil svùj vztah
k lidem: U� nevystupoval jako osvobodi-
tel, tvùrce zázrakù, prostøedník mezi Izrae-
lity a Bohem, ale stal se osobností známou
v �idovské pamìti jako Mo�e rabejnu,
�Moj�í�, ná� uèitel�. �Mo�e poèal vysvìt-
lovat tuto nauku,� praví Tóra (5M 1,5)
a u�ívá slovesa be´er, s ním� jsme se
v tomto smyslu v Tóøe nesetkali. Chtìl vy-
svìtlovat, objasòovat. Chtìl, aby lidé po-
chopili, �e judaismus není záhadné nábo-
�enství pøístupné jen pár vyvoleným, ale je
� jak pravil v úplnì poslední øeèi � �dìdic-
tví (celé) Jaakovovy obce� (5M 33,4). 

V prùbìhu knihy Dvarim nabývá Moj�í�
nové úrovnì moudrosti. Nehovoøí jako
prostøedník Bo�ích slov, ale vlastním hla-
sem, chápajícím celkovou vizi i detaily ju-
daismu. Moj�í� se tak stal vùdcem nejen
pro svou dobu, ale pro v�echny èasy, nejin-
spirativnìj�í postavou nábo�enské historie.
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse

vybrala a pøelo�ila A. Marxová.)
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � èervenec 2020 

tamuz/av 5780

Staronová synagoga
4. 7. sobota CHUKAT�BALAK 4M 19,1�25,9 9.00 hodin

hf: Mi 6,5�6,8
9. 7. ètvrtek pùst 17. tamuz                                          2.15�21.56 hodin

11. 7. sobota PINCHAS 4M 25,10�30,1 9.00 hodin
hf: Jr 1,1�2,3

18. 7. sobota MATOT-MASEJ 4M 30,2�36,13 9.00 hodin
hf: Jr 2,4�28;3,4;4,1�2

21. 7. úterý Jom kipur katan � erev Ro� chode� av
22. 7. støeda Ro� chode� av
25. 7. sobota �ABAT CHAZON

DVARIM 5M 1,1�3,22 9.00 hodin
hf: Iz 1,1�27

29. 7. støeda pøedveèer pùstu 9. Av 20.48 hodin
30. 7 ètvrtek PÙST 9. AV � �acharit 8.15 hodin

konec pùstu 21.47 hodin
1. 8. sobota �ABAT NACHAMU

VAETCHANAN 5M 3,23�7,11 9.00 hodin
hf: Iz 40,1�26

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

Páteèní veèerní bohoslu�by od 19.30 hodin.
4. 7. sobota mincha perek 5 13.30 hodin

konec �abatu 22.23 hodin
11. 7. sobota mincha perek 6 13.30 hodin

konec �abatu 22.17 hodin
18. 7. sobota mincha perek 1 13.30 hodin

konec �abatu 22.08 hodin
25. 7. sobota mincha perek 2 13.30 hodin

konec �abatu 21.57 hodin
1. 8. sobota mincha perek 3 13.30 hodin

konec �abatu 21.45 hodin

Jeruzalémská synagoga
Bohoslu�by se konají pouze o sobotách od 8.50 hodin.

Na bohoslu�by v synagogách je nutná registrace 
nejpozdìji den pøedem do 12.00 hodin.

On-line modlitba
Pro zaslání hesla kontaktujte rabinát na e-mailu 

rabinat@kehilaprag.cz.
V�ední den (nedìle�ètvrtek) mincha, maariv v 19.15 hodin:

https://us02web.zoom.us/j/
877891782?pwd=QlhOai8vbVBxVkZFRmJ3aThhbk8rQT09

�abat pátek � kabalat �abat v 18.30 hodin:
Adresa stránky v rabinátu.

Havdala � sobota 15 minut po skonèení �abatu:
Adresa stránky v rabinátu.



DANIEL KOLSKÝ se narodil roku 1981
v Praze v rodinì výtvarnice a lékaøe Bo�e-
ny a Alexandra Kolských. Bìhem gymna-
ziálních studií strávil rok v Nìmecku, vy-
studoval Fakultu humanitních studií UK,
studoval také architekturu v Praze a v Li-
berci. Souèasnì v rámci �idovské agentu-
ry (Sochnutu) øídil v letech 2005�2007
jazykové kurzy moderní hebrej�tiny a za-
hranièní programy pro mláde�. V roce
2007 spoluzalo�il s man�elkou Martou
spoleènost mamacoffee: pra�írnu, sít� ka-
váren, ko�er pekárnu, e-shop a catering
(viz www.mamacoffee.cz). Souèasnì se vì-
nuje architektonické praxi v ateliéru Ting
Architects a øadì dal�ích aktivit, v nich�
zdùrazòuje sociální a komunitní aspekt
(viz www.danielkolsky.com). 

Dani, jak pro�íváte konec své nejvìt�í
kavárny Café Jedna ve Veletr�ním pa-
láci v Praze? Prázdný prostor v pøízemí
Národní galerie pùsobí stra�idelnì�
Ale ona to v�dycky byla ratejna! Proto
jsme se ji sna�ili zabydlet roztøí�tìným de-
signem. Mìli jsme tam od firmy Ton prù-
øez jejich mobiliáøem, hlavnì �idlemi, tak-
�e tam byla spousta rùzných �idlí, které
rozbíjely tu ohromnou strohost, a o to nám
s kamarády architekty �lo a snad se to
i povedlo. Ale stejnì tam zùstalo hodnì
problémù: s akustikou, s toaletami, s ne-
existující kuchyní a vzduchotechnikou, se

spoustou dal�ích vìcí. Pøístup galerie byl
takový, �e to je jedno, proto�e celou budo-
vu èeká rekonstrukce. Co� zase ukazuje
takovou zdej�í snahu vymý�let neustále
nìco obrovského a lep�ího, nové domy,
místo toho, abychom opravovali to, co
máme, a zamý�leli se nad tím, k èemu to
má slou�it. 

Co pro vás tahle kavárna znamenala?
Byl to nejvìt�í prostor, který jsme provo-
zovali, ale pøiná�el také nejvìt�í kompli-
kace. Velký prostor se �patnì obsluhuje,
muselo tam být hodnì personálu, hodnì
slo�itých provozních krokù, které nebyly
tak vidìt, ale byly tam. Ale dìla se tam
spousta akcí, na které rád vzpomínám: be-
sedy, uvádìní knih, rùzné benefièní akce,
konaly se tam lekce tanga, svùj prostor
tam mìly dìti, chodili tam lidé z galerie
i po pøedstavení ve Studiu Hrdinù�

S nabídkou, abychom mìli kavárnu ve
Veletr�ním paláci, nás nepøímo oslovila
Helena Musilová v dobì, kdy pracovala
ve vedení galerie, shodou okolností také
organizuje festival v Boskovicích. Je to
èlovìk, který pochopil potøebu Národní
galerie mít prostor, který není místem vý-
stavním, ale místem setkávání. Co� je,
myslím, pro jakoukoli velkou instituci zá-
sadní potøeba. Ve �kole, na obci, v�ude
mají mít lidi mo�nost se setkat a nefor-
málnì se pobavit.

Ale nebyla a není to funkce kavárny
obecnì?
Urèitì. A tahle funkce je dùle�itá hlavnì
teï, kdy se lidi neustále pohybují ve virtu-
ální realitì a spolu se moc nebaví, chybí
jim mo�nost si normálnì mluvit. Kdy� se
tyhle prostory zaènou vytrácet, vytratí se
podle mì i schopnost lidské neagresivní
komunikace. Myslím si, �e bohu�el tohle
hodnì lidí ve velkých institucích nechápe,
ale dokonce to nechápe ani èást na�ich za-
mìstnancù. Pro mlad�í generaci jsou soci-
ální sítì plnohodnotný zpùsob komunika-
ce, tak�e nìkteøí vlastnì nevìdí, proè
chodit do kaváren. Nemají problém napsat
ostrý post na Facebook, ale kdy� mají
slu�nì diskutovat a podlo�it to argumenty,
je to pro nì problém.

Já jsem pochopil, �e stárnu, kdy� jsem
pozval zamìstnance, lidi ve vìku kolem
dvaceti let, na chalupu do hor. My, kdy�
jsme nìkam spoleènì jeli, kecali jsme, po-

píjeli a dìlali vylomeniny. Oni ani moc
nepili, ale navzájem se tetovali.

Vnímáte konec Café Jedna pro dne�ní
dobu nìjak symbolicky?
Beru to jako období, které bylo zajímavé,
ale skonèilo, a místo nìj bude zase nìco ji-
ného. U� jsme z toho byli opravdu unave-
ní. Pøeju si, aby se galerii povedlo udìlat
tam nìco jiného a dobrého. A klidnì rád
budoucímu nájemci pomù�u.

Je jasné, �e velké kavárny teï budou
mít problémy: jednak nejsou turisti, ale
i místní lidé budou chodit ménì, proto�e
budou zva�ovat, za co peníze utratí a kde.
Souèasnì si myslím, �e pøedchozí doba
byla pøehnaná, nepøirozená, �e lidi v gas-
tronomii u� vùbec neuva�ovali, dìlaly se
projekty, které nemìly smysl. Teï je pøíle-
�itost o tom mnohem více pøemý�let.

V dìtství jste za�il konec totality, jaké
máte na tu dobu vzpomínky?
Babièka bydlela v Krakovské, tak�e kdy�
jsme k ní koncem osmdesátých let chodili,
èasto bylo na Václaváku �ivo. Samotnou re-
voluci jsem pro�il zajímavì: jako èlen oddí-
lu vodního skauta Pìtka jsme zrovna ten pá-
teèní veèer a následující víkend mìli
oddílovou hru zvanou Detektivka. V sobotu
jsme chodili po mìstì u� s vìdomím, �e se
dìje nìco zásadního, televize vysílala, �e
�ádný student nezemøel, tak�e v�echny lidi
to utvrdilo v pøesvìdèení, �e opak je prav-
dou. Star�í kluci z oddílu psali v�ude, kam
jsme se ten den nachomýtli, sprejem na zeï
�Kdo zabil Martina �mída?�, co� bylo pro
nás malý kluky naprosto fascinující. Pama-
tuji si na demonstrace, ale taky si pamatuju,
jak tátùv otec, dìda Kolský, pùvodním jmé-
nem Kollmann, který pro�el gulagem, se
vztyèeným prstem varoval: �Copak jste se
v�ichni zbláznili? Je to jenom taktickej
ústup, tohle si Rusové líbit nenechaj!� Ale øí-
kám si, jestli nemìl nakonec nìjak pravdu�

Dìdeèek byl v gulagu?
Byl, ale víme o tom stra�nì málo. Dohle-
dali jsme, v kterém koncentráku zahynuli
jeho rodièe, ale jeho pøíbìh je dost zmate-
ný. Dìda zemøel, kdy� mu bylo sedmde-
sát, v roce 1993, relativnì brzo, nestihli
jsme to s ním probrat. Byl jeden z mála,
kdo z rodiny Kollmannù pøe�il, mìl sest-
øenici v Ostravì, dal�í v Maïarsku. Pro
mì byl tenhle dìda frajer, dìlal rùzné ma-
chroviny, tøeba vrazil babièce hrst plnou
bankovek a øekl: �Teï to musí� v�echno
utratit!�, nebo jsme jeli v autì z kopce a on
volal: �Nefungujou mi brzdy!� V�ichni �í-
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ZA KOPCEM TO DÌLAJÍ JINAK
Rozhovor s kavárníkem a architektem Danielem Kolským

Foto David Kumermann.



leli strachy a on se stra�nì smál� Na vy-
právìní o válce rozhodnì nebyl.

Jste èlovìk hodnì spojený s dìním na
pra�ské �idovské obci a kolem obce. Co
pro vás komunita v mládí znamenala?
Jako malí jsme chodili na obec na svátky na
obìdy, pamatuji si paní Feuerlichtovou a její
legendární ná�upy. Na vysoké �kole jsem se
zaèal zároveò pracovat na pra�ské obci, ze
které jsem ode�el, kdy� se stal pøedsedou
Tomá� Jelínek. Souèasnì jsem zaèal vést
Unii �idovské mláde�e a pracovat v Soch-
nutu, vedl jsem vzdìlávací oddìlení. V jeho
rámci jsme dìlali ulpan � výuku hebrej�tiny.
Byl (a poøád je) hodnì oblíbený, projevova-
lo se v tom nad�ení, které se táhlo z devade-
sátých let, pro v�echno �idovské a izraelské,
jazyk, jídlo, filmy�

Jediné, co nám z Jeruzaléma, pota�mo
z Budape�ti na ulpanu vyèítali, bylo, �e
nebyl dost ��idovský�, �e èást lidí, která
do nìj chodila, nemìla s obcí nic spoleè-
ného. To je pravda, ale myslím si, �e to
vytvoøilo skupinu lidí, kteøí mluví hebrej-
sky a jsou schopni sledovat izraelské
zdroje a sledují problematiku Izraele, øadu
lidí to podle mì pozitivnì a následnì i pro-
fesnì ovlivnilo. Pozdìji zaèaly kurzy fun-
govat na jiné bázi, zaèala je organizovat
skupina uèitelù a tak bì�í poøád. V Soch-
nutu jsme taky hodnì pracovali s progra-
mem Taglit-Birthright.

Jaký to je program?
Je to desetidenní program v Izraeli pro lidi
ve vìku 18�26 let, kteøí splòují právo ná-
vratu. Do Izraele takhle vycestovala
spousta mladých lidí. Seznámili se nejen
s Izraelem, ale taky mezi sebou, vzniklo
takhle i pár man�elství� Na Taglit nava-
zoval pro zájemce program MASA, to u�
je semestrální nebo roèní studium a èasto
tam pak lidi studovali dál. Ka�dopádnì to
mìlo vliv i na to, �e ti, kdo jeli na Taglit,
pochopili, �e existuje nìjaká Unie �idov-
ské mláde�e, �e se dají rùznì vìci podni-
kat, �e není tak tì�ký se k �idovství vrátit.
Taglit a unie se propojily, do Izraele jezdi-
li lidi, kteøí byli v unii aktivní a zase do ní
pøitahovali ty, se kterými se v Izraeli na
Taglitu setkali� Je to ta generace dne�-
ních zhruba ètyøicátníkù, nìkteøí z nich
jsou v komunitì hodnì aktivní. 

Sledujete èinnost dne�ní Unie �idovské
mláde�e?
Já jsem starý na to ji hodnotit. Pøipadá mi
samozøejmì jiná a z na�eho pohledu a per-
spektivou té na�í �zlaté éry� mi v�echno

pøipadá míò aktivní. Máme skvìlou �i-
dovskou �kolu, ale myslím si, �e nemù�e-
me v�echno oèekávat od �koly. Musí to
být je�tì nìco jiného, dobré aktivity pro
mláde�. Poøád jako by mi tu chybìla pozi-
tivní �idovská identita, nebo spí� aktivity,
které nejsou nutnì nábo�enské, jako by
chybìli lidi, kteøí by to vedli. Je skvìlé, �e
dne�ní unie øe�í mnoho vìcí, které nás teh-
dy asi ani nenapadly, týkají se tøeba gen-
deru, otázek reformního judaismu. Je to
celé mnohem sofistikovanìj�í � logicky, je
to úplnì jiná generace. 

Obdoba tetování?
Asi tak. Ale za nás to bývalo nìkdy a�
moc bouølivé. Vzpomínám si tøeba na jed-
nu akci unie � mezinárodní semináø v Mi-
kulovì. Sjela se tam spousta lidí, od nás,
ze Slovenska, z Polska, z Maïarska, pøijel
rabín Glück z Londýna, hosté z Ameriky.
Po semináøi se lidi rùznì rozprchli. Jen�e
Poláci se opili tak, �e ukradli z hotelu
U Zeleného krokodýla, který patøil Vladi-
míru �eleznému, firemní znak: velkou
døevìnou plastiku krokodýla. Brzo ráno
mi zvonil telefon a nìkdo neskuteènì na-
�tvaný od �elezného nebo mo�ná sám �e-
lezný øekl: �Okam�itì vrat�te krokodýla!�
Vùbec, ale vùbec jsem nechápal, proè
bych mìl v Mikulovì vracet krokodýla� 

Jak vznikl nápad na mamacoffee?
Mamacoffee jsme zalo�ili s man�elkou
Martou roku 2007, kdy� jsme oba je�tì stu-
dovali. Marta v kavárnách pracovala u�
døív a znala jejich provoz. Roku 2007 jsme
jeli na svatební cestu do Etiopie. Jeli jsme
tam právì, proto�e se tam pìstuje káva
a také �e tam byly pro nás dostupné leten-
ky. Zjistili jsme, �e káva z jedné malé ves-
nièky na jihu zemì vyhrála cenu Africká
arabika roku. Kdy� jsme hledali více infor-
mací, zjistili jsme, �e v té samé vesnièce
Èlovìk v tísni postavil spoleènì s Junákem
�kolu. Tak�e to byl jasný cíl cesty. Po ná-
vratu jsme otevøeli první kavárnu v Lon-
dýnské ulici a brzy pak i pra�írnu.

Chtìli jste �férovou kávu�...
Chtìli jsme nìjaký sociální aspekt, co�
znamenalo spolupracovat pøímo s místní-
mi farmáøi. To tehdy tady je�tì prakticky
nikdo nedìlal. Byli jsme jedni z prvních,
kdo se opravdu jel nìkam podívat, jak ros-
te káva, a spojil pøímý kontakt s místními
s kavárenským byznysem. Èasem se to
vyvinulo tak, �e dìláme tøi projekty: v Ni-
karagui, v Ugandì a v Brazílii. Na tìchhle
místech máme vlastní zamìstnance a ti

spolupracují s místními farmáøi. Na�i lidi
� vy�kolení místní nebo Èe�i � uèí pìsti-
tele kávy, jak to dìlat lépe. Ukazujeme
jim, jak mají kávu zpracovávat a proè jim
za ni pak dáme víc penìz. Ale do nièeho
je nenutíme, to ani nemù�eme. Pro ilus-
traci: V Ugandì jsme mìli dva na�e klu-
ky, kteøí pøímo pracovali s dvaceti farmá-
øi a ti pracovali s dal�ími 1700 èleny své
kooperativy. 

Co konkrétnì farmáøùm radíte?
Jak kávovníky proøezávat, jak rozeznat pl-
nou zralost kávy, zpùsob zpracování, ma-
nagement farem, jak kompostovat, jak vy-
u�ívat vodu a èistit ji pøed zpracováním,
i kdy� se pak stane odpadní vodou, jaké
mít hygienické zázemí. Je toho hodnì.
Vìt�inou budujeme postupnì a pozvolna
vzájemnou spolupráci, nabíráme lidi,
v ka�dé sklizni se nìco podaøí a nìco ne.
Pomáháme nìkdy i pøímo: do Ugandy
jsme teï, kdy� tam ke v�em nemocem
je�tì mìli povodnì, posílali nìjaké peníze.
Teï nám za moøem v Ugandì le�í tuny
kávy a sna�íme se je dostat do Prahy�

Jak si farmy, s nimi� spolupracujete,
vybíráte? 
Od roku 2007 hodnì cestujeme. Jezdíme
do odlehlých horských komunit, kde mají
lidé malá políèka nebo kávové zahrady.
My se jim sna�íme radit vybaveni infor-
macemi èlovìka zvenku. To není bì�né �
normálnì od nich nìkdo vykoupí kávu
a pak u� se nezajímají, co se s ní dìje dál.
Dostanou peníze a nazdar. My se k nim
vracíme, øíkáme jim, zpìtnou vazbu, co se
povedlo a co lze dìlat lépe. Èasto se stane,
�e staèí ukázat, �e tamhle za kopcem to
dìlají trochu jinak a jaké mají výsledky.
A pro nì je to zajímavé, proto�e za tím
kopcem nebyli, nemají mo�nost. 

V Ugandì pracujeme s farmáøi na hra-
nici s Kongem. V Nikaragui jsme mìli za-
mìstnance, který pracoval s lidmi na mno-
ha malých rodinných farmách, a souèasnì
tam bylo nìkolik farmáøek, které mìly svá
malinká políèka. Napadlo nás, �e bychom
je mohli dát dohromady � tak�e ná� èlo-
vìk radil tìmhle farmáøkám, stal se z toho
takový ��enský projekt�. 

Máte také ko�er pekárnu. Proè jste ji
zalo�ili?
Pekárnu jsme zalo�ili, abychom mìli co
prodávat v na�ich kavárnách. A pøipadalo
nám dost dùle�ité, aby to vytváøelo i infra-
strukturu pro �idovskou obec. 

(pokraèování na str. 12)
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Jarní noc 1973. U Nesmìøic. Ve stráni
u døevìné chatky hoøí v malém ohni
kupa obleèení, mlynáøské kalhoty,
kostkovaná ko�ile, ko�ené o�oupané
pantofle. Oheò co chvíli spí� èadí a do
temného údolí s øekou padá pach pá-
leného textilu a gumy. Vìra Pavlová
klackem prohrabává ohni�tì a postup-
nì pálí vìci, které zùstaly po jejím ne-
dávno zesnulém mu�i, Otu Pavlovi.
Jako by to byl rituál, bytostná potøeba
rozlouèit se s �dotýkanými vìcmi�
o samotì a tichu. V místech, která bez-
mála tøicet let spoleènì obývali a dý-
chali. 

�Psaní pro nìho byla odvaha. V je-
ho pøíbìzích nefiguruje mnoho zlých.
Byl autor toho dobrého. Ve své litera-
tuøe pøetavil strach v odvahu, opatr-
nost ve smìlost, úzkost ve velkole-
post, krutost ve vlídnost a hrubost
v laskavost,� pøiléhavì pí�e Arno�t
Lustig o svém velkém pøíteli Otu Pav-
lovi � Otto Popperovi (1930�1973).
Prozaikovi, rozhlasovém redaktorovi,
novináøi, sportovci, rybáøi, jeho� ne-
do�ité devadesátiny si v tìchto dnech
(2. èervence) pøipomínáme. Du�i èisté
i køehké, básníku dìtství, øeky a jemné
nostalgie. A také skvìlému sportovní-
mu reportérovi, který dokázal psát
o sportovcích s neobyèejnì úèastným
vhledem, a� máte dojem, �e sportovní
prostøedí je jen pouhou kulisou lidské-
ho dramatu. Zdìdìná du�evní nemoc
jej vyèerpávala, bránila mu v soustav-
né èinnosti, pøesto pro nìj psaní bylo
bytostnou potøebou, znovu povstává-
ním, léèebným procesem. Psal poma-
lu, tì�ce, jeho vìty se rodily bolestnì,
av�ak z jeho textù dýchá prùzraènost.
�Psaní mu sice du�evnì pomáhalo, ale
zároveò ho fyzicky nièilo, ocitl se v za-
èarovaném kruhu,� prohlásil o nìm
pøítel Lustig. 

CHATA MEZI 
�ELIVKOU A SÁZAVOU
Ota Pavel je logicky spojován pøede-
v�ím s krajem kolem Berounky, s køi-
voklátskými lesy, Bánovem a Bu�tì-
hradem, který výraznì vstoupil do
jeho pozdní prozaické tvorby. Ota po-
cházel ze smí�ené �idovsko-èeské ro-

diny Lea a Hermíny Popperových, na-
rodil se v Praze, ale za protektorátu
vyrùstal právì v Bu�tìhradu. A k Be-
rounce se nepøestával jako rybáø vra-
cet. Ale v jeho �ivotì byl je�tì jiný
kraj, ten na rozhraní støedních Èech

a Vysoèiny, který se mu stal domovem
volbou. Nedaleko soutoku Sázavy
a �elivky, mezi Souticemi a Nesmìøi-
cemi, v táhlé stráni nad loukou s øe-
kou, kde se øíkalo Na pekle, si s man-
�elkou Vìrou (1924�1993) nechali na
zaèátku �edesátých let postavit døevì-
ný domek � nìco mezi chatou a sru-
bem. Tehdy jim dal cyklista Jan Vese-
lý tip na svého pøítele, tesaøe

a truhláøe pana Schreibera a ten jim
chatu, lehce naèrtnutou Vìrou Pavlo-
vou, se svými pomocníky postavil za
tehdej�ích 14 tisíc korun. Kamenné
podsklepení, dvì místnosti, pùdní po-
kojík, prosklená veranda, vysunovací
stolek pro Otùv psací stroj, dvì øeky
poblí�, za �humny� les, nikde nikdo,
do nejbli��ího konzumu sotva dva ki-

lometry. Do nesmìøického konzumu
Ota také posílá rodinì pohledy ze
svých zahranièních cest, tøeba kdy�
byl s Duklou Praha reportá�nì v New
Yorku. Prodavaèka nevìøila vlastním
oèím, z jaké dálky tam do�el lístek
s mrakodrapy na Manhattanu. �V létì
sice do stránì pra�ilo slunce tak silnì,
�e jsme se museli chránit, nejlep�í
ov�em bylo koupání v tenkrát je�tì

nádherné �elivce,�
vzpomínala Vìra po
letech. 

Pí�í se �edesátá
léta, Vìra v té dobì
pracuje v Èeskoslo-
venském rozhlase,
Ota u� má invalidní
dùchod (od roku
1966), vychovávají
tøi malé kluky a em-
béèkem jezdí mezi
Prahou a Nesmìøi-
cemi. Obèas tam za

nimi zajede rodina Lustigù, která má
nedaleko Bene�ova také svoji chatu.
Na louce vymezí høi�tì, branky z ho-
lin a obì rodiny proti sobì hrají fotba-
lové maèe. Ota hraje naplno, do úmo-
ru, podobnì jako kdy� pí�e. Arno�t
Lustig ve své knize Okam�iky s Otou
Pavlem pozdìji napí�e: �Jezdili jsme
spolu na chaty. Mohli jsme pozorovat,
jak na�e dìti rostou, rodiny prosperují

a vìci se nám zaèí-
nají daøit. Byla �e-
desátá léta, tìch de-
set �t�astných rokù,
které èeským spiso-
vatelùm závidí au-
toøi na celém svìtì,
proto�e byly vzru-
�ující, zajímavé.�

V tom èase chce
Ota Pavel napsat
povídku o místní
postavì, pytláku Fi-
�erovi, který jim
vlastnì jako první

kdysi pøed lety ukázal místo, kde by
mohla jejich chatka stát. Kdy� Fi�er
zemøel, vypravil se Ota z Prahy na jeho
pohøeb, který byl vypraven z Nesmìøic
a míøil do Soutic na høbitov. �Otík si
zaznamenával výroky truchlících,�
vzpomínala Vìra Pavlová, �a tì�il se
na to, jak napí�e povídání o tom, jak
pozùstalí a pøátelé a sousedé vesele
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AUTOR TOHO DOBRÉHO
Pøed devadesáti lety se narodil spisovatel Ota Pavel

Ota Pavel se synem Petrem. Foto archiv.
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pomlouvají nebo�tíka bez ohledu na
pietu. Ale k tomu u� nedo�lo.� 

V �IVOTÌ JE TØEBA
MÍT SVÌTLÁ MÍSTA
Ota v chatce pí�e nebo brzy ráno vstá-
vá a jede na bicyklu chytat ryby. Nì-
kdy k Sedlickému potoku, jindy pøes
høbet kopce k Sázavì nebo
jen sejde pár desítek metrù
k �elivce, kde tøpytkuje
a chytá �tiky. Do jednoho
svého pozdního vyznání ve-
pí�e: �Na �elivce jsem jez-
dil na rozvrzaném kole na
pstruhový potok v dobì,
kdy lidé je�tì spali. V�ech-
no bylo jak v obrovském
pøírodním divadle. Tráva
a pole se tøpytily v rose,
zpívali ptáci a u lesa se pás-
ly srnky, které mì u� znaly.
Kdy� jsem dojel k tomu
krásnému potoku, byl jsem
pln pokory, nabral jsem si
do dlaní vodu a chtìl jsem se pokøi�o-
vat k Bohu, ale nikdy jsem to dosud
neudìlal.�

Ve druhé polovinì �edesátých let se
Otùv psychický stav (maniodepresiv-
ní psychóza), pøe-
dev�ím po temném
incidentu na olym-
piádì v Innsbrucku,
znaènì zhor�uje.
Z dlouhodobých lé-
èebných pobytù
v psychiatrické kli-
nice v Bohnicích ho
úlevnì vytrhují ná-
vraty na chatu u �e-
livky. V máji 1967
pí�e bratrovi: �Po-
slednì jsem byl
u �elivky, naèerno
na úhoøích, nic jsem
nechytl, a le�el
jsem u vody a vzpo-
mínal jsem si, jak
jsem byl v Bohnicích pøikurtovaný,
jak ze mne tekl pot, a jak jsem køièel,
a musel jsem od té vody skoro utéct.
Ty dvì knihy, co jsem dosud napsal
(Dukla mezi mrakodrapy a Plná bed-
na �ampaòského, pozn. autora), byly
draze zaplaceny.� O pár mìsícù po-
zdìji (v srpnu) informuje bratra: �Na
sobotu a nedìli mì pustili domù, byli

jsme na chatì, nic jsem nechytil, jen
tøi pstruhy. Ale bylo to fajn. Koupal
jsem se v �elivce, Dr. Grof øíká, �e
potøebuji mít v �ivotì taková svìtlá
místa, abych se mìl v depresích na co
tì�it a abych je lépe pøetrvával.� 

Také øeka Sázava se stává dìji�tìm èi
spí� svìdkem Otovy hlubinné sebere-

flexe, znovuzrození. Po dlouhodobém
pobytu v psychiatrické léèebnì si vyjel
k øece: �Sázava byla tichá. Na druhé
stranì køièeli ba�anti a v rákosí se kou-
pala ryba. V�echno bylo tak, jak jsem si

pøedstavoval v ústavu. Nìco mi øíkalo:
Pokoø se! Dìkuj Bohu! Chtìl jsem si
øeku uchvátit a ona mì srazila na kole-
na. Klekl jsem si do trávy a naklonil se
k ní a ucítil jsem, jak mi voda teèe mezi
rty. Políbil jsem ji a pokøi�oval se.�

Postupnì v�ak thoreauovská opro�tì-
nost chatky nad �elivkou, která Otu
Pavlovi nesmírnì vyhovovala, bere za

své. Nejdøíve je do chatky k jeho neli-
bosti (mìl rád plamen svíèky a svit pet-
rolejových lamp) zaveden elektrický
proud, pozdìji dokonce kvùli man�elèi-
ným rodièùm i televize. Emigruje s ro-
dinou Arno�t Lustig, pøítel z nejbli�-
�ích. Ze stránì s osamìlou chatkou se
stává chatová kolonie pracovníkù Vod-

ního díla �elivka. A co hor�í,
nad Nesmìøicemi se zaèíná
budovat mohutná betonová
hráz budoucí pøehrady. Na
úzké venkovské cesty jsou
pokládány panely pro prù-
jezdy nákladních aut, klidné
údolí se mìní v obrovské
mraveni�tì-staveni�tì bagrù,
jeøábù, míchaèek a dìlníkù.
A z koryta øeky pod pøehra-
dou se stává ledovì studená
výpust� bez ryb. Navíc Pav-
lùm v té dobì u chaty nìkdo
zastøelil milovaného pudla
Pedra støelou rovnou do hla-
vy. Do�lo i k vykradení ob-

jektu. Pavlovi zaèali reálnì uva�ovat
o prodeji domku a hledat nové místo
k usazení. Pochopitelnì jednou z pod-
mínek budoucího sídla byla tìsná pøí-
tomnost vodního toku. Dlouhé mìsíce

se jim nedaøilo nic
vyhovujícího najít.
A� kamarád fotograf
Vrát�a Tachezy nara-
zil na skvìlé místo �
srub na prodej, stojí-
cí pøímo nad øíèkou
Trnávkou na okraji
Hoøepníku. Telefo-
nem radostnì volá
zprávu k Pavlùm do
pra�ského bytu.
Vìra mu do sluchát-
ka oznamuje: �Vrá-
t�o, Ota pøed chvílí
zemøel.� 

Pár týdnù po po-
høbu jede Vìra em-
béèkem do Nesmìøic.

�Kdy� Otík ode�el,� pí�e ve vzpomín-
kách, �jelo se mi na chatu na �elivku
poprvé obzvlá�t� tì�ce. Vezla jsem
s sebou jeho nejmilej�í domácí oble-
èení a pak sama, v noci, na malém
ohníèku v�echno spálila. Denní kabá-
tek, který mu moje maminka u�ila,
�lutoèernì kostièkovaný, ten mám do-
dnes...�                         MILO� DOLE�AL

Lustigovi a Ota Pavel a Petr Pavel na �elivce, léto 1968. Foto archiv

Chatka Oty a Vìry Pavlových v roce 1962. Foto archiv.
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Toto je pøíbìh ètyø smí�ených man�elství,
�idovských sester a jejich man�elù. Jejich
osudy jsem popsal vycházeje z rodinných
i archivních dokumentù. Svùj èlánek vìnuji
památce �idovských i ne�idovských obìtí
z let 1939�1945 ve Vala�ské Bystøici. 

***
�e si v�echny ètyøi sestry z �idovské rodiny
obchodníka Josefa Steinhardta z Vala�ské
Bystøice vzaly mu�e ne�idovského pùvodu
èi vyznání, tøi z nich povoláním uèitele, ne-
byla náhoda. Sestry se èasto úèastnily rùz-
ných oslav v místní �kole, kde se s pedago-
gy setkávaly. Ètvrtý man�el sice nebyl
uèitel, ale patøil k jejich pøátelskému okru-
hu. Sestry se jmenovaly Adéla, Helena, Le-
opolda a Louisa a v dobì, kdy se vdávaly,
nemohly tu�it, v jak tragické situaci se zane-
dlouho ocitnou � ony i jejich man�elé.

METODÌJ AADÉLA JANÈOVI
První uèitel, o kterém jsem nalezl nejvíce
archivních dokumentù, Metodìj Cyril Jan-
èa, se narodil 6. èervence 1896 v Dolním
Újezdì, v okrese Lipník nad Beèvou. Jako
nejstar�í z pìti sourozencù musel Metodìj
vypomáhat v domácím hospodáøství, pøe-
sto roku 1914 úspì�nì odmaturoval na re-
álném gymnáziu v Lipníku nad Beèvou.
Bìhem vojenské prezenèní slu�by jej za-
stihla první svìtová válka; tøi váleèná léta
pro�il na ruském boji�ti, kde byl tøikrát tì�-
ce zranìn. V záøí 1918 byl poslán na ital-
skou frontu, kde byl jeho pluk po vzbouøe-
ní odzbrojen a v øíjnu 1918 padl do zajetí.
V lednu 1919 byla vyøízena Metodìjova
�ádost o pøijetí do Èeskoslovenské armá-
dy, v ní� pak slou�il více ne� tøi roky.

V nové republice se Metodìj rozhodl
uèit, na pedagogickou dráhu se pøipravo-
val v rùzných kurzech v Praze, Pøerovì
a Vala�ském Meziøíèí. Od záøí 1922 získal
místo výpomocného uèitele na nìkolika
�kolách a od roku 1925 místo øádného uèi-
tele na obecné �kole �u kostela� ve Vala�-
ské Bystøici. Vy��í atestace dosáhl v roce
1927 pro vyuèovací jazyky èeský a nì-
mecký. Výnosem z roku 1928 byl jmeno-
ván definitivním i øídícím uèitelem této
�koly. V roce 1928 se o�enil s Adélou, dce-
rou Josefa Steinhardta. 

Rodina Steinhardtù byla velmi poèetná
a øadu let pøispívala k hospodáøskému
i kulturnímu rozvoji obce. Jejich hostem
byl napøíklad Leo� Janáèek a zapsal si øadu
lidových písní, které mu Josef Steinhardt

pøedzpíval. Steinhardtovi patøili k èeským
�idùm, jejich zachované rukopisy se vy-
znaèovaly vytøíbenou èe�tinou.

V èervenci roku 1930 se Janèovým na-
rodil syn Vladimír Jan. O rok pozdìji byla
zahájena stavba nové �koly a slavnostnì
byla otevøena 28. øíjna 1934. Toho dne
odpoledne vy�el prùvod �actva, obèanù
a státních i místních hodnostáøù od staré
�koly k nové budovì. Po projevech zástup-
cù v�ech úøadù pronesl za �kolu projev
Metodìj, který pak symbolicky pøevzal

klíèe od nové budovy. V roce 1935 uvedl
Metodìj Janèa ve �kolní kronice: �Pøeji si,
aby �kola novì zøízená vychovávala gene-
race lep�í a sná�enlivìj�í, ne� je ta nynìj�í.
Svým nástupcùm pøeji více �tìstí v práci,
a hlavnì více uznání od obèanù.�

Po okupaci Èeskoslovenska v bøeznu
1939, vzniku Protektorátu Èechy a Mora-
va a vydání rasového zákona è. 136/1940
kolaborantskou vládou, se situace v�ech
smí�ených man�elství zkomplikovala. Ji�
v únoru 1939 (!) musel Metodìj písemnì
nahlásit øeditelství �koly, �e ani jeden
z jeho rodièù nepøíslu�el k �idovskému ná-
bo�enství ani k �idovské národnosti. Ar-
chivní dokumenty v tomto ohledu jasnì
dokazují, �e Metodìj vadil Gustavu Pileè-
kovi, øediteli �koly v letech 1937�1941.

�PANE INSPEKTORE!�
V èervenci 1939, patrnì v oèekávání ne-
pøíznivé budoucnosti, se man�elé Janèovi
sezdávají je�tì jednou, katolickým obøa-
dem. Ani to v�ak Adélu nezachránilo.
V øíjnu 1939 si anonymní udavaè z Vala�-
ské Bystøice postì�oval Zemské �kolní
radì v Brnì, �e Metodìj �ije s man�elkou
�idovského pùvodu a tato skuteènost �e

pobuøuje obyvatelstvo obce. Originál udá-
ní se nena�el, ale jeho obsah je zøejmý ze
zachované korespondence o vy�etøování
tohoto pøípadu mezi Okresním �kolním
výborem ve Vala�ském Meziøíèí a Zem-
skou �kolní radou v Brnì. Závìr �etøení
Èetnickou stanicí ve Vala�ské Bystøici zní:
�Man�elka odborného uèitele Metodìje
Janèi, roz. Steinhardtová, jest sice �idov-
ského pùvodu, av�ak nebylo zji�tìno, �e
by to bylo obyvatelstvu Vala�ské Bystøice
pøeká�kou, a nebylo té� zji�tìno, �e by po-
dání bylo uèinìno jménem �ir�ího okruhu
obyvatelstva. Pravdìpodobnì se jedná
o èin neznámého jednotlivce z osobních
dùvodù. Tento pisatel nebyl zji�tìn a pátrá-

ní po nìm zùstalo bez
výsledku.�

Pozdìji, dne 8. dub-
na 1940, musel Meto-
dìj pøedlo�it øeditel-
ství �koly je�tì
prohlá�ení, �e jeho
man�elka Adéla není
pøíslu�nicí nábo�en-
ské obce �idovské
(co� po druhém sòat-
ku u� skuteènì neby-
la). Na tomto doku-
mentu je cizí rukou
poznamenáno, �e �je
�idovka�. Tentý� den

oznámil Pileèka Okresnímu �kolnímu
výboru, �e na �kole aktivnì pùsobí uèi-
tel Metodìj Janèa, �ijící s man�elkou,
pocházející ze �idovských rodièù. A aby
toho nebylo málo, v øíjnu 1940 byl Me-
todìj nucen vyplnit a podepsat dal�í
prohlá�ení o rodovém pùvodu svém
a man�elky Adély.

V záøí 1940 zaslal bývalý nájemce hos-
tince U Steinhardtù, Julius Cáb, Okresní-
mu �kolnímu výboru ve Vala�ském Mezi-
øíèí stí�nost na uèitele Metodìje Janèu
o nezaplacení dluhu za stravování. Na
stí�nost Metodìj odpovìdìl dopisem
Okresnímu �kolnímu výboru, v nìm�
uvedl, �e Julius Cáb má vùèi nìmu také
dluh, a podivil se, proè stì�ovatel nezaslal
vyúètování dluhu pøímo jemu. Metodìjo-
vi v�ak bylo ji� v dubnu 1940 sdìleno
Zemskou �kolní radou v Brnì, �e jako
man�eli �idovky budou jeho slu�ební po-
�itky poukazovány na vázaný vklad. Èer-
pání penìz ale bylo omezeno na pouhých
500 korun mìsíènì, na u�ivení rodiny
málo � proto se snad Metodìj se spláce-
ním dluhu zpozdil. At� u� si hospodský
Cáb stì�oval z vlastního vnuknutí anebo
byl manipulován jinou osobou, nelze jeho

ÈTYØI SESTRY
Pøíbìh ètyø smí�ených man�elství, stateènosti a zrady

Svatební fotografie Adély a Metodìje Janèových z roku 1928. 
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stí�nost hodnotit jinak ne� sice jako nea-
nonymní, ale udavaèství.

Zákeøným útokem je rukopisné udání
(podepsané A. Køenkovou), zaslané opìt
Okresnímu �kolnímu výboru ve Vala�-
ském Meziøíèí. Cituji èást v doslovném
znìní: �Pane inspektore! Zdej�í uè. Janèa
vysedává s na�imi mu�ami v hospodì
a umí je pøipravovati o peníze tak jak bý-
valí �idé. Pøipravili øadu lidí o majetky
i na�e dìvèata kde mohly vyu�ívali �
V�dyt�dìlá tìm �idovkám slona a sná�á
jím jak vùl. On by mìl nosit tu hvìzdu za
nì kdy� chodí jím nakupovat a oni jen se
mají dobøe s toho co jim na-
sná�á.� Nauèil se dùkladnì
od �idù temu �idovskému
chochmesu�� Dopis byl
adresován: �Pan inspektor
V. Kalus, Vala�ské Meziøí-
èí�, podán byl 30. záøí 1941
ve Vala�ské Bystøici. �etøe-
ním byla povìøena Èetnická
stanice ve Vala�ské Bystøici,
která pøípad uzavøela jako
anonymní udání z nejvìt�í
èásti nepravdivé.

Metodìj zemøel 14. øíjna
1941 v nemocnici ve Vsetí-
nì. V kronice �koly je uve-
deno: �14. X. 1941 zemøel
odb. uè. mì�t�. �koly Meto-
dìj Janèa, jen� se zaslou�il
o zbudování krásné novo-
stavby �kolní budovy. Obec-
ní samospráva a sociální
péèe v nìm ztratily výborné-
ho pomocníka. Byl to ,strýc�
nás v�ech. Odpoèívej v po-
koji!�; a dále: �Zemøelému
def. odb. uèiteli Metodìjovi
Janèovi, jen� se zaslou�il
o �kolství ve zdej�í obci,
zbudován byl na náklad uè.
sboru pomník.� Zbudování
pomníku spadá dle kroniky do roku 1943,
na místním høbitovì ani v dokumentaci
správy høbitova v�ak po nìm nebyly nale-
zeny �ádné stopy.

Od druhé poloviny roku 1941 nabyly re-
prese vùèi �idùm na rozsahu i intenzitì,
které i Obecní úøad ve Vala�ské Bystøici
dùslednì uplatòoval. Metodìjùv syn Vla-
dimír je�tì mohl absolvovat první tøídu
mì�t�anské �koly. Adéla v�ak musela opa-
kovanì �ádat Zemskou �kolní radu o zao-
patøovací podporu pro svého syna. Tøi týd-
ny po Metodìjovì smrti byl jeho bratr
Josef na vlastní �ádost ustanoven Vladimí-
rovým opatrovníkem.

LEODEKAR A HELENA
OÈADLÍKOVI
Druhý uèitel, Leodekar Oèadlík z Horní Beè-
vy, byl jedním z tìch, kteøí se �vèas� rozvedli.
Jeho man�elka, Helena Oèadlíková, roz.
Steinhardtová, se po rozvodu vrátila do rodné
Vala�ské Bystøice. Domovské právo jí bylo
obnoveno, ale vehementnì proti tomu protes-
toval èlen obecního zastupitelstva Michal
Randýsek. Oèadlík �ospravedlnil� rozvod
s man�elkou dopisem zaslaným v bøeznu
1941 Okresnímu �kolnímu výboru ve Vala�-
ském Meziøíèí: ��brzo po svatbì projevily
se podstatné povahové nesrovnalosti, co�

dlu�no pøièítati zejména rasovému rozdílu na
obou stranách�� Kromì �rasových dùvo-
dù�, uvádí Oèadlík i to, �e jeho man�elka do-
stala velké vìno, proto�e ale její matka nemì-
la dostateènou hotovost, vypùjèila si peníze
na smìnku, kterou Oèadlík podepsal a po roz-
vodu musel splácet 1000 korun mìsíènì. Jeho
situace v�ak nemohla být tak dramatická,
kdy� mohl platit nákladné vzdìlávání své
dcery na �kole hrabìte Pöttinga. O Oèadlíko-
vu oportunismu svìdèí i to, �e se po únoru
1948 stal pøedsedou Místního národního vý-
boru ve Vala�ském Meziøíèí, koncem roku
1951 byl odvolán a hrozilo mu trestní stíhání,
je� odvrátila amnestie v roce 1953.

JAROSLAV A LOUISA
SVOBODOVI
Tøetí man�el, Jaroslav Svoboda, zahájil
uèitelskou dráhu ve Vala�ské Bystøici, ale
vìt�í èást svého pùsobení strávil v Ostravì.
V archivních dokumentech nebyla naleze-
na �ádná udání jako v pøípadì Metodìje
a Adély. S man�elkou se navzdory tlakùm
protektorátních úøadù nerozvedl, ale zem-
øel koncem roku 1943. Jeho man�elka
Louisa byla v lednu 1944 deportována do
koncentraèního tábora Terezín, kde se roku
1945 do�ila osvobození.

BEDØICH 
A LEOPOLDA
PAVLÍÈKOVI
Ètvrtý man�el, Bedøich Pav-
líèek, úøedník Severní dráhy
Ferdinandovy, byl kvùli své
�idovské man�elce Leopoldì
v øíjnu 1944 propu�tìn ze za-
mìstnání a od 16. listopadu
1944 byl internován v nacis-
tických táborech nucených
prací Klettendorf a Schweid-
nitz. V kvìtnu 1945 se vrátil
na své pracovi�tì, ale 25.
února 1948 byl z Generální-
ho øeditelství OKD vyhozen
na �ádost pøedsedù závodní
a podnikové rady. Po odvolá-
ní byl jeho pracovní pomìr
obnoven. Leopolda byla od
konce ledna 1945 internová-
na v Terezínì, kde se doèkala
osvobození.

Deportacím naopak neu-
nikly Adéla Janèová (její�
man�el Metodìj zemøel)
a Helena Oèadlíková (s ní� se
nechal mu� rozvést). Témìø
celá rodina Steinhardtù byla
vyvra�dìna v rùzných vyhla-
zovacích táborech. Bernard,

bratr v�ech ètyø sester, byl zavra�dìn
v Osvìtimi, Adéla a Helena, Bernardova
man�elka Selma a jejich dìti zemøely v Ma-
lém Trostinci, kde si �idé museli vykopat
hromadný hrob a v nìm byli postøíleni.
Mu�i, starci, �eny i dìti.

JOSEF JANÈA
Blí�ila se porá�ka tøetí øí�e. Nìmecké
ozbrojené síly se obávaly, �e Vládní voj-
sko, jeho� byl Metodìjùv bratr Josef pøí-
slu�níkem, obrátí své zbranì proti okupan-
tùm. Proto bylo toto vojsko odzbrojeno
a v kvìtnu 1944 odsunuto do Itálie. V èer-
vnu 1944, Josef a dal�í vojáci zbìhli k ital-

Srpen 1936: Vladimír jako nastávající prvòáèek, v pozadí Karla a Olga Steinhardtovy, za-
vra�dìné v Malém Trostinci ve vìku 14 a 10 let.
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ským partyzánùm, s nimi� bojovali proti
italsko-nìmecké divizi Monte Rosa. Ná-
slednì tito èeskosloven�tí partyzáni pøe-
�li do Francie, k Èeskoslovenské obrnìné
brigádì ve Francii, která se v letech
1944�1945 zúèastnila obklíèení opevnì-
ného pøístavu Dunkerk a bojù s jeho nì-
meckou posádkou. V brigádì bojovaly
i �Wintonovy dìti�, tedy �idov�tí vojáci,
které rodièe stihli poslat se záchrannými
transporty do bezpeèí. Kapitulace posádky
pevnosti Dunkerk byla podepsána 9. kvìt-
na 1945 v nedaleké francouzské obci
Wormhout. Po útìku Josefa k italským
partyzánùm a pøechodu do øad Èeskoslo-
venské armády ve Francii byl jakýkoli styk
s rodinou nemo�ný. Josef musel být pova-
�ován za nezvìstného nebo padlého, jinak
by jeho man�elce Helenì a pøíbuzným
hrozilo vìznìní i popravy. Helena, aè v ji-
ném stavu, pøebrala ��tafetu� péèe o sirot-
ka Vladimíra a zapojila se do konspirativní
péèe o nìj. 

VLADIMÍR
Vladimír �il od roku 1942 v Ostravì (u Jo-
sefových pøátel), kde dokonèil mì�t�anskou
�kolu. Poté (jako uèeò jménem �Jan�)
vstoupil do uèení v hotelu Schindler.
V roce 1946 potvrdil nájemce hotelu Jaro-
slav �oustal, �e spolu s Vladimírovým
strýcem Josefem neplnoletého Vladimíra
materiálnì zabezpeèoval v dobì, kdy se
uèil na kuchaøe. Vladimír po válce absol-
voval základní vojenskou slu�bu u pohra-
nièní brigády ve Volarech. Po ukonèení
vojny pracoval jako kuchaø, vìt�inu èasu
na dolech v okolí Litvínova. Zemøel v Lit-
vínovì v lednu 1981, svobodný a bez ma-
jetku.

Pøitom na základì závìti své tety Violy
Steinhardtové (zavra�dìné v Malém
Trostinci) zdìdil � s dvìma dal�ími pøe-
�iv�ími dìtmi a nìkolika dal�ími osoba-
mi � dùm è. p. 183 ve Vala�ské Bystøici,
pilu, pozemky a les. Za války disponova-
ly majetkem protektorátní úøady, roku
1943 se o nìj zajímal Julius Románek,
èlen obecní rady. Nebyla sice nalezena
jeho �ádost, ale na�la se zamítavá odpo-
vìï okresního hejtmana poboèky Mo-
ravské Ostravy ve Frýdku. Pøesto�e Ro-
mánkova �ádost nebyla nìmeckým
protektorátním úøadem vysly�ena, po
válce se rodina Románkù domu è. 183
a pøilehlých nemovitostí doèkala a jsou
ve vlastnictví potomkù èi pøíbuzných do-
dnes. Románkùv charakter dokresluje
fakt, �e v lednu 1944 udal Vladimírovo
bydli�tì Policejnímu øeditelství v Morav-

ské Ostravì. Na�tìstí byla udaná adresa
fiktivní. O existenci Vladimíra tedy vì-
dìl, po válce se v�ak o nalezení dìdicù
domu è. 183 a pøilehlých nemovitostí ne-
pokusil.

PO PADESÁTI
I VÍCE LETECH
K padesátému výroèí vybudování nové
�koly ve Vala�ské Bystøici, tedy roku
1984, publikoval kolektiv autorù roèenku,
ve které pøispìvatelé vyjádøili vzpomínky
na historii �koly a její uèitele. Ve svém
pøíspìvku pí�e Jaroslav Horský: �Velmi
rád vzpomínám na svého kolegu, spí�e
rádce, odborného uèitele Metodìje Janèu.
Byl výborný matematik-metodik, hodnì
dobrých rad mám od nìho. Byl vpravdì
obìtavým vesnickým doktorem.� Pøekva-
pivý je pøíspìvek Gustava Pileèky. Nìkte-
ré jeho názory si zaslou�í citaci: �Celou
obec ovládala rodina Steinhardtù, která ne-
milosrdnì vykoøist�ovala obèany této obce
tak, �e mnozí z nich propili celé své majet-
ky.� �Pro Steinhardty stal jsem se osobou
ne�ádoucí. Obèas se stalo, �e nìkteøí obèa-
né, vracející se v noci opilí z hospody, vy-
køikovali pøed �kolou na mne urá�livé na-
dávky. Oznámil jsem je soudu, byli
potrestáni a nadávky pøestaly.� Jak víme,
Pileèka svou iniciativu projevil u� za pro-
tektorátu. V roce 1984 své názory otevøenì
publikoval, a tak se sám usvìdèil z vyhro-
ceného antisemitismu. Jeho vyjádøení o ro-
dinì Steinhardtù, naprostou vìt�inou vy-
vra�dìné v nacistických koncentraèních
táborech, je vrcholnì nestoudné.

Na pomníku obìtem z doby okupace ve
Vala�ské Bystøici chybí jména Bernarda
Steinhardta, zavra�dìného v Osvìtimi,
a Emila Seigeho, který na �kole uèil a byl
za odbojovou èinnost zatèen a popraven
v Mauthausenu. Do odboje mìli být údaj-
nì zapojeni i dal�í uèitelé, v èele s Pileèkou
jako jejich vùdcem a organizátorem. Tento
�odboj� v�ak nikdo po válce neprokázal.

K 85. výroèí zahájení výuky na �kole ve
Vala�ské Bystøici se v listopadu 2019 ko-
nala upomínková akce, na ní�, i pøes zjev-
ný odpor nìkterých osob, byla z iniciativy
autora tohoto èlánku odhalena v aule �koly
pamìtní deska prvnímu øídícímu uèiteli,
Metodìji Janèovi. Souèasní uèitelé takto
navázali na ocenìní Metodìjových zásluh
svými kolegy z roku 1943. Mrzelo mì, �e
slavnostnímu aktu se nedostalo �ádné ve-
øejné publicity, tak�e takøka jedinými
úèastníky byli �áci �koly.

JOSEF JANÈA
Foto rodinný archiv

ZA KOPCEM 
TO DÌLAJÍ JINAK
(dokonèení rozhovoru ze str. 7)
Kdy� chce� mít dobrý dort pro dìti ve
�kolce, musí� pøemlouvat nìkoho, kdo
dr�í ko�er, aby ti ten dort upekl. Myslím,
�e je dùle�ité mít dostupnou ko�er pekár-
nu. Já bych byl vdìèný i za dobrého ko�er
øezníka nebo za ko�er kavárnu; mrzí mì
i to, �e zaniklo �idovské knihkupectví.

To nejste sám. Jste oznaèován i jako
filantrop. V èem to spoèívá?
Podporujeme malé farmáøe svými kávo-
vými projekty a ve zlých dobách, co�
bylo teï, jsme jim pomáhali i finanènì.
Podporujeme hodnì neziskových spoleè-
ností, ale ne finanèní pomocí, spí� jim
tøeba v na�ich prostorách poskytneme
zdarma nájem na zajímavou akci nebo
jim nìco drobného dáme do tomboly. 

Projevuje se zájem o spoleèný prostor
a sociální problematiku i ve va�í ar-
chitektonické práci?
Urèitì. Sociální témata jsou vlastnì v�ude
a v ka�dé profesi, mì k jejich vnímání
pøivedla man�elka. Sna�íme se tøeba na-
vrhovat a prosazovat navrhování bezba-
riérových bytù. Ale v�dycky to zále�í na
klientovi: introvert, který chce být sám,
nepotøebuje byt, aby se mohl setkávat. 

Dani, dovedete si pøedstavit, �e byste
øídil stát jako firmu?
Nedovedu. Myslím si, �e to opravdu ne-
jde. Firmy, pokud to nejsou sociální fir-
my, jsou øízeny tak, aby to vedlo k co
nejvy��ímu zisku. Co� ve státì nelze.
Stát má celou øadu témat, která nikdy
k �ádnému zisku nevedou, naopak. Ale
na druhou stranu, jsou témata, kde by se
slu�elo øídit je hospodárnìji a úèinnìji �
konkrétnì sociální slu�by. 

V�em bych doporuèil knihu sociologa
Daniela Prokopa Slepé skvrny. Pøiná�í
data a ta jsou hodnì varující: mìsíc insti-
tucionální péèe, dejme tomu v dìtském
domovì, stojí stát 75 tisíc na klienta,
v tom jsou tøeba dìti, které sebrali rodi-
èùm, kteøí nemìli peníze na nájem. Tak�e
hospodárnìj�í by bylo nìkteré instituce
ru�it a peníze, a urèitì by jich nebylo tolik,
dát tìm potøebným, kteøí by si navíc tøeba
udr�eli práci a platili danì. Já bych do po-
litiky jít nemohl: èasto se v ní nejedná
o vìci samotné, ale o ideologii a o moc.

ALICE MARXOVÁ
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Zavedou-li vás prázdninové cesty na sever
Èech do Liberce, nevynechejte tam náv�tì-
vu Oblastní galerie, vhodnou za slunného
i de�tivého poèasí. Nachází se v budovì bý-
valých mìstských lázní Franti�ka Josefa
I. (Masarykova 14), postavených v letech
1899�1902 podle projektu vídeòského ar-
chitekta Petra Paula Branga, tvùrce lázní,
divadel èi administrativních staveb
v historizujícím slohu po celém Ra-
kousku-Uhersku. Láznì nechala vy-
budovat finanèní instituce Reichen-
berger Sparkasse, v dobì vzniku se
jednalo o luxusní projekt s vanami,
bazénem a øímskými láznìmi. Byly
hojnì vyu�ívány a slou�ily a� do roku
1984. Poté postupnì chátraly; po roce
1990 je po øadì vlastnických peripetií
získalo mìsto a rozhodlo se zajímavé
a dlouhá desetiletí oblíbené místo za-
chránit a po dohodì s Oblastní galerií
Liberec zrevitalizovat pro galerijní
úèely. Díky finanèní podpoøe Evrop-
ské unie bylo mo�né revitalizaci pro-
vést velkoryse (ateliér Sial byl za její
projekt ocenìn hlavní cenou Grand Prix ar-
chitektù za rok 2013) a výstavní prostor
otevøít pro veøejnost v únoru 2014.

K zajímavostem galerie patøí, �e její
krátkodobé výstavy se orientují na umìní
regionu a umìní nìmecky mluvících
umìlcù, mezi nimi� byla øada tvùrcù
�idovských. K posledním expozicím
v pøedchozím sídle galerie (v zámeè-
ku libereckého textilního prùmyslní-
ka Johanna Liebiega) patøila velká
výstava, vìnovaná právì umìleckým
skupinám nìmecky hovoøících vý-
tvarníkù z Èech, Moravy a Slezska
v meziváleèném období, nazvaná
Mladí lvi v kleci (viz Rch 2, 3/2014). 

NEDOHLÉDNUTELNÉ 
HORIZONTY
A� do 27. záøí lze nyní v této galerii
zhlédnout komorní, ale zajímavou
výstavu Eugena von Kahlera. Tohoto umìl-
ce pøedstavila v rámci Festivalu uprostøed
Evropy a oslav stého výroèí �idovského
muzea v Praze souhrnnou expozicí roku
2006 Galerie výtvarného umìní v Chebu.
Tehdy se podaøilo zprostøedkovat Kahlero-
vy obrazy ze soukromých i veøejných sbí-
rek v Èechách, Nìmecku a Rakousku. Jak
konstatuje kurátorka souèasné výstavy
v Liberci Anna Habáková, i pøesto není

Kahlerovo jméno u nás stále pøíli� známé,
ve stálé expozici se nachází jen v Národní
galerii ve Veletr�ním paláci v Praze.

Eugen von Kahler (1882�1911), syn �i-
dovského prùmyslníka (za zásluhy pový�e-
ného do rytíøského stavu), pøitom patøil
k prùkopníkùm moderního zpùsobu malby,
jeho tvorba byla ovlivnìna nìmeckým ex-

presionismem a francouzským fauvismem
i svìtem Orientu, �il a pracoval v Mnicho-
vì, v Paøí�i, Berlínì, pobýval ve Vídni
a Bruselu, cestoval do Afriky. Z èlánku
Arna Paøíka, vìnovaného zmínìné velké

Kahlerovì výstavì (Rch 9/2006), uveïme
citát Johannese Urzidila, jen� umìlcovu
práci charakterizuje: �Tak jako prózy Fran-
ze Kafky nebo obrazy Marca Chagalla ob-
sahuje i Kahlerovo dílo mnoho z východní
mystiky a �idovských tradic, které rezonují
jak v jeho figurálních kompozicích, tak
v záti�ích a krajinách. Z jeho díla jako by
ale dýchal i Rilkùv stejnì èeský jako ra-
kouský lyrismus, svìt dalekých cest, který

se na pozadí témìø zapomenutého nìmec-
ko-pra�ského prostøedí do �iroka otevírá
nedohlédnutelným horizontùm, aby nás
opìt onou silou citu vtáhl do zvlá�tní inti-
mity, svobody a ticha osobního poselství.�

DEVÌT OBRAZÙ
Výstava instalovaná v malém sále galerie
èítá devìt olejomaleb ze soukromé sbírky,
�est z nich je u nás vystaveno poprvé. Pøed-
stavují oblouk od umìlcových poèátkù a� po
závìreèné období: rozmezí mezi datací nej-

star�ích obrazù (1903) a� po ten nejra-
nìj�í (1911) pøedstavuje zhruba dobu
celé jeho tvorby, pøedèasnì ukonèené
tuberkulózou, a jsou dobrými pøíklady
rùzných etap jeho díla.

Jak obraz Park ve Svinaøích
(1903), tak Promenáda z roku 1906
jsou ovlivnìny impresionismem: vý-
jevy namaloval Kahler rychlými tahy
�tìtcem a zachytil pøedev�ím atmo-
sféru: klid podveèerního parku, jen�
patøil k zámku, který Kahlerovi rodi-
èe koupili a kde se rodina a její pøáte-
lé èasto scházeli, i zvlá�tní náladu
promenády podél vody. Nìkteré po-
stavy jdou, jiné jako by tanèily, z ob-
razu je cítit harmonie i napìtí.

Záti�í s kvìtináèem (1907�1908) a Auto-
portrét (1908) prozrazují vliv Paula Cézan-
na a fauvistù; k nejpozoruhodnìj�ím pak
patøí obraz Bazar v Orientu z roku 1911, kte-
rý namaloval po návratu ze své tøetí cesty do

Afriky (Tunisu a Al�írska): postavy èi
spí�e abstraktní barevné skvrny na ob-
raze se proplétají, do pøí�eøí mezi stán-
ky dopadá ostré svìtlo z blankytného
nebe, v dálce je vidìt minaret. Z obra-
zu sálá horko i vzru�ená atmosféra pøi
smlouvání na trhu. V dobì, kdy ho
Kahler maloval, ho ji� su�oval finální
atak nemoci, obraz byl tedy i snovou
vzpomínkou.

V øíjnu 1911 se konala jeho první
samostatná výstava v mnichovské
Moderní galerii, ale o dva mìsíce po-
zdìji, 13. prosince, malíø zemøel,
v pra�ském domì rodièù. Za tøi dny
po jeho pohøbu zaèala v Mnichovì

první výstava skupiny Der Blaue Reiter
(Modrý jezdec), kde byly vystaveny dvì
Kahlerovy kresby, které daroval zakladateli
skupiny Vasiliji Kandinskému.

Svým zpùsobem s Kahlerovým snovým
africkým obrazem koresponduje i tajuplná
instalace Josefa �afaøíka v �bazénovém�
sále galerie: náv�tìvník kráèí po køehké svì-
telné plo�e a nad sebou vidí rozèeøenou hla-
dinu, na ní� se zrcadlí sluneèní svìtlo.   (am)

EUGEN VON KAHLER V LIBERCI
Oblastní galerie vystavuje dal�í umìlcova díla 

Eugen von Kahler: Bazar v Orientu, olej, 1911.

Jako pod hladinou: svìtelná instalace Josefa �afaøíka.
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V nìkolika minulých letech probìhla po-
drobná dokumentace �idovských høbitovù
Jihoèeského kraje, kterou provedla spoleè-
nost Matana, a. s., a podpoøil ji Èesko-nì-
mecký fond budoucnosti. Dokumentace
zahrnuje 48 tamních �idovských høbitovù
s témìø 10 000 dochovanými náhrobky.
Výsledkem jsou mimo jiné zji�tìní nejstar-
�ích nalezených náhrobních kamenù, které
pocházejí z konce 16. a z poèátku 17. stole-
tí. Byly identifikovány hroby významných
osobností, dosud neznámých místních rabí-
nù, pøedstavitelù komunit i osobností zná-
mých jen z literatury. Dal�í zajímavou sou-
èástí dokumentace jsou kamenické znaèky
jihoèeských �idovských náhrobkù. Do po-
loviny 19. století se kamenické znaèky na
�idovských náhrobcích nevyskytují a pøed-
pokládá se, �e star�í náhrobky zhotovovali
køest�an�tí kameníci podle pøedloh pøipra-
vených �idy.

BRATØI SEIDLOVÉ
První kamenické znaèky se na �idov-
ských náhrobcích v ji�ních Èechách ob-
jevily kolem poloviny 19. století, a to
z dílen �idovských i ne�idovských ka-
meníkù. První znaèky �idovských ka-
meníkù najdeme na náhrobcích �imona
Kafky z Milèic na høbitovì v Miroticích
(1850), Eliezera Frische v Nezna�ovì
(1852) a Rivky Alt-
mann ze Èkynì, po-
høbené na høbitovì
v Hluboké nad Vlta-
vou (1862). Kamení-
ky byli bratøi Seidlové
z Rabí v západních Èe-
chách, synové �imona
Seidla, pocházejícího
ze Èkynì. Jejich iniciá-
ly A. a I. jsou identifi-
kovatelné a� s pomocí
písemných pramenù.
Vypovídají, �e jde
o bratry Abrahama
a Izáka Seidlovy, na-
rozené v letech 1820
a 1823. Jejich kame-
nické znaèky jsou mimoøádné svým
umístìním a velikostí písma. Jsou umís-
tìny na pøední stranì náhrobkù a v mi-
rotickém pøípadì znaèka Rabi bei
A. I. Seidl dokonce stejným písmem na-
vazuje na jméno zemøelého.

IZÁK WEIL, IGNATZ STEIN
Nejplodnìj�ím kameníkem druhé polo-
viny 19. století v ji�ních Èechách byl
Izák Weil z Radenína, který �il od �ede-
sátých let 19. století v Táboøe, zemøel
roku 1897 v Kostelci nad Orlicí a je po-
høben na �idovském
høbitovì ve Vamber-
ku. O jeho kamenické
profesi se poprvé do-
zvídáme ze zápisu,
kterým se roku 1849
v Radenínì povoluje
jeho sòatek. Weilovu
star�í pøedpokládanou
produkci charakteri-
zují výrazné reliéfní
symboly, v horní èásti
vystouplé hebrejské
písmo a v dolní polo-
vinì basreliéfní pís-
mo. V Radenínì a na
okolních �idovských
høbitovech se nachází
pøibli�nì v polovinì
19. století a v následujícím desetiletí
více mimoøádnì zdaøilých náhrobkù,
vykazujících shodný kamenický ruko-
pis. Nejsou v�ak signovány a jejich au-
tora lze � na základì nìkterých analogií
s jeho pozdìj�ími signovanými pracemi

� jen pøedpokládat. 
Kamenická znaèka

I. Weil se v Radenínì
vyskytuje a� roku
1888 na náhrobku Le-
opolda Wintera. O de-
setiletí døíve jsou evi-
dovány jeho signované
náhrobky v Bechyni
a Nezna�ovì. Dal�í
Weilovy náhrobky se
nacházejí rovnì� na
høbitovech v Jistebni-
ci, Karda�ovì Øeèici,
Pøehoøovì, Prudicích,
Mladé Vo�ici èi
mimo Jihoèeský kraj
na území Vysoèiny,

napøíklad v Pacovì èi v Humpolci.
Mlad�í, vìt�inou ji� signované náhrob-
ky se vyznaèují plochým provedením
a ztrátou reliéfního pojetí. Jejich charak-
teristickým znakem je jemná, filigráno-
vá ornamentika, zvýrazòující jméno

a pøíjmení zesnulého. Weilovy náhrobky
z mlad�ího období jsou obvykle uvoze-
ny nìmeckým souslovím: Hier ruht in
Gott, napø. na náhrobku Seligmanna
Lüftschitze z roku 1887 na høbitovì
mladovo�ické �idovské komunity, který
se nachází mezi samotou Elbanèice
a Vilicemi.

Mimoøádnì obsáhlou produkci v ji�-
ních Èechách a zejména na Vysoèinì za-
ji�t�oval vyhlá�ený kameník Ignatz Stein

(1852�1942) z Bate-
lova. Z posledních
desetiletí 19. století
a z 20. století jsou je-
nom v ji�ních Èe-
chách a v pøilehlých
lokalitách dochovány
jeho znaèky pøibli�nì
na stu náhrobcích. �i-
vot Ignatze Steina
skonèil ve vìku 90 let
krátce po pøíjezdu do
koncentraèního tábo-
ra v Terezínì.

KAMENÍCI 
Z PRAHY I VÍDNÌ
Na jihoèeských høbito-
vech byly zdokumen-

továny kamenické práce pøibli�nì 80 ka-
meníkù, mezi tìmi, kteøí pracovali ve
druhé polovinì 19. století, nacházíme
pra�ské kamenické rodiny s pøíjmením
Freund, Lucka èi Radnitz. Ve výjimeèných
pøípadech byly náhrobky na konci 19. sto-
letí zhotoveny c. k. dvorními kameníky
z Vídnì. Továrník Josef Wurmfeld (1883)
v Nové Bystøici má náhrobek zhotovený
Antonínem Wasserburgerem, dvorním ka-
meníkem z Vídnì, jak sdìluje jeho kame-
nická znaèka. O pohøbeném továrníku
Moritzi W. Fürthovi, pøedstaveném spolku
Chevra kadi�a, radním mìsta Strakonic
a dr�iteli rakouského vyznamenání Zlaté-
ho záslu�ného køí�e s korunou, vypovídá
jeho náhrobní nápis. Zemøel roku 1893
a jeho honosný náhrobek zhotovil pro stra-
konický �idovský høbitov dal�í vídeòský
dvorní kameník Eduard Hauser.

NÁHROBKY
LEOPOLDA EHRMANNA
Ve 20. století patøí k nejpozoruhodnìj�ím pøí-
kladùm �idovských náhrobkù ty, které vznik-
ly na základì spolupráce mezi architektem
a kameníkem. Kameník Franti�ek Tou�ek
z Písku pracoval samostatnì na náhrobních
kamenech tradièního stylu v prvních deseti-
letích 20. století. Mezi jinými je autorem ná-

MISTØI KAMENÍCI
Kamenické znaèky jihoèeských �idovských náhrobkù

Náhrobek Seligmanna Lüftschitze na høbito-
vì v Mladé Vo�ici, 1887, detail. Foto Iva
Steinová.

Náhrobek �imona Kafky z Milèic na høbitovì
v Miroticích, 1850. Foto Petra Vladaøová.



hrobku významného mu�e z Jistebnice, rabí-
na Jakoba Freunda, zesnulého roku 1906
a pohøbeného na �idovském høbitovì jisteb-
nické �idovské komunity, situovaném v blíz-
kosti vesnice Pohoøí. K Tou�kovým nejvý-
znamnìj�ím pracím v�ak patøí náhrobky, ke
kterým pøipravil návrhy architekt Leopold
Ehrmann (1886�1951), autor náhrobku
Franze Kafky (1924) na Novém �idovském
høbitovì v Praze a také au-
tor architektonických návr-
hù øady staveb a pøestaveb
zejména �idovských ob-
jektù. K jeho nejvýznam-
nìj�ím realizovaným stav-
bám patøí komplex
smíchovské synagogy
v Praze. Jako�to rodák ze
Strakonic mìl k ji�ním Èe-
chám blízko a do rodných
Strakonic jezdil pravidelnì
v letních mìsících. 

První z dochovaných
náhrobkù této dvojice se
nachází na �idovském
høbitovì v Písku, zalo�eném roku 1876. Ná-
hrobek nále�í Josefu Voglovi, píseckému ho-
dináøi a zlatníku, autoru hodin pro urèení èasù
bohoslu�eb v novì postavené synagoze v Pís-
ku (jsou zachovány v �idovském muzeu
v Praze). Josef Vogl byl rovnì� pøedstaveným
bratrstva Chevra kadi�a. Jako první podepsal
nové stanovy bratrstva z poèátku roku 1919
a o jeho funkci vypovídá také jeho náhrobní
nápis. Vzhledem k tomu, �e písecký �idovský
høbitov byl ze tøí ètvrtin znièen v osmdesátých
letech 20. století, mù�eme pova�ovat za �tìstí,
�e tento náhrobek, aèkoli znaènì po�kozen,
zùstal zachován. (O zru�ení píseckého høbito-
va a jeho pøemìnì v park se uva�ovalo od
roku 1970. V parku mìla být umístìna jen
deska, pøipomínající pù-
vodní høbitov. Høbitov byl
té� pou�íván jako vojenské
sportovní cvièi�tì. V osm-
desátých letech byly náh-
robky z vìt�í èásti rozpro-
dány, úplnou devastaci
celého høbitova zastavil a�
rok 1989.) 

Voglùv náhrobek vyka-
zuje tvar nepravidelného
pìtiúhelníku, jeho� základ-
na je u��í ne� roz�iøující se
horní èást kamene. Je tedy
stejného tvaru, který Leo-
pold Ehrmann pou�il zno-
vu roku 1924 a roz�íøil jej do prostorového øe-
�ení kubizujícího náhrobku Franze Kafky na
Novém �idovském høbitovì v Praze.

HØBITOV V PÍSKU
Mù�eme jen litovat, �e znaèná èást náhrob-
kù z píseckého høbitova byla znièena a �e
do�lo k nevratným ztrátám. Systematická
dokumentace, provedená teprve v nedávné
dobì, tak nemohla zachytit napøíklad náhro-
bek Kamily Stösslové (1935), pozdní lásky
Leo�e Janáèka, a v souèasnosti není ani zná-
mo místo jejího hrobu. V roce 1987, kdy

hrozilo zru�ení høbitova
a znièení v�ech jeho ná-
hrobkù, byl identifikován
hrob básníka Richarda
Weinera (1884�1937), je-
ho� ostatky nakonec po
exhumaci spoèinuly na
Lesním høbitovì v Písku.
Nad jeho hrobem stojí so-
cha alegorie Smutku v po-
dobì plaèící �enské posta-
vy od sochaøe Václava
Vokálka (1891�1970). 
Písecký �idovský høbitov
se sice pova�uje za z vìt�í
èásti zdevastovaný, ale pøi

bli��ím pohledu na jeho plo�e doposud na-
cházíme skvìlé pøíklady
kamenické práce své
doby. Jedním z nich je
náhrobek Gabriela Weine-
ra z roku 1919, otce básní-
ka Richarda. Pùsobil ve
výrobì cukrovinek a vy-
budoval v Písku prosperu-
jící podnik. Není známo,
zda se Richard podílel na
rozhodnutí, jakou podobu
bude mít kámen jeho otce.
Jednoduchý, zèásti vychá-
zející ze star�í tradice
a v jednoduchosti zároveò

monu-
mentální
náhrobek zaujme hlavice-
mi ze stylizovaných loto-
sových kvìtù, které navo-
zují reminiscenci na
staroegyptské vzory. Jeho
autorem je neznámý ka-
meník G. Kalous z Karlí-
na. Je zøejmé, �e i nezná-
mí kameníci se stali tvùrci
originálních dìl.

HØBITOV VE ÈKYNI
Jeden z vrcholù �idovské
sepulkrální produkce 20.

století v ji�ních Èechách pøedstavuje náhro-
bek z èerveného sliveneckého mramoru ve
stylu rondokubismu ve Èkyni. Nále�í Else

(hebrejskými jmény Rivce Libele) Kohno-
vé, která zemøela ve Vídni roku 1922 ve
svých 28 letech a k pohøbu byla pøevezena
do Èkynì. Návrh zhotovil opìt architekt
Leopold Ehrmann a kameníkem byl opìt
Franti�ek Tou�ek z Písku. Plocha kamene
je rovnomìrnì rozvr�ena pro nìmecký
a hebrejský text a pou�ívá zajímavého
typu písma. Pøi bli��ím pohledu si mù�e-
me u vybraných hebrejských písmen, kte-
rá tvoøí zkratku, pov�imnout jejich drob-
ných ozdobných rostlinných zakonèení.

ATYPICKÁ DÍLA
Na �idovských høbitovech v ji�ních Èe-
chách najdeme atypická kamenická díla,
u kterých povìdomí o autorovi chybí. Na
høbitovì v Pøehoøovì stojí nad hrobem Jo-
sefa Ehrlicha z Veselí nad Lu�nicí z roku
1923 neobvyklé figurální souso�í v �ivotní
velikosti. Zcela se vymyká tradièní �idov-
ské sepulkrální produkci. Lze pøedpoklá-
dat, �e bylo ovlivnìno pracemi regionální-
ho sochaøe Jana Vítìzslava Du�ka
(1891�1966), který zhotovil øadu souso�í èi
reliéfù na køest�anských høbitovech v Tábo-

øe a okolí. Náhrobek v�ak
není signován, tak�e pøí-
padné autorství J. V. Du�-
ka je sporné.

Pozoruhodný kubizují-
cí náhrobek se vyznaèuje
reliéfem perspektivnì
ustupujících stylizova-
ných svící a prostorovì øe-
�eným prvkem, vycháze-
jícím z motivu Magen
David. Stojí na �idov-
ském høbitovì v Nezna�o-
vì nad hrobem Aloise
Bondyho (1926), výrobce
lihovin a majitele octárny
z Týna nad Vltavou. Rov-

nì� není signován, èeho� je tøeba zejména
v tomto pøípadì litovat, proto�e pøedstavuje
mezi sepulkrálními plastikami mimoøádný
poèin, který svým významem pøesahuje
hranice regionu ji�ních Èech. 

Pøíspìvek na téma významných novo-
dobých náhrobkù Jihoèeského kraje a je-
jich kameníkù tvoøí zároveò pozvánku
k cestì na jih a vybízí k náv�tìvám �idov-
ských høbitovù tohoto regionu. Nìkteré
z nich, jako napøíklad Pøehoøov, Prudice,
Mladá Vo�ice, Jistebnice èi Radenín, jsou
volnì pøístupné. Náv�tìvu dvou posled-
ních zmiòovaných lze doporuèit i z hle-
diska jejich umístìní na vrcholu kopce
a v krajinì s dalekými výhledy. 

IVA STEINOVÁ
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Náhrobek Josefa Vogla na høbitovì
v Písku, 1919. 

Náhrobek Gabriela Weinera na høbito-
vì v Písku, 1919. 

Náhrobek Elsy (hebrejskými jmény Rivky
Libele) Kohnové na høbitovì ve Èkyni,
1922. Foto na této stranì Petra Vladaøová.



Textilní sbírka �idovského muzea
v Praze pøedstavuje nejvýznamnìj�í
soubor a�kenázských textilií na svìtì.
Její podstatná èást byla získána za tra-
gických okolností v letech 1942�1945,
v dobì existence tzv. �idovského
ústøedního muzea. Právì do nìj byly
z území bývalého Protektorátu Èechy
a Morava plo�nì svá�eny �idovské
památky v nej�ir�ím slova smyslu, po-
cházející pøedev�ím ze zru�ených
venkovských �idovských obcí a jejich
synagog. Byly evidovány v tzv. váleè-
ných svozech pojmenovaných podle
konkrétních mìst a obcí, z nich� byly
do muzea pøivezeny.

SUDETY
Z území tzv. Sudet, pøipojených k hitle-
rovské Øí�i po podepsání mnichovské
dohody 30. záøí 1938, se ve sbírkách �i-
dovského muzea v Praze dochovalo jen
málo památek. Jejich zachování bylo
mo�né pøedev�ím díky osobnímu nasa-
zení jednotlivcù, kterým se podaøilo je
dostat z území Èeskoslovenské repub-
liky, mimo dosah hitlerovského Nì-
mecka, nebo je pøesunout do zdánlivì
bezpeèné Prahy. Pøi ztrátì informací
o jejich pùvodu byla zpìtná identifikace
mo�ná jen podle zmínky o nìm v do-
naèních nápisech, kterými jsou synago-
gální textilie zpravidla opatøeny. Znaèná
èást potenciálních sbírkových pøedmìtù
z území tzv. Sudet byla znièena bìhem
celoøí�ského proti�idovského pogromu
v noci z 9. na 10. listopad 1938, známé-
ho jako �køi�t�álová noc�. Právì tehdy
bylo v èerstvì odtr�eném pohranièí èes-
kých zemí vypáleno nejménì 35 syna-
gog a na 17 tisíc obèanù �idovského pù-
vodu uprchlo do vnitrozemí. Jedním
z pøedmìtù, který mìl této osudné noci
nav�dy zmizet, je i opona vyhotovená
pro synagogu v Novém Sedli�ti. Ta sice
skuteènì zmizela, na�tìstí ale jinak, ne�
jak zamý�leli nacistiètí nièitelé. Po více
ne� 80 letech byla identifikována a zto-
to�nìna ve sbírkách �idovského muzea
v Praze.

�NO V NOVÉM SEDLI�TI
�idovská nábo�enská obec v Novém
Sedli�ti existovala ji� pøed rokem

1700. První døevìná synagoga zde
pak byla postavena v roce 1703
a v roce 1769 získala novou synago-
gální oponu. Jak se lze dozvìdìt z do-
naèního, hebrejsky psaného nápisu,
který ji zdobí, jednalo se o �dar kní�e-
te, hlavy a pøedstaveného KH Mo�e-
ho, syna MHVR J., blahé pamìti,
a jeho man�elky, �eny stateèné, paní
Sarl, dcery H LZ z NC� (pravdìpo-
dobnì z Nové Cerekve � Neu Zerek-
we? �, okres Pelhøimov). Právì od
roku 1769 je v Novém Sedli�ti dolo-

�ena i øada rabínù, z nich� poslední,
Isak Frankl (1895�1902), byl rabínem
i pro nedalekou Strá�.

Kdy� v Novém Sedli�ti v letech
1786�1788 vystavìl stavitel Gallus dru-
hou, ji� zdìnou synagogu, souèástí vy-
bavení jejího pozoruhodného barokního
interiéru se stala také synagogální opo-
na z roku 1769. Chránila a zakrývala
dveøe svatostánku, který nechal na své
náklady zhotovit Samuel Bloch. Sva-
tostánek byl vyhotoven ze døeva, s dvo-
jicemi sloupù po stranách, s plastickým
baldachýnem s korunou a s vyøezáva-
nými postranními køídly. Výjimeèný
vzhled svatostánku dal vzniknout legen-
dì, podle ní� mìl být vyroben z oltáøe
zakoupeného ze zru�eného klá�tera be-
nediktinù v Kladrubech.

Stará barokní synagoga v Novém
Sedli�ti byla vyu�ívána a� do roku
1911. Odchod �idovského obyvatel-
stva zpùsobil, �e brzy nato, v roce
1914, byla zru�ena i místní nábo�en-
ská obec a duchovní správu nad zbý-
vajícími �idovskými du�emi pøevzal
rabinát v Tachovì. Budova synagogy
chátrala. V roce 1918 byla prodána
a zboøena. Hodnotné vnitøní barokní
vybavení interiéru, zejména barokní
svatostánek, bylo pøemístìno do
nové synagogy v Tachovì, její� pù-
vodní zaøízení znièil v roce 1911 po-
�ár. Kdy� v roce 1927 publikoval Jo-
sef Schön Dìjiny �idù v Tachovì,
neopomnìl zveøejnit fotografie ba-
rokního aronu ha-kode� a opony
z roku 1769. Opona patøila do skupi-
ny opon tzv. portálové kompozice
èastých jak v období renesance, tak
i baroka, se dvìma sloupy s hlavice-
mi a zvlá�t� nákladnì zdobeným støe-
dovým polem. Tato stylizace vychá-
zela z reflexe biblického Chrámu.
Sloupy mìly zastupovat vstupní slou-
py z pøedsínì svatynì, Jachín a Boáz.
Støedové pole pøedstavovalo samot-
nou chrámovou oponu.

Tachovská synagoga byla vydran-
cována a vypálena místními nacisty
v noci z 9. na 10. listopadu 1938. Tím
se, jak se zdálo, skonèila také historie
opony z Nového Sedli�tì.

CO PROZRADILA
FOTOGRAFIE
�idovské muzeum v Praze vlastní
rozsáhlou sbírku historických foto-
grafií. V tomto souboru se dochovaly
i snímky zachycující interiéry syna-
gog èeského, moravského a slezské-
ho venkova. I kdy� se jedná o snímky
staré 80 a více let, na mnohých lze
rozpoznat jednotlivé pøedmìty tvoøí-
cí jejich pùvodní vybavení. Otázkou
je, co v�e se z tohoto vybavení poda-
øilo zachránit, co v�e, zachycené na
historických fotografiích interiérù
venkovských i mìstských synagog,
je dodnes uchováno ve sbírkách �i-
dovského muzea v Praze.

Vzhledem k tomu, �e se dochovala
publikovaná fotografie staré opony
z Nového Sedli�tì, pokusili jsme se ve
sbírce synagogálních textilií dohledat
podobné kusy, aby bylo mo�né ales-
poò takto konkretizovat jednu z mno-
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PAROCHET Z NOVÉHO SEDLI�TÌ
Pøíbìh jedné dobøe ukryté synagogální opony

Aron ha-kode� z Nového Sedli�tì v synagoze v Ta-
chovì. Foto archiv.



ha ztrát zpùsobených nacistickým ni-
èením. Díky kvalitnímu zpracování
sbírky textilu �idovského muzea
v Praze, k nìmu� pøispìlo nìkolik ge-
nerací odbornic (jmenujme alespoò
Hanu Volavkovou, Ludmilu Kybalo-
vou, Evu Kosákovou a Danu Vesel-
skou), a precizní evidenci pøedmìtù
v katalogizaèním softwarovém systé-
mu CollectiveAccess, bylo jisté, �e se
relativnì rychle podaøí dohledat ana-
logické kusy k oponì
z Nového Sedli�tì. O to
vìt�ím pøekvapením
bylo, kdy� ve váleèném
svozu oznaèeném jako
��NO (�RS)� (�idovská
nábo�enská obec [�idov-
ská radnice stará]) byla
zji�tìna zcela stejná opo-
na, jako ta publikovaná
v knize Josefa Schöna.
Shoduje se nejen výzdo-
ba, ale i hebrejské nápisy.
Lze tedy s jistotou øíct, �e
opona z Nového Sedli�tì
z roku 1769 nebyla osud-
né noci z 9. na 10. listo-
padu 1938 znièena.

OPONA ZE 
ZELENÉHO SAMETU
Opona z Nového Sedli�tì
je vyhotovená ze zelené-
ho sametu. V horní èásti
má umístìnou reliéfní ko-
runu vy�itou z kovových
nití zlaté a støíbrné barvy.
Drahokamy, které ji zdo-
bí, jsou vyrobeny z ba-
revných sametù. Kolem
koruny je nápis �Koruna
Tóry� a �roku 529 podle
malého poètu�, vy�itý
z kovových nití tak, aby
pøipomínal kovový reliéf. Po stranách
koruny stojí dva èe�tí lvi s korunami
na hlavách, zhotovení stejnou techni-
kou jako koruna sama. Po stranách
opony jsou na podstavcích umístìny
dva toèené sloupy s korintskými hla-
vicemi porostlé vinnou révou s hrozny
vína. Vyrobeny jsou z bílého dama�-
ku. Kvìty na dama�ku jsou vytkány
kovovými nitìmi støíbrné barvy.
Hrozny vína a listy révy jsou vy�ity
barevnou hedvábnou pøízí a kovový-
mi nitìmi zlaté barvy, ze které jsou

také hlavice sloupù, na nich� jsou po-
staveny vázy s kvìtinami. Uprostøed
opony je vlo�eno pole ze skoøicovì
hnìdého sametu, bohatì vy�ité kovo-
vými nitìmi zlaté a støíbrné barvy
a stoèenými kovovými drátky, tzv.
bulliony. Z oválného medailonu upro-
støed vyrùstají kalichovité kvìty a sy-
metricky do stran rozlo�ené spirálovi-
té úponky s piniovými plody, trojlisty
a dal�ími stylizovanými kalichy kvì-

tin. Vý�ivka, lemovaná zlatým prým-
kem, pøedstavující onu vlastní chrámo-
vou oponu, je symbolicky zlatými
prýmky upevnìna na postranní sloupy.
Celou kompozici ve spodní èásti uzaví-
rá vý�ivka kovovými nitìmi zlaté bar-
vy tvoøená úponky s kalichovitými
kvìty, granátovými jablky a drobnými
lístky.

Kdy a jak se ale opona z Tachova
dostala do Prahy, není jasné. Stalo se
tak je�tì pøed �køi�t�álovou nocí�? Po-
daøilo se ji zachránit døív, ne� byla ta-

chovská synagoga vyrabována a zapá-
lena? I kdy� detaily záchrany zùstáva-
jí nejasné, je jisté, �e se tak mohlo stát
jen díky odvaze tìch, kdo si uvìdo-
movali význam opony pro Tachovsko
a jeho historii. Oponu se podaøilo do-
stat do Prahy a ulo�it na �neutrální
pùdì� Staré �idovské radnice. Je jisté,
�e od roku 1942 ji� byla souèástí sbí-
rek tzv. �idovského ústøedního mu-
zea, jako jeden z pøedmìtù váleèného

svozu ze Staré �idovské
radnice. To, �e opona po-
chází z tzv. Sudet a z Ta-
chova, muselo být zaml-
èeno. Vzhledem k jejímu
významu byla jako jeden
z mála pøedmìtù sbírky
tzv. �idovského ústøední-
ho muzea v roce 1942 fo-
tograficky zdokumento-
vána. Èernobílý sklenìný
negativ, který zachytil její
podobu, je souèástí sbírek
�idovského muzea v Pra-
ze.

Dùle�itá je poznámka
na nìmecky psané katalo-
gizaèní kartì tzv. �idov-
ského ústøedního muzea
(tzv. nìmeckého katalo-
gu), jedné z tìch, je� byly
vytvoøeny pro ka�dý
pøedmìt, který se stal
souèástí jeho sbírek.
Opona byla krátce pøed
pøijetím muzea zrestauro-
vána. Stalo se tak z dùvo-
du po�kození v souvislos-
ti s událostmi �køi�t�álové
noci�? Nebo to bylo prá-
vì probíhající restaurová-
ní, díky nìmu� nebyla
opona v dobì barbarské-
ho nièení v synagoze,

èím� unikla svému znièení? Souèástí
váleèného svozu, ve kterém byla opo-
na z Nového Sedli�tì zji�tìna, jsou
je�tì dvì opony s vazbou na Tachov,
co� vyplývá z donaèních nápisù. Prv-
ní je z roku 1881, druhá z roku 1890.
Je mo�né, �e i tyto pocházejí z ta-
chovské synagogy. Poté, co se je po-
daøilo zachránit, mohly být v�echny
tøi ulo�eny na �neutrální pùdì� Staré
�idovské radnice v Praze. Zda se tak
skuteènì stalo, mù�e dolo�it dal�í cí-
lený výzkum.                   MILAN JANÈO
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Synagogální opona z Nového Sedli�tì ve sbírce �idovského muzea v Praze. Reproduková-
no s laskavým svolením �idovského muzea v Praze.
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Dlouho se ví, �e Gershom Scholem, bada-
tel v oboru kabaly, a Hannah Arendtová,
politická teoretièka, si spolu dopisovali
a �e byli rovnì� pøátelé. Ale dlouho si ni-
kdo toto pøátelství nedokázal konkrétnì
pøedstavit. Scholem, který se narodil roku
1897 v Berlínì jako Gerhard Scholem, se
pøestìhoval roku 1923 do Palestiny, kde
pøijal jméno Gershom a �il a uèil tam a� do
své smrti roku 1982. Walter Benjamin po-
psal Scholemovu pøítomnost jako ��idov-
ství v �ivé podobì�. Hannah Arendtová
Blücherová, narozená roku 1906 v Hanno-
veru, vyrùstala v Královci, uprchla roku
1933 z Berlína do Paøí�e a roku 1940 ko-
neènì do New Yorku, kde �ila a� do své
smrti v roce 1975 � jako �protiváha ve�ke-
rému �ílenství a v�í zka�enosti svìta�, jak
formuloval její pùsobivost jeden nekrolog.

��idé v Evropì umírají a lidé je zahra-
bávají jako psy,� konèí dopis z øíjna 1940,
ve kterém Hannah Arendtová Gerhardu
Scholemovi sdìluje, �e jejich spoleèný
pøítel Walter Benjamin si na útìku pøed
nacisty vzal �ivot. Do jaké míry zármutek
nad mrtvými, a pøedev�ím boj o dal�í tr-
vání �idovství oba myslitele spojoval
a byl základem jejich vztahu, se dozví
ètenáø v této knize dopisù, které zaèínají
roku 1939 dopisem Arendtové z Palestiny
a � pokud je nyní známo � konèí roku
1964 jedním Scholemovým dopisem
z Jeruzaléma.

Dne 27. listopadu 1946 pí�e Arendtová
ze svého pracovi�tì v New Yorku Schole-
movi do Jeruzaléma, tehdy je�tì britského
mandátního území, tyto øádky:

�My heart goes out to you � to zname-
ná, �e nepotøebuje pas, ani peníze, ani
,dovolenou�, vzalo si lístek a plachtí po-
kojnì v turistické tøídì do Palestiny. Vy si
pak v Haifì stoupnete do pøístavu a posta-
ráte se o to, aby je nepustili na bøeh.�

PØÁTELSTVÍ PLNÉ KONFLIKTÙ
V obrazu srdce, které se blí�í k druhému
èlovìku pøes politické hranice, a pøece
nemù�e pøistát, se odrá�í napìtí, které
v sobì nese situace blízkosti a odstupu,
pøíchylnosti a vymezení. Aèkoli se �ivot-
ní cesty obou tìchto osobností li�í a pøed-
mìty, na které se soustøeïují ve své vì-
decké práci, jsou od sebe velice vzdálené,
dokládají dopisy, �e se oba lidé vzájemnì
oslovovali a vyvolávali jeden v druhém
zvlá�tní otázky a zvlá�tní síly. Èelili apo-

riím �idovského sebepojetí. To charakte-
rizuje napìtí a kouzlo tohoto vztahu.

Doposud veøejnost vnímala pøedev�ím
obì kontroverze, �pøátelství plné konfliktù
a sporných bodù�, jak se øíkalo. Roku 1946
èlánek Arendtové Zionism Reconsidered
(Pøehodnocení sionismu) vyvolal spor
o politickou budoucnost Palestiny. Scho-
lem, který Arendtovou poznal jako �obdi-
vuhodnou �enu a znamenitou sionistku�,
byl zklamán a roztrpèen, nebot�v jeho oèích
se její kritika sionismu vysmívala ohro�ené
�idovské existenci v Palestinì. Zùstává ne-
jisté, jestli Arendtová kdy byla sionistkou.
Ve svém politickém hodnocení nebyli

Arendtová a Scholem roku 1945 od sebe
pøíli� daleko. Také Scholem znal tendenci
k uniformizaci uvnitø sionismu, kterou
Arendtová kritizovala, a sám si stì�oval na
�úpadek etického sionismu smìrem k ob-
vyklé praxi politického realismu�; a svojí
odpovìdí na kritiku sionismu ze strany
Arendtové � �Já sám jsem zajisté stál na
druhé stranì, jako starý èlen hnutí Brit �a-
lom� � zdùrazòoval, �e se v�dycky zasazo-
val o porozumìní s arabskými sousedy
a o vytvoøení dvounárodnostního státu.

Nicménì jakkoli v zásadì schvaluje
mo�nost kritiky, pochybuje o tom, �e tvá-
øí v tváø nacistické zkáze a palestinské re-
alitì, ohro�ující existenci a vyznaèující se
boji a pøepadeními, je kritika sionismu
namístì, a tá�e se, zdali by jiná (lep�í?)
�idovská politika opravdu nìco zmìnila.
Arabové se podle nìj �nezajímají primár-
nì o na�e morální èi politické smý�lení,

nýbr� o otázku, jestli vùbec existujeme, èi
nikoli� (dopis 19).

Vzdor vlastnímu zklamání (�pozbyl
jsem víry, která mne sem pøivedla�, zaèí-
ná jedna z jeho básní) po�aduje tedy
Scholem se zøetelem na ohro�ení bezpod-
míneèné pøitakání �idovskému státu;
z jeho perspektivy Arendtová ve svém
èlánku Zionism Reconsidered tuto bez-
podmíneènou prioritu �idovské sounále-
�itosti a pøíslu�nosti zpochybnila.

Av�ak zatímco ve sporu z roku 1946
bylo to, co oba spojovalo, silnìj�í ne�li to,
co je rozdìlovalo, vyústil druhý známý
spor, diskuse o Zprávì o Eichmannovi, sé-
rii, kterou Arendtová psala pro New Yor-
ker (1963), v roztr�ku. Aèkoli Arendtová,
na rozdíl od Scholema, ve své zprávì vítá
rozsudek smrti vynesený izraelským sou-
dem, nesouhlasí s tím, jak byl proces ve-
den; kritizuje roli �idovských rad bìhem
�oa a tá�e se po lidské schopnosti �ít svo-
bodnì v totalitárních systémech. Zdì�ení
ze setkání s Eichmannem, tímto �maso-
vým vrahem bez motivu�, jen� vra�dil,
�proto�e to patøilo ke kariéøe�, a zdì�ení
nad spou�tí Eichmannovy �bezmy�lenko-
vitosti� (nad tím, �e si neuvìdomoval, co
provedl), ji dovedlo k pojmu �banality
zla�. Scholem odsoudil její líèení procesu
s Eichmannem jako banalizaci vyhlazova-
cí politiky a troufalý útok na �idovské
pøedstavitele, kteøí se koneckoncù v dobì
nacistické diktatury nacházeli v nikdy ne-
poznané bezvýchodné situaci. Kdo chce
soudit, kdy� u toho nebyl?

Celek dopisù poprvé shromá�dìných
v tomto svazku odkrývá, co v�echno oba
tak rozdílné reprezentanty nìmecko-�i-
dovsko-asimilovaného pùvodu kromì
tìchto diskusí spojovalo. Kdy� se osm-
náctiletá Arendtová roku 1924 rozhodla
pro studium u Heideggera a Bultmanna,
�il sedmadvacetiletý Scholem u� rok
v Palestinì, kde zamý�lel v podobì Heb-
rejské univerzity v Jeruzalémì vytvoøit
duchovní centrum �idovstva v duchu kul-
turního sionisty Achada ha-Ama � daleko
od pronásledování a pøedsudkù, jak se do-
mníval. Je otázka, jestli by se tito dva
lidé, kdyby v Nìmecku bylo v�echno
v poøádku, nìkdy vùbec setkali. Nicménì
v Nìmecku ve tøicátých letech, jak zná-
mo, v�echno v poøádku nebylo, u� vùbec
ne pro �idy, první národ, kterému Hitler
vyhlásil válku (Arendtová).

SKRYTÉ TRADICE
Cesta Hannah Arendtové k tomu, aby se
zabývala ��idovskými zále�itostmi�, ne-

KONSTELACE
Vychází kniha dopisù Hannah Arendtová � Gershom Scholem

Hannah Arendtová. Foto archiv.
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byla �ádným mladistvým únikem z rodi-
èovského domu chápaného jako �ivotní
le�. Arendtová byla, jak o sobì roku 1927
øekla, �beznadìjnì asimilovaná�. Její na-
sazení pro sionismus �platilo lidem�
a bylo zpoèátku reakcí na rostoucí antise-
mitismus v Nìmecku. Arendtová, která
promovala prací o Augustinovi a kulturní
tradici z poèátku �idovství vnímala
v kontextu køest�ansky utváøených evrop-
ských duchovních dìjin, se spojila s �i-
dovstvím, kdy� jeho dìjiny studovala
jako dìjiny utlaèovaného evropského ná-
roda. Gershom Scholem, mající pøed oèi-
ma cíl �disimilace�, navrhl ve vìdomém
vymezení se vùèi køest�anství svým zkou-
máním heterodoxních a mystických prv-
kù historiografii, která se uzavírala vùèi
apologetickému u�ívání �idovské tradice
a otevírala cestu reflexi osudu �idovské
existence.

Arendtová a Scholem se postavili své
dobì. �Rozchod s tradicí�, který se poprvé
manifestoval s Nietzschem, pøivedl, jak to
Arendtová pozdìji formulovala, lidi k to-
mu, �aby vidìli minulost novýma oèima
a tím získali pøístup k nesmírnému pokla-
du nezpracovaných zku�eností�. Majíce
pøed oèima bankrot emancipace a asimila-
ce, pracovali oba, Scholem i Arendtová, na
poèátku své korespondence, tedy na konci
tøicátých let, nezávisle na sobì v duchu
�tikkun olam� na revoluci dìjinného obra-
zu �idovství a na zásadním pøetvoøení �i-
dovského sebepojetí z �nezpracované zku-
�enosti�. Scholem rozpoznal v mystice
�neviditelný proud� a Arendtová v páriov-
ském vìdomí �skrytou tradici� pro�ité �i-
dovské otázky.

Scholem zastával �duchovní sionis-
mus� a pokou�el se dostat do Jeruzaléma
významné vìdce, mimo jiné Waltera Ben-
jamina, Lea Strausse, Hanse Jonase
a Shaloma Spiegela. Také Arendtová pod-
porovala, jak známo, po roce 1933 vystì-
hovalectví a zøízení osad v Palestinì,
av�ak na rozdíl od sionistických pøedstav
se domnívala, �e budoucnost �idovstva
musí být politicky i kulturnì vytváøena
celým �idovským národem.

SETKÁNÍ
První osobní setkání Hannah Arendtové
(tehdy je�tì Hannah Sternové) s o devìt
let star�ím Gerhardem Scholemem se da-
tuje snad na poèátek tøicátých let v Berlí-
nì, jak vypráví Scholem, zatímco podle
vzpomínek Hanse Jonase se Arendtová
a Scholem poprvé setkali na cestì, kterou
Arendtová podnikla roku 1935 do Palesti-

ny. Av�ak dialog a pøátelství zaèaly, po-
kud sledujeme svìdectví, která jsou zde
shromá�dìna, pozdìji, na jaøe èi na pod-
zim roku 1938. Tehdy Scholem, pøijí�dì-
jící z Jeruzaléma, pøeru�il svou cestu do
New Yorku i zpáteèní cestu v Paøí�i, aby
se znovu shledal s Walterem Benjami-
nem, který byl od mládí jeho pøítelem.
V obou pøípadech se také setkal s Hannah
Arendtovou a Heinrichem Blücherem, je-
jím pozdìj�ím (druhým) man�elem, kteøí
se (nejprve nezávisle na sobì) v paøí�-
ském exilu spøátelili s Walterem Benjami-
nem. Pøi paøí�ských setkáních se hovoøilo
mimo jiné o Scholemových výzkumech
v oblasti mystiky, o knize Hannah Arend-
tové pojednávající o Rahel Varnhageno-
vé, o hrozivé situaci ve svìtì, o moskev-
ských procesech, o ohro�ené �idovské

existenci v Paøí�i a v Palestinì � a o osu-
du Waltera Benjamina. O pozdìj�ích set-
káních Arendtové a Scholema se ví jen
málo.

26 LET KORESPONDENCE
Dopis je místem odkládaného a zároveò
oèekávaného setkání: v �mesiá�ském
okam�iku�, v èase dopisu, se stává indivi-
duální existence písmem, popisoval jed-
nou Scholem dvojitou opová�livost této
formy odhalení mezi dvìma lidmi. Prv-
ních deset let korespondence (dopisy
1�50 z let 1938�1949) je formováno ��i-
dovskými vìcmi� (dopis 11): válkou
v Evropì, diskusí o situaci v Palestinì,
o budoucnosti �idovské politiky, kterou je
nutno novì vyjednat; pøedev�ím ale pisa-
tele v této dobì spojuje smutek kvùli Wal-
teru Benjaminovi a úsilí zachránit a zve-
øejnit pøítelovo literární dìdictví. Ve

druhé fázi (dopisy 51�98 od léta r. 1949
do konce r. 1951) vyplývá z oboustranné
anga�ovanosti pro Jewish Cultural Re-
construction, Inc. (JCR), zintenzivnìní
písemné výmìny. Oba bojují na ústøed-
ních místech v rámci organizace o to, aby
byly zachránìné èásti �idovského kultur-
ního dìdictví uchovány a navráceny
vlastnímu národu. Oba cestují, av�ak ka�-
dý jindy, z povìøení JCR do Nìmecka.

Jak bylo vùbec mo�no vstoupit na pùdu
zemì, ze které vze�la zkáza? �Napi�, �e
to nestojí za to [se tam vracet, napi�], �e
�ijeme v Goïs own country,� pøeje si Hil-
de Fränkelová, blízká pøítelkynì Arend-
tové z emigrace. Dopisy Arendtové
z doby její náv�tìvy Nìmecka v roce
1949, adresované vzdáleným pøátelùm
v New Yorku, vyprávìjí o zápachu, intri-
kách, opojení z práce, znièených lidech,
znièených fasádách, ale také o �tìstí, kte-
ré se dostavuje vzdor v�í vykoøenìnosti
v okam�iku opìtovného setkání: �Proto�e
je to pøeci jen nìmecká øeè a neslýchanì
krásná domovská krajina, dùvìrnost, kte-
rá u� se pro nás nikde nena�la a ani nena-
jde.� O èinnosti Arendtové pro JCR
v Nìmecku, o její horeèné agilnosti ne-
proniklo do dopisù pøátelùm skoro ani
slovo. V tomto ohledu odkrývá tato kniha
dopisù naprosto novou dimenzi jejího
èinného �ivota.

Po skonèení spoleèné práce pro JCR
èetnost dopisù ve tøetí fázi (dopisy 99�141
z let 1952�1964) klesá. Mezi lety 1958
(po Scholemovì pobytu v New Yorku)
a 1963 (pøed kontroverzí kolem Eichman-
na) si vymìòují v podstatì pøátelské, nezá-
vazné dopisy, ve kterých u� se k sobì srd-
ce nevydávají na cestu pøes oceán. Spor
o Eichmanna pøátelství nepøeèká. Dopo-
sud se vycházelo z toho, �e kontakt ukon-
èil Scholem, ve skuteènosti v�ak je�tì
v roce 1964 navrhoval setkání. Zatím ne-
máme �ádnou indicii, �e by na Scholemùv
dopis Arendtová odpovìdìla, a také �ádný
podklad k tvrzení, �e by se do roku 1975,
kdy Arendtová zemøela, je�tì nìkdy úmy-
slnì èi jen náhodnì setkali.

(Oti�tìný text je èást doslovu, který ke
knize pod názvem Konstelace napsala Ma-
rie Luise Knottová. Mezititulky redakèní.)

Hannah Arendtová, Gershom Scholem. Ko-
respondence. Vydal Filosofický ústav AV ÈR
ve spolupráci s nakladatelstvím OIKOY-
MENH v roce 2020. Z nìmecko-anglického
originálu pøelo�ili Ondøej Sekal a Alice Mar-
xová. 528 stran, pevná vazba. Doporuèená
cena 598 Kè. 

Gershom Scholem. Foto archiv.
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Asaf Gavron je v Èesku známý jako autor
prvního románu z izraelských osad na Zá-
padním bøehu. K Osadì na pahorku pøida-
lo v roce 2019, rok po autorovì náv�tìvì na
Svìtì knihy, nakladatelství Pistorius & Ol-
�anská Gavronùv star�í text Tanin pigua,
jej� nyní opìt skvìlá Magdaléna Køí�ová
èeskému ètenáøi nabízí pod titulem Smrt
v zádech.

Román vy�el v Izraeli v roce 2006, tedy
sedm let pøed proslavenìj�í Osadou na pa-
horku (2013, èesky 2017). Smrt v zádech
byla autorovou první knihou pøelo�enou do
cizího jazyka, jak zmiòuje i v rozhovoru
pro iLiteratura.cz (10. 6. 2018). Na svìtové
literární scénì byl román jednoznaènì ús-
pì�nìj�í ne� v Izraeli, zejména nìmecký
pøeklad mìl na jeho spisovatelskou kariéru
zásadní vliv. Tématem izraelsko-palestin-
ského konfliktu kombinujícím realitu s fik-
cí, a to v �ánrovém mixu detektivky, thrille-
ru, psychologického románu i s vyu�itím
poezie, se Gavron trefil spí�e do vkusu ev-
ropských a amerických ètenáøù i kritiky.

NA HRANÌ KOMIÈNA
ATRAGIÈNA
Zatímco vyzrálej�í a literárnì pøesvìdèi-
vìj�í Gavronùv �velký román� o osadní-
cích místy ulpívá v rurálních sceneriích,
jeho �malý román� je výraznì rychlej�í,
jako z okýnka sdíleného taxíku, typického
a symbolického blízkovýchodního do-
pravního prostøedku, který hned v úvodu
románu zmìní chod �ivota hlavního hrdi-
ny. Tedy toho hlavnìj�ího ze dvou hlav-
ních hrdinù � v textu se toti� støídají, prolí-
nají a spojují v pravidelném rytmu dìjové
linky dvou hlavních postav. Oba mu�i vy-
právìjí v první osobì o pozadí teroristic-
kých útokù, které se odehrály v centrálním
Izraeli bìhem nìkolika málo dnù za druhé
intifády. 

Vrat�me se ale do sdíleného taxíku. �Co
zaèaly autobusy vybuchovat pøi teroristic-
kých útocích, jezdím do práce a zpátky u�
jen malou devítkou� (s. 11). Lehkost, s ní�
se v textu zmiòují vybuchující autobusy
a kavárny, vyvolává znepokojení z nesou-
ladu tématu a formy. Smrt v zádech je toti�
vlastnì humorný román se smrtelnì vá�-
ným tématem, zalo�eným na reálných udá-
lostech, co� dotvrzuje i edukativní mapka
na zaèátku knihy. �Z vysílaèky u øidièe si
stì�oval kolega taxikáø, �e dneska je nìjak
mrtvo. V rádiu bì�ely zprávy o sebevra�ed-

ném atentátu ve vádí Ara� (s. 12). Jsme
tedy snad v øíjnu èi bøeznu roku 2002 (reál-
ná historie vádí Ara dává vybrat z hned
z nìkolika útokù) a je zøejmé, �e ani tento
fiktivní autobus, �malá devítka�, do svého
cíle nedojede. 

KROKODÝLA FAHMÍ
Ejtanu Enochovi, hlavnímu hrdinovi romá-
nu, øíkají Krokodýl. Svou pøezdívku vy-
svìtluje zkomoleninou svého prvního jmé-
na: Ejtan � Ejtani � Ejtanin � Tanin,
hebrejsky krokodýl. Ohlednì pøíjmení
dostane ètenáø jen nará�ku: � (�) moje
pøíjmení je taky zko-
molenina, proto�e pù-
vodnì se ten chlápek
v Bibli jmenoval
Chanoch� (s. 23).
Chanoch, v poèe�tìné
podobì Henoch, pod-
le Gn 5,24 chodil
s Bohem a Bùh si ho
vzal k sobì. To, �e bib-
lický text explicitnì
nezmiòuje, �e by He-
noch zemøel, dává
prostor k tradièní in-
terpretaci, �e mo�ná
vùbec nezemøel. Tento
motiv je klíèový i pro
Gavronùv text: Kro-
kodýl toti� slovy tele-
vizního moderátora �není jen tak ledajaký
mladý mu�. Neuvìøitelnou shodou náhod
se (�) ocitl u v�ech tøí vra�edných teroris-
tických útokù. Ztratil své blízké a byl svìd-
kem hrùzných výjevù, které mu zùstanou
nav�dy vryté do pamìti. (�) Je teï izrael-
ským symbolem. Je to mu�, který spatøil na
vlastní oèi teror a øekl mu: Dìkuji, nechci!� 

Teroristické útoky propojuje ve druhé li-
nii i postava Palestince Fahmího, le�ícího
v kómatu po sebevra�edném útoku. Fahmí-
mu jsou v románu vyhrazeny sudé kapitoly,
dostává tedy v textu svùj prostor a hlas, co�
právì ocenili západní ètenáøi a kritika.
Z Fahmího proudu vìdomí a podvìdomí
cítíme autorovu zøetelnou snahu nehodnotit
postavy; tomuto pokusu o empatii pøièítá
Gavron podíl na vinì za neúspìch svého
románu u èásti izraelských ètenáøù. Toto
objektivistické úsilí je ve Smrti v zádech
lehce køeèovité, støídání kapitol je místy ne-
pøehledné a terorista v Gavronovì pojetí je
spí� takový terorista-intelektuál: i jméno

Fahmí v arab�tinì souvisí s vnímavostí, in-
teligencí. U� zde v�ak vidíme pozdìj�ího
zku�enìj�ího autora Osady na pahorku,
který snahu o nezaujatost nahrazuje jiskr-
nou ironií a bez rozdílu v�em postavám se
smìje.

SETKÁNÍ
K setkání obou hlavních postav dochází ve
firmì s názvem Times Arrow, �íp èasu (co�
mù�eme èíst jako nará�ku na stejnojmenný
román Martina Amise, v nìm� se vypráví
�ivotní pøíbìh s tematikou holokaustu, a to
pozpátku). Krokodýl pracuje pro Times Ar-
row, typickou izraelskou startupovou spo-
leènost, �podnikající v oblasti úspory èasu.
Kdepak sedm vteøin, to je pro nás jako tem-
ná vìènost. Celé roky makáme na tom, aby

se u�etøila tu vteøina,
tu dvì� (s. 37). Kroko-
dýlùv �ivot pøed útoky
utíká v absurdním
tempu, kde se ka�dá
vteøina poèítá. Naproti
tomu Fahmího èas
plyne pomalu u� pøed
útokem a po nìm se
pøirozenì témìø zasta-
ví. Po útocích se èas
ale témìø zastaví i pro
Krokodýla, kterému
pøipadá, jako by �na-
jednou vteøiny nikdo
nepoèítal� (s. 195). 

Ne� dojde k posled-
nímu setkání obou hr-
dinù, Fahmí pomù�e

Krokodýlovi k vyøe�ení záhady spojené
s jednou z obìtí atentátu z úvodu knihy.
Tato u� dost pøekombinovaná detektivní li-
nie má jasný cíl: udr�et ètenáøe v napìtí
i poté, co se pomìrnì záhy dovtípíme, kam
smìøuje spoleèný pøíbìh obou hlavních
protagonistù. Rozlu�tìní záhady zde nepro-
zradím, jen je�tì upozorním na drobný detail,
který na precizním èeském vydání knihy po-
tì�í zejména ètenáøe skuteèného výtisku,
nikoli e-knihy. Pøedmìtem dolièným ve
zmínìné detektivní zápletce je toti� oran�o-
vý elektronický zápisník Palm Pilot. Obal
knihy rafinovanì vyu�ívá oran�ový motiv
na pozadí èernobílé fotky (podobnì jako
�lutý motiv dominuje vydání Osady na pa-
horku) a textilní zálo�ka je rovnì� výmluv-
nì oran�ová.                         LENKA ULIÈNÁ

Asaf Gavron: Smrt v zádech. Z hebrej�tiny
pøelo�ila Magdaléna Køí�ová. Vydalo nakl.
Pistorius & Ol�anská roku 2019. 304 stran,
doporuèená cena: 349 Kè.

SMRT V ZÁDECH
Téma palestinsko-izraelského konfliktu jako detektivka



Má-li se ilustrovat �ivot v Izraeli, dá se
reflektovat to, co se dìje, nebo to, o èem
se mluví a pí�e. Zaèátek leto�ního léta
patøí do druhé kategorie. Ne, �e by se
nic nedìlo. Ale z událostí neplyne nic
hmatatelného, nìjaký záblesk øe�ení,
nato� katarze. Platí to pro tøi témata.

UVOLÒOVAT, ALE PAK BRZDIT
Zaprvé �korona�. Pandemie nemoci co-
vid-19 opadá. Zatím nehrozí druhá vlna,
ale objevují se místní ohniska nákazy,
tøeba ve �kolách. Izrael se zaøadil k ze-
mím, je� jako první zaèaly karanténu
uvolòovat (�koly, obchody,
restaurace), ale té� jako
první byl nucen dal�í uvol-
òování zabrzdit (odklad
u divadel a �eleznice). Oz-
námil to 8. èervna premiér
Netanjahu s tím, �e stále
apeluje na tøi pilíøe � rou�-
ky, dvoumetrový odstup
a mytí rukou. Co� lze ref-
lektovat tak, �e v pøípadì
epidemií je tì�ké odhado-
vat vývoj.

Zadruhé soudní proces
s premiérem. O nìm se
mluvilo ji� léta. Je to téma
politické, justièní i spole-
èenské. Lidé si do nìj promítají své tou-
hy, nadìje i pøedstavy, �e udìlá jasno,
zda se Benjamin Netanjahu dopustil ko-
rupce, podvodu èi zneu�ití dùvìry, jak
zní body ob�aloby. Ale ve skuteènosti to
bude bìh na dlouhou trat� s nejistým
koncem.

Mnozí se upnuli k datu 24. kvìtna,
kdy proces oficiálnì zaèal. Ale ten den
se nic zásadního nestalo. Osobnì se do-
stavil Netanjahu (v rou�ce). Odmítl si
sednout, nezmizí-li kamery, pak øekl, �e
si pøeèetl ob�alobu a rozumí v�em jejím
bodùm, aby uèinil formalitì zadost, a to
bylo v�e. Dal�í stání probìhne 19. èer-
vence s tím, �e osobní pøítomnost Bibi-
ho není nutná. Úhrnem: sázet na rozsu-
dek, jen� by zamával zemí, je nejisté.
A úplnì nejisté je to, �e po letech proce-
su pøijde nìjaká katarze ve stylu: bylo
rozli�eno dobro od zla a zlo (rozumìj
pøekroèení zákona) bylo potrestáno.

A zatøetí téma známé pod klíèovým
slovem anexe. Premiér oznámil, �e
1. èervence chce zahájit jednání své vlá-
dy (tedy koalièní vlády s Modrobílými

Bennyho Gance) o roz�íøení izraelské
svrchovanosti na �idovské osady na Zá-
padním bøehu a pás podél øeky Jordánu.

Zní to slo�itì, mohl klidnì øíci, �e ta
území hodlá anektovat. Jen�e specializo-
vaní právníci (napøíklad Alan Dersho-
witz) èi diplomaté (napøíklad Dore Gold)
hned vysvìtlují, �e to anexe není. U�
proto, �e anektovat lze jen území nále-
�ející jinému suverénnímu státu (jako
tøeba Krym Ukrajinì), kde�to Západní
bøeh je území nesuverénní, sporné. Ta
sofistika ale neovlivní, �e anexe se tomu
øíkat bude bez ohledu na právní klièky.

Jde pøece o pøisvojení území, o aplikaci
izraelských zákonù a civilního práva �
místo vojenské správy � na nìm.

BAHBA: �ÍT S REALITOU
Není ov�em zdaleka jasné, zda a jak se
to celé uskuteèní. V tomto smyslu byl
varující èlánek èeských ministrù zahra-
nièí Tomá�e Petøíèka, Lubomíra Zaorál-
ka a Karla Schwarzenberga (�Co bude
s Palestinci a izraelskou demokracií?�,
Právo, 23. kvìtna) ponìkud pøedèasný
a pau�alizující.

Pestøej�í pohled na realitu nabízí prù-
zkum Institutu izraelské demokracie,
o nìm� informuje agentura Reuters.
Anexi osad na Západním bøehu a pásu
u øeky Jordánu podporuje polovina Izra-
elcù, ale jen ètvrtina i v jednostranném
provedení. Dal�í ètvrtina ji podporuje
pouze za podmínky, �e bude v souladu
s pozicí USA (Trumpùv mírový plán,
zveøejnìný v lednu, pøedpokládá záro-
veò vznik palestinského státu). Na 30
procent Izraelcù anexi odmítá úplnì
a 20 procent je�tì nemá jasno. Tak�e

nelze jen pau�álnì øíkat �anexe ano/ne�,
ale spí�e zkoumat, za jakých podmínek,
v jakém rozsahu a jakou formou by mo-
hla být uskuteènìna.

Je�tì pestøej�í pohled pøipravil list Ha-
arec. K tématu otiskl èlánky velmi rùz-
ných osobností èi skupin. Pro ilustraci:

Zásadnì proti je palestinský diplomat
Saíb Irikát, známý ji� od dohod z Osla.
U�ívá tradièní argumenty, �e anexe za-
brání vzniku samostatné Palestiny, hlavní
pøeká�kou jsou osady a Trumpùv plán
pohøbívá �øe�ení v podobì dvou státù�.

Anexi odsuzuje i dopis ètyøiceti �idov-
ských osobností Británie (vèetnì nìkoli-
kanásobného ministra Malcolma Rifkin-
da èi historika Simona Schamy, jeho�

knihy vycházejí i v èe�tinì),
adresovaný izraelskému
velvyslanci v Londýnì.

Trumpùv plán � tedy
anexi, ale jen v té formì,
kdy získá podporu USA �
hájí Oded Revivi, starosta
osady Efrat na Západním
bøehu. A to vùèi radikálním
osadníkùm, kteøí pod hes-
lem �tato zemì je na�e�
chtìjí v�e. Pøipomíná, �e
v roce 1948 ochota sionis-
tù pøijmout rozdìlení zajis-
tila podporu i vznik Státu
Izrael. Nìco podobného
prý teï platí pro osady na

Západním bøehu.
Asi nejzajímavìji Trumpùv plán pod-

poruje palestinský intelektuál Bi�ara
Bahba, jen� vedl list Al-Fad�r v Jeruza-
lémì, pøedná�el na Harvardu i vyjedná-
val za Palestince. Tedy ne �e by anexi
fandil. Ale svùj text formuluje jako kri-
tický vzkaz na adresu palestinské repre-
zentace. Pí�e, �e na její �pièce jsou u�
ètyøicet let ti samí lidé, neschopní ref-
lektovat své neúspìchy ani navrhnout
cokoli pozitivního. Opakují-li poøád
�ne�, dávají tím Izraeli zelenou k akci.

Bahba varuje, �e lep�í nabídka, ne� je
Trumpùv plán, k dispozici nebude. �e
palestinské vedení ji mù�e odmítnout,
ale at� pak místo stereotypního �ne�
pøedlo�í vlastní návrhy. I sám Trump
uznává, �e nejde o definitivní plán, ale
o �základ k vyjednávání�. Proto Bahba
palestinským elitám navrhuje: �Nauète
se �ít s tím, co diktuje �ivot, s realitou
na zemi.�

To zní rozumnì, ale oèekávání z toho
radìji nevyvozujme.

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Kdy� se øekne anexe

�idovská ètvrt�v Hebronu. Foto Karel Cudlín.



Ústavní soud (ÚS) odmítl stí�nost pøed-
sedy krajnì pravicové Národní demokra-
cie Adama B. Barto�e v kauze vydávání
proti�idovských knih, èlánkù a komentá-
øù. Justice mu ulo�ila dvouletý trest s tøí-
letou zku�ební dobou. Soud oznaèil stí�-
nost za zjevnì neopodstatnìnou, jak je
uvedeno v usnesení publikovaném v da-
tabázi soudu. Ústavní soud v usnesení
pøipomnìl, �e svoboda projevu není ab-
solutní a �e Barto� vykroèil z jejích mezí.
�Toto poèínání je tøeba potírat, a to do-
konce prostøednictvím norem trestního
práva,� stojí v usnesení. Trest za popírání
a schvalování genocidy, podnìcování ne-
návisti a hanobení národa vymìøil Barto-
�ovi Obvodní soud pro Prahu 1. (Lidov-
ky.cz, 4. 6.) !! Je známo, �e Kupka
slavné francouzské katedrály velmi obdi-
voval. S oblibou nav�tìvoval napøíklad
gotický chrám v Chartres, kde maloval
vitrá�e. Fascinovalo jej, jak svìtlo proni-
kalo skrz barevná sklíèka vitrá�í, ale
miloval také ohromující monumentalitu
architektonických struktur kleneb a opìr-
ných systémù katedrál. Jeden svùj obraz
Kupka dokonce nazval Katedrála (dnes
se nachází ve sbírce pra�ského Musea
Kampa). Traduje se, �e se Kupka se pøi
náv�tìvì katedrály dostal do konfliktu
s kostelníkem, proto�e odmítl pøi vstupu
do chrámu sejmout z hlavy èepici. Je
otázka, jestli se jednalo pouze o projev
Kupkova svìtáctví, nebo jestli si Kupka
pøi té pøíle�itosti vzpomnìl i na svého �i-
dovského mecená�e Jindøicha Waldese
(�idé do chrámu na rozdíl od køest�anù
vstupují s pokrývkou hlavy). (iUmìní.cz,
8. 6.) !!Vùbec první brnìnská obìt�pro-
ti�idovských nálad má svùj stolperstein.
Onou první obìtí je Pavel Drexler, proku-
rista, kterého zavra�dili brnìn�tí fa�isté
v srpnu 1939 bìhem útoku na kavárnu
Esplanade v Rooseveltovì ulici. Této
události pøihlí�el i meziváleèný redaktor
Lidových novin Bedøich Golombek, kte-
rý na ni pozdìji vzpomínal tìmito slovy:
�V té chvíli vybìhl z kavárny star�í �edo-
vlasý �id. Mìl rù�ovou ko�ili, byl bez
kabátu, za ním vlály bílé �le, kalhoty mìl
vpøedu rozepnuté a dr�el je sevøenou ru-
kou, aby nespadly. Kdy� vybìhl, propukl
�palír v jásot a ti lidé, na pohled zcela
slu�ní, zcela civilizovaní, se kterými bys-
te za normálních dob byli bez ostychu
mluvili, se rozpøahovali a dávali tomu

starému mu�i celou silou pìstmi nebo
dlanìmi mohutné zátylce nebo ho kopali.
Bì�el tou ulicí a ze v�ech stran se sypaly
na nìho rány. Nehlesl, ale najednou se
svalil. Nevydal hlásky a byl mrtvý!�
Drexler byl zavra�dìn èeskými fa�isty
je�tì døíve, ne� zaèali nacisté v protekto-
rátu uskuteèòovat øízený holokaust.
(brno.iDNES.cz, 15. 6.) !!Sporný roz-
sudek nad Hilsnerem zùstane nadále
v platnosti. Ten byl na pøelomu 19. a 20.
století odsouzen za údajné zavra�dìní
Ane�ky Hrùzové a Marie Klímové na
Polensku. O Hilsnerovu posmrtnou reha-
bilitaci usiluje v posledním roce právník

Dr. Lubomír Müller z Prahy. Ministrynì
spravedlnosti ale koncem kvìtna odmítla
podat v tomto pøípadu k Nejvy��ímu sou-
du (NS) stí�nost pro poru�ení zákona.
Setrvává tak na svém postoji z listopadu
loòského roku, pøesto�e zároveò nezpo-
chybnila, �e v Hilsnerovì pøípadu ne�lo
o spravedlivý proces. (Jihlavské listy.cz,
16. 6.) !!Lidé svìtáckého ra�ení skuhra-
jí na �èeskou zaprdìnost�. Leè bývá i u�i-
teèná. Tøeba pøijde-li na dehonestaci
soch. U nás se nesvrhávají do øeky, ne-
pou�ívá se agresivní barva. Náprava po-
sprejovaného Churchilla stála Prahu 3
pár stovek. Inu, �èeská zaprdìnost�. Ale
závìr, �e postkomunistický svìt je nor-
málnìj�í ne� z øetìzu utr�ený Západ,
z toho dìlat nelze. Zále�í na generaèní
pøíslu�nosti. Web A2larm zveøejnil pro-
hlá�ení dvou aktivistek, je� Churchillùv
pomník posprejovaly. Pí�í v anonymitì,
ale jazyk cosi napovídá. Ty dámy jsou
zøejmì mladé, vzdìlané, zajímají se

o svìt a posuzují ho brýlemi útlaku. Na
tom, �e kritizují jednostrannou heroizaci
Churchilla, není nic tragického. Zarazí
spí�e to, �e mají úplnì jiné poøadí priorit.
Tøeba kdy� ke zlehèování Churchillo-
vých kiksù kladou øeènickou otázku:
�Dovedeme si pøedstavit, �e by se podob-
né vymlouvání pou�ívalo v kontextu ho-
lokaustu?� Ach jo. V�dyt�holokaust byl
plánovaný, zákony podlo�ený a prùmy-
slovì provádìný projekt nacistického
Nìmecka. Churchill nechtìl vyhladit
Indy èi Keòany jako národ. Jen�e zkuste
to vysvìtlit radikálnímu pokrokáøi, jen�
vidí holokaust i v jatkách èi umírání bì-
�encù na moøi. Kdy� roku 2006 �éf fran-
couzské diplomacie Douste-Blazy nav�tí-
vil památník Jad va�em v Jeruzalémì,
nad mapou se divil, �e v Británii nebyli
vra�dìni �idé. �Pane ministøe,� za�eptal
kurátor, �Británie nebyla obsazena nacis-
ty.� �Ale nìjaké �idy snad transportova-
li,� nedal se ministr. Jako by deportace
�idù patøila k povinnì pro�ité zku�enosti
rasismu. V Británii holokaust nebyl díky
Churchillovi. Ale radikální pokrokáøi
kádrují lidi ne podle nejvìt�í zásluhy, ale
nynìj�ích ideálù. Podobnì v roce 2014
Praha 2 odmítla udìlit èestné obèanství
Franti�ku Krieglovi � hrdinovi srpna
1968, jen� byl v�ak v únoru 1948 na �tá-
bu Lidových milicí. Je to fakt, ale nevá�í
osobní hrdinství v rozhodující chvíli více,
ne� co Churchill a Kriegel dìlali èi øíkali
døíve? (LN, 16. 6.) !!�Dejme tomu, �e si
na YouTube pustíte zajímavý dokument.
Po jeho skonèení se buï automaticky
spustí dal�í, nebo jsou vám nabízeny po-
dobné. Problém spoèívá v tom, �e zatím-
co na zaèátku se díváte na dùvìryhodnou
tvorbu, velmi záhy se mù�ete dostat na
slátaniny, které se sice tváøí profesionál-
nì, pøesvìdèují vás ale o pøispìní UFO
pøi stavbì pyramid. YouTube se jen hem-
�í i dal�ími mnohem hor�ími nahrávkami
(�idé zosnovali 11. záøí!). Kdy� potom
vidíte, kolik zhlédnutí takové ,dokumen-
ty� mají a jak se pod nimi lidé vyjadøují
pochvalnì, nejspí� vás bude jímat úzkost.
Je proto dobré mít stále na pamìti: i kdy�
na YouTube nenajdete pøímo konspiraèní
videa, jen zøídkakdy nám nabízí obsah,
který vyboèuje z na�eho navyklého vní-
mání svìta a nutí nás pøemý�let jinak. Je
jednodu��í a výhodnìj�í servírovat doko-
leèka stále ten stejný úhel pohledu. Tako-
vý pøístup pøitom mù�e být nebezpeènìj-
�í ne� neznámý virus,� pí�e se èlánku Co
se pøihodí, mù�eme-li sledovat cokoli.
(Vlasta, 17. 6).       jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Pøed 30 lety, v èervenci 1990, vy�el
Vìstník �idovských nábo�enských obcí
v èeských zemích a na Slovensku v nové
grafické úpravì a pod novým názvem
Ro� chode� (co� hebrejsky znamená
�hlava mìsíce�, tj. novoluní). Podtitul
èasopisu zùstává s men-
�ími úpravami stejný od
padesátých let 20. stole-
tí; pøedtím se od øíjna
1945 jmenoval Vìstník
�idovské nábo�enské
obce v Praze a navazo-
val na èasopis, který vy-
cházel v Praze v letech
1934�1939 a poté od
roku 1945. V letech
1948�1989 byl jediným
povoleným �idovským
periodikem u nás, ale
podléhal, jako v�echen tisk, komunistic-
ké cenzuøe a dobové ideologii; smìl vy-
cházet jen na podøadném papíru, nesmìl
pou�ívat barvu, od konce padesátých let
se v nìm nesmìly objevit kresby ani fo-
tografie, v osmdesátých letech se vyrá-
bìl v tiskárnì, která se specializovala na
tisk smuteèních oznámení. Od roku
1990 se nìkolikrát
roz�íøil poèet stran
èasopisu (z pùvod-
ních 12 na souèas-
ných 28) a pøidal se
tisk v barvì. Základ-
ní grafická osnova
akademického malí-
øe Ale�e Krejèi se
nezmìnila.

Pøed 5 lety, 1. èer-
vence 2015, zemøel
v anglickém mìstì
Slough NICHOLAS
WINTON. Do�il se
po�ehnaného vìku
106 let, jakoby od-
mìnou za to, co vy-
konal pro ohro�ené
�idovské dìti v dobì
nacismu. Doèkal se øady poct a vyzna-
menání, byly o nìm natoèeny filmy, na-
psány knihy. Doèkal se také (a hlavnì)
mnoha setkání s lidmi, které roku 1939
zachránil v útlém vìku pøed témìø jistou
deportací do koncentraèních táborù
a smrtí a kteøí díky nìmu mohli zaèít
nové �ivoty a zalo�it rodiny. V Praze
jeho èin pøipomíná pamìtní kámen na

úpatí Petøína, socha na Masarykovì
nádra�í a památník rodièùm odjí�dìjí-
cích dìtí na Hlavním nádra�í.

Pøed 5 lety, 22. èervence 2015, náhle
zemøel filosof, vysoko�kolský pedagog
a vydavatel, zakladatel nakladatelství
OIKOYMENH ALE� HAVLÍÈEK. Narodil
se roku 1956, studoval jaderné in�enýr-
ství, ale jeho vá�ní byla filosofie: dochá-

zel do bytových seminá-
øù Ladislava Hejdánka,
patøil k jeho nejbli��ím
�ákùm � za co� byl roku
1980 vylouèen z vysoké
�koly. Po pádu re�imu
získal akademický titul
a vyuèoval filosofii na
FF UK a na Univerzitì
J. E. Purkynì v Ústí nad
Labem (kde od roku
2011 pùsobil jako dì-
kan). Roku 1991 patøil
ke klíèovým pomocní-

kùm pøi pøechodu mìsíèníku Ro� chode�
na poèítaèové zpracování, byl i tvùrcem
sazby pro první tituly nakladatelství Se-
fer, v�dy ochotným a trpìlivým rádcem. 

Dne 21. èervence, tedy pøed 150 lety,
se v Praze narodil malíø, grafik a ilustrá-
tor EMIL ORLIK. Po studiích v Mnicho-
vì pobýval støídavì v Praze a v Nìmec-

ku, roku 1905
definitivnì pøesídlil
do Berlína, kde pù-
sobil jako profesor
na Umìleckoprùmy-
slové �kole. Studoval
rùzné výtvarné tech-
niky: litografii, ba-
revný døevoryt, pas-
tel. Roku 1900 odjel
na ètrnáct mìsícù do
Japonska, aby se tam
nauèil techniku
i kompozici pùvod-
ních japonských døe-
vorytù. Podnikl cesty
do Èíny, do Egypta,
Severní Ameriky aj.
Zabýval se také ilust-
rací, byl jedním

z prvních tvùrcù plakátù. Jako malíø pat-
øil k vídeòské secesi, pozdìji se pøiklo-
nil k impresionismu. Zemøel 28. záøí
1932 v Berlínì. Jeho tvorbu pøipomnìlo
výstavou pra�ské �idovské muzeum,
zastoupen je v øadì èeských galerií,
vèetnì Národní, která vlastní mj. pozo-
ruhodný Orlikùv portrét Michelangela
Buonarrotiho z roku 1913.               (am)

ANTOLÓGIA TÓRY
�Vstávám okolo �esté, umyju si ruce, po-
modlím se a sednu si k poèítaèi. Vlastì ne,
je�tì si pøed tím vyèistím zuby (slivovicí),
pustím z kurníku slepice a oveèky na lou-
ku, a potom se zaènu uèit a souèasnì pøe-
kládat. Hebrejské texty, z Mi�ny, z Talmu-
du nebo z liturgie, ze siduru i z machzorù,
dennì tak ètyøi pìt stránek,� tak popsal so-
chaø a judaista Valerián Trabalka (*1942)
pøed dvìma roky v rozhovoru pro Ro�
chode� (8/2018), jak obvykle zaèíná jeho
v�ední den. Dokladem toho, �e tenhle øád
stále zachovává, je kniha Antológia Tóry,
vydaná v leto�ním roce bratislavským na-
kladatelstvím Zing Print.

Z jeho pøekladù zatím vy�ly Pesacho-
vá hagada (2004), Antológia Talmudu
(2016), Antológia Mi�ny (2017), Mod-
litby synov Jisraela (sidur na sobotu,
2016) a Modlitby synov Jisraela (sidur
na piatok, 2018). Do tisku jsou pøipra-
veny knihy �ulchan aruch �loma
Ganzfrieda, Maimonidova Kniha pøíka-
zù, pøeklady Haftarot, Sidur a Pìt svá-
teèních svitkù (Ester, Píseò písní, �alo-
zpìvy, Rut a Kazatel).

Právì vydaná Antológia Tóry zahrnu-
je výbìr textù z Pìti knih Moj�í�ových
s komentáøi �lomo ben Jicchaka (Ra�i),
�im�ona Rafaela Hirsche a Josefa Cvi
Hertze. Komentované texty jsou uvede-
ny v hebrejském originále, za kterým
následuje slovenský pøeklad a pøíslu�né
komentáøe (rovnì� ve sloven�tinì), pøi-
èem� Ra�i je vìt�inou vyti�tìn i v heb-
rejské verzi. Slovenskému (i èeskému)
zájemci se tak dostává do rukou spoleh-
livý a pomìrnì obsáhlý textový podklad
pro tradièní podobu studia základního
textu judaismu. 

Ve zmínìném rozhovoru na otázku,
zda má nìjaké velké nesplnìné pøání,
Valerián Trabalka odpovídá: �Ty kní�-
ky, které jsem napsal a pøelo�il. Kdy-
bych se do�il jejich vydání,...� 

Vydáním knihy Antológia Tóry se ke
splnìní svého pøání opìt o nìco pøiblí�il.
Ov�em ví, �e souèasnì platí výrok rabi
Tarfona z Pirkej Avot: �Tu práci nemusí�
dokonèit, av�ak ani s ní nesmí� o své
vlastní vùli pøestat.� A právì to Valerián
Trabalka u� léta zachovává a koná.

Antológia Tóry s komentármi Ra�iho,
rabiho Hirscha a rabiho Hertza. Z heb-
rej�tiny pøelo�il Valerián Trabalka. Vy-
dalo nakl. Zing Print v Bratislavì v roce
2020, 256 stran, mìkká vazba. 

(jd)
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Emil Orlik, 1932. Foto archiv.

Emil Orlik: Portrét Michelangela Buonarrotiho.
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Pavel Sládek
JEHUDA LEVA BEN BESALEL
� MAHARAL
! Monografie s podtitulem Obrana uza-
vøeného svìta v �idovském my�lení raného
novovìku je vìnována významnému �idov-
skému teologovi (asi 1525�1609), spjaté-
mu svým �ivotem a pùsobením s Prahou,
u nìho� legenda o stvoøení golema v obec-
ném povìdomí zcela pøekryla jeho význam
pro �idovské, ale také obecnìji evropské
dìjiny nábo�enského my�lení. V úvodních
kapitolách je Maharal pøedstaven v kon-
textu �idovské kultury sklonku renesance,
èasto na základì ti�tìných a rukopisných
pramenù, je� dosud nebyly v souvislosti
s Maharalem zmiòovány. Autor charakteri-
zuje Maharalovy spisy a jeho my�lení, na-
stiòuje nejvýznamnìj�í linie Maharalových
nábo�ensko-filosofických, ale také spo-
leèenských a politických úvah. Zvlá�tní
pozornost vìnuje ambivalentnímu vztahu
tohoto �idovského uèence k vìdeckým ob-
jevùm jeho doby. Pøedkládá tezi, podle kte-
ré je hlavním impulzem vzniku Maharalova
díla obava z vlivù, je� bychom z dne�ního
pohledu nahlí�eli jako znaky rodící se mo-
dernity. �Maharalùv postoj k mimohala-
chickým disciplínám,� pí�e autor v závìru,
�je tedy výsledkem interakce pronikavé in-
telektuální otevøenosti a urputné snahy
o petrifikaci stávajícího paradigmatu. Jako
jeden z mála �idovských uèencù své doby
Maharal do hloubky poznal nejnovìj�í vì-
decké trendy, ale � souèasnì si uvìdomil,
�e mohou vést k celkové erozi existujícího
uspoøádání �idovského svìta.�

Vydalo nakl. Academia v Praze roku
2020. 500 stran, dop. cena 625 Kè.

Iva Steinová
EVEN ZIKARON
MLADÁ VO�ICE
! Dal�í díl edice Even zikaron / Pamìt��i-
dovských náhrobních kamenù pøedstavuje
høbitov v jihoèeské Mladé Vo�ici, pocháze-
jící zhruba z roku 1670. Tradiènì výbornì
pøipravená publikace mapuje historii míst-
ního �idovského obyvatelstva a jeho nejvý-
znamnìj�í rodiny (zde rodina Synkova, její�
rodokmen se na základì dochovaných ná-
hrobkù a písemností podaøilo sestavit) a po-
drobnì seznamuje s náhrobky na �idovském
høbitovì. Kniha obsahuje øadu fotografií
a dokumentárních ilustrací, nechybí plán
høbitova. Pøedchozí díly edice zahrnují prù-
vodce po høbitovech v Nové Cerekvi, Telèi,
Kamýku nad Vltavou, Jindøichovì Hradci,
Jistebnici a Milevsku.

Vydalo Mìsto Mladá Vo�ice roku 2020.
47 stran, ilustrace a fotografie. Publikaci
lze zakoupit v MÚ v Mladé Vo�ici za
90 Kè.

AD: JAKO V �IDOVSKÉ �KOLE
Reakce na èlánek v Rch 6/2020
! Rád bych reagoval na èlánek s názvem
�Jako v �idovské �kole, nejen literární expo-
zice, ale také kavárna a penzion� v minulém
èísle Ro� chode�. Konkrétnì na slova nové
provozovatelky domu �idovská 100 v Jièí-
nì paní �tìpánky Frýbové Ulièné: �Jièíòané
si snad mysleli, �e to je mrtvý dùm a progra-
my jsou urèené jen lidem z okruhu sdru�ení,
jakési uzavøené komunitì.� Paní Frýbové
Ulièné pøeji do jejího podnikání hodnì zda-
ru, nicménì její slova navozují dojem, �e
v rekonstruované budovì bývalé �idovské
�koly se v uplynulých letech konaly jen
akce �ir�í veøejností mìsta nezpozorované,
dùm pùsobil jako �mrtvý�, a teprve nyní se
probouzí k �ivotu. Co� není pravda.

Od slavnostního otevøení v èervnu 2014
do února 2020 zorganizovalo obèanské
sdru�ení (od roku
2014 obecnì pro-
spì�ná spoleènost)
Ba�evi ve spo-
lupráci s Federací
�idovských obcí
v ÈR, Památníkem
Terezín, Ústavem
pro studium a do-
kumentaci zloèinù
komunismu, Pol-
ským kulturním
institutem, Knihov-
nou Václava Havla a dal�ími organizacemi
v domì �idovská 100 desítky akcí. Konala
se zde øada pøedná�ek na témata ze star�í
i moderní �idovské historie s dùrazem na
dìjiny �idù v èeských zemích a v Jièínì;
nìkolik pøedná�ek bylo vìnováno situaci
v Izraeli (o vztahu �idù, køest�anù a musli-
mù hovoøila T. Dubinová, o souèasném an-
tisemitismu ve vztahu k Izraeli dr. L. Pavlát,

o architektuøe v �idovském státì D. Ziss
atd.). Konaly se i pøedná�ky o �idovské his-
torii a holokaustu, urèené pro �áky a studen-
ty základní �koly, gymnázia a støední prù-
myslové �koly v Jièínì a Z� v Sobotce. 

Uskuteènila se øada besed. Pozvání do �i-
dovské 100 pøijali napøíklad eurokomisaøka
V. Jourová, v její� agendì byl i antisemitis-
mus; politièka a poslankynì PS ÈR M.
Nìmcová; øeditel Knihovny Václava Havla
a bývalý diplomat M. �antovský; velice
hojnì nav�tívená byla beseda s �éfredakto-
rem týdeníku Respekt E. Taberym o aktuál-
ních spoleèenských a politických tématech.
Zajímavá a dùle�itá byla roku 2015 beseda
se syrskou rodinou, spojená se sbírkou.

V sále �idovské �koly se uskuteènilo na
dvacet výstav: obrazù, fotografií a výstav
historických (mj. o èasopise Vedem, o ko-
munistické akci Kámen èi o osudech �idù
v gulagu). Od roku 2015 se Ba�evi úèastnilo
i Noci literatury, ètení probíhala právì v bý-
valé �idovské �kole. Konaly se zde i koncer-
ty a filmové projekce a akce spjaté s festiva-
lem Jièínský �oulet nebo Svátkem hudby. 

Tìchto akcí se Jièíòané a lidé z okolí
mìsta ve vìt�ím èi men�ím poètu úèastnili,
rozhodnì je neignorovali ani je nepova�o-
vali za události pro �jakousi uzavøenou ko-
munitu�. Rád bych zdùraznil, �e na �ádné
ze zmínìných akcí se paní �tìpánka Frýbo-
vá Ulièná organizaènì nijak nepodílela.

Chtìl bych je�tì pøipomenout, �e dùm �i-
dovská 100 v Jièínì získala Federace �idov-
ských obcí v ÈR v roce 2006 od mìsta Jièín
za nekomerèní cenu. Významnou mìrou
k tomu pøispìlo uspoøádání velmi úspì�né
mezinárodní konference v dubnu 2004 na-
zvané Karl Kraus � jièínský rodák a svìto-
obèan, kterou iniciovalo obèanské sdru�ení
Ba�evi. Na závìr konference byla zaøazena

prohlídka tehdy
zcela vybydleného
domu �idovská
100 za úèasti
v�ech úèastníkù
konference a také
tehdej�ích radních
a zastupitelù mìsta
Jièína. Jedinou
podmínkou ná-
sledného pøevodu
zchátralého domu
od mìsta Jièín na

Federaci �idovských obcí v ÈR bylo vybu-
dování stálé expozice Karla Krause v pøíze-
mí domu �idovská 100, co� se díky realiza-
ci projektu 10 hvìzd podaøilo v rámci jeho
úspì�né kompletní rekonstrukce v letech
2010�2014. 

Jan Kindermann, zakladatel o. p. s. Ba�e-
vi a v letech 2009�2015 koordinátor Revita-
lizace �idovských památek.

KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

Beseda s eurokomisaøkou Vìrou Jourovou. Foto B. Procházka.



JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
! Dne 8. èervence se koná dal�í varhanní
koncert v Jeruzalémské synagoze (Jeruza-
lémská 7, Praha 1). Anna Muchová a Ond-
øej Mucha zahrají skladby J. S. Ba-
cha, J. K. Kuchaøe, F. Lachnera
a dal�ích. Koncert zaèíná v 18 ho-
din, vstupné dobrovolné. 
! V synagoze pokraèují výstavy �
70 dla�ebních kostek, pocházejících
z rozøezaných náhrobkù, které byly
nalezeny na pra�ské pì�í zónì a pøe-
dány pra�ské komunitì, a výstava
o osudech rodiny Schalekových od
19. do 21. století. Výstavy jsou pøí-
stupny dennì od 10 do 17 hodin kro-
mì sobot a �idovských svátkù.

�IDOVSKÉ 
MUZEUM V PRAZE
! Bìhem léta lze stále nav�tívit vý-
stavu vìnovanou pøedváleènému naivní-
mu malíøi Robertu Guttmannovi v Galerii
Roberta Guttmanna v �idovském muzeu
v Praze, jako� i ve�keré muzejní objekty
za zlevnìné vstupné. Více na www.je-
wishmuseum.cz.

KONCERT NA PAMÁTKU 
RODINNÉHO TÁBORA
! Památník ticha zve na koncert vìnova-
ný vzpomínce na koneènou likvidaci tere-
zínského rodinného tábora v Bøezince. Vy-
vra�dìní tohoto tábora ukonèilo fale�nou
nadìji, kterou dostaly �idovské rodiny
deportované od záøí 1943 do Osvìtimi.
První vlna genocidy probìhla v noci z 8.
na 9. bøezna 1944. Mezi 10. a 12. èerven-
cem byl rodinný tábor BIIb vyvra�dìn
a zru�en. 

Koncert se koná v úterý 14. èervence:
od 17.30 hodin zazní pøedehra na místì
pamìti nìkdej�ího Radiotrhu, odkud byly
vypravovány pra�ské �idovské transporty
(pamìtní deska u Parkhotelu � hotelu
Mama Shelter Praha, Veletr�ní 20). V 18
hodin se hosté pøemístí do velké dvorany
Veletr�ního paláce, kde zaène 18.30 slav-
nostní koncert Bennewitzova kvarteta. Ve
dvoranì lze zhlédnout výstavu Památníku
ticha: snímky Jana Lukase s texty Ondøe-
je Kundry Druhý �ivot Vendulky V. Vstup
volný. Více o programu na www.bubny.
org.

TEREZÍNSKÉ KONTEMPLACE 
V LITOMÌØICÍCH
! Severoèeská galerie výtvarného umìní
v Litomìøicích (Jezuitská 241/12a, Lito-
mìøice) ve spolupráci s Památníkem Te-
rezín pøipravila výstavu k 75. výroèí
osvobození ghetta Terezín. Výstava je vì-
nována památce bývalého dlouholetého

øeditele Památníku Terezín Dr. Jana Mun-
ka (1946�2019) a zahrnuje díla význam-
ných výtvarníkù, kteøí byli v terezínském
ghettu vìznìni: Karla Fleischmanna
(1897�1944), Fritze Lederera (1878�
1949), Malvíny Schalkové (1882�1944),
Otty Ungara (1901�1945), Petra Kiena
(1919�1944), Lea Haase (1901�1983)
a Bedøicha Fritty (1906�1944). Vystavené
práce jsou souèástí sbírky Památníku Te-
rezín. Zèásti se jedná o výbìr z pøírùstkù
z posledních pìti let, pøièem� nìkterá
z tìchto dìl nebyla dosud veøejnosti pre-
zentována. K vidìní jsou té� autentické
pøedmìty, spjaté s ka�dodenním �ivotem
v ghettu. Výstava potrvá do 23. srpna, více
na www.galerie-ltm.cz.

SYNAGOGA TURNOV ZVE
! V nedìli 19. èervence se v synagoze
v Turnovì (Krajíøova ulice) koná koncert
pra�ské klezmer skupiny Vousy. Vstupné
140 Kè. 
! V èervenci a srpnu se na �enské galerii
synagogy koná výstava s názvem Hvìzda
pod tíhou hvìzdy. Èeskoslovensko, �idé
a Izrael v dobì komunistické totality. Vý-
stavu pøipravili historici a archiváøi Útva-
ru pro dokumentaci a vy�etøování zloèinù
komunismu. 

KULTURA V SYNAGOGÁCH 
! Fajne léto po �idovsku v Krnovì: Ve
dnech 10.�12. èervence probìhne v syna-
goze Krnov na Opavsku festival �idovské
kultury s názvem Fajne léto po �idovsku.
Zahrnuje koncerty, pøedná�ky, výstavy,
ochutnávku ko�er jídla. Více na www.kr-
novska-synagoga.cz (vstupenky jsou slo-
sovatelné, pøedání cen probìhne ka�dý
den).
! Stará synagoga Plzeò: Ve Staré syna-
goze v Plzni se po tøi páteèní podveèery

v èervenci (3., 10., 17. a 24. 7.) konají bo-
hoslu�by kabalat �abat. Uskuteèní se zde
i výstava fotografií Jindøicha Buxbauma
a nìkolik koncertù. Dne 19. 7. od 10 do 17

hodin se koná workshop na téma or-
namentální zpìv v modální hudbì
(studium nezápadního vícehlasého
zpìvu na pøíkladech sefardské a øec-
ké písnì). Lektorka Silva Morasten,
pøihlá�ky a informace na adrese jiri-
na.bab@gmail.com. Cena worksho-
pu je 1500 Kè. 
! Ve�keré informace o provozu
a programu objektù, opravených
v rámci projektu Revitalizace �idov-
ských památek v ÈR naleznete na
adrese www.10hvezd.cz.

�IDÉ NA �ATECKU
! V domì vedle radnice v centru

mìsta otevøel Spolek Rodáci �atec novou
umìleckou galerii. Nazval ji Galerie
U Radnice. Souèasnì v ní spolek zahájil
výstavu o dìjinách �idù na �atecku, dopo-
sud umístìnou v �atecké synagoze, která
se uzavøela z dùvodu rekonstrukce. Na pa-
nelech jsou k vidìní inovované dokumen-
ty a fotografie od poèátkù �idovského
osídlení regionu, informace o �atecké �i-
dovské obci i �idovském høbitovì. Pøipo-
míná se i letecký most �atec�Ekron z léta
1948, kdy z �ateckého vojenského leti�tì
odlétaly stroje s potøebným materiálem
a výzbrojí na pomoc bojujícímu Státu Iz-
rael. Dominantou výstavy je unikátní mo-
del letadla Avia S-199. Funkèní model le-
tadla pochází z dílny Igora Vyznala
z nedalekých Cítolib (vystavené letadlo je
jedno ze dvou existujících modelù � ten
druhý je v Izraeli, pravdìpodobnì v Tel
Avivu). Výstava �idé na �atecku v Galerii
U Radnice potrvá do 31. èervence. Otev-
øeno je ka�dou sobotu od 14 do 17 hodin.
V ostatním èase skupiny dle pøedchozí do-
hody. Mobily: 773 943 558, 724 152 570
nebo e-mail: rodacizatec@volny.cz.

FESTIVAL �IDOVSKÉ KULTURY
V HOLE�OVÌ
! Poøadatelé Mìsto Hole�ov a Mìstské
kulturní støedisko Hole�ov vás zvou na
XX. roèník Festivalu �idovské kultury
v Hole�ovì, který se bude konat 21.�26.
èervence. Program festivalu ha-Makom
se v dobì uzávìrky pøipravoval, nalezne-
te ho na stránkách www.zidovskyfesti-
val.cz.

FESTIVAL V BOSKOVICÍCH
! Alternativní tøídenní varianta Festivalu
pro �idovskou ètvrt�v Boskovicích se koná
ve dnech 28.�30. srpna. Více informací
na www.boskovice-festival.cz.
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Model letadla Avia S-199 v �atci.



LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! E-learning pro dospìlé � podzimní se-
mestr: E-learning pro dospìlé nabízí on-
line kurzy �idovských studií a hebrej�tiny.
Lauderovy �koly jej zøizují pro ty, kteøí
mají zájem o studium, ale pracovní nebo
rodinné povinnosti jim nedovolují dochá-
zet do bì�ných kurzù mimo domov.

K úèasti v kurzu je potøeba pouze poèí-
taè nebo tablet, sluchátka s mikrofonem,
web kamera a pøipojení k internetu. Hodi-
ny probíhají on-line v reálném èase. Ke
kurzùm je mo�né pøipojit se z domova
poté, co ulo�íte dìti ke spánku, resp. ve
veèerních hodinách. Kurzy jsou urèeny
primárnì pro rodièe studentù Lauderových
�kol a studentù �ákovského e-learningu, pøi
volné kapacitì ale pøijímáme v�echny zá-
jemce z �ir�í �idovské obce nebo zájemce
s �idovským rodinným zázemím. V�echny
kurzy zaèínají 7. záøí 2020 a konèí v po-
sledním týdnu v lednu 2021.

Do kurzù se pøihlaste nejpozdìji 5. èer-
vence prostøednictvím elektronického do-
tazníku, který je na stránkách Laudero-
vých �kol: www.lauder.cz, kde naleznete
i informace o typech kurzù a lektorech.
V pøípadì jakýchkoli otázek kontaktujte
Irenu Nìmcovou na e-mailu: irena@team.
clicktobejewish.cz.

DENNÍ STACIONÁØ HAGIBOR
Milé ètenáøky a milí ètenáøi,
! Za v�echny své kolegynì z Centra den-
ních aktivit v Hagiboru bych Vás ráda se-
známila s ambulantní slu�bou � denní sta-
cionáø, kterou mù�ete vyu�ívat.

Denní stacionáø je vynikající volbou pro
Vás nebo pro Va�e blízké, pokud se nachá-
zíte nebo nacházejí v seniorském vìku,
chcete být stále aktivní a setkávat se s milý-
mi lidmi. U nás se rozhodnì nudit nebudete.

V denním stacionáøi Vás podporujeme
v zachování sobìstaènosti a nezávislosti.
Zále�í nám na navazování spoleèenských
a pøátelských kontaktù v komunitì i mimo
ni a nabízíme aktivní zpùsob trávení dne
v bezpeèném prostøedí. Spoleènì pøispívá-
me k tomu, aby klienti mohli zachovat
svùj dosavadní zpùsob �ivota a co nejdéle
bydlet v domácím prostøedí. Zároveò po-
skytujeme podporu a pomoc peèujícím
osobám.

Slu�by denního stacionáøe jsou urèeny
osobám ve vìku od 65 let vý�e, které mají
sní�enou sobìstaènost z dùvodu vìku nebo
zdravotního posti�ení, jejich� situace vy�a-
duje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Podmínkou vstupu do slu�by je èásteèná
míra sobìstaènosti a sebeobsluhy alespoò
s vyu�itím kompenzaèních pomùcek.

Slu�ba je poskytována se zvlá�tním zøe-
telem k potøebám pøe�iv�ích holokaust

a osob, jejich� osobní cíle vycházejí z �i-
dovských tradic a koøenù.

Máme otevøeno v pracovní dny od 8 do
16 hodin. Na místo poskytování slu�by se
klient dopravuje sám.

Nabízíme Vám u�ívání útulnì vybavené
knihovny, kavárny s cviènou kuchyòkou,
hudební místnosti, odpoèinkové místnosti,
výtvarné dílny v historické budovì DSPH
a pøi pøíznivém poèasí pobyt na pøekrásné
a uzavøené zahradì. Ko�er stravování je
samozøejmost. Ná� tým na Vás bude celý
den laskavì dohlí�et. Jistì oceníte perfekt-
ní hygienické zázemí. Areál DSPH je bez-
bariérový.

Z pestré nabídky programù si klienti
mohou vybrat dle svých zájmù napø. z cvi-
èení, èetby, poslechu hudby, trénování pa-
mìti, výtvarnièení, peèení, povídání si
u kávy a èaje, oslavy narozenin, oslav �i-
dovských svátkù, kulturní akce aj. Pro
kulturní akce napø. koncerty, výstavy a be-
sedy je v budovì k dispozici nádherný
koncertní sál.

Tým denního stacionáøe se skládá z ak-
tivizaèních terapeutek, milé peèovatelky �
klíèové pracovnice � a v neposlední øadì
jsou Vám k dispozici také pracovnice
v sociálních slu�bách. 

Potøebujete-li ergoterapeuta a fyzioterape-
uta nebo nutrièní terapeutku, lze slu�bu do-
mluvit. Sociální pracovník poskytuje slu�by
v souladu s platnou legislativou. Ka�dý u�i-
vatel denního stacionáøe má klíèového pra-
covníka, který spoleènì s ním vypracovává
individuální plán péèe. Pracujeme s indivi-
duálním pøístupem ke ka�dému.

Úhrada za vyu�ití slu�eb denního staci-
onáøe se øídí dle platného Ceníku DSP Ha-
gibor, který je v souladu se zákonem
è. 108/2006 Sb. a vyhlá�kou è. 505/2006
Sb. Za jednotlivé èinnosti (úkony péèe)
hradí klient èástku 130 Kè/h. V rámci vyú-
ètování pak zále�í v�dy na konkrétním kli-
entovi a jeho individuální potøebì péèe.

Kontaktní osobou pro zájemce o slu�bu
je sociální pracovník DSP Hagibor, který
poskytne informace o slu�bì a v pøípadì zá-
jmu domluví osobní schùzku se zájemcem.
Kontakty: tel. è.: 226 235 256, 733 146 273;
e-mail: hagibor@kehilaprag.cz.

Zuzana Hyp�ová, DSP Hagibor

PROGRAM BEJT SIMCHA
! Ka�dý pátek od 18.30 hodin poøádáme
Kabalat �abat.
! Ranní �abatová bohoslu�ba u pøíle�itos-
ti Ti�a be-av probìhne v sobotu 1. srpna
od 10.30 hodin na �idovské radnici (Mai-
selova 18, Praha 1).
! V pøípadì zájmu o úèast na bohoslu�-
bách a bli��í informace nás, prosím, kon-
taktujte na e-mailu: kehila@bejtsimcha.
cz.

HORSKÁ SYNAGOGA
HARTMANICE
! Sezonu zahájila i Horská synagoga
v Hartmanicích, v ní� je na obnovené �en-
ské galerii umístìna stálá expozice Spolu�i-
tí Èechù, Nìmcù a �idù na �umavì. Vztahy
mezi odli�nými národnostními i nábo�en-
skými skupinami jsou dokumentovány na
historických fotografiích a dokumentech.
Textové bloky vedou náv�tìvníka �umav-
skou historií od jejího osídlení, pøes vrchol-
né období rozkvìtu øemesel a turistiky a�
po pád vzájemného sou�ití, zpùsobený na-
cismem a komunismem. Expozice zasazuje
pøíbìhy konkrétních lidí do historických
a politických souvislostí a nevyhýbá se ani
tématùm v muzeích èasto opomíjeným:
perzekuci �idù za druhé svìtové války, vy-
sídlení Nìmcù po roce 1945, dopadu �elez-
né opony na �umavu. 

Expozicí se jako èervená nit vine histo-
rie Hartmanic. V synagoze je i pøipomín-
ka vesnic a osad zlikvidovaných po ná-
stupu komunistického re�imu: v pøízemí
naleznete výstavu dvojic fotografií Blan-
ky a Honzy Reichardtových, které ukazu-
jí místa, jak vypadala pøed rokem 1948
a jak vypadají nyní. Polohu zlikvidova-
ných vesnic dokumentuje ortofotografic-
ká mapa. Více o synagoze naleznete na
stránkách www.hartmanice.cz.

ZEMØEL OTAKAR SÜSSER
Ve vìku 86 let nás nav�dy opustil pan Ota-
kar Süsser. Byl stálým, vìrným úèastníkem
v�eho kulturního dìní kolem kosohorské
synagogy, mohli jsme ho vidìt i v TV seriá-
lu Hádanky domù �ivota. Pøedev�ím ho ale
budeme nejvíce postrádat pøi pietních ak-
tech � dni Památky obìtí holokaustu a ètení
jmen obìtí, na Jom ha-�oa, kdy mu v�dy
patøila závìreèná modlitba El male racha-
mim, kterou pøedná�el svou osobitou heb-
rej�tinou a poté i v èeském pøekladu.

V na�em malém spoleèenství po nìm
zùstane velká mezera.

Buï po�ehnána památka spravedlivého
a jeho du�e necht� je pøivinuta do svazku
�ivota. Zichrono livracha.

Petr Ehl, Kosova Hora
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�NO BANSKÁ BYSTRICA
Dodatoène gratulujeme pani Lýdii Pevné,
ktorá dòa 27. mája oslávila 72. narodeniny.
Prajeme ve¾a zdravia a spokojnosti.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BRATISLAVA
V mesiaci júl oslávia narodeniny: pán Juraj
Alner � 83 rokov; pani Ing. Erika Brániko-
vá � 89 rokov; pani Eva Dugová � 76 ro-
kov; pani Eva Engelová � 71 rokov; pani
Ing. Agnesa Grossová � 74 rokov; pán
Ondrej Herec � 76 rokov; pani MUDr. Eva
Hulényiová � 82 rokov; pani Zita Kurzová
� 76 rokov; pán PaedDr. Ivan Pasternak �
76 rokov; pani PhDr. Anita Podhorná � 84
rokov; pani Marianna Rybecká � 85 rokov;
pán Juraj Steiner � 74 rokov; pani Zuzana
Sternová � 73 rokov; pán Franti�ek Tepper
� 73 rokov; pani Ing. Katarína Traubnerová
� 74 rokov; pán RNDr. Eduard Ujházy � 74
rokov; pani Agne�a Urbanová � 85 rokov,
a pán Ján Wister � 73 rokov. Prajeme ve¾a
zdravia a spokojnosti. 

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V mìsíci èervenci oslaví narozeniny: Lea
Bure�ová, nar. 14. 7. � 11 let; paní Nicole
Engelsmannová, nar. 31. 7. � 49 let; paní
Lýdia Ferová, nar. 8. 7. � 82 let; pan David
Fi�a, nar. 7. 7. � 32 let; paní Dita Hanáková,
nar. 3. 7. � 48 let; pan Leo Horáèek, nar. 23.
7. � 71 let; pan Petr Kavan, nar. 15. 7. � 70
let; pan Yotam Kreiman, nar. 24. 7. � 34 let;
paní Renata Laxová, nar. 15. 7. � 89 let;
paní Gusti Veselá, nar. 27. 7. � 91 let, a paní
Vìra Vozáková, nar. 30. 7. � 76 let. V�em
pøejeme pevné zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V èervenci oslaví narozeniny: paní Nikol
Králíková, nar. 4.7. � 33 let, a pan Valeri
Ukhov, nar. 7.7. � 51 let. Pøejeme jim pevné
zdraví a v�e dobré.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v júli slá-
via sviatok narodenín: pán Ing. Ernest Ac-
kermann � 65 rokov; pani Agnesa Friedová
� 68 rokov; pani Ilona Gregorová � 91 ro-
kov; pán Peter Haber � 72 rokov; pani Kata-
rína Hirschová � 89 rokov; pani PhDr. Na-
de�da Lambertová � 76 rokov; pán Dagobert
Lewandowski � 83 rokov; pani Mgr. Eva
Novotná � 72 rokov; pán MUDr. Pavol Ro-
dan � 69 rokov; pán Igor Rolný � 80 rokov;
pani MUDr. Marta Rubovièová � 69 rokov,
a pán PhDr. Pavol �alamon � 69 rokov.
V�etkým prajeme ve¾a zdravia. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V èervnu oslaví jubileum tito na�i èlenové:
pán MgA. Daniel Hrbek, PhD., nar. 29.7. �
49 let; sleèna Andrea Dorazilová, nar. 26.7.
� 27 let; sleèna Barbora Dorazilová, nar.
21.7. � 23 let, a sleèna Linda Dorazilová,
nar. 27.7. � 18 let. V�em pøejeme hodnì
zdraví do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V èervenci oslaví narozeniny: paní Jindøi�-
ka Danelová, nar. 6.7. � 88 let; paní Zuzana
Lyèková, nar. 20.7. � 72 let; paní Ev�enie
Mandlová, nar. 28.7. � 71 let; pan Miroslav
Revenda, nar. 27.7. � 49 let; pan Josef So-
lomonovic, nar. 1.7. � 82 let, a pan Petr Su-
chý, nar. 21.7. � 48 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V èervenci oslaví narozeniny: pan Libor
Bìle� � 47 let; pan Karel Steiner � 67 let;
paní Klára Tydlitátová � 35 let, a pan Ladi-
slav Václavík � 67 let. Jubilantùm pøejeme
hodnì zdraví, �tìstí a osobní spokojenosti. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V èervenci oslavují narozeniny: paní Rela
Balejová, nar. 15.7. � 91 let; pan Yechiel
Bar-Chaim, nar. 15.7. � 75 let; paní Nata�a
Bednáøová, nar. 26.7. � 75 let; paní Ninìl
Bourová, nar. 28.7. � 81 let; pan Mikulá�
Bröder, nar. 26.7. � 92 let; paní Lidmila
Bublová, nar. 23.7. � 93 let; paní Dagmar
De Blasio Denèíková, nar. 23.7. � 75 let;
paní Jana Fikart, nar. 28.7. � 93 let; paní
Zdenka Freundová, nar. 23.7. � 89 let; paní
Alena Her�tusová, nar. 30.7. � 80 let; paní
Ilona Homolková, nar. 23.7. � 86 let; pan
Jan Jelínek, nar. 19.7. � 80 let; paní Edith
Krausová, nar. 12.7. � 91 let; pan Thomas
Lamberk, nar. 14.7. � 80 let; paní Zdena
Langerová, nar. 14.7. � 91 let; paní Hana
Nermutová, nar. 12.7. � 95 let; paní Marta
Neu�ilová, nar. 29.7. � 88 let; paní Hedvika
Paleèková, nar. 29.7. � 81 let; paní Annel

Pavlásková, nar. 27.7. � 86 let; paní Tat�ána
Pospí�ilová, nar. 13.7. � 75 let; pan Zdenìk
Po�usta, nar. 24.7. � 81 let; paní Irena Rac-
ková, nar. 23.7. � 95 let; paní Kamila Sieg-
lová nar. 22.7. � 95 let; paní Vìra Tomano-
vá, nar. 5.7. � 89 let, a paní Hana Tomková,
nar. 28.7. � 88 let. V�em jubilantùm pøeje-
me hodnì zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí:
S lítostí oznamujeme, �e dne 28. kvìtna
2020 zemøel pan Juraj Wassermann, ve
vìku 71 let. Se zesnulým jsme se rozlouèili
v obøadní síni Nového �idovského høbitova
v Praze dne 2. èervna 2020.

Dne 8. èervna zesnula paní Eva Chlupo-
vá ve vìku 75 let. Necht�je její du�e pøijata
do svazku �ivých.

Dne 9. èervna zesnul pan Zdenìk Zlo-
èenko ve vìku 75 let. Se zesnulým jsme se
rozlouèili v obøadní síni Nového �idovské-
ho høbitova v Praze dne 12. èervna 2020.

Dne 9. èervna zemøela ve vìku 92 let
paní Fany Pytelková. Se zesnulou jsme se
rozlouèili 12. èervna 2020 v obøadní síni tá-
borského krematoria. Zichronam livracha!

�NO PRE�OV
V mesiaci júl sa do�ívajú jubileí títo èleno-
via: pán Peter Gregu� � 69 rokov; pani
MUDr. Soòa Bázlerová � 75 rokov; pani
Fani Izraelová � 74 rokov; pán Mgr. Milo�
Kri��ák � 42 rokov; pani Mgr. Petra Oláho-
vá � 44 rokov; pani Júlia Pe�atová � 73 ro-
kov, a pani Etela �tekauerová � 96 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 èervenci oslaví narozeniny: paní Lotte
Kozová, nar. 19.7. � 95 let; paní Hana Kred-
lová, nar. 15.7. � 63 let; paní Sylvia Lebovi-
èová, nar. 26.7. � 74 let; paní Eva Skoèdopo-
lová, nar. 29.7. � 88 let; pan Robert Appel,
nar. 7.7. � 56 let; pan Roman Faerman, nar.
1.7. � 62 let, a pan Miroslav Stanèík, nar.
3.7. � 70 let. Celá teplická obec pøeje dobré
zdraví. Ad mea veesrim �ana! 

�NO TRENÈÍN
V júli oslávi narodeniny: pani Daniela
�t�astná � 77 rokov, a pán Ing. Oleksandr
Kazatsker � 66 rokov. �eláme im v�etko
najlep�ie k ich jubileu, srdeène im gratulu-
jeme. Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V èervenci oslaví své narozeniny paní Ly-
die Schöpfová a sleèna Magdalena Tupko-
vá. Jmenovaným pøejeme pevné zdraví do
dal�ích let. Ad mea veesrim �ana!
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SPOLEÈNÌ 
ZA ÈERNO�SKOU KOMUNITU
Osmiletý Shmuel Adler z New Yorku
a jeho kamarád Ray Frederick se prosla-
vili snímkem, v nìm� dr�í transparent
s nápisem �Spoleènì za èerno�skou ko-
munitu�. Kamarády vyfotografovala na
vzpomínkovém shromá�dìní k uctìní pa-
mátky George Floyda (Afroamerièana,
který byl v kvìtnu zavra�dìn policií
v Minneapolisu) Anna Rathkopf. Foto-
grafka pochází z Prahy, ji� øadu let �ije
v New Yorku. Se svým man�elem Jorda-
nem (rovnì� fotografem) se pøi práci na
dokumentárnì fotografickém projektu
Neighborhood Heroes (Hrdinové na�í
ètvrti) seznámili s Amber Adler, Shmue-
lovou matkou, moderní ortodoxní �idov-
kou a obèanskou aktivistkou. Fotografii
pøevzala svìtová média a stala se symbo-
lem solidarity a podpory hnutí za lidská
práva Black Lives Matter (Na èerno�-
ských �ivotech zále�í). O projektu Hrdi-
nové na�í ètvrti, který dokumentuje práci
dobrovolníkù z ji�ního Brooklynu v dobì
pandemie, se mù�ete dozvìdìt více na
stránkách www.rathkopf.com.

NÁHROBKY NA ZÁMKU
Bìhem opravy zámku Ebenfurthu v Dol-
ních Rakousích bylo objeveno 28 �idov-
ských náhrobních kamenù a fragmentù
z let 1622�1669. Byly vsazeny do zákla-
dù zdi, která chránila zámek pøed osman-
ským nájezdem roku 1683. Místní �idov-
ská komunita v mìsteèku byla svého èasu
nejpoèetnìj�í v oblasti; roku 1671 byli
�idé vypovìzeni. Ebenfurthská synagoga
ze 17. století pøiléhala k mìstské zdi.
Roku 1994 byly její zbytky str�eny, ale
uchoval se vstupní portál s hebrejským
nápisem. Nyní je jako památník vsazen
do hradeb na pùvodní místo. Po oèi�tìní
a zakonzervování budou náhrobky umís-
tìny na zámku spolu s pamìtní tabulí. 

ZASTAVTE NENÁVIST PRO ZISK
Skupiny bojující za lidská práva (ADL,
NAACP ad.) vyzývají v rámci kampanì
Stop Hate for Profit (Zastavte nenávist
pro zisk) velké firmy, aby v èervenci ne-
zadávaly reklamy na síti Facebook v re-
akci na to, �e se tento systém dosud ne-
dokázal vypoøádat se zveøejòováním
zpráv, podnìcujících k nenávisti, a s in-
formacemi z pochybných zdrojù, co�
vede dál k �íøení rasismu, antisemitismu
a xenofobie. K posledním firmám, které
se k bojkotu pøipojily, patøí Ben & Jer-
ry´s, výrobce oblíbené zmrzliny.

NOVÁ EXPOZICE 
V MUZEU �IDOVSKÉHO NÁRODA
V Tel Avivu se na podzim po nìkolika-
leté rekonstrukci otevírá nová stálá ex-
pozice v Muzeu diaspory (Bejt ha-Tfu-
cot), která bude umístìna na 66 tisících
metrech ètvereèných. Nová expozice
vyu�ívá staré historické artefakty i nej-
novìj�í technologie (na 40 filmových
a multimediálních obrazovek a 22 inter-
aktivních zastávek) a podle jejích tvùrcù
dá ka�dému náv�tìvníku jasnou pøed-
stavu o historii a souèasnosti �idovské-
ho národa po celém svìtì. 

SOCHY ANTISEMITÙ V BRITÁNII
V rámci zkoumání památníkù králù a po-
litikù s ohledem na to, zda zastávali rasis-
tické èi antisemitské názory, zji�t�ují Bri-
tové, �e øadì jejich slavných hrdinù by se
nyní sochy nestavìly: Korunovace krále
Richarda Lvího srdce (Richarda I.) roku
1189 vyvolala masové pogromy. O rok
pozdìji do�lo k velkému pogromu v seve-
roanglickém Yorku. Král Jindøich III. vy-
dal roku 1245 dekret, který zakazoval �i-
dùm bydlet ve vìt�inì anglických mìst
a uvalil na nì vysoké danì, roku 1253 vy-
dal naøízení, pøikazující segregaci �idù
a nutnost nosit na odìvu zvlá�tní znamení
� pásku ve tvaru desek desatera. Eduard
I. vydal zákon, jen� zakazoval �idùm
pùjèovat peníze, èím� je v podstatì od-
soudil k �ivoøení a chudobì, roku 1290 je
pak ediktem o vyhnanství z Anglie vyká-

zal. Ostøe antisemitské názory projevoval
ve druhé polovinì 19. století premiér Wil-
liam Gladstone, a to vùèi svému rivalu
Benjaminu Disraelimu (s ním� se vystøí-
dal ve funkci). K �odstranìní� se nabízí
busta zakladatelky populaèní kontroly
a vyznavaèky eugeniky, která roku 1935
napsala sbírku milostných básní Hitlero-
vi, Mariie Stopesové, èi busta ministra za-
hranièí Ernesta Bevina, jen� roku 1946
odmítal vpustit do tehdej�í Palestiny �i-
dovské bì�ence, pøe�iv�í holokaust. 

PAMÁTNÍK OBÌTEM �OA
SE 64 TISÍCI JMEN
Ve Vídni se zaèal stavìt nový památník
holokaustu, na nìm� budou jména více
ne� 64 tisíc obìtí vyvra�ïování �idù
v Rakousku. Kruhová zeï vyroste
v parku poblí� budovy centrální banky
a má být dokonèena na podzim 2021.
Wolfgang Sobotka, �éf rakouského par-
lamentu, pøi zahájení stavby prohlásil,
�e památník by mìl být pøipomínkou
nutnosti bojovat proti antisemitismu.
Vídeò u� jeden památník obìtem �oa
má: stojí na námìstí Judenplatz, má ná-
zev Bezejmenná knihovna a návrh na
nìj vytvoøila Rachel Whitereadová.

JIDI� JÓGA
Máte-li zájem o jidi� a o jógu, pust�te si
nauèné video na YouTube. Instruktorka
Reyna Schaechterová vás na nìm ply-
nulou jidi� zasvìtí do sestavy pozdrav
slunci a souèasnì mù�ete obdivovat
sluncem ozáøenou kalifornskou krajinu,
je� se rozprostírá za ní.            (am, mh)
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New York, èerven 2020. Foto Anna Rathkopf.


