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ZPRÁVA LÉKAØÙ DSP HAGIBOR
S ohledem na nepøíznivý prùbìh nemoci
covid-19 na celém území ÈR otiskujeme
aktuální informace a doporuèení lékaøù
DSP Hagibor k souèasné situaci. 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:
A: Stýkejte se pokud mo�no jen s rodinný-
mi èleny, se kterými sdílíte domácnost,
a s pracovnì nezbytnými kontakty. Pokud
mo�no pracujte z domova. 
B: I v práci mìjte stále nasazenou rou�ku,
je-li dal�í osoba v místnosti blí� ne� 2
metry. 
C: Dostateènì a èasto vìtrejte místnosti.
D: Dodr�ujte minimální rozestupy 2 metry.
E: Dbejte na hygienu rukou, pou�ívejte
dezinfekci. 
F: Pokud máte minimální projev jakékoli
nemoci, zùstaòte doma a v�dy se domluv-
te s lékaøem na dal�ím postupu. Odpozo-
rovaná zku�enost je, �e i minimální proje-
vy nemoci znamenají roz�iøování infekce
do blízkého okolí. 

Èasto kladené otázky a odpovìdi na nì:
1. Potkal jsem nìkoho naka�eného a ne-
vím, co mám dìlat.
Doporuèení: Pokud toto setkání trvalo
déle ne� 15 minut, probìhlo bez rou�ek
a ve vzdálenosti men�í ne� 1,5 metru, bylo
nejpozdìji 2 dny pøed zaèátkem onemoc-
nìní tohoto èlovìka, pak musíte do 10den-
ní karantény. Pokud jste se napø. potkali
s naka�eným èlovìkem dne 22. 9. a ten
onemocnìl dne 28. 9., pak do karantény
nemusíte. Do karantény by �el pouze èlo-
vìk, který s ním byl v malém rozestupu
a bez rou�ky od 26. 9. 

Karanténa se poèítá ode dne posledního
kontaktu s infikovanou osobou. 

Den tohoto kontaktu se poèítá jako tzv.
den 0. Napø. rizikový kontakt, který probìhl
dne 1. 10., bude trvat do 11. 10. vèetnì. 

Krajská hygienická stanice ji� nestíhá
obvolávat v�echny kontakty, proto v pøí-
padì vý�e uvedeného scénáøe se obrat�te
s touto informací na svého praktického lé-
kaøe. 
2. Kdy musím na testy, pokud jsem se
dostal do karantény? Jak se dostanu
k �ádance? Budu za výtìr platit?
Postup: �ádanku vám vystaví vìt�inou
praktický lékaø, u dìtí pediatr. Pùvodnì to
byla krajská hygienická stanice (nemù�e
lékaø jiné odbornosti � pouze hygiena,
praktický lékaø a pediatr). 

�ádanka se nikdy neposílá fyzicky ani
e-mailem samotnému vy�etøovanému.
Pouze ji po�le lékaø do centrální databáze
�ádanek a na kterémkoli místì odbìru pak
ji� personál pacienta vyhledá. 

Dle aktuálních algoritmù (tyto algorit-
my se prùbì�nì mìní dle aktuálního vývo-

je) se testuje optimálnì 5.�7. den od rizi-
kového kontaktu, resp. nejpozdìji 10. den.
Pacientùm v karanténì a nemocným hradí
vy�etøení poji�t�ovna. Testy v karanténì se
provádí v�dy, jen ve výjimeèných pøípa-
dech, kdy není mo�nost testy provést, se
karanténa prodlu�uje na 14 dní bez testu.

Pokud je nìkdo z rodiny v karanténì
kvùli kontaktu s pozitivnì testovanou oso-
bou, neznamená to karanténu pro celou ro-
dinu. Karanténa se týká pouze osoby, která
se s pozitivní osobou setkala.

Pokud se v�ak tento èlen rodiny stane
v dobì karanténního testování pozitivní,
pak jde celá rodina do karantény.
3. Byl jsem v dobì karantény pozitivnì
testován a nic mi není, co mám dìlat
a jak dlouho budu v karanténì?
Postup: V tomto pøípadì se prodlu�uje ka-
ranténa o dal�ích 10 dní ode dne provede-
ného testu. (Opìt je den testu poèítán jako
den 0.) 

Pokud se po celou dobu neobjeví �ádné
pøíznaky, pak se bez kontrolního testu 10.
den karanténa ukonèí. Karanténu musí
v�dy ukonèit oficiálnì lékaø (praktický lé-
kaø, pediatr nebo hygienik). Není tedy
mo�né bez svolení jednoho z tìchto lékaøù
karanténu ukonèit. 
4. Mám teplotu, co mám dìlat?
Doporuèení: V dané dobì je nejdùle�itìj�í
vnímání i nejmen�ích pøíznakù jako mo�ný
pøíznak nemoci covid-19. I mírnì zvý�ená
teplota, rýma a bolest v krku (i kdy� toto
samo o sobì k nemoci nepatøí, obèas se ke
covidu pøidru�í), ka�el, i kdy� mírný, bolest
hlavy, bolest bøicha, prùjmy, zvracení bo-
lesti svalù a kloubù. V�e vý�e uvedené
mù�e znamenat pøíznak této nemoci. Proto
je nutné nechodit do práce ji� pøi tìchto,
i kdy� minimálních, pøíznacích. Paralen pøi
teplotì nad 38 °C, celaskon 1500 mg/den,
hodnì tekutin. S praktickým lékaøem se
v�dy domluvte na dal�ím postupu. 
5. Byl jsem pozitivnì testován na covid-
19, co teï?
Doporuèení: Zùstaòte doma, pokuste se co
nejvíce izolovat od ostatních èlenù domác-

nosti, do spoleèných prostor ideálnì s rou�-
kou, jinak si berte pouze paralen pøi teplo-
tì nad 38 °C a celaskon (pokud na nìj ne-
máte alergii) v dávkách 1500 mg/den po
dobu 3�4 dnù. Informujte lékaøe. V drtivé
vìt�inì pøípadù se stav zlep�í do zhruba 3
dnù. Pøi zhor�ujícím se stavu kontaktujte
svého lékaøe. Pøi du�nosti volejte 155. 

Pokud se stav bude zlep�ovat, obrat�te se
na lékaøe opìt nejpozdìji 10. den od testu.
Karanténu je nutné oficiálnì ukonèit a� po
domluvì s lékaøem. 

Poèítejte v dané dobì, �e i bì�né, jindy
zcela bagatelní infekty, budou nyní vnímá-
ny jako mo�ný projev covid-19, proto se
èasto neschopenky bez testování prodlu-
�ují na dobu 10 dnù, pokud by nebyl
v dobì nemoci pacient negativnì testován.
Urèitì nechoïte do èekárny praktického
lékaøe bez domluvy. V�dy je nutné pøe-
dem volat. 

Pokud se vám kdykoli v dobì nemoci ob-
jeví du�nost, neváhejte a volejte èíslo 155. 

KRÁTKÉ SHRNUTÍ: 
1. Mytí a dezinfekce rukou. 
2. Bez rou�ky pouze doma mezi èleny do-
mácnosti. Jinak rou�ku nasadit v�dy. Ven-
ku dle oficiálních naøízení.
3. Pokud máte nìkoho doma pozitivnì tes-
tovaného nebo v karanténì, zkuste ho co
nejvíce izolovat. Ideálnì nechat mu samo-
statný pokoj a toaletu, pokud to va�e byd-
lení umo�òuje.
4. Setkávání omezte jen na nejbli��í pøí-
buzné. Minimalizujte kontakt se seniory. 
5. Pokud jsou v místnosti dìti a star�í lidé,
kteøí nebydlí spoleènì v jedné domácnosti,
je vhodné i malým dìtem dávat pøechodnì
rou�ky. Dìti jsou èasto bezpøíznakové
a mohou covid-19 pøená�et na seniory. 
6. I nadále platí v rámci prevence podávání
vitaminu D v doporuèených dávkách.       hg
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Znaèný mediálny ohlas zaznamenala
správa o prvostupòovom ukonèení
súdneho procesu s najznámej�ím pred-
stavite¾om slovenského neonacizmu
parlamentným poslancom Marianom
Kotlebom, predsedom ¼udovej strany
na�e Slovensko (¼SNS). Dvanásteho
októbra vo veèerných hodinách �pecia-
lizovaný trestný súd v Pezinku rozhodol
o vine ob�alovaného a vyniesol rozsu-
dok nepodmieneèného trestu odòatia
slobody v då�ke �tyri roky a �tyri mesia-
ce v prvej (najmiernej�ej) nápravnový-
chovnej skupine. Kotleba sa okam�ite
po vynesení rozsudku odvolal, rozsudok
teda nie je právoplatný
a prípad sa presunie na
Najvy��í súd SR. Pokia¾
v�ak Najvy��í súd potvrdí
rozsudok ni��ej in�tancie,
bude to znamenat� pre
Kotlebu koniec politickej
kariéry a nemo�nost�kan-
didovat�v budúcnosti do
parlamentu, preto�e sa dopustil (v prípa-
de potvrdenia rozsudku) úmyselného
trestného èinu. Rovnako by okam�ite
stratil mandát poslanca a musel nastúpit�
do výkonu trestu. 

OBVINENIE
�alobcom bol prokurátor �peciálnej
prokuratúry JUDr. Tomá� Honz, ktorý
obvinil Kotlebu z propagácie neonaciz-
mu, konkrétne z toho, �e na akcii uspo-
riadanej 14. marca 2017 v Banskej By-
strici verejne obdaroval vybrané rodiny
�ekom so sumou 1488 eur. Èíslo 1488,
respektíve dvojica èísiel 14 a 88 je
v symbolike neonacizmu chronicky
známa. Prvé èíslo (14) odkazuje na slo-
gan amerického neonacistu Davida La-
neho (�We must secure the existence of
our people and a future for White
Children�, èi�e �Musíme zaistit�exis-
tenciu na�ich ¾udí a budúcnost�pre bie-
le deti�), druhé èíslo (88) symbolizuje
nacistický pozdrav �Heil Hitler�. 

Proces viedla sudkyòa JUDr. Ru�ena
Sabová, ktorá figurovala v procese ako
samosudkyòa, teda viedla proces a roz-
hodovala o vine ob�alovaného bez spo-
luúèasti ïal�ích sudcov. U� na zaèiatku
procesu uviedla, �e vinu ob�alovaného
mo�no posudzovat� pod¾a prísnej�ieho
paragrafu o propagácii ideológie sme-
rujúcej k potlaèeniu práv a slobôd, pri-
èom skutok spáchal verejne. Citovaný
paragraf je prísnej�í ako paragraf o pro-
pagácii neonacizmu a neumo�òuje súdu

ulo�it�ob�alovanému len podmieneèný
trest. 

Meno sudkyne Sabovej je na Sloven-
sku známe z iného, ostro sledovaného
procesu s údajnými objednávate¾mi
vra�dy Jána Kuciaka a Martiny Ku�ní-
rovej. Sabová bola súèast�ou trojèlenné-
ho senátu, ktorý zaèiatkom septembra
oslobodil ob�alovaných Mariana Koè-
nera a Alenu Zsuzsovú.

KONTEXT
Proces s Kotlebom trval mnoho mesia-
cov, preto�e ob�alovaný zvolil taktiku
ob�trukcií. Opakovane sa ospravedlòoval

pre neúèast�na zasadnutiach súdu, vznie-
sol voèi sudkyni Sabovej námietku zau-
jatosti (ktorú Najvy��í súd SR zamietol),
nat�ahoval trvanie procesu dlhými prejav-
mi. Jeho závereèná reè trvala viac ako
osem hodín (!). Poèas nej èítal mno�stvo
dokumentov, ktoré nemali súvislost�s ob-
�alobou, prezentoval kuriózne dôkazy
o svojej �nevine� a o tom, �e spomenuté
èíslo je èisto náhodným výsledkom dob-
roèinnej zbierky, �e èíslovky 14 a 88 sa
be�ne pou�ívajú a podobne. 

Sudkyòa pri zdôvodòovaní vynesené-
ho rozsudku uviedla, �e pou�itie symbo-
lov posudzuje v kontexte èinnosti ob�a-
lovaného a jeho strany. Spomenula aj
prípady iných poslancov a sympatizan-
tov ¼SNS, ktorí boli odsúdení za extré-
mistické trestné èiny. Vyjadrila sa k prí-
padu poslanca ¼SNS Milana Mazureka,
ktorý bol v predchádzajúcom volebnom
období odsúdený k peòa�nému trestu
desat�tisíc eur za hanobenie národa, rasy
a presvedèenia a následne stratil posla-
necký mandát. 

Sudkyòa tie� uviedla, �e odovzdáva-
nie �ekov sa udialo 14. marca na výroèie
vzniku Slovenského �tátu a priestor,
v ktorom sa odovzdávanie �ekov kona-
lo, zdobil obraz Jozefa Tisa. 

Vyhlásenie rozsudku bolo prekvape-
ním aj pre vidite¾ne dojatého prokurá-
tora Tomá�a Honza, ktorý oznaèil roz-
sudok za prelomový, otvárajúci pre
slovenskú justíciu novú nádej pri potlá-
èanie prejavov neonacizmu. Dodal, �e

verdikt vníma ako vít�azstvo v�etkých
slu�ných ¾udí na Slovensku.

PODNET
V súvislosti s procesom je vhodné pri-
pomenút�, �e bývalý generálny prokurá-
tor Jaromír Èi�nár podal roku 2017 pod-
net na rozpustenie Kotlebovej ¼SNS,
av�ak Najvy��í súd SR oznaèil podnet
za argumentaène nepodlo�ený a zamie-
tol ho (viï Rch 6/2019). Teraz sa situá-
cia zmenila, po rozsudku nad Kotlebom
�visí vo vzduchu� otázka nového podne-
tu na zru�enie jeho neonacistickej strany.
Takýto podnet mô�e na Slovensku inici-

ovat� výluène generálny
prokurátor. Kreslo gene-
rálneho prokurátora je
momentálne neobsadené
a medzi kandidátmi na
tento post je aj Tomá�
Honz. Ten u� avizoval, �e
v prípade zvolenia by
s vysokou pravdepodob-

nost�ou podal nový podnet na zru�enie
¼SNS. 

Podnet by dnes bolo mo�né doplnit�
profilmi sympatizantov a èlenov ¼SNS,
ktorí sa dostali do kolízie so zákonmi.
Okrem samotného Kotlebu a u� spome-
nutého poslanca Mazureka sa jedná o po-
slanca a zároveò hovorcu ¼SNS Ondreja
Ïuricu, ktorý na verejnosti hajloval a je
známy ako frontman neonacistickej ka-
pely Biely odpor. Známy je tie� prípad
Rastislava Jakubíka, predsedu západo-
slovenského krajského klubu ¼SNS, kto-
rý mal na tele vytetovaný hákový krí�.
K prominentom ¼SNS patrí aj Anton
Gròo, odsúdený na peòa�itý trest 5000
eur za to, �e verejne pozdravom �Na
strá�!� prejavil sympatie k ideológii ¾u-
dáckeho re�imu a k Hlinkovej garde.
K známym neonacistom a antisemitom
mo�no priradit� aj Mariána Magáta
a Rastislava Rogela (Rch 9/2020). Skúse-
nost�so súdom má aj poslanec Stanislav
Mizík, ktorý sa v internetovom statuse
rozhorèil, preto�e prezident SR vyzna-
menal osoby so �idovským pôvodom.
Mizíka súd oslobodil na základe obhajo-
by, �e dotyèný poslanec nevie pracovat�
s poèítaèom, a teda status nemohol napí-
sat�(!).

Vynesenie rozsudku nad poslancom
Kotlebom vyvolalo rozruch, ale aj otáz-
niky oh¾adne budúceho rozhodnutia
Najvy��ieho súdu, ktorý mô�e rozsudok
potvrdit�alebo zmenit�. Ro� chode� bude
kauzu naïalej sledovat�.                      (jf)

ROZSUDOK V KAUZE KOTLEBA
alebo

VÍ ¡TAZSTVO V�ETKÝCH SLU�NÝCH ¼UDÍ
NA SLOVENSKU



FENOMÉN AVRAHAM (VAJERA)
Tóra mluví o tøech mu�ích, kteøí chodili
s Bohem. První z nich byl v sedmém po-
kolení Chanoch. A v�ech dnù Chanocho-
vých bylo tøi sta �edesát pìt let. A Cha-
noch chodíval s Bohem a najednou ho
nebylo, proto�e ho vzal Bùh (1M
5,22�24). Druhým byl Noach, jen� nalezl
milost v Hospodinových oèích, byl spra-
vedlivý mu�, ve svých pokoleních bez
vady, Noach chodíval s Bohem (1M
6,8�9). Tøetím byl Avraham, jeho� �cho-
zení� je v�ak formulováno tak, �e má cho-
dit pøed Jeho tváøí. V dobì, kdy bylo Avra-
hamovi devìtadevadesát let, zjevil se
Avrahamovi Hospodin a øekl mu: �Já
jsem El �adaj, choï pøed mou tváøí a buï
bez vady! A já dám mou smlouvu mezi
mne a mezi tebe, a velmi, velmi tì rozmno-
�ím.� 

Pro Avrahama se tak chození pøed Bo-
hem stalo �ivotním úkolem pro nìj samot-
ného a pro jeho potomstvo. V této sou-
vislosti se pøirozenì vynoøuje otázka,
o jakém potomstvu je vlastnì øeè, kdy�
Avrahamovo man�elství bylo pøes mnohá
uji�t�ování bezdìtné. Jeho jediným synem
byl Ji�mael, syn man�elèiny slu�ky, tak�e
není divu, �e v nìm mohl vidìt své po-
tomstvo. Proto v�ak Bùh dále mluvil
k Avrahamovi: �Svou �enu Saraj nenazý-
vej ji� Saraj, její jméno je Sára. Po�ehnal
jsem jí a také z ní jsem ti dal syna, po�eh-
nal jsem jí a budou z ní národy, králové
národù z ní budou!� Avraham padl na
svou tváø, smál se a øíkal ve svém srdci:
�Stoletému se narodí a Sára bude rodit
v devadesáti letech?� A Avraham øekl
Bohu: �Ké� Ji�mael �ije pøed tvou tváøí!� 

Z jeho prosby �ké� �ije� vyplývá, �e
smysl chození pøed Bo�í tváøí mìl pro
nìj hlub�í smysl �ivota ne� pouhou
existenci. Pøesahovalo �ivot jednotlivce
a vztahovalo se pøinejmen�ím na v�ech-
ny jeho budoucí generace. A právì proto
mu Bùh odpovìdìl: Svou smlouvu uza-
vøu s Jicchakem (bude se smát), kterého
ti Sára porodí v tomto období pøí�tího
roku! (1M 17,15�22)

Tím vìt�í pozornost je pak nutno vìno-
vat podstatì smlouvy, ji� Bùh s Avraha-
mem uzavíral. Pøiznejme, �e zní podivnì:
Já, hle, jsem mou smlouvou s tebou, a sta-
ne� se otcem mno�ství národù. Avraham
se stane otcem mno�ství národù, proto�e
hle, mou smlouvou je Já. To dává i smysl
pøedchozímu pøíkazu: Já jsem El �adaj,
choï pøed mou tváøí a buï bez vady, a já
dám mou smlouvu mezi mne a mezi tebe,
a velmi, velmi tì rozmno�ím. Je-li podsta-

tou smlouvy Bo�í Já, pak Bùh øíká, �e se
rovnou mìrou vztahuje jak k Bohu samé-
mu, tak k èlovìku Avrahamovi, bude-li
po splnìní pøíkazu obøízky chodit pøed
Jeho tváøí bez vady a zavá�e k tomu své
potomstvo. 

Není snad tøeba zdùrazòovat, �e vìdo-
mí vlastního já lze ve stvoøeném svìtì
pøipsat jen èlovìku. V rámci Bo�í
smlouvy s Avrahamem v�ak musí jít
o nìco víc, dokonce o víc ne� o vysvìt-
lení, proè tomu tak je. Je-li Bo�í Já sa-
motnou smlouvou mezi ním a Avraha-
mem, mìlo by o ní vypovídat i vyslovené
Bo�í jméno, proto�e je øeèeno Já jsem El
�adaj. K této otázce se Tóra vrací v knize
�emot na zaèátku para�i Vaera (Zjevil
jsem se�). Hospodin sdìluje Mo�emu, �e
se dal Avrahamovi poznat ve jménì El �a-
daj, a ne ve ètyøpísmenném jménì Bytí.
Jedná se zøetelnì o odkaz na citované tex-
ty, na které navazuje par�at Vajera (Zjevil
se) s vyprávìním o zkáze Sedom a zastáv-
ce, kterou Bùh udìlal u Avrahama. 

Jméno �adaj bývá nejèastìji vykládáno
jako V�emohoucí. V Talmudu je odvozují
z výroku �e-daj! (�e dost!), jím� Stvoøitel
pøinutil ka�dé stvoøení k zachování míry
a meze své rozpínavosti. Kdyby neøekl

Daj! moøi, zalilo by celou pevninu. To
mù�eme vztahovat jak na vesmír, tak na
v�echno, co má pøirozenou tendenci uspo-
kojovat své potøeby na úkor jiných. Stvo-
øitel svým Dost! ru�í rozpínání stvoøeného
za �ádoucí meze. V pøípadì Avrahama
v�ak slibuje Avrahamovi poèetné potom-
stvo (byt�ze syna slibovaného). To, �e mu
souèasnì pøikazuje obøízku jako znamení
sebeomezení právì ve sféøe rozmno�ová-
ní, nemù�e být proto bez souvislosti. Zá-
konodárství Tóry skuteènì zakazuje nevá-
zanou sexualitu, jeho smyslem v�ak je
volba kvality �ivota, �itého ve skuteènosti,
a ne v prázdnotì pachtìní se za ireálnou
kvantitou. Svou smlouvou v�ak nechává
Avrahamovi a jeho potomstvu na nich sa-
mých, aby zachovávali cestu zdr�enlivos-
ti. �adaj se má stát souèástí jejich vìdomí
odpovìdnosti za kvalitu �ivota.

Tím se dostáváme k par�at Vajera. Vzhle-
dem k tomu, co bylo øeèeno, je tøeba si hlav-
nì uvìdomit, �e Avrahamovi hosté mìli na-
míøeno do Sedom, zka�eného mìsta, nad
ním� mìl padnout rozsudek totální destruk-
ce, �e-daj!. Zastávka u Avrahama je proto
vykládána jako akt úèasti a povzbuzení
v jeho bolestech. A Hospodin øekl: �Mám
pøed Avrahamem tajit, co dìlám? Avraham
se má stát velikým a mocným národem
a bude po�ehnáním pro v�echny pozemské
národy. A poznal jsem ho, proto�e pøiká�e
svým synùm a své rodinì po sobì zachová-
vat Hospodinovu cestu, zjednávat spravedl-
nost a právo, a proto je správné, aby Hos-
podin na Avrahama pøivedl, co o nìm øekl.�
Pak se ti mu�i odtamtud odebrali a �li do
Sedom, a Avraham zùstal nadále stát pøed
Hospodinovou tváøí. A Avraham pøistoupil
a pravil: �Znièí� se zloèincem i spravedlivé-
ho?� (1M 18,16�23) To je právì otázka,
kterou Bohu nemohl polo�it Noach, kdy� se
dozvìdìl, jaká zkáza oèekává lidstvo, a ani
Chanoch, proto�e chodili �s Bohem�, a ne
�pøed Ním�. Avraham ji v�ak musil polo�it.
Jako Bùh nemohl tajit, co dìlá, pøed Avra-
hamem, nemohl pøed ním Avraham tajit, co
si myslí. 

Bìhem této modlitby, rozhovoru o míøe
a mezích Bo�í spravedlnosti, pøitom
o sobì øekl: �Já jsem prach a popel�,
a byl si tedy vìdom, �e je nic, nadané vì-
domím Já, které s ním Bùh podivuhodnì
sdílí. Paralelu pro to nalezneme ji� u prv-
ního èlovìka, jen� po svém høíchu odpo-
vídá na volání �Kde jsi?� vysvìtlením:
Sly�el jsem v zahradì tvùj hlas a bál jsem
se, ki eirom anochi, proto�e jsem nahé Já,
a schoval jsem se do stromu.

EFRAIM K. SIDON
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Marc Chagall: Avraham a andìlé.



KDY� �JÁ� NA CHVÍLI ZMLKNE
Vajece (1M 28,10�32,3)
Ètení v oddíle Vajece se zabývá prvotní
vidinou modlitby: Jakov je sám, daleko
od domova a rozhodne se pøenocovat
pod �irým nebem. Zdá se mu sen � spat-
øí v nìm �ebøík a andìly, kteøí po nìm
vystupují a sestupují. Je to první pøed-
stava �domu Bo�ího�, z nìho� jednou
vznikne synagoga, první sen o �bránì
do nebes�, kterou lze vejít k Bohu.

V textu je ov�em místo, které se v pøe-
kladu obvykle ztrácí, a proto ho pøipomí-
nají chasid�tí mistøi. Podle tvaru hebrej-
ských sloves poznáme podmìt, tak�e
sloveso jadati znamená vìdìl/a jsem a lo
jadati nevìdìl/a jsem. Kdy� se Jakov pro-
budí, øekne: �Tedy je Hospodin na tomto
místì ve anochi lo jadati � a já to nevì-
dìl.� V èeském pøekladu je správnì zdù-
raznìn podmìt, anochi, já. Úplnì doslov-
ný pøeklad by pak znìl: �A já, já to
nevìdìl.� Proè to zdvojení?

Skvìlou odpovìï dává rabín Pinchas
Horowitz (Panim jafot). Jak, ptá se, po-
známe, �e �Hospodin je na tomto místì�?
Tím, �e ve anochi lo jadati. O Hospodinu
víme tehdy, kdy� zapomeneme sami na
sebe. �Ty� Bo�í pøítomnosti vycítíme,
kdy� se dostaneme za své �Já�, za svùj
egocentrismus. Svìtu a stvoøiteli se doká-
�eme skuteènì otevøít, jen pokud pøesta-
neme myslet na sebe. 

Tento vhled odpovídá na zásadní otáz-
ky týkající se modlitby. Zále�í na tom,
kdy� se modlíme? Ovlivní to nìjak Boha?
Samozøejmì �e ne, Bùh se nemìní. A kro-
mì toho � neprotiøeèí modlitba nejzáklad-
nìj�ímu principu víry, jen� praví, �e
máme jednat dle Bo�í vùle a nikoli �ádat
Boha, aby jednal podle vùle na�í? 

Modlitba má dvì dimenze, jedna z nich
je tajemná. Projevuje se v pøípadech, které
jsme mo�ná za�ili, kdy je na�e modlitba
vysly�ena a dojde ke zcela neoèekávané èi
nevysvìtlitelné události. Zajímavá je ale
i druhá dimenze � pokud modlitba nezmì-
ní svìt, zmìní nás. Modlit se se hebrejsky
øekne lehitpalel, co� je zvratné sloveso,
naznaèující, �e to je èinnost, kterou prová-
díme sami sobì, doslova znamená �soudit
se�. Znamená to, �e skrze modlitbu prchá-
me z vìzení svého já a vidíme svìt i sebe
zvnìj�ku. Modlitba spoèívá v tom, �e neú-
navné osobní zájmeno první osoby singu-
láru �já� na chvíli zmlkne a uvìdomíme
si, �e nejsme støedem svìta. �e i mimo nás
existuje skuteènost.
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse

vybrala a pøelo�ila A. Marxová.)
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BOHOSLU�BY
listopad 2020 � che�van/kislev 5781

Bohoslu�by, vzhledem k mimoøádným vládním opatøením, 
budou do odvolání probíhat pouze on-line.

On-line modlitba

v�ední dny (nedìle � ètvrtek) � maariv, �almy v 19.00 hodin:
https://us02web.zoom.us//j/877891782?pwd=QlhOai8vbVBxVkZFRmJ3aThh

bk8rQT09
Pro zaslání hesla kontaktujte rabinát na e-mailu:

rabinat@kehilaprag.cz.

havdala � 15 minut po skonèení �abatu:
https://us02web.zoom.us/j/872694949

Pro zaslání hesla kontaktujte rabinát na e-mailu:
rabinat@kehilaprag.cz.

30. 10. pátek zaèátek �abatu 16.24 hodin
31. 10. sobota LECH LECHA 1M 12,1�17,27

hf: Iz 40,27�41,16
konec �abatu 17.30 hodin

6. 11. pátek zaèátek �abatu 16.12 hodin
7. 11. sobota VAJERA 1M 18,1�22,24

hf: 2 Kr 4,1�37
konec �abatu 17.20 hodin

13. 11. pátek zaèátek �abatu 16.02 hodin
14. 11. sobota CHAJEJ SARA 1M 23,1�25,18

hf: 1 Kr 1,1�31
konec �abatu 17.11 hodin

17. 11. úterý Ro� chode� kislev
20. 11. pátek zaèátek �abatu 15.53 hodin
21. 11. sobota TOLDOT 1M 25,19�28,29

hf: Mal 1,1�2,7
konec �abatu 17.04 hodin

27. 11. pátek zaèátek �abatu 15.47 hodin
28. 11. sobota VAJECE 1M 28,10�32,3

hf: Oz 12,13�14,10
konec �abatu 16.59 hodin

4. 12. pátek zaèátek �abatu 15.43 hodin
5. 12. sobota VAJI�LACH 1M 32,4�36,43

hf: Abd 1,1�21
Veten tal umatar
konec �abatu 16.56 hodin

Dvar tora

vrchního zemského rabína Efraima K. Sidona k aktuální para�e na Zoomu
bude probíhat ka�dý ètvrtek od 19.30 hodin na tomto linku:

https://zoom.us/j/96819439453?pwd=bXoyS2htNFMr
Y2JFa216MWwxYkl5dz09

heslo: 840430



Mgr. KLÁRA SMOLÍKOVÁ (nar. 1974
v Praze) vystudovala estetiku a teorii kul-
tury na Filosofické fakultì UK. V letech
2000�2010 uèila na støední �kole pro
knihkupce a knihovníky v Táboøe, poté
pracovala ve zdej�ím Husitském muzeu,
pro které pøipravila dìtskou linku nové ex-
pozice a realizovala øadu lektorských pro-
gramù (z nich� vze�la komiksová kniha
Husité). V roce 2013
spolupracovala na tøe-
bíèské expozici Cesty
èasem, na pra�ské Pe-
dagogické fakultì UK
vedla v letech 2006�
2014 semináø vìnova-
ný médiím. Krátce pù-
sobila v Národním mu-
zeu jako vedoucí
oddìlení vzdìlávání
a kulturních aktivit
(2013). Nyní spolupra-
cuje na lektorských
programech pro mu-
zea jako externista.
Napsala øadu uèebnic
a metodických materi-
álù. V souèasné dobì se vìnuje psaní knih
pro dìti a mláde�. 

Její syn Mgr. TOBIÁ� SMOLÍK (nar.
1994 v Praze) vystudoval hebraistiku
a etnologii na FF UK. Zamìøuje se na
popularizaci �idovské historie. Pùsobí
jako lektor edukaèních programù, spo-
lupracuje s �idovskou ètvrtí v Tøebíèi
a je kapelníkem klezmerové kapely
Schimmerle Klezmer Kabaret.

Smolíkovi spoleènì napsali a v na-
kladatelství Argo letos vydali knihu pro
dìti a mláde� nazvanou Cha cha chá,
zasmál se Mordechaj. Veselé putování
�idovskou historií. V knize se støídá
pøíbìh chlapce Mordechaje putujícího
díky �porouchaným hodinám� napøíè
staletími s výkladovými dvoustranami,
které ètenáøe seznamují s �idovskými
dìjinami na na�em území, s �idovskými
reáliemi, tradicemi i osobnostmi, nì-
které pojmy jsou vysvìtleny slovy i ilus-
trací v rámci pøíbìhu. Je podivuhodné,
kolik rozmanitých a srozumitelnì poda-
ných informací dokázali do 120 stran
vmìstnat (vèetnì tìch o vpiscích v �ke-
nán�tinì�, psaných hebrejským pís-
mem, jimi� si èe�tí �idé pomáhali pøi
pøekladech hebrejských textù a které

pøedstavují jednu z nejstar�ích písem-
ných památek staroèe�tiny).

Tobiá�i, studoval jste etnologii, hebra-
istiku a sociální dìjiny. Vnímal jste
tyto obory jako logicky propojené,
nebo vám to nìjak vyplynulo?
TS: V�echno zaèalo klezmerem. Hebra-
istiku jsem si vybral proto, �e jsme na

gymnáziu v Táboøe se
spolu�áky zalo�ili
klezmerovou kapelu.
Úplnì náhodou, bez
jakýchkoli rodinných
vazeb nás tahle hudba
zaujala a mì tak pøi-
vedla ke kultuøe a dìji-
nám �idù i k etnologii.
Bavilo mì dohledávat,
jaká písnièka se vá�e
k jakým svátkùm,
která melodie patøí
k jaké pøíle�itosti. Na
základì toho jsem se
pak hlásil na hebra-
istiku a souèasnì na
etnologii. Zpoèátku

byla mo�ná etnologie taková pojistka:
bez pøedchozích zku�eností s hebrej�ti-
nou jsem nevìdìl, jestli starodávný ja-
zyk zvládnu. Nakonec mi pøipadalo, �e
se tahle zvlá�tní kom-
binace, kdy mezi et-
nology jsem byl za
hebraistu a mezi heb-
raisty za etnologa,
pøíjemnì doplòuje.
Kvùli zájmu o obec-
nou historii jsem rok
studoval i sociální dì-
jiny, teï mám ale pøe-
ru�eno. 

Vìnujete se nauè-
ným, popularizaè-
ním poøadùm. Co
vás k nim pøivedlo?
TS: Takhle u� to v ro-
dinì máme. Rodièe se
v�dy hodnì vìnovali popularizaci histo-
rických témat na úrovni muzejnictví,
vzdìlávání a dìtské literatury. Proto mi
pøipadalo, �e samotné studium nebo ba-
datelská práce mi nestaèí, pocit�oval
jsem jakousi zodpovìdnost své znalosti
automaticky pøedávat dál.

V èem to spoèívá?
TS: Zkusil jsem si práci prùvodce po �i-
dovské ètvrti v Tøebíèi a z toho pak
vznikla nauèná stezka po høbitovì. Je to
ti�tìný a zdarma distribuovaný prùvod-
ce, ke kterému by mìla vyjít i anglická
mutace. Domnívám se toti�, �e �idovské
památky jsou sice pevnou souèástí na�í
krajiny, ale k jejich pochopení je potøe-
ba nabídnout nìjaký �návod�. Prùvodce
jsem pojal trochu podobnì jako na�i
knihu � sna�í se pøiblí�it specifické
téma pøístupným jazykem a za pomoci
ilustrací.

Kdy� bychom srovnali pojetí va�eho
prùvodce a prùvodce po høbitovech
od Ivy Steinové, je znát, �e se soustøe-
ïuje na mlad�í zájemce.
TS: Urèitì. Prùvodce z edice Even zika-
ron jsou fundované a zalo�ené na pri-
márním výzkumu archivních materiálù
a zabývají se i dìjinami �idovské obce,
pod kterou høbitov spadá. Jejich ètenáøi
jsou vá�nìj�í zájemci o historii nebo ge-
nealogii. Moje bro�ura je urèena obec-
nìj�í veøejnosti a spí� rodièùm s dìtmi.
Samozøejmì si ji berou i dospìlí, ale má
urèitou dìtskou linku � ilustrace, pøíbìh,
obèas nìjaký vtip.

V èem vidíte hlavní problém regionál-
ních �idovských památek?
TS: Jak do nich opakovanì dostat ná-
v�tìvníky. A jak ukázat, jak jsou tyhle

památky propojené
s èeskými dìjinami.
Není to problém jen
památek �idovských.
Teï pracuji na zámku
Veltrusy, a i kdy� se
tam �idovskou historií
nezabývám, nìco spo-
leèného nacházím:
�lechtická sídla stejnì
jako synagogy a �i-
dovské høbitovy jsou
sice prvky kulturní
krajiny, ale vìt�inou
nemohou plnit svoji
pùvodní funkci. Jed-
notlivé obce kolem
nich trochu rozpaèitì

pøe�lapují, tápou v tom, jak je chápat
a o�ivovat. Na�tìstí od pádu komunismu
nabývá na síle tendence tyto památky za-
chovávat, opravovat, obnovovat. Ale pro-
blém je, �e kdy� se tohle v�echno podaøí,
tak vznikne hezký, ale prázdný prostor
a mnohdy se neví, co s ním dál. 
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ZAÈALO TO KLEZMEREM
S autory Veselého putování �idovskou historií K. a T. Smolíkovými

Foto archiv Tøebíèského deníku.

Foto Wikipedie.



Jak byste v tohoto pohledu hodnotil
náplò revitalizovaných �idovských
památek z projektu Deset hvìzd?
TS: Myslím, �e projekt je vynikající a to
i na evropské úrovni. Povedlo se opravit
velké mno�ství budov najednou a vybavit je
expozicemi. Ty se nezabývají jen lokální
historií, ale sledují vybraná prùøezová téma-
ta, která se vzájemnì doplòují a jsou skvìle
pøipravená. Dohromady tak tvoøí jedno vel-
ké muzeum. Slo�itìj�í je v�ak udr�itelnost:
jak to dìlat, aby pøicházeli náv�tìv-
níci a aby pøicházeli opakovanì. 

Na to zøejmì univerzální ná-
vod neexistuje�
TS: Myslím, �e je dùle�ité ukázat
místním, proè �idovské objekty
stojí za pozornost, proè je dùle�ité
v nich podnikat akce. Aby se sou-
èasní obyvatelé nauèili tyhle pa-
mátky pøijmout a brát je jako mís-
ta, kam se budou rádi vracet. I tím,
�e se z památek stane zále�itost
místní kultury, tak pak i více pøita-
hují náv�tìvníky z �ir�ího regionu.

Co� je asi sen ka�dého provo-
zovatele.
KS: V Tøebíèi se zdánlivì jedno-
duchý model vtáhnout místní
obyvatele do kulturních aktivit
v �idovské ètvrti povedlo naplnit.
Nìkdy se toti� setkávám s tím, �e
místní nevnímají �idovské pa-
mátky v obci za své a akcí se
úèastní pøedev�ím lidé, kteøí pøi-
jedou zdaleka. Sama jsem s Tøe-
bíèí spolupracovala na expozici
Cesty èasem, tak�e mohu potvr-
dit, �e mìsto má promy�lený
koncept, jak spravovat své kul-
turní dìdictví. Výsledkem takového pøí-
stupu, který je v�ak nejen obrovskou vý-
hodou, ale té� závazkem, je skuteènost,
�e místní památky jsou zapsány v sezna-
mu UNESCO. 
TS: Tøebíè je tím památkovým statusem
naprosto unikátní, to je jasné. Pro men�í
obce je situace daleko slo�itìj�í. Spolupra-
cuji s obèanským sdru�ením Tikkun Pa-
cov, které zorganizovalo výkup synagogy.
Budova dlouho slou�ila jako skladi�tì,
nyní se v�ak pøipravuje její obnova. A u�
teï v Pacovì vymý�lejí, jak po opravì pøi-
lákat místní i náv�tìvníky z okolí a vytipo-
vávají sít��kol, které by mohly programy
v synagoze nav�tìvovat. Je to slo�itá prá-
ce a bìh na dlouhou trat�, ve kterém se sám
anga�uji. 

K popularizaci asi neodmyslitelnì
patøí práce s dìtmi a mláde�í.
KS: Pracovala jsem ve vzdìlávacím od-
dìlení Národního muzea a otázka, jak
pøimìt lidi k opakovaným náv�tìvám, je
zásadní problém souèasného muzejnic-
tví. V Husitském muzeu v Táboøe jsme
napøíklad poøádali lektorské programy
pro mateøské �koly, pøesto�e mnozí nad
tím kroutili hlavou. Ale ty dìti tam hodi-
nu a pùl bojovaly, stavìly vozové hradby,

pøevlékaly se za práèata a o víkendu pak
nad�enì pøi�ly s rodièi a prarodièi, aby
jim muzeum ukázaly. Nebo jsme jednou
mìsíènì poøádali tematické exkurze po
mìstì, co� není nic zvlá�tního. Ale vy-
myslela jsem to tak, �e �la zvlá�t�skupina
mlad�ích dìtí s lektorem a zvlá�t�skupina
star�ích dìtí a dospìlých s kurátorem,
aby si vlastivìdnou exkurzi u�ili v�ichni.
Práce s dìtmi je hodnì dùle�itá � pøes nì
se dostanete k rodièùm, k prarodièùm.
A dìti rychle stárnou, zatímco muzejní
èas plyne pomalu�

A kdy� tam zrovna nemohou stavìt
vozové hradby? 
TS: V kritické muzeologii panuje teï
obecnì tendence zru�it pøedstavy muzea

jako nìjakého chrámu poznání, kam
èlovìk pøichází jednou za �ivot ve svá-
teèním obleèení a s bázní obdivuje vy-
stavené exponáty. Mluví se o tom, zda
by se muzea nemìla chovat víc jako
kulturní centra. Zda klást dùraz pouze
na stálou expozici a krátkodobé výstavy,
nebo také na lektorské programy a kul-
turní akce, na rozmanité o�ivování jinak
statického prostoru. Klasický muzeolo-
gický bonmot øíká, �e u� samotné slovo

�muzeum� se nebezpeènì pøi-
bli�uje termínu �mauzoleum�.

KS: Nedávno jsem mluvila
s jednou mladou Amerièankou,
která v Èesku studovala v rámci
støedo�kolského programu AFS,
a ta mi vyprávìla, �e první, co tu
chtìla vidìt, bylo muzeum.
V�ichni se ptali, proè muzeum?
A ona vysvìtlila, �e je zvyklá,
�e v Americe v nich tráví rodiny
víkendy. Tohle my je�tì neumí-
me, poskytnout rodinám pøíle�i-
tost strávit v muzeích klidnì
celý den, stejnì jako ho mohou
dnes pro�ít v zoologické zahra-
dì. 

Øada velkých muzeí je v�ak
souèasnì tradièními odborný-
mi pracovi�ti, spravuje archi-
vy, depozitáøe, má knihovny,
vydává odborné publikace,
vzdìlává pedagogy. Lze to
s popularizaèními programy
propojit?
KS: Není nutné v�e propojovat.
Spí�e je tøeba posilovat per-
sonálnì edukaèní a výstavní
oddìlení, aby odborníci nebyli
zatì�ováni organizováním mu-

zejních akcí, o které z povahy vìci ne-
stojí. Na druhou stranu právì mo�nost
spolupracovat v zákulisí, tedy v tìsné
kooperaci s kurátorem, archiváøem èi
muzejním knihovníkem pøipravit na-
pøíklad vzdìlávací programy, je tím
podstatným, co mù�e muzejní popula-
rizaci pový�it a zatraktivnit. Pro mì je
v�dy dùle�ité najít specialistu, který
chápe, �e pøi popularizaci pracujeme
s jistým zjednodu�ením, ale to nezna-
mená, �e veøejnost nedovedeme k aktu-
álním vìdeckým poznatkùm. Speciali-
zací muzejního vzdìlávání je nalézt pro
sdìlení vhodnou formu, tvùrèím zpùso-
bem pøipravit programy respektovat
rùznorodé cílové skupiny.

(pokraèování na str. 9)
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Ukázka z knihy z vysvìtlující dvoustrany vìnované 16. století.



Souèasná výstava ve Winternitzovì vile
v Ko�íøích zve náv�tìvníky do pøíbìhu ro-
diny Welsù (Wedelesù), a to doslova: ve
velké hale v pøízemí se nachází instalace
rozmìrné døevìné bedny, do ní� lze vstou-
pit a na �stìnách� si prohlédnout snímky,
dopisy a dal�í památky. Ze stejných a dal-
�ích dokumentù pak autor (David Vaughan
a spoleènost Post Bellum) pøipravil v prv-
ním patøe v bývalých obývacích místnos-
tech komorní výstavu s názvem Není noci
tak tmavé, která v deseti
kapitolách vypráví ro-
dinnou historii. Soustøe-
ïuje se v ní na �ivot
a práci Rudolfa Welse
(1882�1944), význam-
ného pøedváleèného ar-
chitekta, jednoho ze
spolupracovníkù Adolfa
Loose. �e je welsovská
expozice umístìna v ko-
�íøském domì, má svou
logiku: projektoval ho
právì Loos (byla to jeho
poslední realizace) s Kar-
lem Lhotou, prostoro-
vým øe�ením se podobá
slavné Müllerovì vile
a symbolizuje lehkost,
nápaditost a eleganci,
je� byla vlastní i Welso-
vým návrhùm. Jako by
se tu v pøíjemném a jim blízkém prostøedí
setkali a zavzpomínali dávní kolegové... 

OSEK, VÍDEÒ, PRAHA, OSVÌTIM
Vstupní panel výstavy tvoøí rodokmen ro-
diny Welsù. Z nìj se dozvídáme, �e archi-
tekt Rudolf byl vnuk Bernarda Wedelese
z Oseku (1803�1872) a syn �imon Welse
(1853�1922), autora krásných vzpomínek
nazvaných U Bernatù. Ty zachycují rodin-
né osudy od jeho vlastního dìtství v Oseku
u Rokycan a� do roku1897. Mnoho zápi-
sù ve vzpomínkách �imona Welse se
týká právì syna Rudolfa, který jako dítì
èasto stonal a v adolescenci trpìl úpor-
nými bolestmi hlavy. �Co teï se slabým
hochem?� ptá se starostlivì otec. 

Rudolf Wels byl nejstar�í �imonùv syn
z prvního svazku s man�elkou Ane�kou
(zemøela roku 1883), od malièka ho vy-
chovával otec, poté i jeho druhá �ena Jo-
hanna (�anynka). Nadané dítì poslal otec
nejprve na premonstrátské gymnázium do

Plznì, tam se mu v�ak nelíbilo; situace se
zlep�ila, kdy� pøestoupil do Prahy na sta-
vební prùmyslovou �kolu. Kdy� ji dokon-
èil, získal místo v Praze u stavitele Richtera
(v jeho anga�má se podílel na stavbì Jeru-
zalémské synagogy v Praze) a absolvoval
vojenskou slu�bu. Roku 1907 se zapsal ke
studiu architektury na vysoké �kole: nejpr-
ve do Prahy na techniku, brzy poté do Víd-
nì na akademii k Friedrichu Ohmannovi.
O jeho talentu svìdèí to, �e získal studijní

stipendia do zahranièí � do Øíma a pak do
Londýna (londýnský pobyt a zdej�í kon-
cept zahradních mìst ho pozdìji inspiroval
k iniciování podobnì utváøené ètvrti na
pra�ských ba�tách na Hradèanech). 

Po dokonèení akademie nav�tìvoval
kurzy Adolfa Loose, s ním� zaèal pøed prv-
ní svìtovou válkou i spolupracovat. O slav-
ném tvùrci se traduje, �e neumìl dìlat tech-
nické výkresy s perspektivou a jedním
z jeho kreslíøù byl právì Wels, jen� si Loo-
sovy architektury velice vá�il. Wels vytvo-
øil perspektivy pro nerealizovaný Loosùv
projekt obchodního domu v Alexandrii.

Po návratu do Èech èekal Rudolfa Welse
jeden úspìch za druhým. Nejprve �il a pra-
coval v Karlových Varech. Zde vytvoøil �
a výstava to dokumentuje � øadu staveb.
Mimo jiné budovu �idovského �pitálu
(dne�ní sídlo �idovské obce) nebo pozoru-
hodnou stavbu Lázní VI., navr�enou (uvnitø,
ale i navenek) na principu Raumplanu.
Láznì byly kvùli naru�ené statice bohu�el

roku 2006 str�eny, ale dal�í zajímavá budo-
va � nemocenská poji�t�ovna z roku 1930 �
stojí dodnes. Spolupracoval také se sklár-
nami Moser � jako architekt (navrhl jejich
pøestavbu) i jako designér. Z období dvacá-
tých let pochází také velkorysý návrh Hor-
nického domu v Sokolovì. 

V roce 1933 se Rudolf Wels s man�elkou
Idou a dvìma syny Tomá�em a Martinem
pøestìhoval do Prahy a zalo�il zde s in�ený-
rem Quidem Lagusem ateliér. Spoleènì vy-
tvoøili nìkolik moderních èin�ovních domù
v Hole�ovicích, v centru a na Vinohradech,
dostali také zakázku na stavby ve v�ech fil-
mech Voskovce a Wericha. Výstava zahrnuje

spoustu snímkù Welso-
vých    budov. K vidìní
jsou i fota ze �ivota spo-
kojené rodiny a také vý-
òatky z kní�ky Sancta
Familia, kterou synové
napsali, bohatì ilustrovali
a dali rodièùm k Váno-
cùm 1938. V�e se zmìnilo
v roce 1939. Pokus o emi-
graci se jim nezdaøil, do
zahranièí do Velké Britá-
nie se dostal jen star�í syn
Tomá� (který vstoupil do
Britského královského le-
tectva) a také Rudolfùv
mlad�í bratr Otto. Rudolf,
Ida a Martin Welsovi byli
deportováni do Terezína,
odtud do Osvìtimi; byli
zavra�dìni pøi likvidaci
rodinného tábora v noci

z 8. na 9. bøezna 1944. 

RODINNÉ PAMÁTKY
Kdy� byli Welsovi v lednu 1942 zaøazeni
do transportu, vlo�ili v�e, co jim bylo nej-
dra��í, do krabice, kterou schovali u pøátel
v Praze. Ti ji po válce pøedali Tomá�ovi,
bylo to jediné, co mu po jeho nejbli��ích
zùstalo. V Èeskoslovensku nezùstal, vrátil
se zpìt do Anglie, kde se ji� o�enil. Se
svými dìtmi, Colinem, Ivanem a Tanyou,
o minulosti nikdy nemluvil. Colin krabici
objevil a� roku 1984, vèetnì rukopisu
vzpomínek U Bernatù, které Rudolf Wels
uspoøádal v dobì, kdy u� jako �id nesmìl
vykonávat svou profesi. �Jsem pìt mìsícù
ji� bez práce. I kresby architektùr Prahy
jsou dokonèeny. Tí�ivé dny, kdy� ráno
vstává� a neví� proè,� napsal v doslovu
k otcovým memoárùm, datovaném 1. lis-
topadu 1939. Rukopis se podaøilo vyvézt
do Èeskoslovenska, kde poprvé vy�el
v samizdatovém vydání v redakci básníka
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WELSOVI U WINTERNITZÙ
Výstava ve Winternitzovì vile pøipomíná architekta Rudolfa Welse

Ida, Martin, Tomá� a Rudolf Welsovi na Rujánì, kolem 1930.
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Zbyòka Hejdy. Po pádu re�imu vy�ly
vzpomínky Bernarda Welse kni�nì, napo-
sledy roku 2011 v nakladatelství Triáda. 

Na výstavì jsou mj. k vidìní kresby
pra�ských památek, které Rudolf Wels

zmiòuje v citovaném doslovu, a také po-
slední dopis, který poslala Ida Welsová
(pøes �výcarsko) Tomá�ovi a jeho �enì do
Anglie. �Nedìlejte si starosti. Jsme klidní
a vyrovnaní a opravdu v dobré formì. (�)
My�lenky na vás nás dr�í zpøíma��

Informativní a citlivì pøipravenou výstavu
lze vøele doporuèit. Pokud situace dovolí,
bude v listopadu znovu pøístupná a uskuteè-
ní se té� doprovodný program: 20. listopadu

od 19 hodin pøedná�ka historika architektury
Zdeòka Luke�e na téma �Loos versus Wels�
a 10. a 12. listopadu divadelní pøedstavení
Jiní hrají za nás, které Post Bellum k výsta-
vì zre�írovalo. Ve�keré informace naleznete
na www.loosovavila.cz. (am)

(dokonèení ze str. 7)
Proè jste se rozhodli napsat knihu pro
dìti o �idovských dìjinách zahrnující
dobu od 10. do 19. století?
KS: Asi to byl právì ten spoleèný pocit
dluhu, �e bychom mìli nìjak vrátit to,
co nám dala studia. 
TS: Také si myslím, �e z uèiva na zá-
kladních a støedních �kolách èasto (neøí-
kám, �e ve v�ech institucích) z �idov-
ských dìjin zbude jen 20. století,
a z toho hlavnì holokaust. Tahle znalost
je samozøejmì zásadní. Ale myslím si,
�e je �koda, kdy� je to jediná informace,
která pøetrvá. To �idovským dìjinám
u nás hodnì ubli�uje. Mým prvotním
impulzem bylo vyprávìt spoleèné dìji-
ny �idù v Èechách a na Moravì, ukázat,
�e ty dìjiny jsou hluboké a provázané.
�e to není nìjaká utajená linie na ved-
lej�í koleji, ale dìjiny èásti spoleènosti.
Na téhle úrovni � tedy úrovni dìtem pøí-
stupné � takový pøíbìh u nás je�tì nikdo
nevyprávìl. Proto na�e kní�ka vznikla
a proto v ní 20. století vlastnì není. 
KS: Pøáli bychom si, aby kniha vplula do
hodin dìjepisu a jednodu�e ukázala, jak
vypadal �ivot �idù na na�em území v jed-
notlivých stoletích. Pøíbìh Mordechaje
navíc vypráví, jak se v konkrétních situa-
cích projevují rùzné lidské postoje, názo-
ry a hodnoty. Nìco takového umí �kolá-
kùm ukázat beletrie lépe ne� odborný
text. Odborníci mají tendenci sdìlit v�e,
co zjistili, a snadno mohou ètenáøe èi ná-
v�tìvníka muzea informacemi zahltit. Pro
nás bylo dùle�ité vzbudit zájem a vy-
hmátnout v knize základní kostru, k ní�
lze pak dodávat podrobnìj�í informace.

V knize se objevují i málo známé po-
stavy.
TS: Je jasné, �e tam musel být Maharal
neboli rabi Löw a �e jsme se museli nì-
jak vyrovnat s golemem. Ale zvolili
jsme i postavy, o kterých se ví málo, ale
pøipadaly nám zajímavé pro doplnìní
mozaiky a pro charakter urèité doby.
Chtìli jsme tam mít nejen rabíny, ale
také zástupce dal�ích povolání, jako byl
písaø, lékaø, tiskaø, mluví se tam o ob-
chodu, øemeslu, politice i vìdì, máme
tam �enské postavy, mezi nimi zajíma-
vou autorku Rivku Tiktiner.

Psal jste bakaláøskou práci na téma
rabínská sociální sít�v 19. století. Oè
v ní �lo?

TS: V rámci semináøe hebrejské paleogra-
fie jsme se zabývali rukopisy, v nich� lze
najít spoustu konkrétních detailù, které se
do tiskù a pozdìji sekundární literatury u�
málokdy propí�ou. Mìl jsem k dispozici
korpus korespondence tøebíèského rabína,
stoupence �idovského osvícenství Joachi-
ma Pollaka, a zkou�el jsem ji pojmout
jako sociální sít�. Tedy platformu, která
pøená�í informace, ale také udr�uje vzta-
hy. Dopisy putovaly nejen napøíè státy, ale
i kontinenty, podobnì jako dne�ní interne-
tové kontakty. Na korespondenci, která
byla spí�e povahy provozní, jsem se sna�il
ilustrovat i to, jak fungují rabíni a judais-
mus. �e rabíni nejsou jen ��idov�tí faráøi�
a judaismus nemá hierarchii jako katolic-
tví, ale �e existovalo mnoho dílèích center,
která byla ve spojení a diskutovala mezi
sebou. S rukopisnými prameny jsem pra-
coval i v diplomce vìnované tomu, jak
�idé raného novovìku trávili volný èas.

V knize jste museli na spoustu jevù
rezignovat, nepsat o nich. Z názvu
knihy, �e to je veselé putování, si lze
domyslet, �e jste se sna�ili �idovské
dìjiny podat dìtem optimisticky.
KS: Dùle�itá byla volba okam�iku,
v nìm� se Mordechaj ocitne, a nemohl
to být poka�dé pogrom nebo vystìhová-
ní. Dìj jsme obèas, mo�ná nelogicky,
vychýlili do klidnìj�ího období.

TS: Rozhodnì jsme v�ak bolestivá mís-
ta neopomíjeli: ti køi�áci, pogromy, vyhná-
ní i omezení v pøíbìhu Mordechaje pod-
statné místo mají. Bylo pro nás v�ak
dùle�ité zachytit hlavnì ka�dodennost a ta
nebyla nikdy jen sledem katastrof. Nepo-
psali jsme v�ak konec 19. století, prosinco-
vé bouøe a hilsneriádu, co� u� souvisí spí�e
s 20. stoletím. My jsme dìj symbolicky
ukonèili rokem 1867, kdy do�lo k formál-
nímu zrovnoprávnìní �idù. Tím odhaluje-
me, �e v na�í historické lince je dùle�itý
pøíbìh emancipace, urèitého zrání, kterým
prochází i hlavní hrdina. Konèíme zkrátka
s nadìjí. Dokazování, �e ta nadìje nebyla
úplnì lichá, by vydalo na nìkolik dal�ích
knih.                                 ALICE MARXOVÁ
Autoøi ve spolupráci s nakladatelstvím
Argo chystají putovní výstavu z knihy
s ilustracemi Vojty �edy. Jedná se o 12
závìsných panelù; k dispozici by mìly
být spoleènì s pracovními listy (pro prv-
ní a druhý stupeò Z�) koncem roku
2020. K zapùjèení budou zdarma (infor-
mace na www.klarasmolikova.cz).

Colin Wels s rukopisem vzpomínek U Bernatù.

Z výstavy: snímky staveb R. Welse.

ZAÈALO TO KLEZMEREM
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Vedlej�ím produktem translokaèního
reskriptu Karla VI., jeho� cílem bylo dù-
slednì oddìlit �idovské obyvatelstvo od
køest�anského v zemích Koruny èeské,
byly translokaèní plány. Na nich zakre-
slovali zem�tí mìøièi podobu mìst a obcí
a soustøeïovali se na �neuralgické� body,
tedy na místa, kde �idé bydleli v �ne�á-
doucí� blízkosti kostelù, kaplí a cest,

kudy procházela procesí a kde se odehrá-
valy køest�anské slavnosti, èi jen køest�an-
ských obydlí (a kde by naopak køest�any
mohly ru�it oslavy �idovských svátkù).
Tyto vzdálenosti peèlivì mìøili a do plánù
zapisovali. V letech 1727� 1728 tak
vznikly desítky plánù, shromá�dit se jich
zatím podaøilo 149, zaznamenávají pøe-
dev�ím stav ze støedních a západních
Èech, na Moravì z Vysoèiny, Olomouc-
ka, Brnìnska a Znojemska. 

Plány dokumentují panovníkova proti-
�idovská opatøení, ale proto�e øada z nich
svou podobou pouhý situaèní nákres da-
lece pøesahuje, jsou také zajímavým,
a nìkdy dokonce jedineèným dokladem
toho, jak mìsta èi obce na poèátku 18.
století vypadaly, mnohé zaujmou i svou
výtvarnou kvalitou. Pøíle�itost seznámit se
s translokaèními plány a celou problema-
tikou s nimi spjatou nyní nabízí dùkladnì
pøipravená publikace (z ní� v následujícím
textu èerpáme), putovní výstava a webová
aplikace. Vznikly na základì dvou hlav-
ních souborù dokumentù pocházejících
z Národního archivu ÈR (NA), Morav-
ského zemského archivu v Brnì, Zemské-

ho archivu v Opavì a jednotlivých plánù
z Vlastivìdného muzea v �umperku
a Mìstského muzea v Kojetínì. Výstava
a publikace jsou dílem archiváøù �árky
Steinové, Filipa Pauluse a jejich spolu-
pracovníkù. Aèkoli nejde o památku ne-
známou (plány se zabývali v minulosti
podrobnì napø. Fr. Roubík nebo H. Vo-
lavková), je soubor plánù pova�ován za

tak významnou a ojedinìlou památku, �e
byl roku 2018 prohlá�en za archivní kul-
turní památku a v souèasné dobì je navr-
�en k zápisu do pøísnì výbìrového regist-
ru Pamìt�svìta, který vede UNESCO.

TRANSLOKAÈNÍ RESKRIPT
Pøipomeòme, �e translokaèní reskript byl
jednou z dùle�itých èástí proti�idovských
opatøení, jimi� vyvrcholil pobìlohorský
státní antisemitismus, který se zaèal pro-
jevovat zejména v poslední ètvrtinì 17.
století (vzpomeòme napø. na omezení po-
ètu pra�ských �idù a snahy o radikální re-
dukci pra�ského ghetta po po�áru v roce
1689). Kromì církevní rekatolizace
v nìm hrála dùle�itou roli mìsta, která
(navzdory racionálním úvahám o pro-
spì�nosti �idovské populace èi faktu, �e
její úbytek je�tì znásobí pokles obyvatel
po tøicetileté válce) �idy pova�ovala pøe-
dev�ím za konkurenci v øemeslech i ob-
chodu. Jakkoli si byli panovníci i �lechta
v 17. století vìdomi �idovského významu
(pøedev�ím jako zdroje financí pro císaø-
skou komoru), jejich následovníci vládli
v souhlasu s proti�idovskou vídeòskou

politikou. Tento trend se stupòoval v èes-
kých zemích právì za vlády Karla VI.
a poté vyvrcholil za vlády jeho dcery,
Marie Terezie, vypovìzením �idù z Pra-
hy a Èech. 

Karel VI. nechal ji� nìkolik let po ná-
stupu na trùn vytvoøit �idovskou komisi,
která dostala za úkol zjistit skuteèný po-
èet �idovských obyvatel v èeských ze-
mích a jejich profesní strukturu. V záøí
1726 pak vydal familiantský zákon, jen�
drtivým zpùsobem zasáhl do �ivota èes-
kých a moravských �idù a na dlouhou
dobu více ne� století podstatnì zbrzdil je-
jich populaèní rùst. Zákon stanovil nume-
rus clausus, tedy pevný poèet �idovských
rodin, na 13 647 (v Èechách 8541, na
Moravì 5106). Aby bylo mo�né tento po-
èet udr�et, rozhodl, �e za otce rodin lze
pova�ovat jen ty �idy, kteøí byli v záøí
1726 �enatí nebo ovdovìlí a mìli dìti. Jen
ti mìli právo pobytu v zemi a získali stá-
tem potvrzené postavení (inkolát). Po
smrti otce (familianta) pøe�el inkolát na
nejstar�ího syna, který jediný se smìl
o�enit a zalo�it rodinu. Rodiny, které
mìly jen dcery, byly pova�ovány za vy-
møelé a dívky se musely vdávat èasto do
ciziny. Obcházení familiantského zákona
se pøísnì trestalo a byl zru�en teprve
v kvìtnu 1849. Pøesto v mnoha místech
docházelo také k uzavírání nelegálních
sòatkù bez úøedního potvrzení, co� v�ak
pøiná�elo dal�í komplikace pro �ivot dìtí
z tìchto svazkù. (O tom, jak slo�ité bylo
familiantský list získat a co kvùli tomu
�idé podstupovali, vypráví �ivì vzpomín-
ky �imona Welse U Bernatù, viz str. 8�9.) 

Translokaèní reskript, vydaný v té�e
dobì, urèoval, jakým zpùsobem má být
ve mìstech a obcích øe�eno sou�ití �idov-

ského obyvatelstva s køest�anským tam,
kde �idé pobývali i mimo uzavøené �i-
dovské ulice èi ètvrti. Pøíkaz vytvoøit
podklady a na jejich základì jednat puto-
val na podzim 1726 pøíslu�nou hierar-
chickou dráhou: od panovníka do Èeské
dvorské kanceláøe, pak na místodr�itel-
ství, krajské úøady a� k vrchnostenským

PLÁNY, KRESBY, VEDUTY
Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století

Jan Josef Fentzl: Kolorovaný prospekt Pièína na Pøíbramsku z roku 1727. Vpravo je vidìt ji� neexistující 
klá�terní kaple sv. Antonína. 

Výøez z plánu obce Pièín s lokací �idovského domu.
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úøadùm (na Moravì �el pøíkaz je�tì mimo
státní správu skrze konzistoø olomoucké-
ho biskupství, k dìkanùm a farnostem).
Zem�tí mìøièi dostali za úkol zachytit po-
dobu �idovského osídlení v rámci dané
lokality a správní, církevní nebo vrchno-
stenský úøad pak mìl v pøípadì zji�tìných
rozporù nalézt �optimální øe�ení�. Tím
bylo nejèastìji vystìhování �idù do bez-
peèné vzdálenost od kostela, nejlépe do
vyhrazené ulice èi vymezené èásti mìsta
(ghetta) a to nucenou smìnou domù nebo
výstavbou nových. �Jemnìj�í� cestu
pøedstavovaly pøíkazy zazdít inkrimino-
vaná okna smìrem ke kostelu èi námìstí
nebo pøemístit hlavní vchod, vystavìt se-
paraèní zdi oddìlující �idovské a køest�an-
ské ètvrti nebo je zvý�it, v nejhor�ím pøípa-
dì pak ne�ádoucí �idovské domy zbourat
a v bezpeèné vzdálenosti na okraji mìsta
vystavìt nové. Jen výjimeènì do�lo k za-
lo�ení zcela nového �idovského sídli�tì
na �zeleném drnu� (napø. Lo�tice, Police,
Ivanovice, �afov), pøípadnì k zakládání
nových �idovských kolonií. 

KNIHA
Publikace Krajina a urbanismus na ru-
kopisných plánech z 18. století. Translo-
kaèní plány �idovských obydlí v zemích
Koruny èeské v letech 1727�1728, ji�
pøipravil a vydal Národní archiv, obsa-
huje tematické studie, které ètenáøe uvá-
dìjí   do historického kontextu (�Exkurz
do sou�ití �idù s køest�anským obyvatel-

stvem v èeských zemích v �ir�ích sou-
vislostech�; �Vláda Karla VI. a jeho zá-
sahy do sou�ití �idovského a køest�an-
ského obyvatelstva�) a následnì podrob-
nì (ale pøehlednì) seznámí s okolnostmi
provádìní císaøského pøíkazu (�Písem-

nosti vzniklé z èinnosti státních úøadù
souvisejících se vznikem translokaèních
plánù�).

Pøi zkoumání dostupných archivních
dokumentù (registraturních knih místodr-
�itelství, korespondence mezi krajskými
úøady a místodr�itelstvím apod.) do�li au-
toøi k názoru, �e a� na nìkolik lokalit byl
translokaèní reskript neúèinný a nebyl

zdaleka realizován v plné míøe. Mimo
jiné kvùli nejasným formulacím v samot-
ném pøíkazu (krajské úøady nevìdìly,
v jak pøesné vzdálenosti od kostelù èi
køest�anských domù by vlastnì �idovské
domy smìly stát) èi kvùli slo�itému
a zdlouhavému procesu jednání o pod-
mínkách pøípadných zmìn (pøi naøízené

výmìnì domù se mìla dorovnávat cena
rùznì hodnotných nemovitostí aj.). Sám
Karel VI. v srpnu 1727 povìøil øe�ením
realizace transkriptu urèené komisaøe
s tím, �e ke ka�dé situaci a místu je nutné
pøistupovat individuálnì. V knize nalez-

neme pøíklady, jak se v kterých místech
k separaci �idovského a køest�anského oby-
vatelstva pøistupovalo a kde se opravdu
uskuteènila. Tøeba dodat, �e za necelých
dvacet let od vydání transkriptu Marie Te-
rezie vyhlásila vypovìzení �idovského
obyvatelstva z èeských zemí, tak�e vzdále-
nost �idovského sídli�tì tváøí v tváø daleko
masivnìj�í katastrofì ztratila na významu
(vypovìzení se uskuteènilo z Prahy
a Èech v letech 1745�1748). 

Pøi shroma�ïování plánù pátrali �. Ste-
inová a F. Paulus nejen v Národním archi-
vu, Zemském archivu v Opavì a Morav-
ském zemském archivu v Brnì, ale také
v dal�ích pamìt�ových institucích (mìst-
ských muzeích, �lechtických rodinných
archivech, církevních archivech), a proto
pøedpokládají, �e dosavadní èíslo 149
soubornì dochovaných translokaèních
plánù není definitivní a postupnì se s prù-
zkumem dal�ích archivních sbírek nalez-
nou dal�í. V�echny plány jsou v souèasné
dobì v dobrém stavu.

KRESBY A PLÁNY
Plány nevytváøeli jen zem�tí zemìmìøi-
èi. Práce na nich bylo hlavnì v roce
1727 tolik, �e jim museli vypomáhat
i dal�í lidé, spjatí pøedev�ím s vrchno-
stenskou a mìstskou samosprávou (geo-
metøi, místní stavitelé, na Moravì dìkani
a církevní úøedníci), ale také grafici nebo
malíøi. Více ne� polovina plánù je zcela
bez podpisu a právì ty jsou èasto dílem

neprofesionálních kreslièù. Pùvodní zá-
mìr jednodu�e popsat situaci a domy �i-
dovských obyvatel byl v prùbìhu akce
v øadì míst doplnìn o plánografické
a kartografické zobrazení (tedy o plány
a mapy), pùdorysné èi grafické zakreslení

Újezd u Èerné Hory, Blansko, kolorovaná kresba,
1727, autor neznámý. �idovský dùm je znaèen èernì.

C. Dittman: Rukopisnì kolorovaný plán Panenského Týnce na Slánsku z roku 1727. �idovský dùm se nachází vpravo od kostela (je oznaèen písmenem I).
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místní situace, které obvykle poskytlo vý-
sti�nìj�í a názorný obraz místních podmí-
nek a v mnoha ohledech pøesáhlo samotné
téma separace. Na plánech se neobjevují
pouze �idovské objekty (synagogy, domy,
høbitovy, mikve, flusárny, vinopalny)
a kostely èi kaple, ale i øada dal�ích sta-
vebních i architektonických prvkù (moro-
vé sloupy, hradby, zámky, hospodáøské
budovy) i prvky krajinné kompozice (zá-
mecké zahrady, vinohrady, pole). V nì-
kterých mìstech vyu�ili pøíle�itosti a ne-
chali zhotovit i nároèný plán nebo spí�e
vedutu celého mìsteèka, které dnes po-
skytují mno�ství dùle�itých (a datova-
ných) detailù pro místní historiky. Jak pí�í
autoøi, �plány tak dodnes zprostøedková-
vají obraz kulturní krajiny a zvlá�tì urba-
nismu v 18. století�. 

Autoøi plánù pracova-
li s olùvkem, tuhou, in-
koustem èi tu�í, ale také
s akvarelovými barva-
mi. Zatímco nìkteøí ne-
profesionální kreslièi vy-
tvoøili jen jednoduché
a schematické náèrty pù-
dorysù èi jednoduché
kresby s vyznaèením sle-
dovaných míst a spojni-
cemi mezi nimi, jiní, ze-
jména profesionální
zemìmìøièi (geometøi èi
stavitelé, mnozí z nich
svá díla také signovali)
vykreslovali (v øadì pøí-
padù i kolorovali) jed-
notlivé budovy, parky
i okolní krajinu s plodi-
nami, øekami a rybníky.
Nìkde se objevují i zví-
øata, èi dokonce lidské
postavy. Jako skuteèný
krajinný obraz vypadá kolorované vyob-
razení obce Budòan kreslené z hradu
Karl�tejna, na nìm� autor (malíø Jan Josef
Dietzler) zachytil nejen budovy, ale zales-
nìné a� za horizont se táhnoucí kopce;
souèasnì s plány vznikla øada vedut (Lip-
ník nad Beèvou, Moravský Krumlov, Ho-
le�ov ad.), k nìkterým lokacím vzniklo
více dokumentù (Pøerov). K nejcennìj�ím
translokaèním plánùm �idovských ètvrtí
patøí nepochybnì ty od zku�eného geo-
metra a kreslíøe Mathiase Godefrieda
Schmidta ze Znojma, který s neobyèej-
nou pøesností zachytil �idovské ètvrti

v mìsteèkách Miroslavi, Polici u Jemnice
nebo �afovì. K nejzajímavìj�ím plánùm
�idovských ètvrtí v Èechách patøí kresby
domù a synagog v �idovských ulicích
v Roudnici nad Labem nebo Beèovì nad
Teplou. 

Kromì mno�ství pozoruhodných detai-
lù zaujme pozorovatele na nìkterých plá-
nech hlavnì kombinace pùdorysného zo-
brazení s perspektivou nebo axonometrií,
dvojrozmìrného zobrazení s trojrozmìr-
ným. Jednotlivé domy a stavby jsou za-
chyceny z pohledu chodce putujícího
mìstem èi obcí a podle toho se také rùznì
�otáèejí�, nìkteré budovy jako by stály
støechami dolù, stromy rostly koøeny
vzhùru� Toto vidìní nám pøipomene
dìtské kresby, ale i nìkterá díla moderní-
ho umìní: jako by se mezi zemìmìøièi

vyskytoval Marc Chagall nebo tøeba Paul
Klee. Jinde si autoøi pomohli s ptaèí per-
spektivou, pohledem z vysoko polo�ené-
ho místa vì�e, zvonice nebo kopce. 

Na nìkterých plánech jsou �idovské
domy oznaèeny nejen písmeny èi èíslice-
mi, ale také barevnì, tedy, vìt�inou �lutì
nebo èernì. Ale napøíklad na krásném
plánu Lo�tic jsou �idovská obydlí vyzna-
èena modøe. Lo�tický plánek byl nalezen
ve Vlastivìdném muzeu v �umperku
a autoøi k nìmu pøidávají pozoruhodný
pøíbìh: v mìsteèku stála pøímo naproti
kostelu svatého Prokopa øada �idovských

domù, a tak vrchnost mìsta (unièovský
magistrát) navrhla øe�ení. Nikoli, jak by
se dalo èekat, pøestìhovat �idovské ná-
jemce, ale dotázala se na gubernium, zda
by nebylo mo�né pøestìhovat kostel. Po
odvá�ném návrhu dorazil na inspekci mo-
helnický dìkan, jen� vrchnost vykázal do
patøièných mezí a naøídil, aby se �idé od-
stìhovali a vymìnili si domy s køest�any.
A tak se také stalo.

Graficky nápaditou 450stránkovou pub-
likaci formátu 23 cm x 28 cm vyti�tìnou na
køídovém papíøe, v ní� jsou k vidìní zpra-
cované plány s vysvìtlivkami (výøezy s ur-
èením �idovských domù a ilustrací tých�
míst na nejstar�ích plánech stabilního ka-
tastru z první poloviny 19. století a na sou-
èasných leteckých snímcích), lze zakoupit
v e-shopu Národního archivu za 750 Kè.

VÝSTAVAA WEBOVÁ 
APLIKACE

Výstava v sále Národní-
ho archivu v Praze na
Chodovci byla z dobøe
známých dùvodù v øíjnu
pøedèasnì ukonèena.
Nicménì zájemci si mo-
hou èást materiálu vy-
pùjèit a uspoøádat výsta-
vu, zajímavou pro
pochopení dùsledkù
translokaèního reskrip-
tu, místní �idovské his-
torie, urbanistického
vývoje zobrazených
mìsteèek a obcí i èistì
jako zajímavý doklad
mo�ností rùzného vý-
tvarného zobrazení lid-
ských sídel pøed tøemi
stoletími. Jedná se o pa-
nely s vysvìtlujícími
texty, mapou probáda-
ných míst a øadou zvìt-
�ených fotokopií nejza-

jímavìj�ích plánù (kontakt pro zapùjèení
je sarka.steinova@nacr.cz). 

A asi nejlep�í zpráva na konec: V�echny
plány byly po restaurátorském prùzkumu
zdigitalizovány a díky spolupráci Národní-
ho archivu a Výzkumného ústavu geode-
tického, topografického a kartografického,
v.v.i., vznikla zdarma dostupná webová
aplikace. Na adrese http://www.vugtk.cz/
plany/cs si tak ka�dý mù�e pøeèíst krátkou
historii vzniku plánù, prohlédnout si je
a dle libosti zvìt�ovat detaily. Aplikace je
prùbì�nì doplòována.                  

ALICE MARXOVÁ

PLÁNY, KRESBY, VEDUTY

Jan Kry�tof Meyer: Kolorovaný plán Beèova nad Teplou na Loketsku z roku 1727 (výøez). 
�idovská ètvrt�se synagogou a postavami �idù je vpravo.
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Osoby: Mr. Eckhart, historik, znalec støe-
dovìku; Mr. Alzheimer, bývalý profesor na
gymnáziu; èí�ník. Odehrává se v kavárnì.

* * *

A: Mistøe, pøíteli, ehm, ehm, ne a ne si
vzpomenout. Advent, �e? Býval jsem do-
brý latináø, zpíval jsem také ve sboru, uèil
se matematiku a fyziku, ale teï abych po-
malu poèítal na prstech. Minulý týden jsem
tady zapomnìl klobouk. 

E: Ale ten se na�tìstí na�el. Netrapme se
malièkostmi, jsme jen velké dìti. 

A: Mluvíte jako kniha, Mist-
øe. Abych nezapomnìl, jak to
vypadá s Va�í cestou do Víd-
nì. Pojedete na kongres? 

E: Ano, rád bych. Fragestel-
lung, hlavní téma je nároèné,
ale zajímavé. Mystika raného
støedovìku. Flandry, Horní
Porýní a také Èechy.

A: Porýní, Porýní, míval
jsem tam nìjaké pøíbuzné.
Ale to u� je dávno, je�tì
pøed válkou. Na�tìstí vèas
odjeli do Ameriky. 

E: Pøíteli, podívám se na to,
v archivech le�í poklady. Ani
ta mystika v Èechách není
je�tì øádnì zpracována.

A: Tomu by èlovìk nevìøil, po tolika le-
tech. Ehm, ehm� 

E: Víte, v Èechách jsem býval generálním
vikáøem, uvádí se rok 1307. 

A: �e jste se o tom nikdy nezmínil? 

E: Abych Vám øekl pravdu, na�el jsem
dokumenty teprve nedávno v archivu
a nechávám si to zatím pro sebe. Ve
Vídni to bude ale bomba! Mr. Eckhart
vikáøem, a dokonce generálním! Pozvá-
ní na kongres nosím v náprsní kapse, na
srdci jako relikvii. Tak to bývalo ve støe-
dovìku zvykem. (Hluk kavárny zesílí.)

A: Lidé se sem jen hrnou. Je�tì �e máme
místo u okna. Pøipadám si tady dnes jako
na hlavním nádra�í. 

E: Byl bych nerad, abychom na sebe muse-
li køièet. 

A: Z fyzikálního a statistického hlediska je
kavárna zajímavý problém, pøipomínám.
Veøejný prostor funguje jako prùtokový

ohøívaè vody. Tak nìjak to funguje. Nìkteøí
ani nedopijí kafe a u� bì�í� 

E: U Demela ve Vídni je nìco takového ne-
mo�né. Tam se je�tì celebruje jako za sta-
rých èasù, je tam ticho a klid jako v kostele.
Ale i tam se vìci u� mìní k hor�ímu. Tu-
risté berou kavárny útokem.

A: Máte svatou pravdu. U Hawelky se
nedá vydr�et, stoleèek vedle stoleèku, èí�-
ník se sotva protáhne. Také prùtokový ohøí-
vaè. A nad Centralem jsem u� zlomil hùl
docela. Pøedstavte si, tam se stojí fronta
a èeká se, a� na vás pøijde øada.

E: Pøijde øada� Myslíte Café Central nebo
Zentral Friedhof, ústøední høbitov? 

A: Myslím Friedhof, ale øíkám radìji Café.
Koneènì tam i tam, vyjde to nastejno. Bav-
me se radìji o poèasí, anebo o klimatu,
o tom se teï hodnì mluví. 

E: Zaslechl jsem �patné zprávy, tají prý le-
dovce, ale noviny v�dycky pøehánìjí. Snad
není situace tak vá�ná. Jsme velké dìti, jen
zlobíme a høe�íme.

A: Zimní kabát jsem je�tì ani nevytáhl ze
skøínì a máme u�, ehm, ehm polovinu,
ehm, pomozte mi� 

E: Adventu, �e? Jsme dìtí bo�í, zlobíme. 

A: Jsme dìti doby, hloupé a rozpustilé a pi-
tomé. Jako profesor mám s velkými dìtmi
své zku�enosti. 

E: Chybí nám láska.

A: Sly�ím dobøe, láska? Zlobíme, høe�íme,
s tím rozhodnì souhlasím, ale u� dávno ne-

jsme dìti bo�í. Jsme dìti globalizace a le-
dovce tají. Se stvoøením si nevíme rady, jako
dìti jsme se moc nevyvedli. (Hluk zesílí.)

E: Mluvíme zde o dùle�itých vìcech, ale
koho to dnes zajímá. Jen se podívejte kolem.
Láska se vylévá z Ducha a sná�í se na zem
jako pápìøí, ani ji necítíme, ni si jí nev�ímá-
me, ale ona jest. Nìkdy si øíkám, �e by bylo
lep�í ve Vídni mlèet. V mlèení je hloubka,
mystika, poslední zbytek lásky. 
A: Mluvíte èasto jako kniha, ká�ete. O lásce se
toèí filmy. Èetl jsem nedávno takovou statisti-
ku. Ka�dý den se natoèí ve svìtì jeden film
o lásce. Aje snad víc lásky na svìtì? Nevím� 
E: Nemíchejte, prosím, jablka a hru�ky do-
hromady. Nìco jsem vám je�tì chtìl øíci, ale

ehm, ehm� Ta pravá láska se
vylévá z Ducha. 
A: Láska sbli�uje, ale také roz-
dìluje, kdy� láska skonèí. Jako
matematik dávám pøednost zá-
konùm, které platí stále. Záko-
ny srdce bohu�el platí jen na
urèitou dobu. Také jsem
v mládí psával básnièky. 
E: Musíme vìøit a dr�et pùst
a dívat se vý�. Ve støedovìku se
lidé také obávali konce svìta. 
A: Nejsem si zcela jist, zda nás
Bùh je�tì miluje a zda my mi-
lujeme jeho. Ledovce tají a po-
lárníci v Antarktidì chodí
v trièku, taková je situace. 
E: Musíme doufat, v nadìji
je spása. 

A: Ehm, ehm, uèil jsem matematiku a fyziku
a takové slibování jsem si nemohl dovolit. 
E: Milost se na nás sná�í.
A: Sná�í se, øíkáte, �e sná�í� Kdyby ales-
poò zapr�elo, kdyby zaèalo snì�it. Budou
Vánoce. Kdyby zasnì�ilo. Takové po�e-
hnání by nás potì�ilo. Dìti by mìly radost,
malé i velké, dìti Zemì. 
E: Ve støedovìku bývala snìhu spousta, nì-
kdy snì�ilo bez ustání. Zapadly domy, cha-
trèe, klá�tery, archivy� 
A: Archivy? 

E: Ano, archivy, nìco jsem chtìl øíci, ztratil
jsem nit� 

A: Mistøe, aby to nebyl alzheimer, Mistøe
Eckharte. Zapomínáme u� v�ichni. Hledá-
me slova, nìkdy jen slovíèka. 

E: Astaèilo by jen Slovo a byli bychom uzdra-
veni. Na co v�echno jsme jen zapomnìli!             

(pokraèování na str. 24)

Josef Kroutvor
Mr. ECKHART A Mr. ALZHEIMER

Kresba Jan �afránek.
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Nízký domek rabína stále stojí v té úzké
ulièce za námìstím. Od jeho dveøí projde-
te ulicí Pod Vy�ehradem podél kamenné
zídky a ocitnete se u bílé synagogy. Mìs-

tys Golèùv Jeníkov je branou do Vysoèi-
ny a souèasnì se stal i vstupem do �ivota
Gertrude Thiebergerové (1898�1977), po-
zdìji provdané Urzidilové, básníøky a pub-
licistky, která se zde v rodinì vá�eného ra-
bína dr. Karla Thiebergera narodila. 

Otec miloval svou komunitu
Její otec pùsobil v Jeníkovì dvanáct let.
Za tu dobu se stal výraznou místní posta-
vou. Vzdìlancem, který pøesahoval pro-
vinèní pomìry a výraznì formoval své
potomky. Gertrude byla tøetí v poøadí (po-
zdìji se je�tì narodil ètvrtý ze sourozen-
cù) a v Jeníkovì �ila pouze dva roky �
v letech 1898�1900, ne� se celá rodina
pøestìhovala do Prahy. Pøesto Jeníkov po-
va�ovala za dùle�ité místo pro svùj �ivot
a nedlouho pøed smrtí napsala v New
Yorku své vyznání rodi�ti �Pozdrav Gol-
èovu Jeníkovu�, ve kterém uvedla: �Sna-
�ila jsem se svému rodi�ti skrze svùj �ivot
a své texty nepøinést hanbu.� A dodala:
�Mùj otec miloval svou komunitu v Jení-
kovì a mìl tam, jak vy�lo pozdìji najevo
z mnoha zpráv, velké sympatie. Jeho jení-
kovská pøátelství dalece pøesáhla léta jeho
tamìj�í èinnosti. Golèùv Jeníkov byl do-
movem prominentních rodin uvnitø indu-
striálního a intelektuálního okruhu Èech.
Jmenovala bych �lechtickou rodinu von
Kahlerù, která z Jeníkova pocházela. Její

synové a vnouèata byli osobnostmi vyso-
ké dùstojnosti. Mùj o mnoho let star�í
bratr Friedrich Thieberger, na kterého
byla rodina hrdá (zemøel pøed svými se-
dmdesátými narozeninami v Jeruzalémì),
velmi respektovaný nábo�enský filosof
a pøítel Martina Bubera, stejnì jako Maxe
Broda, Huga Bergmanna a Felixe Welts-
che, byl pøi pøestìhování do Prahy u�
dvanáctiletý gymnazista. Také moje star�í
sestra Nelly, která duchovní atmosféøe
domu na�ich rodièù zùstala vìrná, mohla
téma Golèùv Jeníkov øádnì obohatit. Mùj
duchovní a osobní vývoj je zakoøenìn
v Praze. Moji prozíraví rodièe kladli vel-
ký dùraz na dùkladné vzdìlání. V Praze
jsem si vychutnávala kontakt se zástupci
tvùrcù tzv. pra�ského kruhu. Na �umavì,
domovské krajinì Adalberta Stiftera,
vznikly ve tøicátých letech mé první bás-
nì. V Praze jsem se setkala s ji� slavným
autorem Johannesem Urzidilem...�

Truda 
Pí�e se rok 1918. Gertrude bude v létì dva-
cet let. Absolvovala pra�skou nìmeckou
dívèí mì�t�anskou �kolu a dívèí lyceum (se

v�emi �taneèními zábavami, pìveckými
veèery a divadelními pøedstaveními, které
k tomu patøily�), mìla pøeru�ené studium
na pra�ské nìmecké univerzitì, bìhem vá-
leèných let se anga�ovala v Klubu �idov-
ských �en a dívek a pro východo�idovské
uprchlíky. Pøátelila se se sestrami Maxe

Broda a Franze Werfela. Modrooká, plno�-
tíhlá, s dlouhými prsty, vysokým èelem, na
mikádo støi�enými hnìdými vlasy a hravì
pøizvednutým nosíkem. 

Johannes
O dva roky star�í Johannes Urzidil, mu�
uhranèivého pohledu, výrazného oboèí
a hustých vlasù, je v té chvíli je�tì v podru-
èí vojenské slu�by, slou�í v zásobovacích
skladech v Praze-Hole�ovicích. Dokonèuje
studia na pra�ské nìmecké universitì (ger-
manistika, slavistika a dìjiny umìní). Redi-
guje brnìnský expresionistický èasopis Der
Mensch, pøekládá ver�e Otokara Bøeziny,
pravidelnì dochází do Arca do spoleènosti
star�ích autorù jako Kafka, Werfel, Baum,
Kisch. Budoucí spisovatel se pøátelsky stý-
ká také s èeskými malíøi (Hofman, Krem-
lièka, �pála, Èapek) a v berlínském Die Ak-
tion právì publikuje recenzi o výstavì
Tvrdo�íjných Junge tschechische Kunst.
Osobnì se seznamuje s malíøem Janem Zr-
zavým, co� bude poèátek celo�ivotního
pøátelství. Pøipravuje k vydání svoji první
básnickou sbírku a zaèíná pracovat jako
pøekladatel na tehdej�ím Úøadu zmocnìnce
Nìmecké øí�e v Praze. 

Kavárna Arco
14. èervna 1918. Mezi kavárenskými
mramorovými stolky seznamuje Gertrude

s Johannesem (obleèen v civilu) jejich
spoleèný pøítel Walther Fürth. Opodál se
této scénì mírnì usmívá kávu rozná�ející
vrchní Poschta, Urzidilùv dobrý známý.
Na sklonku �ivota si Gertrude vybavova-
la: �Ten Walther Fürth byl pozoruhodný
mu�, velmi inteligentní, velmi bystrý,

GERTRUDE URZIDILOVÁ
O �ivotì a osudu mezi Golèovým Jeníkovem a New Yorkem

Golèùv Jeníkov pøed 2. svìtovou válkou. Foto archiv.

G. Urzidilová-Thierbergerová, foto z pasu.



velmi vzdìlaný, ale nehodil se k nièemu.
Byl tak líný a psal jen zaèátky románù,
pouze první vìtu, na co� potøebujete vel-
ké nadání. Pozdìji øekl Urzidilovi: ,Pøed-
stavil jsem vás zámìrnì, proto�e jste si
velmi podobní.� A mìl pravdu. Tak�e za
ètyøi roky jsme se vzali.� 

A aby tìch osudových chvil nebylo
málo � o nìkolik dní
pozdìji, 21. èervna
1918, umírá po krátké
nemoci Gertrudin otec
Dr. Karl Thieberger. 

Zvìt�ování 
pøíbuzných
Jiným jejich spoleè-
ným pøítelem byl o tøi-
náct let star�í Franz
Kafka. Trudina rodina �ije v pra�ské Kap-
rovì ulici, co� není od Kafkova bydli�tì
vùbec daleko. Kafka poznává nejprve její
sestru Nelly, následnì Trudu, a nakonec

i jejich bratra Friedricha, který Kafku
v onom roce 1918 zaène uèit hebrejsky.
Na jedné z prvních hodin se mezi nimi
rozvinul rozhovor, kterého byla Gertrude
pøítomna a zaznamenala jej.

Kafka polo�il Friedrichovi �zásadní�
otázku: �Co to máte na krku?�

Thieberger udivenì: �No pøeci fotoapa-
rát.� 

Kafka: �Koho fotíte?� 
Thieberger: �Své pøíbuzné, svoji sestru,

tetu a tak dále.�
Kafka: �Ano a co to máte tady... u dru-

hé ruky?� 
Thieberger: �Zvìt�ovací zaøízení.�

Kafka: �Nu�e, vy fotografujete va�i
tetu, va�eho bratrance a va�e sestry a vy
je i zvìt�ujete?�

Kniha plná much
Truda pozdìji také vzpomínala na Kafkùv
udivený výraz, nádech melancholie a záøi-
vì vìdoucí úsmìv. �Celkovì pùsobil do-

jmem rozpaèitého èlo-
vìka,� pøipomínala,
�nepatøil toti� k onomu
druhu domý�livých lidí,
kteøí mají v�dy po ruce
odpovìï. Jen s pozdra-
vem na ulici v�dy po-
spí�il, aby byl první,
v tom ho nikdo nepøed-
stihl.� Do knihy Rozjí-
mání jí Kafka vepsal vì-

nování: �Se srdeènými pozdravy a jednou
radou: tato kniha se je�tì neøídí úslovím ,do
zavøených úst moucha nevletí� (závìr
z Carmen od Mériméa). Proto je plná
much. Nejlépe je míti ji stále zavøenou.� 

Svatba
Nedìle 4. dubna 1922. Johannes Urzidil
uzavírá na Staromìstské radnici v Praze
sòatek s lyrièkou Gertrude Thiebergero-
vou. Za svìdky na svatbì jim jdou malíø
Jan Zrzavý a legaèní sekretáø nìmeckého
vyslanectví Heinrich Stephany. Zrzavý
vìnuje novoman�elùm obraz Hoøe (�Pur-
purová maska obrazu pøipomíná staré go-
tické mistry,� pí�e Urzidil). Man�elé se
nastìhují do bytu v ulici Prvního pluku
v Karlínì a na konci dubna podniknou
svatební cestu po Goethových stopách do
Výmaru a v létì do Itálie (Benátky, Pado-
va, Ferrara, Bologna, Florencie a Verona). 

V reálném �ivotì to vypadá trochu slo-
�itìji. Gertrudin bratr Friedrich a matka
se svatbou s katolíkem nesouhlasili a pøe-
ru�ili s man�eli Urzidilovými na dlouhá
léta ve�keré kontakty. Gertrude k tomu
v závìru �ivota podotkla: �Moje rodina
mìla mého mu�e velmi ráda, ale nelíbilo
se jim, �e jsem se za nìj provdala, proto�e
jsem byla dcera rabína z ortodoxní rodiny
a mùj mu� byl polovièní �id. Jeho matka
byla �idovka, ale jeho otec byl katolík.
A kdy� jeho matka zemøela, kdy� mìl
mezi ètyømi a pìti lety, byl vychováván
katolickým otcem a o judaismu toho moc
nevìdìl. Ale pozdìji, kdy� se propojil se
mnou a mou rodinou, tak se o judaismu
hodnì dozvìdìl a v�dy ho to velmi zají-
malo.� Vztahy obì rodiny znovunavázaly
a� po ètrnácti letech, na konci tøicátých
let, kdy Gertrude náhodou potkala na

hlavním nádra�í ve frontì na lístky svoji
matku. �Svìt kolem nás se rozpadal, ale
my jsme znovu vybudovali na�e spole-
èenství,� napsala po letech básníøka. 

Støeda, krásné ráno, v poledne dé�t�
Støeda 11. èervna 1924. V Praze se koná
pohøeb Dr. Franze Kafky. Mezi nejbli��í-
mi pøáteli se ho úèastní také man�elé Ur-
zidilovi. Gertrude jedné americké stu-
dentce v roce 1976 øekne: �Stála jsem
tehdy ve skupinì truchlících pøátel a do-
dnes v sobì nosím hlubokou bolest, kte-
rou jsem pøi tom pohøbu cítila.� 

Johannes pohøeb popsal podrobnìji:
��el jsem ve smuteèním prùvodu, který
provázel Kafkovu rakev od obøadní sínì
k otevøenému hrobu, za rodièi a bledou
dru�kou, kterou podpíral Max Brod. (�)
Hodili jsme do hrobu hrst hlíny. Pøesnì si
na ni vzpomínám. Byl to svìtlý hrudkovi-
tý jíl s úlomky kamínkù, který se zadunì-
ním dopadl na rakev. Potom se smuteèní
shromá�dìní roze�lo. �el jsem mezi hro-
by se svou �enou, která znala Kafku u� od
dìtství, a s básníkem Rudolfem Fuchsem.
Nikdo z nás nepromluvil. Koneènì zaèalo
ze zata�eného nebe pr�et.� 

Èapek a Kafka
Gertrude v té dobì osobnì poznává spiso-
vatele Karla Èapka. V rozhovoru v sedm-

desátých letech si vybavila jedno jejich
setkání: �Bylo to na nìjakém veèírku,
myslím, �e v jeho domì. Ne, nebylo to
v jeho domì, bylo to v domì èeské spiso-
vatelky Anny Marie Tilschové. A já mu
povídám: ,Pane Èapku, èetla jsem va�i
bájeènou povídku.� Byla to povídka
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G. Urzidilová krátce po svatbì. Foto archiv.

J. Urzidil v mladých letech. Foto archiv.

Gertrudin bratr Friedrich Thieberger. Foto archiv.
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o mu�i, který sedí u snídanì u sebe doma,
a najednou padnou výstøely. Nezraní ho,
ale stejnì se velmi vydìsí. Tá�e se: �Kdo
by na mì mohl støílet? Kdo by na mì
chtìl støílet?� A jde na policii, policista ho
vyslýchá a ptá se: ,Kdo je va�ím nepøíte-
lem? Nìkdo pøeci musí být vá� nepøítel.�

A ten mu� odpoví: ,Nevím o �ádném ne-
pøíteli, ale budu nad tím pøemý�let a pøi-
jdu zase zítra a øeknu vám to.� A jde domù
a pøemý�lí nad tím a øíká si: ,Proboha, ten
krejèí, kterému jsem nedal znovu práci,
proto�e jsem sly�el, �e má tuberkulózu,
mo�ná je na mì na�tvaný.� A najednou
mu tolik lidí pøichází na mysl. A vy si pøi
ètení uvìdomujete, jak je èlovìk plný
viny. A já jsem Èapkovi tehdy øekla:
,Víte, koho mi tou povídkou pøipomíná-
te? Franze Kafku, který si v�dy myslel, �e
lidé jsou provinilci, viz tøeba jeho Pro-
ces.� Èapek se na mì tehdy velice udive-
nì podíval.�

Kanárek v kleci Èech 
V roce 1933 pøichází Johannes Urzidil
o dobrou práci na nìmeckém velvyslane-
ctví � kvùli jeho �idovskému pùvodu ho
nové, Hitlerovo Nìmecko ráznì odmítlo.
�ikana a pronásledování tím v�ak nekon-
èí. Z Prahy narychlo mizí øada Urzidilo-
vých pøátel. Zpeèetìním ji� tak trvající
deprese je zasnì�ené ráno 15. bøezna
1939. Wehrmacht v ulicích Prahy. Na �i-

dovský pár v okupovaných Èechách od té
chvíle èíhá na ka�dém kroku nebezpeèí.
Staèí jedno udání, jedno hlá�ení, jedna
zpráva náhodného �picla. Strach a sklíèe-
nost ovládají decimovanou spoleènost.
�Nebot�strach, i ve svých nejti��ích proje-
vech,� pí�e v jedné své pozdìj�í povídce
Urzidil, �je nábìhem k �ílenství.� Johan-
nes se v tìch dnech stane svìdkem prv-
ního zatèení gestapem svého pøítele, spi-
sovatele Alfreda Fuchse. Je tøeba být
nanejvý� obezøetný. Neukazovat se pøíli�
na domácí adrese ani na hlavních ulicích,
pohybovat se spí� v pøí�eøí, po bytech
známých, na høbitovech. A urychlenì hle-
dat cestu ven. K opatøení fale�ného vý-
jezdního povolení pomohou nìmeètí pøá-
telé z diplomatických kruhù, pøedev�ím
bývalý nìmecký vyslanec v Praze Walter
Koch, který má známosti u protektorát-
ních úøadù. Musí probìhnout i oficiální
odhad majetku. Urzidilovi skryjí svoji
sbírku obrazù, kreseb, plastiky, knihy,
truhlu s nádobím i dal�ích
cenností u hospodynì Marie
Hru�kové a u rodiny Matou�ù,
kde zázraènì pøeèkají válku
a vìt�í èást se postupnì k ma-
jitelùm vrátí. Pouze Gertrudin
kanárek se za oceán nepodívá
a zùstane v Praze. 

Nad ránem
Noc z 30. èervna na 1. èer-
vence 1939. Vlak sebou trhne
a vyjí�dí z pra�ského hlavní-
ho nádra�í. Man�elé Urzidi-
lovi v nìm prchají pøed nacis-
ty. Se dvìma nenápadnými
kufry. A padìlaným výjezd-
ním povolením. V kufru veze
Urzidil nìkolik knih: Kafko-
vo Rozjímání s vìnováním
Trudì, Homéra, Stiftera a nì-
kolik rukopisù. �Mùj man�el byl velmi
rozru�ený,� vzpomínala pozdìji na tyto
chvíle Gertrude, �proto�e do vlaku pøi�lo
gestapo a provìøovalo cestující. Man�el
byl rozechvìn a to bylo na�e �tìstí, proto-
�e z rozru�ení podal gestapu svùj pas
a potom mùj a øekl: ,Toto je pas mého
man�ela.� A gestapáci se zaèali smát
a opakovali: ,Pas mého man�ela.� A vzali
si je, potvrdili razítkem s orlicí a háko-
vým køí�em a my byli venku.� Ve Vele�í-
nì opou�tìjí brzy ráno Protektorát Èechy

a Morava. U� se domù nikdy nebudou
moci vrátit. Smìøují do Terstu. Poté do
Londýna. Nakonec do New Yorku. 

New York s Hollarem a McCarthym
Uplynou léta. Skoro celé pùlstoletí. Z Kaf-
ky se postupnì stává svìtový autor, jak
tenkrát v Praze v roce 1924 Urzidil pøed-
povìdìl. Man�elé Urzidilovi se ze zaèátku,
neznalí anglického jazyka, tvrdì protlou-
kají existencí. Bydlí v newyorském Rich-
mond Hillu, v �estipatrovém èin�ovním
cihlovém domì, nedaleko Forest Parku.
V bytì jim na stìnách visí dvì rytiny Vác-
lava Hollara a velká mapa Prahy. Gertrude
hlídá sousedùm dìti, Johannes jeden èas
vyrábí doma v kuchyni ko�ená pouzdra,
krabièky na cigarety, psací podlo�ky a po-
známkové bloky, jejich� prodej mu umo�-
òuje ve zbytku mìsíce psát. Gertrude je
jeho editorkou a první kritièkou: �V�e mi
èetl. Byla jsem dobrým korektorem, mlu-
vili jsme spolu o textu atd. Trávila jsem
s ním svùj ve�kerý volný èas, proto�e on
byl hodnì doma.�

Po válce se do Èeskoslovenska, kde se
k moci dostávají komunisté, man�elé Urzi-

dilovi vrátit nechtìjí. Získají americké ob-
èanství. Urzidil zakotví v rozhlasové stani-
ci Hlas Ameriky. Odtamtud ho, imigranta
ze zemì, která je nyní souèástí sovìtského
impéria, v roce 1953 propustí v rámci hle-
dání skuteèných i domnìlých komunistic-
kých agentù, kampanì symbolizované ne-
chvalnì známým senátorem Josephem
McCarthym. Pozdìji zaène pro Hlas Ame-
riky pracovat znovu � ale jen coby autor na
volné noze.                        MILO� DOLE�AL

(dokonèení v pøí�tím èísle)

GERTRUDE URZIDILOVÁ

Pas J. U. s razítkem z pøejezdu hranic 1. 7. 1939.

Man�elé Urzidilovi v USA. Foto archiv.
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Pozornost vìnovaná z polské strany èes-
ky psané literatuøe je dlouhodobá a kva-
lifikovaná. Pol�tí bohemisté a pøeklada-
telé zprostøedkovali polským ètenáøùm
vìt�inu toho podstatného, co se v èeské
literatuøe v minulém století objevilo,
a pokraèují v tom s nemen�ím nasaze-
ním i ve století jednadvacátém. Mezi
nejznámìj�í patøí vloni zesnulý pøekla-
datel Ladislava Klímy a Jaroslava Ha�-
ka Jacek Baluch; polský ambasador
v Praze v letech 1990�1995, básník
a bohemista Leszek Engelking, který
má na svém kontì víc ne� dvì desítky
pøelo�ených knih; Andr-
zej Babuchowski, který
se mimo jiné vìnoval
dílu Bohuslava Reynka;
nebo pøekladatel Vác-
lava Havla a Josefa
�kvoreckého Andrzej
Jagodziñski. Pak jsou tu
pol�tí autoøi, napøíklad
Mariusz Szczygie³ nebo
Micha³ Zab³ocki, kteøí
pí�í s vìt�í èi men�í
mírou sympatie knihy
o souèasných Èechách
a Èe�ích a mají s nimi
úspìch doma i v zahra-
nièí, Èesko nevyjímaje (Szczygie³ùv
Gottland, osobitý pohled na èeskou his-
torii 20. století a její protagonisty, byl
pøelo�en u� do patnácti jazykù).

ZKU�ENOST A LITERATURA
Aleksander Kaczorowski (1969), polský
novináø, esejista a pøekladatel, se pová-
leènou èeskou literaturou i Èeskem za-
bývá také dlouhodobì. Je autorem bio-
grafií Václava Havla a Bohumila
Hrabala, jako pøekladatel má na kontì
mimo jiné právì Hrabala a �kvoreckého
nebo také Deník Helgy Ho�kové. O Èe-
chách, pøesnìji øeèeno o Praze, napsal
v roce 2001 knihu krátkých esejù Praski
elementarz (Pra�ský slabikáø), která
�fascinujícím zpùsobem spojuje �ánr li-
terárního eseje s historií a místopisem�.
Jedna z jeho posledních prací Ota Pa-
vel. Pod powierzchni¹ (2018) vychází
nyní pod názvem Ota Pavel. Pod povr-
chem v nakladatelství Host v èeském
pøekladu.

Kaczorowski má v pohledu na sou-
èasnou èeskou skuteènost celkem jasno.

�Èe�i nejsou liberální, spojuje je láska
k pivu a jejich �ivotním gestem je prù-
mìrnost,� prohlásil nedávno v rozhovo-
ru pro list Gazeta Wyborcza. �Spoleè-
nost, která nebyla s to bojovat za svùj
stát, se nakonec zmìnila v pospolitost
konzumentù, které spojuje láska k pivu.
Je to dobøe vidìt v próze Oty Pavla, kte-
rý jako zralý èlovìk dospìl k názoru, �e
na nìm nic nezále�í, a tedy musí pro�ít
svùj �ivot co nejlépe, uzavøen v sou-
kromí a u psaní kní�ek,� øíká na jiném
místì. �Nesná�ím Èechy. Dlouhodobì
mì stra�nì rozèilují. Je to zemì zajíma-

vé kultury, zvlá�tì ve
20. století, ale ti lidé?�
Tyto a dal�í kritické po-
známky na adresu oby-
vatel èeské kotliny for-
muloval autor, který má
k Èesku skuteèný vztah,
prokázaný, jak vý�e do-
lo�eno, øadou knih,
studií a pøekladù. Jako
by se znovu a znovu pøe-
svìdèoval, jak zajímavá
literatura, která nìjakým
záhadným zpùsobem
z této materie vznikla,
neodpovídá zku�enosti,

kterou ètenáø, pokud se s ní reálnì setká,
chtì nechtì poøídí. Do jisté míry to fun-
guje jako alkohol; na jedné stranì po-
skytuje opojení a skvìlé zá�itky, násle-
dující kocovina pak ale umocòuje
v�echnu ponurost a bídu tohoto svìta. 

SKUTEÈNOST A LITERATURA
Kniha Pod povrchem je v tomto ohledu
zdr�enlivá, ale i v ní se odehrává ze-
jména ohledávání skuteènosti, ve které
se Ota Pavel pohybuje a ze které pro
nìho není úniku. Dvì sbírky autobio-
grafických povídek, Jak jsem potkal
ryby a zejména Smrt krásných srncù,
neváhá Kaczorowski oznaèit jako �ar-
cidílo� a to nejen v kontextu èeské li-
teratury. Jejich literárním rozborem se
v�ak ve tøistastránkové studii vlastnì
ani moc nezabývá. To hlavní, èemu se
vìnuje, je prostøedí a okolnosti. Pozor-
nì se sna�í zachytit, jak se s nimi au-
tor, v pozdìj�ím vìku opakovanì ata-
kovaný du�evní nemocí, konfrontuje
a sna�í se v nich �ít a pøe�ít. A pokud
se mu to do jisté míry daøí, pak pøede-

v�ím proto, �e je pøetváøí v pozoruhod-
né texty.

Pøíbìhy �idovského otce Lea Poppe-
ra, jeho �eny Hermíny a tøí synù, Jiøího,
Huga a Oty, znají, jak se v knize konsta-
tuje, i ti, kdo obvykle moc neètou. Pøí-
bìhy pøedváleèného dìtství, protektorát-
ních Èech a Moravy, transportù, kterým
se vyhne pouze Ota s matkou, návraty
z koncentrákù, �ivot po válce. Ledaskdo
ty povídky pova�uje za èistou autobio-
grafii. Kaczorowski se nám ale sna�í
ukázat skuteènost, která jim dala vznik-
nout. Takovou, jaká byla a jakou lze
alespoò do jisté míry dolo�it. Pí�e o sou-
dr�nosti rodiny, která si mìní pøíjmení
z Popper na Pavel, o tom, jak krátce pøed
rokem 1948 u� byla celá rodina v KSÈ,
zaznamenává èinnost Lea Poppera �
agenta Gedeona � pro komunistickou
kontrarozvìdku v letech 1948�1950
a øadu dal�ích, obèas i tragikomických
událostí. Pøedev�ím v�ak sleduje cestu
samotného Oty � od prodavaèe muchola-
pek pøes práci v rozhlase, vojenskou
slu�bu, kariéru sportovního novináøe, po
první propuknutí nemoci bìhem zimní
olympiády v Innsbrucku v roce 1964.
A dal�ích devìt let, která Otu Pavlovi je�-
tì zbývala. Devìt let, naplnìných opako-
vanými pobyty v psychiatrických léèeb-
nách, rybaøením na Berounce i jinde,
a hlavnì usilovnou prací na textech, kte-
ré mu získaly proslulost a obdiv. 

Proto�e kniha byla primárnì urèená
polskému ètenáøi, jsou v ní obèas vy-
svìtlované reálie a souvislosti, o kterých
by se mohlo soudit, �e pro ètenáøe èes-
kého nejsou nutné. Ale troufám si øíci,
�e tomu tak není, ba právì naopak. Au-
tor není pøi informacích o rámcových
událostech i jejich detailech zatí�en
schématy, na která jsme zvyklí, a jeho
analýzy a postøehy mají èasto svì�est
a sílu nového pohledu.

Kniha je plná nových a zajímavých
informací o Otu Pavlovi, lidech, s nimi�
se stýkal, i o svìtì, ve kterém se pokou-
�el �ít tím zpùsobem, �e ho pøetváøel do
literatury. Podle Kaczorowského se mu
to podaøilo natolik, �e èetba jeho knih
pomáhá �ít i mnoha ètenáøùm v celé
øadì zemí.                                              jd

(Aleksander Kaczorowski: Ota Pavel.
Pod povrchem. Z pol�tiny pøelo�il Mar-
tin Veselka, vydalo nakladatelství Host
v Brnì v roce 2020, 336 stran, pevná
vazba, fotografie v textu. Doporuèená
cena 359 Kè.)

POD POVRCHEM
Zajímavá kniha polského autora vìnovaná Otu Pavlovi
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Aèkoli ka�dá kniha se musí obhájit sama
a výklad i kritika nále�í jedinì ètenáøùm,
je pro autora zajímavou zku�eností, má-li
mo�nost po dokonèení vìt�ího díla pood-
stoupit a zamyslet se nad cestou, kterou
pøi jejím psaní pro�el. Platí to dvojnásob
v pøípadì, �e se jedná o knihu odbornou,
její� téma spadá do disciplíny, její� exi-
stence není v daném prostøedí zdaleka sa-
mozøejmá. Rád tedy vyu�ívám mo�nosti
zastavit se u pøíle�itosti vydání mé studie
o Maharalovi (rabínu Jehudovi Levovi
ben Besalelovi) v nakladatelství Acade-
mia nad tím, jak vznikala. 

LEGENDÁRNÍ STEREOTYPIZACE
Maharalovským tématem jsem se zaèal
zabývat v roce 2008, kdy se v Praze i v Je-
ruzalémì zaèaly pøipravovat konferenèní
a výstavní události, spojené s 400. výro-
èím Maharalova úmrtí, je� mìlo pøipad-
nout na následující rok. Ji� samotný poèá-
tek mého zájmu o Maharala byl spojen
s tím, jak funguje èeský akademický pro-
voz. Obor hebraistika na Filozofické fa-
kultì Univerzity Karlovy patøí k takzva-
ným malým oborùm, jejich� existence
není nikdy samozøejmá. Jedním z problé-
mù malých oborù je udr�ení akreditací,
které umo�òují pøijímat studenty. Podmín-
kou akreditace pak je, aby dostateèný po-
èet vyuèujících získal titul docent. K tomu
je tøeba podle ji� dlouho nezmìnìných
pravidel vydat nejménì dvacet akademic-
kých publikací. Tento zcela nesmyslný
dùraz na kvantitu a tlak, aby ná� obor mìl
dal�ího docenta, mì vedl k tomu, abych
neodmítal nabídky na publikace spojené
s Maharalem, i kdy� jsem se tématem
vlastnì nezabýval. Jinými slovy, toto téma
nebylo na poèátku srdeèní volbou, ale spí-
�e pragmatickým rozhodnutím.

Zpùsob, jakým jsem se následnì sna�il
téma uchopit, souvisel s maharalovskou
problematikou jako takovou: Zejména
v obecném povìdomí pøeva�oval pohled
na Maharala jako osobnost spjatou s Pra-
hou a se �zlatým vìkem� pra�ské �idovské
kultury v dobì císaøe Rudolfa II., odkud
byl ji� jen krùèek ke golemovské legendì.
Odborné uchopení rabínovy osobnosti
a díla v èeském prostøedí urèovala zejména
kniha Studna exilu Andrého Nehera
(1966), její� èeský pøeklad vy�el roku
1993. Neherovi jistì patøí zásluha, �e svou
studií podnítil zájem badatelù o Maharala,

souèasnì se mu ale podaøilo kritické ucho-
pení tématu zablokovat. Neher na jedné
stranì Maharalovo dílo skuteènì do
hloubky prostudoval a v mnoha ohledech
pøesnì pochopil. Na stranì druhé zùstal
v zajetí legendárních stereotypizací, které
svým sugestivním výkladem je�tì upev-
nil: Neherùv Maharal je moudrým star-
cem, filosofem a zejména humanistou, je-
ho� dílo Neher kladl vedle Rabelaise,
Montaigne nebo Komenského.

MAHARAL JAKO HUMANISTA
V první fázi své práce jsem se rozhodl
ovìøit a popøípadì upøesnit právì Nehero-

vo chápání Maharala jako�to �humanis-
ty�. Od prvního okam�iku jsem nará�el na
vágní pojetí humanismu, se kterým Neher
pracoval. Pokou�el jsem se proto Mahara-
lùv domnìlý �humanismus� pevnìji ukot-
vit, co� se v�ak ukázalo jako nemo�né.
Zatímco Neher � pøi jistém zjednodu�ení
� chápal humanismus jako vyjádøení pozi-
tivního zájmu myslitele o lidské zále�itos-
ti, renesanèní humanismus oznaèoval
nìco jiného: Pøesvìdèení, �e studium kla-
sických textù, tedy �humanitní studia�,
vedou k poznání èlovìka a snad i ke zlep-
�ení lidské morálky a etiky.

Maharalovo pojetí èlovìka skuteènì vy-
kazuje urèité podobnosti s nìkterými re-
nesanèními uèenci, a to zejména v pøe-
svìdèení, �e zatímco místo v�ech bytostí
ve stvoøeném svìtì je pevnì dané, pozice
èlovìka je nejen pohyblivá, ale je za ni od-

povìdný sám èlovìk: Sní�í se spí�e na úro-
veò zvíøat? Nebo v sobì posílí ty rysy, které
jej èiní plnìji èlovìkem? I takto upøesnìný
pohled na Maharalùv humanismus se v�ak
ukázal jako neudr�itelný. Nemohl jsem to-
ti� ignorovat hned dvì omezující okolnosti.
Zaprvé, Maharal se pøíkøe staví proti dis-
ciplínám, jako je rétorika, které stály
v centru zájmu renesanèních humanistù.
Z ne�idovských textù povoluje � se skøípì-
ním zubù � pouze texty pøírodovìdné. Za-
druhé, jak ukázal ji� v padesátých letech
20. století významný izraelský historik Ja-
cob Katz, Maharal klade silnou dìlicí èáru
mezi �idy a Ne�idy. Hovoøí-li o �èlovìku�,
má na mysli v první øadì èlovìka �idovské-
ho. Jediným nástrojem ke zdokonalení lid-
ských ctností je podle Maharala intelektuál-
nì a souèasnì prakticky uchopená Tóra,
pøedaná v�ak exkluzivnì Izraeli. 

Omezení Maharalova humanismu jsou
dobøe zøetelná v jeho èasto zdùrazòovaných
snahách o reformu �idovského vzdìlávání.
Právì v této souvislosti byl Maharal èasto
kladen vedle mlad�ího Komenského.
I Komenského ideální �kolství je pevnì
zakotveno v nábo�enské tradici, tedy
v køest�anství. Av�ak na rozdíl od Mahara-
la, Komenský ve svém pedagogickém
my�lení rozvíjí nejprogresivnìj�í trendy,
je� otevíraly dveøe pro moderní �kolství:
Pro Komenského je samozøejmé vzdìlává-
ní dívek a stejnì tak volá po tom, aby dìti
byly od poèátku vzdìlávány univerzálnì.
�áci a �ákynì ideální �koly, jak ji navrho-
val Komenský ve Velké didaktice (pøed
1638), studují ji� od �koly mateøské zákla-
dy pøírodních vìd, zemìpisu, dìjepisu,
matematiky, mluvnice, básnictví, hudby,
hospodáøství i politiky. Oproti tomu Ma-
haralova pøedstava vzdìlání zùstává uza-
vøena v úzce �idovské tradici, vymezené
Biblí, Mi�nou, Babylónským talmudem,
halachickými kodexy a souvisejícími ko-
mentáøi. O vzdìlávání dívek Maharal ne-
hovoøí a zmìny, které navrhoval, se týkaly
vlastnì jen dvou oblastí: Výuka mìla pro-
bíhat od jednodu��ího ke slo�itìj�ímu a tak
respektovat postupnì se rozvíjející schop-
nosti dítìte a vzdìlávací systém mìl zahr-
nout i dospìlé �idovské mu�e, kteøí se vì-
novali svìtským povoláním.

Z hlediska hodnocení Maharalova díla
bylo problematické, �e aèkoli pøímo nevy-
boèoval z dobových konvencí, v dùrazu
na nutnost oddìlení �idovské spoleènosti,
negativním hodnocením Ne�idù, ale tøeba
také �en, se øadil k tìm nejkonzervativnìj-
�ím dobovým autorùm, zatímco øada jeho
�idovských souèasníkù, napøíklad Maha-

LOUÈENÍ S MAHARALEM
aneb Jak jsem psal svou knihu
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ralùv oponent Eliezer A�kenazi nebo
o nìco mlad�í Jom Tov Lipmann Heller,
jeho postoje nesdílela.

Právì nìkteré ne zcela sympatické rysy
Maharalova my�lení vedly k tomu, �e jsem
se zaèal vìnovat jiným tématùm, zejména
dìjinám �idovské kni�ní kultury. Svìt tis-
kaøù, editorù, ale tøeba i autorù neúspì�nì
usilujících o vydání svých spisù tiskem, byl
barevnìj�í a ménì abstraktní ne� Maharalo-
vy teologické úvahy. Pøesto jsem se chtìl
s maharalovským tématem rozlouèit malou
kní�kou, je� by shrnula, co by mìl èeský
ètenáø o Maharalovi vìdìt. Ze dvou vzá-
jemnì souvisejících dùvodù se pøíprava
knihy o nìkolik let zpozdila.

HLAVNÍ OTÁZKA
První dùvod byl, podobnì jako na poèátku
mého potýkání se s Maharalem, instituci-
onální. Z hlediska hodnocení akademické
práce stojí na prvním místì nikoli èeskoja-
zyèné knihy, ale èlánky, publikované ve
svìtových jazycích. Pokud je badatel za-
pojen do grantových projektù, jimi� si vy-
lep�uje jinak nedostateènou univerzitní
mzdu, musí pak takové èlánky publikovat
pro ka�dý z nich a v rychlém sledu. Na
kní�ce o Maharalovi jsem proto pracoval
pouze pøíle�itostnì.

Druhým dùvodem bylo, �e aèkoli na
øadu dílèích témat v Maharalovì díle jsem
mìl ji� pomìrnì pøesný pohled, chybìla
mi centrální otázka a teze, bez nich� by
kniha byla pouhým souhrnem informací.
V bì�ném fungování akademického pro-
vozu v�ak vlastnì nezbývá èas na pøemý�-
lení. Ka�dý dal�í projekt i aktivita v èes-
kém prostøedí tvoøí svou vlastní agendu,
schùze a vykazování, tak�e v�eprostupují-
cí administrativa neponechává prostor ani
na poctivou pøípravu výuky, nemluvì
o pøemý�lení.

V uplynulých letech proto pro mì byly
záchranou pobyty v zahranièních knihov-
nách, zejména v oxfordské Bodleian Lib-
rary, kam jsem � právì díky úèasti na
grantových projektech � mohl opakovanì
vyjí�dìt. V situaci, kdy v Èeské republice
neexistuje funkèní Národní knihovna
(srovnej moderní budovy British Library
nebo Bibliothèque française) a absencí
univerzitní knihovny se Karlova univerzi-
ta u� ani netrápí, jsou pro èeského badate-
le zahranièní knihovny nenahraditelné.

Pøi práci se starými tisky a rukopisy
z poslední tøetiny 16. století jsem v�ak ná-
hodnì nará�el na zmínky, je� se Maharala
pøímo èi nepøímo týkaly. Postupem èasu
jsem mìl také mo�nost seznámit se dílem

Maharalových souèasníkù. Materiál
schraòovaný pro budoucí knihu tak po-
stupnì rostl, ani� by práce na knize samot-
né postoupila. K obratu do�lo bìhem kon-
ference v Øeznì, kde v následné diskusi
s profesorem Elchananem Reinerem vy-
krystalizovala otázka, proè vlastnì Maha-
ral své knihy psal. Tato otázka, zdánlivì
banální, vedla k samému jádru problému.
Maharal je autorem deseti velkých spisù,
z nich� devìt vy�lo z jeho vlastní iniciati-
vy za jeho �ivota tiskem. V moderním ne-
komentovaném vydání zabírají jeho spisy
osmnáct svazkù. Souèasnì jsou jeho texty
vysoce repetitivní a teologický systém,
který pøedestírají, by bylo mo�né shrnout
na nìkolika stránkách. Proè cítil Maharal
tuto a� obsesivní potøebu pøedlo�it své
my�lenky v mase textù, je� v jeho dobì
nemá obdoby?

KONFRONTACE S MODERNITOU
Od této otázky byla ji� vlastnì krátká ces-
ta k výsledné knize. S výjimkou biografic-
ké kapitoly, její� podstatné èásti jsem pub-
likoval v angliètinì ji� roku 2017, jsem
vìt�inu textu napsal bìhem jara 2019.
Teze knihy byla ji� jasná: Maharal ve
svém díle reaguje na zárodky modernity,
které se objevily v prùbìhu 16. století
a s nimi� byl prokazatelnì konfrontován.
Cílem celého jeho díla bylo vybudovat ne-
rozbitný teologický systém, jen� by odolal
pochybnostem, které vyvolávala rodící se
nová vìda.

Maharal sám ve svých spisech zmiòu-
je objevy nových èástí zemì i Koperní-
kovu novou astronomii. Jeho polemika
s italským �idovským uèencem Azariou
de´Rossim míøila na nebezpeèí, které
mohlo ohrozit autoritativnost tradièních
textù tím, �e by se èetly kriticky a s histo-
rickými vìdomostmi: Jak je mo�né, �e nì-
které texty v Talmudu naznaèují, �e rabíni
pova�ovali Zemi za placatou? Jak je mo�-
né, �e nìkteré pøíbìhy v Talmudu, které
hovoøí o historických událostech, jsou
v rozporu s jinými historickými prameny?
Maharal si byl také vìdom pøevratného
vlivu knihtisku, jen� dovoloval �íøení
v�ech zmínìných poznatkù bez kontroly
nábo�enských autorit.

Maharal skuteènì pøedkládá my�lenko-
vý systém, jen� ukazuje, �e ve�keré nábo-
�enské koncepty rabínského judaismu jsou
pevnì zakotveny v autoritativním textu,
jím� je Babylónský talmud, který je vyjá-
døením nejvy��ího bo�ského rozumu �
Tóry. Mimoto Maharal formuluje svébyt-
nou teorii poznání: Ve�kerá zji�tìní, dosa-

�ená lidským rozumem, musí být v�dy nej-
prve polo�ena vedle autoritativních textù.
Jen pokud jsou nové poznatky v souladu
s nábo�enskou tradicí, ji� pøedstavuje Tal-
mud, lze tyto poznatky pøijmout.

MAHARAL DNES
Kdo tedy byl Maharal? Konzervativním
�karohlídem, který se díval svrchu na �eny
a pro nìj� Ne�idé nemuseli být zcela plnì
lidmi? Pokusil jsem se ukázat, �e pokud
se na Maharalùv odpor k modernitì dívá-
me se znalostí tehdej�í �idovské kultury,
skrývá v sobì zajímavý paradox. Pokud je
moje chápání správné, Maharal skuteènì
sepsal své knihy proto, aby vytvoøením
nerozbitného teologického systému ochrá-
nil �idovskou spoleènost pøed erozí, jí� se
ze strany vznikající modernity obával.
Souèasnì tak mohl uèinit jen proto, �e byl
s nejnovìj�ími vìdeckými trendy nejen
obeznámen, ale dokázal je domyslet do
dùsledkù: Napøíklad proti Koperníkovu
astronomickému modelu se vymezoval
v dobì, kdy jej chápalo jen nìkolik nejvz-
dìlanìj�ích ne�idovských astronomù.

V závìru své knihy jsem poznamenal, �e
Maharalùv grandiózní podnik byl do znaè-
né míry zbyteèný: Psal své knihy v relativ-
nì krátkém období urèité otevøenosti, bì-
hem nìj� se nemnozí �idov�tí vzdìlanci
v mezi Lublinem, Krakovem, Prahou, Be-
nátkami a Konstantinopolí zajímali o nej-
novìj�í vìdecké poznatky, jejich� mo�né
dùsledky pro tradièní judaismus si neuvì-
domovali. Zdá se, �e Maharal psal právì
pro nì. Ji� od poèátku 17. století v�ak tato
otevøenost mizí a a� do nástupu �idovského
osvícenství pøed polovinou 18. století nelze
v �idovské spoleènosti �ádné významnìj�í
modernizaèní trendy sledovat. Tradièní ju-
daismus nebylo tøeba bránit, a snad i proto
Maharalovy knihy v tomto období nevyvo-
lávaly výraznìj�í zájem.

Navzdory zmínìným omezením patøí
Maharalovo dílo k tomu nejzajímavìj�í-
mu, co v �idovském písemnictví 16. stole-
tí vzniklo a jeho my�lenkové bohatství vy-
volává øadu otázek, z nich� mnohých jsem
se ve své studii mohl jen dotknout. Nejpo-
zdìji od pøelomu 18. a 19. století navíc do-
�lo k o�ivení zájmu o Maharalovo dílo
mezi nìkterými chasidskými skupinami
i v dal�ích proudech moderního ortodox-
ního judaismu, tak�e Maharalovy spisy
jsou dnes �ivou souèástí �idovského pí-
semnictví. Byl bych rád, kdyby moje kni-
ha na�la své ètenáøe a snad i podnítila èes-
ké judaisty k dal�ímu zkoumání rabínova
díla.                                        PAVEL SLÁDEK
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TØI BÁSNÌ
LOUISE GLÜCKOVÁ
zakázaná hudba
Kdy� u� orchestr nìjakou tu chvíli hrál, zaznìlo Andan-
te, Scherzo i Poco adagio a první flétnista si s vìdomím,
�e ho zase budou potøebovat a� druhý den, opøel hlavu
o stojan, pøi�la nehratelná pasá�, její� název znìl zaká-
zaná hudba, proto�e se podle skladatelových pokynù ani
nemìla hrát. Pøesto musela v tìch notách být a orchestr
ji musel pøeklenout - pøestávka ponechaná na dirigento-
vì uvá�ení. Dnes ji v�ak musejí zahrát, rozhodl dirigent;
doslova hladoví po slávì. Flétnista se s trhnutím probu-
dí. Nìco se mu dìje s u�ima, nìco, co je�tì nikdy neza-
�il. Má po spaní. Kde jsem? pomyslí si. A pak tu otázku
zopakoval, jako staøec, který místo v posteli le�í na pod-
laze. Kde to jenom jsem?

literární dílo
Obrátil jsem poslední stranu a po tolika veèerech mì za-
lila vlna smutku. Kam se v�ichni podìli, ti lidé, co mi
pøi�li tak skuteèní? Abych se rozptýlil, �el jsem se projít
do noci; bezmy�lenkovitì jsem si zapálil cigaretu. Záøi-
la ve tmì jako oheò zalo�ený posledním pøe�iv�ím. Jen-
�e kdo by si toho svìtýlka v�iml, takové malièké teèky
mezi nekoneènem hvìzd? Chvíli jsem tam stál obklope-
ný tmou, cigareta svítila a smrskávala se a ka�dé potáh-
nutí mì pomalu, ale jistì zabíjelo. Byla tak malá, tak po-
míjivá. Krátká a pomíjivá - ale teï byla ve mnì, a to
hvìzdy nikdy nebudou.

podobenství
Po vzoru uèení Franti�ka z Assisi jsme se nejprve opros-
tili od v�ech svìtských statkù, 
aby na�e du�e nerozptyloval 
zisk ani ztráta a také aby 
se na�e tìla mohla volnì a s lehkostí
pohybovat horskými prùsmyky, a pak jsme museli
probrat, kam�to se vydat, kam? Co� vedlo i k otázce,
zda by to celé nemìlo mít nìjaký smysl, èemu� se
øada z nás urputnì bránila, proto�e takový smysl 
se rovná svìtským statkùm, tudí� by nás jen 
omezoval èi svazoval, 
zatímco jiní zase tvrdili, �e právì díky tomuhle slovu
jsme posvìcenými 
poutníky, a ne pouhými tuláky: pod tím slovem se
pro nás skrývalo synonymum 
ke slovu sen, jakýsi vzdálený cíl - kdy� se dost 
soustøedíme, spatøíme
jeho odlesky mezi kameny a neprojdeme 
slepì kolem; a stejnì dùkladnì
jsme probrali i v�echny ostatní otázky, argumenty

lítaly sem a tam,
a� jsme nakonec podle nìkterých u� nebyli tolik 
pøizpùsobiví a více jsme se poddali osudu,
jako vojáci ve zbyteèné válce. A padal na nás sníh 
a foukal vítr,
ale èasem se poèasí umoudøilo - tam, kde býval sníh,
se objevily koberce kvìtin, 
a tam, kde pøedtím svítily hvìzdy, vystoupalo 
nad stromoøadí slunce
a my si znovu u�ívali stínu; to celé se opakovalo 
bezpoètukrát.
Taky dé�t�a obèas i záplavy a té� laviny, ve kterých
se nìkteøí z nás ztratili, a opakovanì se zdálo,
�e u� jsme se koneènì shodli, a to jsme si pak 
nasadili polní výbavu na záda; ale ten okam�ik 
v�dy pominul, a tak jsme (po mnoha letech) byli
poøád na zaèátku, poøád
jsme se chystali na cestu, pøesto jsme v�ak u� byli jiní; 
pozorovali jsme to jeden na druhém - zmìnili jsme se,
aèkoliv jsme se zatím ani nepohnuli, a jeden z nás pro-
hlásil: 
A hleïme, jak jsme zestárli, pouhým 
neustálým pøecházením ze dne do noci, ani vpøed, ani
stranou - co� nám pøi�lo 
jako podivný zázrak. A ti, kdo vìøili, �e by to celé 
mìlo mít nìjaký smysl,
teï vìøili, �e smyslem bylo pøesnì tohle, a ti, kdo
tvrdili, �e bez svobody
nedojdeme pravdy, teï cítili, �e stojí pravdì 
tváøí v tváø.

* * *

Americká básníøka Louise Glücková se stala dr�itelkou leto�-
ní Nobelovy ceny za literaturu. Nobelùv výbor své rozhodnutí
zdùvodnil �strohou krásou jejího nezamìnitelného básnic-
kého hlasu, dodávajícího existenci jednotlivce univerzální

rozmìry�. Narodila se v roce 1943
v New Yorku �idovským rodièùm
pùvodem z Ruska a z Maïarska. Vy-
dala dvanáct básnických sbírek, dva
básnické výbory a dvì knihy esejù,
vìnujících se pøedev�ím poezii. Za
sbírku Wild Iris (Divoký kosatec,
1993, èesky v pøekladu Veroniky Re-
vické v nakladatelství Opus 2007)
obdr�ela Pulitzerovu cenu. Èesky

vy�la i její poslední sbírka Faithful and Virtuous Night, kterou
pod názvem Noc vìrnosti a ctnosti v pøekladu Terezy Vlá�ko-
vé vydalo nakladatelství Argo v roce 2017 a ze které jsou vy-
brány na�e ukázky. Kromì leto�ní Nobelova ceny získala za
své dílo øadu významných literárních ocenìní ve Spojených
státech, mimo jiné National Book Critics Circle Award
(1985), Bollingenskou cenu (2001), National Book Award for
Lyrics (2014) a National Humanities Medal (2015). V letech
2003 a� 2004 byla básníkem laureátem knihovny Kongresu
Spojených státù. Od roku 2004 pùsobí na univerzitì v Yale.

Foto archiv.



U� jsme tu figuru pou�ili vícekrát, ale stá-
le má svou platnost. Stává se, �e dìní
v Izraeli shrne výsti�nìji zahranièní dopi-
sovatel èi reportér ne� místní analýzy. Ty
èasto rozpitvávají detaily srozumitelné
pro Izraelce, ale tím jaksi zakryjí základní
sdìlení. Tøeba takové, jaké vyplývá z re-
portá�e Christine Kenscheové, izraelské
dopisovatelky nìmeckého listu Die Welt.

To sdìlení zaznívá u� z titulku: �Zemì,
která se odvá�ila druhého lockdownu �
a teï toho lituje.� Anglické slovo lock-
down pou�ívali je�tì pøed rokem jen spe-
cialisté, teï u� celý svìt. Ka�dý ví, �e
znamená uzávìru a je de facto poslední
zbraní � v pøípadì, �e v�e ostatní sel�e �
pro boj s epidemií korony, jak se hovoro-
vì øíká.

Obecnì se ví i to, �e
jakkoli se druhá vlna
pandemie oèekávala,
v Izraeli udeøila s plnou si-
lou a Izrael je i první zemí,
která se po jarní uzávìøe
odhodlala i k uzávìøe pod-
zimní. Co� pøiná�í problé-
my, o kterých dotyèná re-
portá� pojednává.

Ètenáø mù�e mít letos
pocit, �e ho na této
stránce válcujeme jed-
ním tématem. Ale sku-
teènost je taková, �e
pandemie korony (�íøení koronaviru
SARS-CoV-2 a jím vyvolané nemoci co-
vid-19) válcuje dìní v celém svìtì. Zpù-
sobila roèní odklad olympijských her,
ovlivnila volby prezidenta USA, vyvolala
propad ekonomiky, jaký nebyl v dobì
míru zaznamenán. Tak�e logicky ovlivni-
la i �ivot v Izraeli. Do znaèné míry potla-
èila i takové události jako volby, rekordní
dobu Benjamina Netanjahua v èele vlády
i soudní pokus o jeho sesazení.

A pak je tu je�tì nìco, co se táhne ji� od
bøezna. Nelze to sice vìdecky zdùvodnit,
ale nelze si toho nev�imnout. Prùbìhy
epidemie v Izraeli a v Èesku pùsobí jako
pøes kopírák. Od bøezna a� do léta patøily
obì zemì k tìm úspì�ným, které rychle
zavedly pøísné kroky. K tìm, je� mìly
nízké poèty naka�ených, hospitalizova-
ných i zemøelých. Ty køivky se velmi po-
dobaly.

Izrael � brzy poté následován Èeskem
� se pak stal první zemí, je� sáhla k �roz-
volòování� karantény. Co� v obou státech

(v Èesku s fázovým zpo�dìním jednoho
mìsíce) vedlo zprvu k pocitu klidu a bez-
peèí, ale potom k tím silnìj�ímu nástupu
druhé vlny epidemie. Proto je Izrael první
zemí, která se rozhodla pro druhou uzávì-
ru, a Èesko zemí, která v dobì psaní toho-
to textu takový krok zva�ovala.

Co� nás vrací k úvodem citovanému
textu. Nìkteré pasá�e, zku�enosti èi argu-
menty pøijdou èeskému ètenáøi povìdo-
mé.

VOJÁK SI MUSÍ PORADIT
Za prùvodce svou reportá�í si Christine
Kenscheová zvolila generála Tarifa Bade-
ra. Zajímavá postava. Rodem je drúz,
tedy z arabské komunity loajální k Izraeli,

která svou víru odvozuje z �íitského islá-
mu. A profesnì to dotáhl na vrchního lé-
kaøe Cahalu. Tedy mu� kompetentní, jen-
�e i pro nìj a Cahal jako takový má
korona své háèky.

Generál Bader byl �kolen k tomu, aby
léèil zranìné vojáky a obìti válek. Zku�e-
nosti získal i v záchranných týmech vysí-
laných do míst katastrof. Po tsunami do
Thajska, po zemìtøesení na Haiti èi do
Nepálu, po teroristickém útoku na turisty
do Turecka. Pøesto pova�uje koronu za
nejtì��í úkol své profesní dráhy.

Pro úplnost. Generál Bader byl na od-
chodu do výslu�by. Ale zaèaly pøicházet
drsné zprávy: Izrael vykazuje nejvy��í
míru �íøení nákazy na svìtì; zdravotnímu
systému hrozí kolaps; stát vyhlásil druhý
lockdown. Pak mu zazvonil telefon s pros-
bou, jestli by dùchod neodlo�il. A Bader se
stal z vrchního lékaøe armády krizovým
mana�erem pro zvládání korony.

Nìkdo by se mohl divit, �e armáda na-
sadila své kapacity pro celostátní boj s ná-

kazou a� tak pozdì, je-li známo, �e na tra-
sování rizikových osob se podílela kon-
trarozvìdka. Je to prý dáno tím, �e premi-
ér nechtìl, aby se ministr obrany Ganc,
jeho koalièní partner i soupeø, na koronì
pøíli� zviditelnil. Jisté je, �e v srpnu armá-
da oficiální povìøení dostala. Historicky
je to prý první nasazení armády ve vnitro-
zemí. 

Má vytvoøit trasovací jednotku o dvou
tisících lidech. Musí si zvykat na nové
vìci. Generál Bader pøipomíná dilema.
Armáda se rozdìluje do men�ích jedno-
tek, aby v pøípadì nákazy nehrozilo plo�-
né �íøení. Ale tím podkopává svùj hlavní
úkol: mít pohromadì dostatek sil k zabez-
peèení hranic.

Jak ví ka�dý, kdo nìkdy pøièichl k ar-
mádì, ve v�ech platí, �e voják si musí po-
radit. Poradit si tedy musí i Cahal. Pro ci-

vilisty jsou zajímavìj�í
jiné postøehy generála
Badera.

OTÁZKA
DISCIPLÍNY
Bader vozí své hosty
k vyhlídce na Churfej�,
kde podle tradice �il
drúzský prorok. Na jin-
dy �ivé cestì potkávají
jen jednoho mu�e a ten
se omlouvá, �e si doma
zapomnìl rou�ku. Ge-
nerál mu z auta jednu
podá a neodpustí si ko-

mentáø: �V zásadì je tato krize otázkou
disciplíny.� Jako bychom sly�eli lídry
èeského zápasu s koronou.

Povìdomì zní i dal�í postøehy. Odkud
se bere kontrast vùèi jaru? Podzimní
lockdown pùsobí jako negativ jarního,
kdy lidé dodr�ovali v�echna pravidla.
Teï ne. V Tel Avivu pøes pøísné restrikce
pohybu chodí na plá�. V Jeruzalémì plní
synagogy. V arabských obcích Galileje
bì�í sezona svateb. Na køi�ovatkách, dál-
nièních nadjezdech i na námìstích celé
zemì se demonstruje proti premiéru Ne-
tanjahuovi.

Zdá se, �e trpìlivost obèanù se vyèerpá-
vá. Rodièe musí zvládat práci z domova
i distanèní výuku dìtí. Drobným obchod-
níkùm hrozí bankroty. Zamìstnancùm
ztráta práce. Tì�ko z toho dìlat nìjaké
pøedpovìdi, ale zatímco na jaøe dùvìøova-
lo krokùm vlády 60 procent lidí, nyní dù-
vìra klesla na polovinu. Suma sumárum �
jako v Èesku.

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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V zásadì je tato krize otázkou disciplíny. Tel Aviv, øíjen 2020. Foto archiv.



�Znali jsme se z natáèení pro rozhlas.
Jako herec kladenského divadla jsem
byl obsazen do rozhlasové hry, kde Ko-
pecký hrál. Nìjak jsme si padli do oka
a povídali si. Následnì jsme spolu na-
toèili velké povídání pro televizní po-
øad Nedìlní ráno, který pøipravovala
a moderovala moje
sestra Marta Skar-
landtová. O nìco
pozdìji dostal pan
Kopecký od Èeské
televize nabídku,
aby natoèil �ivotní
zpovìï. Aøekl: ,Jako
herec jsem zvyklý
z divadla na dialog,
nebudu mudrovat
sám. Chci partnera a tím partnerem
bude Milan Hein.� A mnì pak øekl:
,Pane Heine, jen �ádné pøipravené otáz-
ky a odpovìdi. Budeme spolu improvi-
zovat, máme na to.� Tak se zrodil tele-
vizní triptych Co za to stálo..., který se
odvysílal o tøech vánoèních veèerech
v roce 1993. Následnì vy�la stejno-
jmenná kniha, to napadlo pana Kopec-
kého. Kdy� jsem mu oponoval, �e ne-
jsem nakladatelem, opáèil: ,Tak se
nakladatelem stanete! Kopecký se bude
dobøe prodávat! My dva jsme �idi, vy-
dìláme na nìm!� Kniha vy�la v rekord-
ním nákladu, polovinu penìz dostal on
a za druhou polovinu jsem si otevøel di-
vadlo,� uvedl Milan Hein v rozhovoru
k 25. výroèí zalo�ení divadla Ungelt.
(MF DNES, 3. 10.) !!Støedeèní Noc li-
teratury zavítala na jindy nepøístupnou
pùdu Studijní a vìdecké knihovny
(SVK) Plzeòského kraje, do Staré syna-
gogy, èetlo se i v Masných krámech
a v divadelních dílnách DJKT. Náv�tìv-
níky pøivítala také Knihovna mìsta Plz-
nì, Národopisné muzeum Plzeòska
a otevøely se také prostory pod dìkaná-
tem Západoèeské univerzity. Kapacita
v�ech míst byla bìhem deseti pùlhodi-
nových ètení vìt�inou zcela zaplnìna.
Noc literatury v Plzni ka�doroènì orga-
nizuje SVK, tentokrát se v roli ètoucích
pøedstavili herci a hereèky divadla
Sklep. (Doma�lický deník, 9. 10.) !!
Jako vzpomínku na dìtství si Josef Hej-
duk vytvoøil papírový model nìkdej�í
�idovské ulice v Náchodì. Musel sáh-
nout po mapách i fotografiích. Ulice to-

ti� v sedmdesátých letech pøi asanaci
vzala zasvé. Stávala tu synagoga s ka�-
nou, dùm Lea Hirsche s malebnou vì-
�ièkou i stará po�ta. Za úzkou �idov-
skou ulicí, která se klikatila za ji�ní
frontou náchodského námìstí na parce-
lách vymezených jako nìkdej�í ghetto,

pøed válkou zaèína-
ly louky. Klukovská
léta tu pro�il osma-
osmdesátiletý Josef
Hejduk. Pro vlastní
potì�ení i historic-
kou pamìt�zrekon-
struoval podobu za-
niklé ulice k roku
1910. Rozmìrný
model vystavuje

v Muzeu Náchodska. Pøípravy trvaly
nìkolik let, práce na modelu zabrala Jo-
sefu Hejdukovi asi rok. ��idovské mìs-
to vlastnì nemohlo vzniknout v jiném
koutì Náchoda, jinde nebylo místo, jen
za radnicí. Byl to shluk domù paprsko-
vitì seøazených podle plácku pøed syna-
gogou, kde byla i ka�na s hebrejským
nápisem. Tudy jsem se chodíval jako
kluk dívat se do výlohy Alberta Gryma,
majitele obchodního domu U Mìsta Pa-
øí�e, kde byl obchod s hraèkami. Ve vý-
loze jezdíval vláèek,� øíká pamìtník.
(MF DNES, 10. 10.) !! �Jak jsem uvedl,
z babièèiny strany mám ty nejzajíma-
vìj�í pøedky: mlynáøské a myslivecké
rody, její matka pocházela z Velkých
Pavlovic, dal�í její pøedci pøi�li na jih
Èech z Pelhøimova a Olomouce. Moje
babièka byla velmi krásná, a jak jsem se
teprve nedávno díky testùm DNA do-
zvìdìl, pøedkem jejího otce byl �id ze
Sedlèanska. Kolik krásy a tragédie
v sobì mù�e skrývat jeden lidský �ivot,�
pí�e o výzkumech ohlednì své babièky
starokatolický knìz z Tábora. (Èesko-
budìjovický deník, 13. 10.) !! Za po-
tlesku ochráncù pøírody se Izrael stává
první zemí svìta, kde bude zcela zaká-
záno obchodování s ko�e�inami. Minist-
rynì �ivotního prostøedí Gila Gamlielo-
vá je oznaèila za nemorální. Napøí�tì
tak bude v Izraeli obchodování s ko�e�i-
nami povoleno pouze z �vìdeckých,
vzdìlávacích a nábo�enských dùvodù�.
Právì s nábo�enstvím asi budou nejvìt�í
potí�e: mohutné ko�e�inové klobouky
zvané �trajmly toti� nosí tisíce ortodox-

ních �idù. (Kvìty, 15. 10.) !!Populární
�idovské schody, které lemují hranic-
kou synagogu, 12. øíjna opustili dìlníci,
kteøí pracovali na jejich opravì. Ta se
protáhla, proto�e boèní opìrné zdi byly
v hor�ím stavu, ne� se oèekávalo. Nyní
mají vymìnìné schodové stupnì, nové
zábradlí a døevìné oplocení. (5 plus 2,
16. 10.) !!Webová výstava �idé v Lito-
my�li pøipomíná historii �idovské men�i-
ny v Litomy�li od poèátkù po deportaci
do koncentraèních táborù. Nezapomíná
ani na budovu synagogy, která byla
v �edesátých letech 20. století zbourána.
Výstava je pøístupná na internetových
stránkách Regionálního muzea Lito-
my�l. (www.rml.cz, 19. 10.) !!Staèilo
málo a mo�ná jsme dosud psali plnicími
pery èasto umazaní od inkoustu. Kuliè-
kové pero alias propiska lidem natolik
zev�ednìla, �e ji pova�ují za nìco samo-
zøejmého. Její vynálezce László Bíró,
od jeho� úmrtí uplyne v sobotu 35 let,
s ní ale mìl mnoho let práce. Bíró byl
novináø a vadily mu tu�ky, které buï
�pinily papír, nebo se lámaly. Namísto
inkoustu chtìl pou�ít tu� pou�ívanou
pro tisk novin, která schnula mnohem
rychleji. Odli�ná, hustìj�í viskozita ale
znemo�nila pou�ití u bì�ného pera.
S pøítelem Juanem Meynem zalo�il

vlastní podnik na výrobu propisek jmé-
nem Birome, co� byla slo�enina ze jmen
majitelù. A pøesto�e se prodávaly za
dnes nepøedstavitelné èástky, úspìch se
dostavil. Dokonce tak velký, �e v mno-
ha zemích se kulièkovému peru dodnes
øíká právì �bíró� nebo �birom�. (E15,
20. 10.)

jd, ilustrace Jiøí Stach

22 VÌSTNÍK 11/2020

MÁME NA TO ...a dal�í události
/Vybráno z èeských médií/



Kalendárium
Èeská média minulý mìsíc pøipomnìla,
�e pøed 100 lety, 18. øíjna 1920, se v �i-
dovské rodinì v Èopu na Zakarpatské
Ukrajinì narodil JOSEF MÜLLER, jeden
z pozapomenutých hrdinù druhé svìto-
vé války. 

Jeho osud poznamenal právì jeho pù-
vod, kvùli kterému musel zaèátkem dru-
hé svìtové války nastoupit slu�bu v �i-
dovské pracovní jednotce. Absolvoval
výcvik v maïarské armádì a spoleènì
s dal�ími ho poslali na východní frontu.
Jen s tím rozdílem, �e místo pu�ky do-
stal lopatu a krumpáè. Musel pracovat
v tì�kých mrazech, v nevyhovujících
hygienických podmínkách pod dohle-
dem maïarských dozorcù, kteøí neváha-
li a pøíslu�níky pra-
covní jednotky muèili
a poni�ovali. �ivotní
podmínky �idovských
vojákù byly srovnatel-
né s nacistickými kon-
centraèními tábory.

Po prohrané bitvì
u Stalingradu se karta
obrátila k lep�ímu.
Müllerovi se podaøilo
spoleènì s dal�ím Èe-
choslovákem pùvo-
dem z Èopu nepozoro-
vanì utéct, pøeplavat
øeku Don a dostat se
k jednotkám Rudé ar-
mády. Zde se na oba mladíky usmálo
�tìstí: díky �idovskému pùvodu sovìt-
ského dùstojníka získali propustku
a mohli se volnì pohybovat po území
Sovìtského svazu. Nìkolik týdnù poté
se dozvìdìli o existenci èeskoslovenské
jednotky, která u� pro�la bojem u Soko-
lova a nyní se formovala v Novochoper-
sku. Kromì Rusínù tvoøili významnou
èást této jednotky i �idé � at�u� èesko-
sloven�tí, pol�tí èi maïar�tí.

V kvìtnu 1943 se Josef oficiálnì stal
èeskoslovenským vojákem, a to i pøesto,
�e neumìl jediné slovo èesky. Jazyk se
brzy nauèil, získal hodnost svobodníka,
desátníka i èetaøe. Vyznamenal se hned ve
svém prvním boji o Kyjev, kdy jako míøiè
minometu úspì�nì zasáhl nepøátelské po-
stavení. Pozdìji pøi�ly dal�í tì�ké boje �
o Bílou Cerekev, Buzivku a dal�í místa
Pravobøe�ní Ukrajiny. Na jaøe 1944 se
pùvodnì 1. èeskoslovenská samostatná
brigáda rozrostla na celý armádní sbor. 

Dal�í tì�ké boje probíhaly na Dukle
a na východním Slovensku. V jednom
ze støetù s nepøítelem byl Josef Müller
12. února 1945 ranìn. Byl sta�en z první
linie a nìkolik týdnù se léèil v nemocni-
cích. Mezitím se v Popradu o�enil s �i-
dovkou pùvodem z Karlových Varù,
které tímto krokem zachránil �ivot. Ko-
nec války ho zastihl jako velitele obrnì-
ného vozu, s ním� se zúèastnil i známé-
ho slavnostního pochodu osvobozenou
Prahou v kvìtnu 1945. Je nositelem vy-
sokých váleèných vyznamenání � vèet-
nì dvou Èeskoslovenských váleèných
køí�ù 1939 èi medaile Za chrabrost pøed
nepøítelem.

Chvíle euforie z konce druhé svìtové
války bohu�el velmi rychle vystøídaly
chvíle smutku. Müller se vydal do Ma-
ïarska hledat své pøíbuzné. Na�el jen

své dva bratry a strý-
ce, v�ichni ostatní za-
hynuli v nacistických
vyhlazovacích tábo-
rech. Nastoupil slu�bu
k pováleèné Èeskoslo-
venské armádì a absol-
voval aplikaèní kurz
v Milovicích. V násle-
dujících tøech letech se
v�ak politická situace
zhor�ila natolik, �e ra-
dìji zvolil emigraci do
novì vzniklého Státu
Izrael.

V Izraeli mu váleè-
né hrdinství k nièemu

nepomohlo. Musel zaèínat od nuly jako
v�ichni ostatní. Nejdøíve manuální pra-
cí, potom øadou dal�ích profesí. Radost
mu ale dìlali jeho spolubojovníci z ar-
mády, s nimi� se pravidelnì setkával.
Koncem �edesátých let dokonce Josefa
Müllera pozval do kanadského Montre-
alu jeho frontový spojaø � pùvodem
z podkarpatoruské �idovské rodiny �
Vladimír Zelikoviè. Zaplatil mu cestu,
a navíc mu daroval finanèní prostøedky
na koupi taxíku, tak�e se Josef pozdìji
�ivil jako taxikáø. V Izraeli se rozvedl
a o�enil se se svou �ivotní partnerkou
Rivkou. Dnes bydlí v domovì seniorù
na pøedmìstí Haify, obklopeni svými
dìtmi, vnouèaty i pravnouèaty. 

Celé vyprávìní Josefa Müllera vychá-
zí zaèátkem listopadu kni�nì v omeze-
ném nákladu. Pokud máte o knihu zá-
jem, je mo�né ji získat i s podpisem
a vìnováním na e-mailové adrese Soko-
lovo1943@seznam.cz. JIØÍ KLÙC

Víra jako slu�ba
RICHARD FEDER
Pøed 50 lety, 18. listopadu 1970, zem-
øel v Brnì rabín RICHARD FEDER. Naro-
dil se 26. srpna 1875 v chudé rodinì ve
Václavicích u Bene�ova, po studiích (ve
Vídni absolvoval studia filosofie a ra-
bínský semináø) pùsobil celý �ivot s vý-
jimkou let 1942�1945, kdy byl vìznìn
v terezínském ghettu, jako rabín, uèitel
a nábo�enský publicista. Pracoval jako
rabín v Kojetínì, Lounech, Roudnici
nad Labem a pøes tøicet let v Kolínì.
V letech 1953�1970 byl moravským
zemským rabínem, v letech 1961�1970
byl vrchním rabínem èeských zemí.

Bìhem �oa zahynula jeho man�elka,
dìti i vnouèata. Kdy� se roku 1945 v se-
dmdesáti letech vrátil z Terezína, napsal
v dopise: �Jsem teprve druhý týden
doma a hledám zapomenutí v práci...�
Práci pro druhé se vìnoval a� do smrti.
Dodával odvahu a víru tìm, kteøí pøe�i-
li, vyuèoval dìti i mláde�, zasazoval se
o pøipomínání obìtí války. Je autorem
nìkolika èítanek (�idovských besídek)
a uèebnic hebrej�tiny (jeho Haleluja.
Hebrejská øeè vy�la naposledy roku
2013), knihy �idovská tragédie. Dìjství
poslední (1947) a mnoha èasopiseckých
èlánkù a studií. 

Autorka Zuzana Peterová vydala roku
2004 knihu Rabín Feder, v ní� shromá�-
dila rabínovy vlastní vzpomínky a kores-
pondenci a také vzpomínky lidí, kteøí
s ním pøi�li do styku a znali ho. Patøí
k nim i dramatik a spisovatel Arno�t
Goldflam. Ten vzpomíná na Richarda Fe-
dera takto (Rch 11/2000): �Vysoká, �tíhlá
postava s bílou bradkou. Patriarchální
zjev. Já se nepamatuju, �e by se nìkdy
smál � mo�ná, �e ano, ale já jsem ho ne-
vidìl se smát. Ale pamatuju se na jeho
laskavost, ochotu odpovídat na ka�dou
otázku, neúnavnost a jakousi tichou, ne-
vtíravou pøísnost, která budila respekt.
(�) �e ztratil �enu a dìti, nevzdal pøitom
svou vùli k �ivotu a jeho rodinou se stala
na�e obec, jí zasvìtil svùj �ivot a své síly,
to mi pøijde obdivuhodné. A taky závidì-
níhodné. Víra jako slu�ba, jako obìt�� ale
s noblesou, dùstojností, rozvahou a vìdo-
mím cíle. Co mi nejvíc dnes imponuje, je
to, �e se to jevilo v�echno úplnì pøiroze-
né, klidné, a� obyèejné. Teprve dnes vi-
dím, co ho to muselo stát, jakou bolest
musel pøekonat, jaký èlovìk to musel
být.�                                                     (am)
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Madeleine Albrightová
PEKLO A JINÉ DESTINACE
! V roce 2001 ukonèila tehdy tøia�edesátile-
tá Madeleine Albrightová své pùsobení ve
funkci ministrynì zahranièí Spojených státù.
Místo aby si po nároèném vládním anga�má
odpoèinula, vrhla se do nové kariéry: zaèala
psát knihy a vyuèovat na univerzitì, zalo�ila
velkou konzultaèní firmu a investièní fond,
a pøi tom v�em nepøestávala pùsobit ve pro-
spìch demokratických institucí a hodnot
doma i ve svìtì. Názorovì se støetávala
s prezidenty èi premiéry, ve svých knihách
varovala pøed plí�ivým návratem fa�ismu
v mezinárodní politice, podporovala práva
�en po celém svìtì, a pøedev�ím se sna�ila
pomáhat tìm, kteøí nemají ani moc, ani pro-
støedky na to, aby byli
sly�et.

Její nová kniha nabízí
zábavnou, ètivou a osob-
nì ladìnou rekapitulaci
autorèina ��ivota po po-
litické smrti�; nìkdej�í
ministrynì zahranièí se
tu ochotnì dìlí o dùvìr-
né historky, a pøitom
zcela konkrétnì a neu-
hýbavì pí�e o tom, �e
souèasnému svìtu chybí
odvá�ní politiètí lídøi, �e
l�i je tøeba potírat ze
v�ech sil a �e star�í ge-
nerace jsou tìm mlad�ím
leccos dlu�ny. Sebe sama pova�uje za
�optimistu, který má plno obav�, a nabádá
své ètenáøe, aby si navzájem vìøili. �Ne-
mìli bychom se bát na�ich sousedù,� kon-
statuje, �nýbr� tìch, kteøí se nás pokou�ejí
roze�tvat.�

Vydalo nakl. Argo v Praze roku 2020.
Z angliètiny pøelo�il Michael �antovský.
352 stran, dop. cena 448 Kè.

Marta Malá
JUDAISMUS 
V TEREZÍNSKÉM GHETTU
! Ve studii Judaismus v terezínském ghet-
tu se autorka (absolventka judaistiky na
Husitské teologické fakultì Univerzity
Karlovy, od roku 2006 øeditelka Nadaèní-
ho fondu obìtem holocaustu) zamìøila na
postavení judaismu, na udr�ování �idov-
ských tradic a zvykù v podmínkách tere-
zínského ghetta. Jde o pùvodnì disertaèní
práci, která je jen mírnì pøepracována pro
�ir�í veøejnost a doplnìna o ilustraèní ma-
teriál. Téma judaismu v terezínském ghet-

tu nebylo dosud komplexnìji probádáno
a zpracováno. Kní�ka se sna�í pøinést
nový pohled na èást historie ghetta Tere-
zín. Klade si za cíl na základì dosud málo
vyu�itých pramenù, jakými jsou výpovìdi
a vzpomínky pøe�iv�ích terezínských vìz-
òù, dolo�it a objasnit otázku významu
a uchovávání �idovské tradice jako sociál-
ní instituce v kontextu extrémních �ivot-
ních podmínek.

Vydalo nakladatelství P3K v Praze roku
2020. 120 stran, fotografická pøíloha; dop. cena
189 Kè (v e-shopu nakladatelství 149 Kè).

Jakub Szántó
Z IZRASTINY S LÁSKOU. 
REPORTÉREM 
MEZI DVÌMA ZEMÌMI
! Druhá kniha bývalého blízkovýchodního
zpravodaje Èeské televize je mnohem osob-
nìj�í ne� jeho prvotina (Za oponou války,
2018). S pomocí výrazných pøíbìhù, barvité-

ho popisu ètvrtstoletí ori-
entálních zku�eností i líèe-
ní historického kontextu
usiluje o nabourání leckdy
schematického vnímání
Blízkého východu. Szántó
odmítá vnímat izraelsko-
palestinské vztahy jako
výhradnì konfliktní. Pí�e
o svém hlubokém poutu
k Blízkému východu, k je-
jím lidem, historii, kultuøe
nebo pøírodì. Nechybí
jeho osobitý sarkastický
a sebeironizující tón ani
bohatá pøíloha snímkù,
které za léta �ivota a práce

v Orientu nashromá�dil.
Vydalo nakladatelství Argo v Praze roku

2020. 305 stran, dop. cena 348 Kè.

David Suchet
ZA OBJEKTIVEM: MÙJ �IVOT
! David Suchet je u� padesát let stálicí na
britských divadelních prknech i ve filmech.
Hrál v dramatech klasických i moderních
autorù, v Shakespearovi, Oscaru Wildeovi
i Haroldu Pinterovi, ve filmu ztvárnil mj.
Sigmunda Freuda, a pøedev�ím detektiva
Poirota. Po celou dobu své kariéry mìl po
ruce fotoaparát a sna�il se zdokumentovat
svùj �ivot, a tak se jeho autobiografie prolíná
se sugestivními snímky. Suchet vypráví
o dìtství v Londýnì, o lásce k tomuto mìstu,
o svých �idovských koøenech a o tom, jak
ovlivnily jeho dráhu, o dùle�itosti víry, o lás-
ce k fotografování a k hudbì a samozøejmì
o svém herectví. 

Vydalo nakl. Moba v Brnì roku 2020.
Z angliètiny pøelo�ila Irena Steinerová.
320 stran, fotografie; dop. cena 449 Kè.

Mr. ECKHART
A Mr. ALZHEIMER
(dokonèení ze str. 13)

A: Budou Vánoce, ale jen podle kalen-
dáøe. Ten jediný nás je�tì neklame. �ád-
ná zima, stále jaro jako v Kalifornii, su-
ché léto, nádherný zlatý podzim. Kde
ale zùstala zima, kde jsou snìhuláci?!
Táhnou mraky, velké mraky, ale budou
to jen tankery. 
E: O poèasí toho víme u� tolik, ale stej-
nì nevíme nic. Kdy bude snì�it, dozví-
me se a� na poslední chvíli. Vidíte sám,
�e na rozum se spoléhat nemù�eme.
A nemù�eme vìdìt v�echno.
A: Mám pocit, �e si zaèínáme rozumìt. 
E: Ledovce tají i já mám obavy. Cítím
se nìkdy jako tuèòák, nìkdy si tak pøi-
padám. 
A: Mìl byste vyhledat psychoterapeuta.
Tuèòáci jsou zábavní jako snìhuláci, ne-
bude to nic vá�ného, nemusíte se obá-
vat. Mo�ná �e i teologie má smysl pro
humor. 
E: Pøíteli, podívejte se, za oknem nìco
poletuje. 
A: Máte pravdu, nìco tam poletuje. Asi
smetí, ta bída na�eho svìta. Musím si
vyèistit brýle, ano, nìco tam poletuje. 
E: Vìøte, nevìøte! Za oknem poletuje sníh,
první vloèky, andìlské pápìøí, milost. 
èí�ník: Pøejete si platit? Dohromady,
anebo ka�dý zvlá�t�? 
A: Ka�dý zvlá�t�, ale dohromady. Zají-
mavý matematický problém. 
E: Ka�dý zvlá�t�, ale dohromady. Lidová
mystika. Mr. Alzheimer, nezapomeòte si
klobouk. 
A: Ehm, ehm, málem jsem zase zapo-
mnìl� U� vím, znáte tu anekdotu
o jedné rodinì, která se chystá emigro-
vat z Polska do Francie? Neznáte? Tak
nejdøíve po�lou tatínka do Paøí�e, aby
zjistil, jak se tam �idùm vede. Ubìhne
mìsíc, dal�í, zaèíná to být divné, polovi-
na roku je pryè a tatínek se nehlásí.
A tak se Sára vypraví k rabínovi. Snad
se nenechal pokøtít, stì�uje si, snad neo-
pustil na�i víru? Ale moudrý rabín ji
uklidòuje. Milá Sáro, nemyslete hned na
nejhor�í. Snad se jen utopil v Seinì. 

Milý Eckharte, nemysleme hned na to
nejhor�í. Ledovce tají. Se svìtem to jde
z kopce u� od poèátku svìta. Doufejme,
�e bude je�tì snì�it.
E: Dobrá, dobrá historka, musím si ji
zapamatovat. Pozítøí odjí�dím do Vídnì.
Dám ji k lep�ímu u Hawelky. Zajdu také
k Demelovi. Wien bleibt Wien.

Z NOVÝCH
KNIH



CENTRUM PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU �MP ON-LINE
! V dobì uzávìrky listopadového èís-
la Ro� chode� je�tì nebylo známo, za
jakých podmínek bude pokraèovat
nouzový stav; v�e v�ak nasvìdèovalo
tomu, �e veøejné kulturní poøady se
pøinejmen�ím v èásti listopadu ru�í. 

Nicménì Odbor pro vzdìlávání
a kulturu �idovského muzea v Praze
(OVK �MP) v takovém pøípadì zve
veøejnost na on-line podobu vybra-
ných programù. Zájemci, sledujte las-
kavì webové stránky �MP, v nich� se
dozvíte s èasovým pøedstihem pøes-
nìj�í informace k rezervaci a on-line
pøenosu. Více na http://www.jewish-
museum.cz/program-a-
vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pri-
pravujeme-akce-pro-navstevniky/.
Auditorium 
(Maiselova 15)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøa-
dy v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 3. 11.: Archeologie a judský kult. Bìhem
posledního pùlstoletí se zmìnil pohled na
nábo�enský �ivot v dobì existence samo-
statného Judského království. Z této doby
pocházejí archeologické nálezy obìtních ol-
táøù a svatyò a existují také doklady o jejich
zru�ení za vlády krále Chizkijá�e. Pøedná�-
ka Davida Rafaela Moulise z Evangelické
teologické fakulty UK bude vycházet z ar-
cheologických nálezù posledních desetiletí
z území dne�ního Izraele. Pøedná�ka je sou-
èástí cyklu �idé a starovìký Pøední východ. 
! 5. 11.: O projektu Haredim. Od záøí je
v prostorách OVK �MP k vidìní výstava
unikátních fotografií Eli�ky Bla�kové
z prostøedí jedné z nejuzavøenìj�ích
ultraortodoxních �idovských komunit
svìta, jeruzalémské ètvrti Mea �earim.
Cílem autorèina projektu Haredim bylo
nahlédnout do ka�dodenního �ivota
spoleènosti, která má vlastní pravidla,
pro vnìj�í svìt jen tì�ko pochopitelná.
U pøíle�itosti ukonèení výstavy bude
autorka hovoøit o své osmileté práci na
fotografickém projektu, o pronikání do
uzavøené komunity a o takøka nezmapo-
vaném svìtu �en v této komunitì. 
! 26. 11.: Souèasný izraelský film: Cuk-
ráø. Pátá èást cyklu filmové historièky
Alice Aronové ukazuje nové téma homo-
sexuality, kterou ve svém snímku Cukráø
(Izrael, Nìmecko 2017, 104 min) decent-
nì zachytil izraelský re�isér Ofir Raul
Graizer. Poetické drama o síle lásky bylo
v roce 2017 ocenìno na karlovarském fes-
tivalu Cenou ekumenické poroty. 

! 8. 11.: Nedìlní dílna pro dìti: Lvíèek
Arje a výprava za poznáním jazykù.
Lvíèek Arje dìti seznámí s biblickým
pøíbìhem o babylónské vì�i, spoleènì si
ji zkusí postavit a poznají u toho rùzné
abecedy a rùzné jazyky. Na závìr si za-
zpívají popletenou píseò a vydají se za
hebrejskými rukopisy a tisky. Prohlídka:
Maiselova synagoga. Vstupné 70 Kè.

Maiselova synagoga
(Maiselova 10)
! 12. 11. od 19.00: Dechové kvintety /
The Prague Philharmonia Wind Quintet.
Koncert jednoho z pøedních èeských de-
chových kvintetù, jeho� èlenové pùsobí
v dechové sekci orchestru PKF � Prague
Philharmonia. Na programu jsou skladby
autorù od baroka po souèasnost. Vstupen-
ky na koncert mo�no zakoupit v pøedpro-
deji v Maiselovì synagoze, v Informaèním
a rezervaèním centru muzea (Maiselova
15, Praha 1), v síti Ticket Art, Prague Tic-
ket Office a na webových stránkách �MP.
Vstupné 230 Kè / 150 Kè. 
! 18. 11. od 18.00: Jakub Szántó: Z Iz-
rastiny s láskou. Reportér a laureát ceny
Magnesia Litera Jakub Szántó pøedstaví
svou druhou knihu o svém osobním
vztahu k Izraeli, Palestinì a jejich oby-
vatelùm. Podává ho skrze výrazné pøí-
bìhy, barvitý popis ètvrtstoletí orientál-
ních zku�eností i líèení historického
kontextu. Kniha, v ní� je øada fotogra-
fií, bude na místì k prodeji. Vstup vol-
ný. 

! 24. 11. od 18.00: Pìvecký soubor Mi�-
pacha � Písnì z Tanachu. Pìvecký sou-
bor Mi�pacha pod vedením Heleny-Ester
Divecké pøipravil dal�í dílek z mozaiky
volných cyklù �idovských písní, tentokrát
poskládaný z citátù z hebrejské bible, Ta-
nachu. Koncert je urèen v�em, kdo by
rádi vidìli svìt dìtskýma oèima s jeho ne-
obyèejností a krásou. Vstup volný. 

CENTRUM PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP V BRNÌ
! Není-li uvedeno jinak, konají se po-
øady v sále OVK na tø. Kpt. Jaro�e 3,
zaèínají v 17.00 a vstupné èiní 30 Kè.
Pøi pokraèování nouzového stavu mo-
hou být zru�eny nebo se mohou konat
on-line, sledujte proto webové strán-
ky muzea (www.jewishmuseum.cz).
! 3. 11.: Domy vìènosti XIV, cesta Vy-
soèinou: Kamenice nad Lipou, Horní
Cerekev, Batelov, Tøe�t�. Ve ètrnáctém
pokraèování cyklu pøedná�ek Domy
vìènosti publicistka a fotografka Helena
Bretfeldová zavede poprvé posluchaèe
na Vysoèinu. Trojici men�ích høbitùvkù
pod korunami stromù spojuje nenápad-
ná poloha daleko za posledními domy
obce. To ostatnì platí i pro rozsáhlý �i-
dovský høbitov v Tøe�ti, kde je pochová-
no na tøináct set zemøelých. 
! 10. 11.: Souèasný izraelský film:
Cukráø. V druhé èásti cyklu uvede fil-
mová teoretièka a publicistka Alice Aro-
nová izraelsko-nìmecký film Cukráø
(2017, 104 min, èeské titulky). Snímek
mapuje slo�itost partnerských vztahù,
zaujme hereckými výkony i prostøedím
Jeruzaléma. 
! 19. 11.: Ze ètvrtiny pravda, ze tøí ètvrtin
fantazie: autorské ètení Arno�ta Goldfla-
ma. Oblíbený dramatik, re�isér, spisovatel
a herec Arno�t Goldflam pøedstaví pøede-
v�ím povídky ze své pøipravované knihy
Hlavnì o mamince, která by mìla vyjít
v roce 2021 v nakladatelství Vìtrné mlýny.
Volnì v ní navazuje na pøedchozí knihu Tata
a jeho syn, v ní� osobitým zpùsobem zachy-
til situaci brnìnské �idovské rodiny v pade-
sátých a �edesátých letech minulého století. 
! 15. 11. od 10.30, Nezamyslova 27,
Brno-�idenice: Nedìlní dílna pro rodièe
s dìtmi: Medvídek Dubi a �ílený hedváb-
ník. Medvídek Dubi tentokrát pøedstaví
malým umìlcùm textilního návrháøe Ziku
Aschera, jeho� �ivot kopíroval dìjinné
zvraty minulého století nejen v oblasti
módy. Ascher se proslavil také jako skvìlý
ly�aø, jen� si kvùli riskantní jízdì vyslou�il
uvedenou pøezdívku.
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Z produkce ��íleného hedvábníka� Ziky Aschera
a jeho man�elky. Foto Peter Ascher. 



LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Uèíme na dálku: Od poloviny záøí bylo
zøejmé, �e dojde k znovuzavedení distanèní
výuky. Na�i �kolu vládní naøízení zastihlo,
není-li troufalé to napsat, pøipravenou. Ji�
v dobì, kdy se opatøení teprve zva�ovala, za-
jistila �kola dostatek technického vybavení
(streamovací kamery, prostorové a klopové
mikrofony apod.) i pro�kolila zamìstnance
v u�ití výukových programù. Konkrétnì se
jednalo o obeznámení s programem Micro-
soft Teams, který tvoøí spoleènou platformu
pro jednotlivé internetové tøídy. �kolení pro-
bíhala na rùzné úrovni, jak pro zaèáteèníky,
tak pro pokroèilé. V pou�ití programu byli
pro�koleni i star�í studenti, rodièùm byla na-
bídnuta konzultace k programu Bakaláøi,
který stále �kole slou�í jako hlavní informaè-
ní rozcestník, zároveò skrze nìj mohou rodi-
èe se �kolou komunikovat. Navázali jsme na
zku�enosti ze závìru loòského �kolního roku
a pouèili se i z negativních zku�eností. Aè-
koli jsme stále hloubìji pøesvìdèeni, �e bu-
doucnost kvalitního vzdìlání je v pøímé ko-
munikaci s uèitelem a spolu�áky, u� teï
vidíme, �e kreativní uèitel mù�e i distanèní
výuku vyu�ít k rozvoji nejen znalostí, ale
i dovedností.
! Projekt Den, kdy se mlèelo: V dobì tìsnì
pøed uzavøením �koly se studenti kvarty zú-
èastnili workshopu o násilné kolektivizaci
z padesátých let s názvem Den, kdy se mlèe-
lo. Lektorky z organizace Post Bellum, která
sbírá výpovìdi pamìtníkù a dál s nimi pra-
cuje, vedly studenty k tomu, aby se v�ili do
jedné konkrétní postavy z malé západoèeské
vesnice jménem Úboè. 
! Karanténa ve �kolní jídelnì: Poslední
týden v záøí muselo celé osazenstvo �kolní
kuchynì vèetnì dvou ma�gia�ek odejít ze
dne na den do karantény. S velkým nasaze-
ním ochotných rodièù, absolventù a kamará-
dù �koly, kteøí mají potravináøský prùkaz, se
podaøilo udr�et celý týden provoz kuchynì
beze zmìn a v�echny dìti dostaly svaèiny
a obìdy tak jako obvykle. Dìkujeme Janì
Burianové a Andree Ernyei za odborné ve-
dení kuchynì, Tondovi Kvasnièkovi, Maria-
nì Singer, Michalovi Bejrovi, Hance �ikové,
Pavlínì Schulz a Pavlínì Ondraèkové za po-
moc pøi vaøení a v neposlední øadì také
mnoha dobrovolníkùm z øad uèitelù, kteøí
pomáhali s pomocnými pracemi.
! Lauder Daf � ka�dotýdenní zamy�lení:
Pøedstavujeme vám nový Lauder daf � pra-
videlné ètení k aktuální para�e (oddílu Tóry,
který se ète daný týden v synagoze). Daf se
na webu a Facebooku �koly bude objevovat
ka�dý ètvrtek tak, aby vèas dorazil k �abato-
vému stolu. Doufáme, �e pro své ètenáøe
bude zdrojem inspirace a obohatí rodinné
diskuse mezi dìtmi i dospìlými. Odkaz na-
leznete na www.lauder.cz. Daf ka�dý týden

pøipravuje Jiøí Bla�ek. Projekt pøipravujeme
s podporou organizace EFI � Educating for
Impact. Paralelu k �dospìláckému� Dafu
tvoøí para�a, kterou budou v�dy vytváøet
na�i studenti pro ostatní spolu�áky. 
! Èerstvé informace naleznete na webové
stránce �koly www.lauder.cz. Mysleme na
v�echny, kdo jsou nemocní.                          l�

PØEDPLATNÉ RO� CHODE� 2021 
Vá�ené ètenáøky, milí ètenáøi,
! Aè je nám to velice líto, vzhledem ke
stoupajícím výrobním nákladùm jsme nuce-
ni zvý�it prodejní cenu èasopisu Ro� chode�
na � snad stále je�tì pøijatelných � 30 Kè.

Do pøedplatného se nová cena promítne
jen mírnì. Dìkujeme za Vá� zájem o èasopis
a doufáme, �e potrvá i v následujícím roce.

Èasopis si mù�ete pøedplatit v �klasické�
papírové podobì (èasopis zasíláme v neprù-
hledných obálkách), nebo v podobì elektro-
nické; bankovním pøevodem na ní�e uvede-
ný úèet Federace �idovských obcí v ÈR
nebo osobnì v �idovské radnici. 
! Roèní pøedplatné pro ÈR je od roku
2021 480 Kè, elektronicky v PDF 300 Kè.
Èíslo úètu pro pøedplatné je 030031-
1936511339/0800 u Èeské spoøitelny, a. s.;
variabilní symbol: 122021; údaj pøíkazce:
jméno pøedplatitele.

Na území ÈR je té� mo�né pou�ít k platbì
po�tovní poukázku typu C.
! Roèní pøedplatné do Evropy se zvy�uje
na 800 Kè, elektronicky v PDF 300 Kè. Pro
úhradu ekvivalentu èástky v eurech nebo
v korunách je èíslo úètu: 030031-
1936511339/0800 (IBAN CZ14 0800 0300
3119 3651 1339; BIC GIBACZPX) u Èeské
spoøitelny, a. s.; variabilní symbol: 122021;
údaj pøíkazce: jméno pøedplatitele.
! Roèní pøedplatné do zámoøí zùstává
1000 Kè, elektronicky v PDF 300 Kè. Pro
úhradu ekvivalentu èástky v dolarech je èís-
lo úètu: 030031-1936511339/0800; IBAN
CZ14 0800 0300 3119 3651 1339; BIC
GIBACZPX) u Èeské spoøitelny, a. s.; varia-
bilní symbol: 122021; údaj pøíkazce: jméno
pøedplatitele.
! Prosíme, pokud provádíte platbu z ciziny,
uhraïte bankovní poplatky (cca 100 Kè),
nejsou zahrnuty v cenì pøedplatného. Ne-
pou�ívejte �eky, pokud nemù�ete pou�ít

bankovní spojení, za�lete laskavì pøíslu�nou
sumu v bankovkách doporuèeným dopisem.
! Pokud budete platit osobnì na �idovské
radnici (Maiselova 18, Praha 1), tak v po-
kladnì Federace �idovských obcí v ÈR
u paní Slezákové nebo Kopecké. 
! Pokud platíte pøevodem, za�lete nám sou-
èasnì laskavì svou objednávku, a to na adre-
su redakce (Izraelská 1, Praha 3, 130 00)
nebo e-mailem na roschodes@sefer.cz.
Do objednávky uveïte jméno, po�tovní
adresu a u elektronického zasílání e-mail.
! Jakékoli informace ohlednì pøedplatného
vám sdìlí redakce Rch na kontaktech ros-
chodes@sefer.cz èi telefonním èísle 226 235
217 (mobil 605 319 468). Pøejeme v�em
pevné zdraví. 
! Dùle�ité upozornìní pro abonenty, kte-
øí mají pøedplatné u Postservisu: Vý�e
uvedené úèty platí pouze pro ty, kdo mají
pøedplacený èasopis v na�í redakci nebo
u F�O. Prosíme, pokud se rozhodnete pøed-
platit si èasopis v roce 2021 u nás, zkontro-
lujte si, zda nemáte pøedchozí pøedplatné ve-
deno u spoleènosti Postservis, která má
vlastní zpùsoby inkasa aboné a nezasílá èa-
sopis mimo ÈR ani v elektronické podobì.
Cena pøedplatného v ÈR je v obou pøípa-
dech stejná.                                  Redakce Rch

PRODEJ ÈASOPISU 
V DOBÌ NOUZOVÉHO STAVU
! Pokud se vládní opatøení je�tì nezostøí,
lze Ro� chode� stále kupovat ve vrátnici No-
vého �idovského høbitova v Praze (stanice
metra �elivského) èi ve výdejním okénku
knihkupectví Academia na Václavském ná-
mìstí (kde ho lze objednat i pøes e-shop,
www.academia.cz).

NÁSTÌNNÝ KALENDÁØ �OP 5781
! �idovská obec v Praze vydala jako ka�dý
rok nástìnný kalendáø na rok 5781 (tedy od
záøí 2020 do záøí 2021). Kromì bì�ných
údajù zaznamenává dny �idovských svátkù,
èasy zapalování svící, zahrnuta jsou i znìní
pøíslu�ných pøání. Ke ka�dému mìsíci nále�í
medailon zajímavé osobnosti spjaté s �idov-
ským spoleèenstvím. Kalendáø pøipravila
Hana Begmannová-Klímová. Zakoupit ho
lze za 290 Kè na www.jewish-eshop.cz.

KALENDÁØ SYNAGÓGY 5781
! �idovský kalendáø s obrazy synagog od
akademického malíøe Milana Stana vydala
slovenská Galéria na Tehelnej ve Zvolenu.
Nìkteré ze zobrazených synagog u� nelze
nav�tívit, jiné byly opraveny a v nejlep�ím
pøípadì se z nich staly kulturní stánky. Ka-
lendáø obsahuje pøehled �idovských svátkù
a ke ka�dému mìsíci nále�í jedna celostrán-
ková ilustrace. Cena je 7 eur a objednávky
lze zaslat na adresu jklement@klemo.sk.
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�NO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blaho�eláme na�ej èlenke, ktorá
v mesiaci november slávi sviatok svojich
narodenín: pani Judita Suchánová, nar.
14.11. � 74 rokov. Úprimne jej prajeme
ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BRATISLAVA
V mesiaci november oslávia narodeniny:
pani Mgr. Mariana Ascherová � 78 rokov;
pani Ági Fränklová � 74 rokov; pani
Anna Hilvertová � 77 rokov; pani Jana
Kaiserová � 78 rokov; pani Agne�a Kri�-
ková � 83 rokov; pán Juraj Mencer � 84
rokov; pán Prof. Dr. Pavol Me�t�an � 74
rokov; pani Erika Orlíková � 83 rokov;
pani Anna Pova�anová � 73 rokov; pani
Ing. Daniela Prekopová � 74 rokov; pán
Peter Smékal � 83 rokov, a pani O¾ga Ur-
baníková � 75 rokov. Prajeme im ve¾a
zdravia a spokojnosti. 

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtie:
S ve¾kým smútkom oznamujem, �e vo
veku 92 rokov zomrela pani Irena Gala-
nová; vo veku 86 rokov pani Eva Galan-
dová a vo veku 91 rokov pani Katarína
Bendová.

Zichronan livracha!

�O BRNO
V listopadu oslaví narozeniny: paní Petra
Bauerová, nar. 18. 11. � 39 let; paní Karin
Czernayová, nar. 16. 11. � 57 let; pan Pa-
vel Fröhlich, nar. 6. 11. � 57 let; pan Yoav
Kidar, nar. 28. 11. � 61 let; pan Dan Knie-
bügl, nar. 8. 11. � 25 let; paní Dita Läng-
sten, nar. 21. 11. � 41 let; pan Vladimír
Látal, nar. 21. 11. � 59 let; pan Martin
Mayer, nar. 3. 11. � 39 let; pan Jan Pelí-
�ek, nar. 2. 11. � 38 let; paní Alexandra
Strnadová, nar. 10. 11. � 71 let, a paní Eva
Zikmundová, nar. 7. 11. � 63 let. V�em
pøejeme pevné zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V listopadu oslaví narozeniny ná� èlen Jo-
sef Fischer, nar. 16.11. � 72 let. Pøejeme mu
pevné zdraví a spokojenost do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v no-
vembri slávia sviatok narodenín: pán
Ing. Juraj Galko � 62 rokov; pán Tomá�
Jakuboviè � 68 rokov; pani JUDr. Viera
Kanáriková � 64 rokov; pani MUDr. Ka-

tarína Moze�ová � 71 rokov; pán Franti-
�ek Hubert � 74 rokov, a pán Andrej Lan-
dau � 74 rokov. V�etkým prajeme ve¾a
zdravia, spokojnosti a pohody. 

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtie:
S po¾utovaním oznamujeme, �e dòa
4. októbra 2020 zomrela na�a èlenka Ger-
trúda Stiefelová vo veku 92 rokov. Celej
rodine vyjadrujeme úprimnú sústrast�.

Zichrona livracha!

�O OLOMOUC
V listopadu oslaví jubileum tito na�i èle-
nové: pan Robert Götzlinger, nar. 5.11. �
78 let, a paní Eva Kolesníková, nar.
13.11. � 84 let. Pøejeme jim hodnì zdraví
do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V listopadu oslaví jubileum ná� èlen pan
Ing. Jiøí Wurzel, nar. 22.11. � 91 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V listopadu oslaví narozeniny tito na�i
èlenové: paní Tehila Bednáøová � 38 let;
paní Hana Janèíková � 88 let; pan
MUDr. Jindøich Lorenc � 67 let; paní
Vìra Uhlová � 67 let; pan Pavel Vlach �
70 let, a pan Libor Vojtìch � 31 let. Jubi-
lantùm pøejeme hodnì zdraví a �tìstí. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V listopadu oslavují narozeniny: paní
Bohumila Havránková, nar. 17.11. � 93
let; paní Helga Ho�ková, nar. 10.11. � 91
let; pan Volodymyr Chaplik, nar. 25.11. �
87 let; paní Eva Chotovinská, nar. 22.11.
� 87 let; paní Vìra Chudáèková, nar.
11.11. � 87 let; paní Olga Jirásková, nar.
16.11. � 91 let; paní Marie Køí�ková, nar.

26.11. � 92 let; paní Helena Lyerová, nar.
1.11. � 82 let; paní Luisa Matou�ková,
nar. 25.11. � 90 let; pan Jiøí Munk, nar.
2.11. � 88 let; paní Malvína Polevá, nar.
17.11. � 86 let; pan Mark Polevoj, nar.
16.11. � 88 let; pan Jiøí Prokop, nar.
12.11. � 80 let; pan Tomá� Radil, nar.
8.11. � 90 let; pan Jindøich Roèovský, nar.
12.11. � 90 let; paní Marie �moková, nar.
11.11. � 82 let; pan Maria Yavorsky, nar.
14.11. � 86 let, a paní Renata Zábrodská,
nar. 29.11. � 88 let. Jubilantùm pøejeme
hodnì zdraví a spokojenosti do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí:
Je na�í smutnou povinností oznámit, �e
dne 10. øíjna 2020 zemøela paní MUDr.
Eva Vinaøová ve vìku 88 let.

Dne 17. øíjna 2020 zemøela ve vìku
103 let paní Jarmila Horalová.

Zichronan livracha!

�NO PRE�OV
V mesiaci november sa �ivotného jubilea
do�ívajú na�i èlenovia: pán Ladislav
Brenner � 69 rokov, a pán MUDr. Martin
Hrehorèák � 49 rokov. Jubilantom praje-
me ve¾a zdravia a pohody. 

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V listopadu oslaví své narozeniny: paní
Jana Urbanová, nar. 10.11. � 83 let, a paní
Lenka Èapková, nar. 4.11. � 42 let. 

Ad mea veesrim �ana!

�NO TRENÈÍN
�eláme v�etko najlep�ie svojej èlenke
Nore Guttmannovej, ktorá v mesiaci no-
vember oslávi jubileum 90 rokov. Srdeè-
ne gratulujeme!

Pan Ing. Juraj Beck z Trenèína oslávil
62 rokov. �eláme mu ve¾a zdravia a ús-
pechov v zbieraní �idovských artefaktov. 

sestra Eva a rodina 
Úmrtie:
S ¾útost�ou oznamujeme, �e na�a èlenka
Daniela �t�astná z Pie�t�an zomrela vo
veku 77 rokov v mesiaci september. Prí-
buzným �eláme dodatoène úprimnú sú-
strast�.

Zichrona livracha!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V listopadu oslaví své narozeniny paní
Pavla Schöpfová a paní Milada Narwová.
Jmenovaným pøejeme do dal�ích rokù
hodnì zdraví a spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!
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VRA�DA UÈITELE
Francouzský vrchní rabín Haim Korsia
pochválil v deníku Le Figaro svou vlá-
du za tvrdé zákroky proti radikálním is-
lamistùm. Oznaèil je za opo�dìnou, ale
�ádoucí zmìnu pøístupu vùèi teroristùm
podporovaným hnutím Hamás. V øíjnu
muslimský uprchlík z Èeèny zavra�dil
støedo�kolského profesora Samuela Pa-
tyho za to, �e ukázal studentùm karika-
tury proroka Muhammada, které roku
2015 vedly k útoku na redakci satirické-
ho èasopisu Charlie Hebdo. Po dìsivém
èinu naøídil prezident Macron rozsáhlou
akci proti islamistùm: jejich zatýkání
a vyho�tìní ze zemì; byla té� uzavøena
me�ita, v ní� se vyzývalo k Patyho za-
vra�dìní. �Nejsou to �ádní osamìlí vlci
a nejednají na základì autoindoktrinace,�
napsal Korsia. �Naopak: odhodlání tìch-
to teroristù, kteøí jsou ,made in France�,
je souèástí uctívání hrdinù, spøíznìnosti
s dìsem a s glorifikací, ji� zaruèuje nad-
národní spoleènost fanatikù.� 

ZA PENÍZE 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Vy�lo najevo, �e k propagaci my�lenek po-
píraèù �oa a neonacismu byly pou�ity fondy
Evropského parlamentu (EP). Stalo se to na
stránkách zpravodaje, jej� øídil nìmecký ne-
onacista souzený za trestné èiny z nenávisti
(vèetnì pokusu o vra�du) Thorsten Heise.
Roku 2018 dostala malá zásilková firma
W+B Medien Nordland Verlag, v jejím�
èlen stál právì Heise, od EP 35 tisíc eur. Pe-
níze mu poskytl tehdej�í poslanec parla-
mentu Udo Voigt, bývalý pøedseda nìmec-
ké extremistické Nationaldemokratische
Partei Deutschlands. Texty ve zpravodaji
psali popíraèi holokaustu a vyznavaèi nacis-
tické ideologie, kteøí velebili Voigta jako
�obránce Evropy proti liberální elitì�, èi sa-
motný Voigt. Jedno z vydání má na obálce
portrét Ursuly Haverbeckové, odsouzené za
popírání holokaustu, s po�adavkem, aby
byla propu�tìna. Kromì Voigta vyu�il pení-
ze z fondù EP k vydávání svých zpravodajù
bývalý maïarský poslanec Béla Kovács,
údajný ruský �pion. 

PO FACEBOOKU I TIKTOK
Po poskytovatelích sociálních sítí Twitter,
Facebook a YouTube prohlásili i pøedsta-
vitelé videoplatformy TikTok, �e budou
pøísnìji sledovat, zda se na jejich síti ne-
objevují nenávistné pøíspìvky. Se svým
slibem pøi�li necelé dva týdny pøed ame-
rickými prezidentskými volbami, kdy pa-
novala obava, �e se volební období neo-

bejde bez násilí páchaného extremistický-
mi skupinami (a mo�nými u�ivateli Tik-
Toku). Platforma ji� zakázala popírání
holokaustu a pracuje na odstraòování
pøíspìvkù s neonacistickým a antisemit-
ským obsahem. Snaha poskytovatelù so-
ciálních sítí vymýtit nenávistné pøíspìvky
následovala po kampaních, v nich� se
upozoròovalo na to, �e Twitter, Facebook,
YouTube èi TikTok tento nebezpeèný
problém dosud pøehlí�ely.

SOCHA SOUDKYNÌ
Nedávno zesnulá oblíbená èlenka americ-
kého Nejvy��ího soudu Ruth Bader Gins-
burgová (viz minulé èíslo Rch) bude mít
v rodném Brooklynu sochu. Newyorský
guvernér Andrew Cuomo ji� jmenoval
komisi, která dohlédne na vznik a instala-
ci. �Její odkaz jako právnièky, právní znal-
kynì, profesorky a vìdkynì pøetrvá po
celé generace a je nám ctí, �e sochu na
památku soudkynì Ginsburgové postaví-
me. Ví Bùh, �e si ji zaslou�í,� prohlásil
Cuomo.

HLADOVKA KVÙLI �ABATU
Danila Beglece zatkla ruská policie loni
v èervenci pøi demonstraci proti Vladi-
miru Putinovi za to, �e údajnì strèil do
policisty. Dvouletý trest vìzení si nako-
nec odpykává v pracovním táboøe. Jako

vìøící �id �ádal, aby smìl dr�et �abat
a o sobotách nepracovat s tím, �e si smì-
nu rozlo�í do ostatních dní. Vedení tábora
jeho �ádost odmítlo, a navíc mu sní�ilo
pøídìl jídla. Beglec uva�uje o tom, �e za-
hájí protestní hladovku.

IRIKÁT
V IZRAELSKÉ NEMOCNICI
Palestinský politik, vùdèí reprezentant hnu-
tí Fatah a svého èasu nejvy��í palestinský
mluvèí, pìta�edesátiletý Saíb Irikát, byl
v øíjnu odvezen v kritickém stavu zpùsobe-
ném nákazou koronavirem do izraelské ne-
mocnice. Do péèe izraelských lékaøù se
svìøil i pøesto, �e palestinská samospráva
pøeru�ila ve�keré kontakty s izraelskými
pøedstaviteli poté, co odmítla mírový plán,
který pøedlo�il Donald Trump a jej� ozna-
èila jako �hanebný�.

BORAT ZNOVU NA SCÉNÌ
Britský komik Sacha Baron Cohen o�ivil
postavu kaza�ského reportéra ze svého fil-
mu Borat: Nakoukání do amerycké kul-
trùry na obìdnávku slavnoj kaza�skoj ná-
rodu. Druhý díl snímku vy�el v øíjnu na
internetovém filmovém kanálu Amazon
Prime. V upoutávce Cohen hlásí, �e se
vrací do USA kvùli tajné misi. Terèem
jeho scén (natáèených skrytou kamerou)
se stali mj. politici vèetnì viceprezidenta
Mikea Pence èi bývalého newyorského
starosty (a pøedního stoupence Donalda
Trumpa) Rudyho Giulianiho. Dle listu
The Jewish News je nový díl Borata jed-
ním z nejpøesvìdèivìj�ích výstupù na
podporu demokratického prezidentského
kandidáta Joea Bidena.                        (am)
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