
Kè 30,� 5781 ÚNOR 2021 ROÈNÍK 83

�VAT
ADAR

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



OBÌTEM HOLOKAUSTU
Dne 27. ledna 2021 se uskuteènily tøi
významné vzpomínkové akce v Praze,
Terezínì a Jeruzalémì. Vzhledem k ak-
tuální nepøíznivé epidemiologické situaci
a s ohledem na krizová opatøení Vlády
ÈR probìhly v on-line prostoru a byly
tak pøístupné pro více zájemcù.

Pøi pøíle�itosti Dne památky obìtí holo-
kaustu a pøedcházení zloèinùm proti lid-
skosti uspoøádaly F�O v ÈR a NFOH ve
spolupráci s Kanceláøí Senátu a pod zá�ti-
tou pøedsedy Senátu PÈR Milo�e Vystrèi-
la 27. února v hlavním sále Senátu vzpo-
mínkové setkání, které zpravodajský
kanál ÈT24 vysílal v pøímém pøenosu.
Souèástí setkání byly projevy pøedsedy
Senátu, pøedsedy Poslanecké snìmovny
Radka Vondráèka, bývalé vìzeòkynì tere-
zínského ghetta Michaely Vidlákové,
pøedsedy Výboru pro od�kodnìní romské-
ho holokaustu Èeòka Rù�ièky a pøedsedy
F�O Petra Papou�ka. Projevy doplnily
koncertní skladby Gideona Kleina v podá-
ní Davida Dorù�ky, Roberta Fischmanna
a Martina Nováka.

Tého� dne se uskuteènilo èesko-izrael-
ské on-line setkání s názvem Internatio-
nal Holocaust Memorial Day: Remembe-
ring, Perpetuating and Pursuing Justice,
pøená�ené z Terezína a Jeruzaléma. Cí-
lem setkání, organizovaného izraelským
ministerstvem zahranièních vìcí, minis-
terstvem pro sociální rovnost a èeským
ministerstvem zahranièních vìcí, byla
veøejná podpora pøe�iv�ím holokaustu
v dobì celosvìtové pandemie. Za Izrael
se setkání zúèastnili prezident Reuven
Rivlin, ministr zahranièních vìcí Gabi A�-
kenazi a ministr pro sociální rovnost Jic-
chak �muli. Za Èeskou republiku promlu-
vili prezident Milo� Zeman, ministr
zahranièních vìcí Tomá� Petøíèek a zvlá�t-
ní zmocnìnec pro holokaust Robert Øe-
hák, lídr vìt�iny amerického Senátu
Charles Schumer a místopøedsedkynì
Evropského parlamentu Nicola Beerová.
Setkání bylo vysíláno na facebookovém
profilu Ministerstva zahranièních vìcí
ÈR v anglickém jazyce.

Jako ka�doroènì uspoøádaly �idov-
ské muzeum v Praze a �idovská obec
v Praze také tradièní slavnostní koncert
ve �panìlské synagoze. Úèastníky pøi-
vítal øeditel �idovského muzea Leo Pa-
vlát, projev pronesl pøedseda �idovské
obce v Praze Franti�ek Bányai. Na pro-
gramu byly skladby Hanse Krásy, Jose-
fa Mysliveèka a Maurice Ravela v pro-
vedení Dole�alova kvarteta. Souèástí

koncertu byla také  krátká virtuální pro-
hlídka �panìlské synagogy a její nové
expozice. Koncert byl pøená�en pøes
YouTube kanál �idovského muzea v Pra-
ze. f�o

ZNEU�ITÍ SYMBOLU
Zhruba padesátka lidí v pátek 8. ledna na
Václavském námìstí vyslechla více ne�
hodinové pásmo proslovù, ve kterých
mluvèí kritizovali vládní omezení zavede-
ná proti epidemii covidu-19 a také oèko-
vání proti této nemoci, nìkteøí zpochybòo-
vali samotnou existenci koronaviru.
Nìkolik z nich mìlo na kabátech jako
symbol odporu proti oèkování �esticípou
Davidovu hvìzdu, kterou nacisté oznaèo-
vali �idovské obyvatele, s nápisem �Ne-
oèkovaný�.

Zneu�ití symbolu �idovství odsoudil
velvyslanec Izraele v Èeské republice
Daniel Meron. �Pou�ití Davidovy hvìz-
dy pøi protestech proti oèkování je ostu-
dou a urá�kou pamìti obìtí holokaustu,�
vyjádøil se prostøednictvím Twitteru.

Za nevkusnou formu protestu ji pak
oznaèil také pøedseda ODS Petr Fiala,
senátor Pavel Fischer a starosta Øepory-
jí Pavel Novotný. Korespondent britské
BBC v Praze Rob Cameron napsal na
Twitteru: �Èe�tí covidioti/antivaxeøi ob-
jevili nové dno idiocie a omezenosti.�
F�O a NFOH vydaly k incidentu násle-
dující prohlá�ení:

�Federace �idovských obcí v Èeské
republice a Nadaèní fond obìtem holo-
kaustu odsuzují exemplární zneu�ití
a relativizaci symbolu holokaustu spoje-
ného s utrpením milionù lidí. Je evident-
ní, �e je tøeba na�i spoleènost neustále
vzdìlávat a doporuèit v�em, co se k tak
nízkým projevùm uchylují, nav�tívit
místa spojená s nacistickou genocidou
u nás i v zahranièí. Dìkujeme v�em,
kteøí veøejnì tyto projevy odsoudili bì-
hem dne�ního �abatu.�                         ta

PROPAGACE NACISTÙ
Policie ukonèila vy�etøování pøípadu
prodeje propagaèních pøedmìtù s nacis-
tickou tematikou v nakladatelství Na�e
vojsko a podala návrh na ob�alobu.
Státní zástupce se nyní s vìcí seznámí
a po jejím prostudování rozhodne o po-
dání ob�aloby nebo vyøízení vìci jinak. 

Na nakladatelství podal loni v kvìtnu
trestní oznámení pøedseda Nadaèního fon-
du obìtem holokaustu Michal Klíma.
K trestnímu oznámení se pøidaly i dal�í
organizace. Prodej kalendáøe kritizovali
také izraelský a nìmecký velvyslanec
v ÈR. Ministerstvo vnitra vypovìdìlo na-
kladatelství smlouvu o nájmu pro sklad,
pra�ský magistrát u� v dubnu vypovìdìl
smlouvu prodejnì nakladatelství na Andì-
lu. Nakladatelství v souèasnosti na svých
stránkách ji� propagaèní pøedmìty s na-
cistickými vùdci nenabízí.                        wz

HERMETICKÉ UZAVØENÍ
Izrael zru�il na konci ledna ve�kerou
osobní leteckou dopravu na svých leti�-
tích ve snaze zpomalit �íøení nového ko-
ronaviru. Nebudou zde moci pøistávat le-
tadla zahranièních aerolinek. Opustit
zemi v tomto období bude rovnì� mo�né
jen za výjimeèných okolností. �Jsme na-
pøed pøed celým svìtem. �ádný stát neu-
dìlal to, na co se chystáme my � herme-
ticky uzavíráme zemi,� prohlásil na
brífinku premiér Benjamin Netanjahu.
Podle ministrynì dopravy Miri Regevové
nebude bìhem zákazu poprvé umo�nìno
�idùm imigrovat do Izraele, �pokud to
nebude otázka �ivota a smrti�. 

mf
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Není asi tøeba pøipomínat, �e za poèá-
tek novodobých konspiraèních teorií
jsou pova�ovány Protokoly sionských
mudrcù, spisek vydaný poprvé roku
1903 v carském Rusku popisující �i-
dovské spiknutí, jeho� cílem je ovlád-
nout svìt. Jakkoli byly Protokoly ji�
ve své dobì oznaèeny za podvrh, zù-
stávají dodnes klasickým antisemit-
ským dílem a pøedstavy o �idech, kte-
øí ve skrytu urèují bìh dìjin, patøí
k nejèastìj�ím konspiraèním teoriím
vùbec (v souèasné dobì
jim dominuje �v�emoc-
ný� George Soros). 

O dopadu tìchto teorií
a jejich vlivu na spoleè-
nost se zaèalo naléhavìji
psát v souvislosti s anexí
Krymu (a s mýty, které
prokremelské weby �íøily a �íøí
o Ukrajinì), se zvolením americké-
ho prezidenta Donalda Trumpa,
k nìmu� pøispìly i vykonstruované
teorie o zvrhlých demokratech, kteøí
provozují obchod s dìtmi (tzv. Pizza-
gate), èi s brexitem (a teoriemi o de-
vastujícím vlivu EU na èlenské státy).
I sebenesmyslnìj�í teorie doká�ou na-
lézt své vyznavaèe a celkovì pøispíva-
jí k atmosféøe nedùvìry, neporozumì-
ní a rozdìlení spoleènosti. 

KA�DÝ PÁTÝ 
Jak se konspiraèním teoriím daøí
v Èeské republice? Na tuto otázku se
rozhodl systematicky odpovìdìt pìti-
èlenný tým odborníkù a studentù obo-
ru studia nových médií na Filosofické
fakultì Univerzity Karlovy pod vede-
ním Mgr. Lenky Krsové a sémiotika
Josefa �lerky (který pùsobí také jako
vedoucí Nadace nezávislé �urnalisti-
ky). V prùzkumu, jej� provedli na jaøe
2019, napøíklad zjistili, �e 9 procent
obecné populace (a 19 procent popu-
lace nad 55 let) vìøí, �e George Soros
organizuje protivládní demonstrace
v Maïarsku a Polsku; 27 procent
(a v kategorii 45�54 let 36 procent)
pak vìøí tomu, �e EU organizuje ile-
gální imigraci do Evropy. S konspi-
raèními teoriemi se na internetu v nì-
jaké podobì mìsíènì setká 18 procent
populace, tedy zhruba ka�dý pátý. 

Na podzim tého� roku pak spustili
Atlas konspirací, webovou databázi,
která mapuje konspiraèní teorie

a dezinformace na èeském internetu
(celkem jich zaøadili 270). Abecednì
sestavená databáze zahrnuje pøehled
hlavních èeských antisystémových
a konspiraèních webù (Atlas jich zpra-
covává 25). Vyhledávat v ní lze podle
devíti základních kategorií konspiraè-
ních teorií a jejich hlavních narativù
(vyprávìní). Jsou to: teorie New World
Order; Dezinformaèní narativy speci-
fické pro ÈR; Operace pod fale�nou
vlajkou; Atentáty, nevyøe�ená úmrtí

a historické postavy; �Stát ve státì�
a politické kauzy; Prokremelské dezin-
formaèní narativy; Bílá a èerná genoci-
da; Protikatolické teorie; Protiislámské
teorie; Klamy, nemoci, ne�tìstí a medi-
cína; Mimozemské civilizace a ezo té-
mata. Údaje jsou rozdìleny také podle
zemí, jich� se teorie týkají. U ka�dého
webu nalezneme jeho analýzu, vèetnì
toho, jaká je jeho náv�tìvnost a z ja-
kých stránek na nìj lidé nejèastìji pøe-
cházejí. 

ODPOR 
K SOUÈASNÉ SPOLEÈNOSTI
�idé jsou �aktéry� teorií, zaøazených
do kategorie Nového svìtového øádu
(podkategorie Antisemitské konspira-
ce), které v rùzných variacích tvrdí, �e
svìt je øízen nebo brzy bude øízen elit-
ním uskupením, které tou�í po celo-
svìtové dominanci.

Mezi obvyklé konspirátory patøí �
jak jinak � mocní a bohatí �idé a ban-
kéøi (George Soros, Rothschildové
a dal�í) a doprovázejí je antisemitské
a sionistické konspirace, které zpravi-
dla vycházejí ze zmínìných Protokolù.
O svìtovládu se dle konspirací tohoto
typu sna�í té� Evropská unie a dal�í
nadnárodní instituce nebo nejnovìji
i takzvaná homosexuální lobby nebo
�neomarxisté podporující genderovou
propagandu�.

Z údajù na Atlasu vyplývá, �e anti-
semitské teorie se nacházejí pøede-
v�ím na stránkách webových serverù
Aeronet, Czech Free Press èi EUpor-

tál, ale lze je nalézt té� na stránkách
Protiproudu èi Parlamentních listù,
pøièem� hlavní narativy se opakují
a prolínají.

Co v�echno se tedy náhodný (èi cí-
lený) náv�tìvník dozví? �e za teroris-
tickými atentáty v Evropì stojí izrael-
ská tajná slu�ba Mosad (ale pozor:
agentem Mosadu byl i nedávno zabitý
íránský nukleární fyzik Fahrízádeh,
který vlastnì �ije); �e svìt ovládají
�idé (Rothschildové, svobodní zedná-

øi atd.); �e G. Soros roz-
vrací svými nadacemi,
univerzitami a organizací
ilegální migrace Evropu;
�e Evropskou unii zalo�i-
li nacisté; �e Angela Mer-
kelová je dcera Adolfa
Hitlera (jeho� sperma

bylo zmra�eno); �e holokaust se neu-
dál; �e z Èeska se skrze humanitární
organizaci Èlovìk v tísni rozvracejí
státy východní Evropy; �e útoky 11.
záøí 2001 v New Yorku provedli sami
Amerièané; �e Rusko zabralo Krym
proto, aby pøede�lo masovému vra�-
dìní etnických Rusù; �e hladomor na
Ukrajinì zpùsobil úmyslnì Západ
atd., a� po teorie �vysvìtlující� vznik
epidemie covidu-19 èi smysl vakcina-
ce proti této chorobì.

Ke specificky èeským vyprávìním se
øadí konspiraèní teorie a narativy o po-
vaze sametové revoluce roku 1989,
o údajných chabých výkonech Bezpeè-
nostní informaèní slu�by (které oèivid-
nì sdílí i hlava státu), o zloøádech ve
veøejnoprávní Èeské televizi èi o tom,
jak teolog Tomá� Halík neoprávnìnì
pou�ívá své akademické tituly.

Atlas konspiraèní teorie nejen mapu-
je, ale u jednotlivých narativù, které se
týkají nedávných konkrétních událostí,
dodává faktické protiargumenty. Dle
slov J. �lerky nemají zmínìné servery
� kromì prokremelských dezinformaè-
ních webù � jasnou a promy�lenou
agendu, nicménì v�echny spojuje jed-
na vìc: Radikální odpor vùèi souèasné-
mu uspoøádání spoleènosti. Jako pre-
venci radí pozornì sledovat jazyk
informací (expresivní jazyk je znakem
nedùvìryhodnosti), a hlavnì zdroj
zpráv. A jako základní manuál mù�e po-
slou�it právì Atlas konspirací (www.at-
laskonspiraci.cz). K tématu viz té�
strany 8�9.                                      (am)

ATLAS KONSPIRACÍ
aneb

Konspiraèní teorie od A do Z



JITRO (2M 18,1�20,23)
Midjánský knìz Jitro, Mo�eho tchán, usly-
�el, co v�echno Bùh uèinil pro Mo�eho,
a Jitro, Mo�eho tchán, Mo�eho synové
a jeho �ena k nìmu pøi�li do pou�tì, kde
le�í Bo�í hora. Jitro øekl: �Buï po�ehnán
Hospodin, jen� vás spasil z ruky Micrajim
a z ruky faraona, jen� tento lid zachránil
z ruky Micrajim!� A vzal celoobìt�a dob-
rovolné obìti, a Aharon a v�ichni star�í
Jisraele pøi�li pojíst s Mo�eho tchánem
chléb pøed tváøí Bo�í. Takto (ponìkud
zkrácenì) lze uvést druhý vstup midján-
ského knìze do vyprávìní Tóry, jej� tra-
dièní dìlení Tóry zaøadilo pøed deset Bo-
�ích pøikázání, a para�a proto nese Jitrovo
jméno. 

Pøijal Mo�eho za zetì a poskytl mu do-
mov, a kdy� ho Mo�e po�ádal, aby mu do-
volil se vrátit k jeho lidu, aby jej na Bo�í
�ádost vyvedl z egyptského otroctví, Jitro
jej propustil s pøáním úspìchu jeho mise.
Kdy� se pak první dìjství exodu uzavøelo
pod horou Sinaj, vypravil se, aby pøijal
Boha Izraele za svého Boha. Pøi té pøíle�i-
tosti poskytl Mo�emu cenné organizaèní
rady, jak dovést exodus k úspì�nému
dovr�ení, a kdy� uèinil v�e, co mu øekl,
Mo�e svého tchána vyprovodil a on ode�el
do své zemì. K tomuto neoèekávanému
obratu do�lo ale a� tehdy, kdy� Izrael
opou�tìl své táboøi�tì pod Bo�í horou
a vydal se dobýt Svatou zemi. Ve 4. knize
Tóry (Behaalotcha) se vypráví, �e Mo�e
øekl Chovavovi, synu Midjánce Reúela,
tchánovi Mo�eho. �Táhneme k místu,
o nìm� Hospodin øekl, �e nám je dá, pojï
s námi a my se ti odvdìèíme, ponìvad�
Hospodin pøislíbil Jisraeli dobrou zemi!�
On v�ak øekl: �Nepùjdu, odejdu do své
zemì a do své vlasti.� Tu on øekl: �Ne-
opou�tìj nás, v�dyt�jsi poznal, kde v pou�ti
táboøíme, a pak jsi nám byl prùvodcem!
Pùjde�-li s námi, obdaøíme tì tým� dob-
rem, jím� Hospodin obdaøí nás!�

Po pøeètení se nutnì musíme ptát,
s kým Mo�e mluvil, kdy� pozdìji je Mo-
�eho tchánem Jitro. Na to odpovídá Tal-
mud tím, �e Tóra vybavila Mo�eho tchána
øadou jmen, mezi nimi� nalezneme jména
Reúel, Jitro i Chovav. �e jím byl Chovav,
dokládá kniha Soudcù 4, 11, kde se v dobì
soudcù mluví o Kenitovi Cheverovi ze
synù Chovava, Mo�eho tchána, v soused-
ství Izraele. Z Tóry samé mù�eme v�ak
odvozovat, �e nejdøíve byl Mo�eho tchá-
nem Reúel, otec jeho �eny, nebot�Mo�e
mu dal za �enu svou dceru Ciporu. V tom
pøípadì by mohl být kámen úrazu v pøe-
kladu. Z hebrejské pøedlohy nevyplývá

jasnì, kdo byl tchánem, a místo, �e Mo�e
øekl Chovavovi, synu Midjánce Reúela,
tchánovi Mo�eho, je mo�né pøelo�it, �e
øekl Chovavovi, synu Midjánce Reúela,
tchána Mo�eho. Údaj z knihy Soudcù, kde
je jednoznaènì psáno, �e tchánem Mo�e-
ho byl Chovav, by potom byl nesprávný. 

Mezi jmény, která uvádí talmudský ko-
mentáø k Tóøe do souvislosti s Jitrem, je
i Putiel, jeho� nositelem mìl být tchán
Mo�eho synovce Eleazara, jak je øeèeno:
Eleazar, syn Aharonùv, si vzal jednu z Pu-
tielových dcer a porodila mu Pinchase
(2M 6, 25). I to podporuje názor, �e Cho-
vav pøijal nabídku Izraele a do své zemì
se nevrátil. Ra�iho výklad jména Putiel
èásteènì vysvìtluje, proè mìl Jitro tolik
jmen. Øíkalo se mu tak podle nìj proto, �e
pata �vykrmoval býèky pro avoda zara�.
�lo tedy o hanlivé pøízvisko, kterého se
mu dostalo od Izraelcù v pou�ti, a vysvìt-
lovalo by to Jitrovo váhání, zda se pøipojit
k Izraeli, nebo se vrátit, odkud pøi�el. Jitro,
spøíznìný s Mo�em i Aharonem, nemusel
být pøijímán vìt�inou lidu, u� proto, �e se

hned nazítøí po svém pøíchodu zaèal plést
do jejich vnitøních zále�itostí. Nazítøí se
pak Mo�e posadil, aby soudil lid, a lid
u nìj stál od rána do veèera. Vida, co pro
lid dìlá, Mo�eho tchán øekl: �Není správ-
né, jak to dìlá�. Vyhlédni si z lidu èestné
mu�e, bojící se Boha, mu�e pravdy, kteøí
nenávidí výhody, a ustanov nad lidem veli-
tele tisícù, velitele stovek, velitele padesátek
a velitele desítek. Ti at�lid soudí v ka�dou
dobu, velkou vìc at�pøiná�ejí tobì a ka�dou
malou vìc at�soudí oni, tak sobì ulehèí�
a oni ponesou úkol s tebou. A Mo�e upo-
slechl hlasu svého tchána a uèinil v�e, co
mu øekl, a hned nato vypravìè pøedbì�nì
uzavírá, �e Mo�e svého tchána vyprovodil
a on ode�el do své zemì. 

Zdá se mi velmi pravdìpodobné, �e
v tom je tøeba hledat i klíè k pomluvám
Mo�eho kvùli tomu, �e si vzal èernou
�enu, na nich� se podílela Mo�eho sestra
Mirjam a jejich bratr Aharon. Ra�i tuto
ha-i�a ha-ku�it, kterou si Mo�e vzal, iden-
tifikoval s Ciporou, dcerou Mo�eho tchá-
na. Pøitom ale nevidí zlý jazyk v tom, �e
by si ji Mo�e vzal, nýbr� �e se s ní rozve-
dl. Opíral se pøitom o to, �e kdy� Jitro vy-
hledat svého zetì v pou�ti, pøivedl mu
jeho dva syny a také jejich matku achar
�iluchejha, to je po jejím propu�tìní.
K tomu ale mohlo dojít a� poté, co se s ní
a s dìtmi Mo�e vypravil do Egypta. Ces-
tou v hostinci ho nav�tívil Hospodin, hro-
zil jej usmrtit. Cipora v�ak popadla nù�,
uøízla pøedko�ku svého syna, hodila ji
k jeho nohám � a na to navazuje setkání
uzdraveného Mo�eho s jeho bratrem Aha-
ronem na Chorevu, kde se s ním Aharon
potkal na Bo�í hoøe a políbil ho. A kdy�
pak Mo�e a Aharon �li a shromá�dili
v�echny star�í synù Jisraele, o Cipoøe a je-
jích synech u� nepadne ani slovo. Tóra to
výslovnì neøíká, ale mù�eme se domní-
vat, �e hora Chorev byla i místem, kde se
Mo�e s Ciporou roze�el. 

Drúzové, �ijící v Izraeli, odvozují svùj
pùvod a do jisté míry i svou víru od Mo�e-
ho tchána. Dlouhému mírovému sou�ití
Jitrova kmene v blízkosti Izraele nasvìd-
èuje i varování krále �aula jejich vùdci
v �muel 1, 15,6, aby vypovìdìl spojenec-
tví s Amalekity, proti nim� vytáhl do vál-
ky, abych tì nezahrnul mezi nì, proto�e jsi
prokázal milost v�em synùm Jisraele, kdy�
jsi je vyvedl z Micrajim. Tradice, je� spo-
jovala Jitra s Putielem, si byla dobøe vìdo-
ma jak nepøátelského postoje Izraelcù
k Mo�eho pøíbuzenstvu, tak zásluh Jitrova
kmene o jejich pøe�ití v pou�ti. 

EFRAIM K. SIDON
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Mo�e, Jitro a Cipora. Kresba Marc Chagall.



PRVNÍ ÚSTAVA SVOBODY
Jitro (2M 18,1�20,23)
Zjevení na hoøe Sinaj je v nábo�enských
dìjinách lidstva jedineèná událost. Os-
tatní monoteistické víry (køest�anství
a islám) se sice nazývají nábo�enstvími
zjevení, ale v obou pøípadech se zjevení
odehrávala pøed oèima jedince (Bo�ího
syna, Bo�ího proroka). Jen v judaismu
Hospodin nemluví jen k jednotlivci
nebo skupinì, ale k celému národu: mla-
dým, starým, mu�ùm, �enám, dìtem,
spravedlivým i ménì spravedlivým. Lid
Izraele si ji� tehdy uvìdomil, �e se dìje
cosi zcela jedineèného. Moj�í� nepo-
chyboval, �e událost na Sinaji nemá ob-
doby: �Sly�el nìjaký lid hlas bo�stva,
mluvícího z nitra hoøícího ohnì, jako jsi
sly�el ty, a pøe�il to?� (5M, 4,33)

Vezmeme-li v úvahu, jak se od té
doby vyvíjely dìjiny, je zøejmé, �e zje-
vení na Sinaji má i dal�í význam: nejen
nábo�enský, ale i politický. Vznikl tam
nový typ národa, nový druh spoleènosti,
je� byla v protikladu k Egyptu, kde hrst-
ka ovládala vìt�inu. Mìla se stát, slovy
Abrahama Lincolna v jeho projevu
v Gettysburgu, �novým národem, poèa-
tým ve svobodì a oddaným pøedstavì,
�e v�ichni lidé jsou stvoøeni sobì rov-
ni�. Bez smlouvy na hoøe Sinaj by Lin-
colnova slova byla nemyslitelná. 

Nenacházíme nic, co by se podobalo
politice hory Sinaj a její radikální vizi
spoleènosti, která dr�í pospolu nikoli
vnìj�í mocí, ale svobodným rozhodnutím
svých obèanù být vázán, jednotlivì i ko-
lektivnì, morálním kodexem. U hory Si-
naj se zrodila svobodná spoleènost.

Ukázalo se, �e pro tuto událost jsou
zásadní tøi faktory a v�echny na svou
dobu naprosto revoluèní: Zaprvé: Je�tì
pøed tím, ne� vstoupil Izrael do své
zemì a získal vlastní vládní systém, pøi-
jal smlouvu s Bohem, která ustanovuje
morální limity a spravedlnost nadøazuje
moci. Zadruhé: Teprve poté, co pøijetí
závazku vùèi Hospodinu odsouhlasil
�v�echen ten lid� shromá�dìný u hory,
nastalo Bo�í zjevení a darování zákonù
Tóry. Bez pøitakání lidu by se tak nesta-
lo, i kdy� se jednalo o smlouvu se sa-
motným Hospodinem. 

Zatøetí: partnery smlouvy byl �v�echen
lid�, mu�i, �eny i dìti. Tóra, izraelská
�ústava svobody�, zahrnuje ka�dého. Je
to poprvé po tisíciletích, kdy je obèanství
vnímáno jako cosi univerzálního.
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse

vybrala a pøelo�ila A. Marxová.)
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách únor 2021

�vat/adar 5781
Na bohoslu�by v synagogách je nutná registrace 

nejpozdìji den pøedem do 12.00 hodin na e-mailu: rabinat@kehilaprag.cz.
Páteèní veèerní bohoslu�ba a kabalat �abat 

se konají pouze ve Vysoké synagoze.

Staronová synagoga
5. 2. pátek zaèátek �abatu 16.45 hodin
6. 2. sobota JITRO 2M 18,1�20,23 9.00 hodin

hf: Iz 6,1�7,6; 9,5�6 konec �abatu 17.55 hodin
12. 2. pátek 1. den Ro� chode� adar zaèátek �abatu 16.57 hodin
13. 2. sobota �ABAT RO� CHODE�

�ABAT �KALIM
MI�PATIM 2M 21,1�24,18 9.00 hodin
4M 28,9�15; 2M 30,11�16
hf: 2Kr 12,1�17 konec �abatu 18.06 hodin

19. 2. pátek den narození a úmrtí zaèátek �abatu 17.09 hodin
Mo�e rabenu

20. 2. sobota �ABAT ZACHOR
TRUMA 2M 25,1�27,19
mf: 5M 25,17�19; 
hf: 1S 15,1�34 konec �abatu 18,18 hodin

25. 2. ètvrtek pùst Esteøin 5.17�18.10 hodin
pøedveèer Purim 18.00 hodin

26. 2. pátek PURIM zaèátek �abatu 17.21 hodin
27. 2. sobota TECAVE 2M 27,20�30,10 9.00 hodin

hf: Ez 43,10�27
�U�AN PURIM konec �abatu 18.29 hodin

Vysoká synagoga
Ve v�ední dny �achrit (ranní modlitba) v 8.30 hodin, mincha ve 14.00 hodin.

V sobotu �achrit místo Jeruzalémské v 8.40 hodin.
Mincha v sobotu ve 12.30 (pokud není stanoveno jinak).

5. 2. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 16.45 hodin
12. 2. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 16.57 hodin
19. 2. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 17.09 hodin
26. 2. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 17.21 hodin

Jeruzalémská synagoga
Bohoslu�by se zde v souèasné dobì nekonají. 

On-line modlitba
v�ední dny (nedìle � ètvrtek) � maariv, �almy v 19.00 hodin:

https://us02web.zoom.us//j/877891782?pwd=QlhOai8vbVBxVkZFRmJ3aThhb
k8rQT09

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

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

Dvar tora rabiho 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=bXoyS2htNFMrY2JFa216MWwxYkl5dz09
heslo: 840430

Pro aktuální informace o bohoslu�bách v synagogách a registraci úèasti
kontaktujte rabinát e-mailem na: rabinat@kehilaprag.cz.



Mgr. PAVLA NIKLOVÁ vystudovala angliè-
tinu a èe�tinu na Karlovì univerzitì, ná-
slednì pùsobila jako mana�erka v øadì vý-
znamných kulturních institucí: v Divadle
Archa, v Centru pro souèasné umìní G.
Sorose a v �idovském muzeu. V letech
2010�2014 byla øeditelkou Èeského cent-
ra v New Yorku, od roku 2014 vede new-
yorskou Nadaci Knihovny Václava Havla,
souèasnì pùsobí ve Spoleènosti pro histo-
rii èeskoslovenských �idù. Pøekládá z ang-
liètiny a v dobì pøed pandemií pravidelnì
informovala o kulturním dìní v New Yorku
posluchaèe Èeského rozhlasu na
stanici Vltava.

A� vyjde únorové èíslo Ro�
chode�, bude u� mít Amerika
nového prezidenta, který zví-
tìzil v listopadových volbách,
Joea Bidena. V tuto chvíli to
v�ak vypadá, jako by zemì
byla na pokraji obèanské vál-
ky. Je to dojem, jej� vyvoláva-
jí média, nebo je v tamní at-
mosféøe opravdu cítit strach
a rozdìlení spoleènosti?
Rozdìlení souèasné americké
spoleènosti je opravdu velmi
vyostøené. Myslím, �e k velké-
mu vyhranìní do�lo v dobì pre-
zidenství Baracka Obamy, kdy
Kongres v podstatì bojkotoval
v�echny jeho návrhy a úsilí
o prosazení progresivních záko-
nù, které se týkaly napø. imi-
grantù nebo zdravotní péèe. To,
�e se mu podaøilo prosadit exekutivní zá-
kon Affordable Care Act (Zákon o cenovì
dostupné péèi), a umo�nit tak milionùm
lidí získat zdravotní poji�tìní, byl z jeho
strany heroický výkon. Velmi výrazným
projevem nepøátelství a poru�ení do té
doby zabìhnuté republikánsko-demokra-
tické tradice byla skuteènost, �e Senát od-
mítl projednat Obamovu nominaci na èle-
na Nejvy��ího soudu. Naopak vloni na
podzim Senát bleskovou rychlostí odsou-
hlasil nominaci osmaètyøicetileté Amy
Coney Barrettové, a tím na dlouhou dobu
zajistil konzervativní vìt�inu.

Donald Trump snad nikdy za celou
dobu svého volebního období nenabídl
americké spoleènosti cestu ke smíøení
a hledání spoleèných hodnot. Od samého
zaèátku a� po teroristický vpád jeho pøíz-

nivcù do Kongresu nevynechal jedinou
pøíle�itost, aby �nepøilil olej do ohnì�.
V létì 2020 podle The Washington Post
pøekonal hranici 20 000 l�í a klamných
tvrzení, a toto èíslo je�tì nepochybnì vý-
raznì narostlo v souvislosti s volbami. 

Pøesto má stále velkou podporu�
Prezidentské volby na podzim 2020 za-
znamenaly rekordní úèast volièù. Skuteè-
nost, �e Trumpa volilo pøes 70 milionù
Amerièanù po ètyøech letech, kdy cílenì
nièil státní struktury v oblasti �kolství,

zdravotnictví, pøistìhovalecké politiky,
ekologie, bezpeènosti, mezinárodních
vztahù, bezosty�nì upravil danì ve pro-
spìch miliardáøù a korporací, rezignoval
na øe�ení pandemické situace, naopak
sám pøispìl k jejímu zhor�ení, a pøesto
získal tak velkou podporu, je obrovský
varovný signál pro demokratickou spo-
leènost nejen v USA, ale po celém svìtì. 

Obèanskou válku by si pøáli rozpoutat
ti volièi Donalda Trumpa, kteøí vpadli do
Kongresu. Pøesto�e je nevysvìtlitelné, �e
Kongres nebyl dostateènì zabezpeèen,
následné zvládnutí situace, obvinìní na-
ru�itelù a souèasné pøípravy na inaugura-
ci nového prezidenta signalizují, �e státní
policejní a obranné slo�ky stojí na stranì
práva. Situace snad není na pokraji ob-
èanské války, i kdy� Trumpovi fanatici

jsou èasto ozbrojeni, ale s QAnon a dal�í-
mi rasistickými pravicovými organizace-
mi a milicemi nikdo nebojuje. Demokra-
ticky zvolené instituce a prezidenta
Bidena musí chránit policie. Doufám, �e
Bidenovým zvolením se svìt právì od-
klonil od hluboké propasti.

Po útoku na Kapitol se komentáøe za-
mìøily na to, jaké ideologie útoèníci vy-
znávají, pí�e se o QAnon atd. Jak je
tento jev dle vás roz�íøený a znáte vy
sama nebo va�e dìti nìkoho, kdo by
konspiraèním teoriím vìøil? 
Konspiraèní teorie se bohu�el díky soci-
álním sítím �íøí nevídanou rychlostí a na-
bízejí lidem jednoduchá øe�ení èi pocho-

pení problémù a situací, s nimi�
si nevìdí rady. Znám osobnì
lidi, kteøí stále tvrdí, �e za tero-
ristickými útoky v roce 2001
stojí americká vláda nebo �e
pandemii zpùsobil Bill Gates,
aby si pøivydìlal. Je to velmi
nebezpeèný jev, zejména ve
chvíli, kdy se objeví potenciální
vùdce, který konspiraèní teorie
zaène obhajovat veøejnì a vyu-
�ívat jich, jak je to v pøípadì
Donalda Trumpa. Ten odmítá
výsledky voleb a stále, bez ja-
kýchkoli dùkazù, tvrdí, �e vol-
by byly zmanipulované. A na-
víc nalezl podporu v samotném
centru Republikánské strany.

�estého ledna, kdy byl napa-
den Kongres, podpoøila stovka
republikánských poslancù a se-
nátorù konspiraèní teorii o ukra-
dených volbách v samotném
sídle amerických zákonodárcù,

kdy� odmítla uznat výsledky voleb v nì-
kterých státech. Dobrou zprávou je, �e
jich nebyla vìt�ina, �e americké instituce
tento nátlak vydr�ely a k politikùm, kteøí
se k této konspiraèní taktice uchýlili, se
zaèínají obracet zády napøíklad jejich fi-
nanèní sponzoøi. Na druhé stranì deset re-
publikánských politikù, kteøí 12. ledna
hlasovali pro impeachment a Trumpovo
odvolání, sklízí ze strany svých partajních
kolegù velkou kritiku. Rozpory v této
stranì pøiná�ejí mnoho otázek a vývoj
uvnitø této strany bude mít velký vliv na
podobu americké demokracie.

Máte pocit, �e v Americe sílí antisemi-
tismus?
Trumpova populistická rétorika zahrnuje
konspiraèní teorie o �idovském svìtovém
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VAROVNÝ SIGNÁL
Rozhovor s øeditelkou Nadace Knihovny VH Pavlou Niklovou 

Pøed murálem u Institute of Technology v Massachusetts. Foto Anna Niklová.



spiknutí a podnìcuje rasistické projevy
v�eho druhu. V roce 2018 tvrdil, �e Geor-
ge Soros podporuje karavanu uprchlíkù
ve Støední Americe, která se chystá na-
padnout Spojené státy. Vzápìtí po pod-
zimních volbách, kdy demokraté získali
pøevahu ve Snìmovnì reprezentantù,
Trump prohlásil, �e �idé, kteøí volí demo-
kraty, nejsou loajální. V�echny tyto ne-
smyslné veøejné útoky z prezidentových
úst mají za následek zvý�ený poèet anti-
semitských incidentù v americké spoleè-
nosti.

Pandemie pùsobí tragické ztráty na lid-
ských �ivotech, a teprve budeme poèítat
ztráty ekonomické, psychické, sociální
a citové. Ale jednou velkou pozitivní
zprávou je hnutí Black Lives Matter, kte-
ré za vypjaté situace odhalilo systematic-
ký rasismus existující bohu�el na v�ech
úrovních americké spoleènosti. Ta má
nyní �anci se zaèít vyrovnávat se svou
minulostí. Protesty, které vypukly po smr-
ti George Floyda, byly voláním po spra-
vedlivìj�í spoleènosti. Do ulic vy�li hlav-
nì mladí lidé, ale hnutí získalo sympatie
mnoha dal�ích Amerièanù a bude mít vliv
na novou politickou reprezentaci, která
bude daleko významnìji odrá�et slo�ení
americké spoleènosti.

Hodnì �idovských volièù oceòovalo to,
�e Trump dovedl k úspìchu nìkolik
mírových smluv Izraele a arabských
státù; je pro nì jeho souèasné chování
a nesmíølivý styl v domácí politice hod-
nì hoøká pilulka?
Podle rùzných prùzkumù volí kolem 80
procent amerických �idù kontinuálnì de-
mokratické kandidáty. Trumpa podpoøily
hlavnì ortodoxní komunity. Nìkolik dní
pøed volbami projí�dìla New Yorkem ko-
lona aut s vyvì�enými vlajkami a transpa-
renty �Jews for Trump�. V centru mìsta
do�lo ke konfrontacím. Newyorèané jsou
pøevá�nì demokraticky orientovaní, mìs-
to patøí mezi tzv. sanctuary cities, tedy
mìsta, která nespolupracují s federálními
úøady pøi deportacích ilegálních imigran-
tù, ale naopak imigranty podporují.

Kdy� jsem o této protrumpovské de-
monstraci mluvila s �idovskými pøáteli,
øíkali, �e by tuto kampaò mohli pochopit
právì kvùli Trumpovì podpoøe Izraele,
ale sami by ho nevolili. Jeden mùj známý
mi vysvìtloval, jak Trump pomohl Izraeli
s mírovými dohodami, ale e-mail zakon-
èil výmluvnou metaforou: �Ale aby bylo
jasno: Rad�i bych se nechal zastøelit, ne�
bych volil Trumpa.�

Pracujete v newyorské Nadaci Knihov-
ny Václava Havla a podílíte se na poøá-
dání rùzných kulturních akcí a progra-
mù. Jsou nìkteré z nich vìnovány
i �idovské tematice a �idovské kultuøe
v èeských zemích?
V Havlovì nadaci pracuji od roku 2014
a zároveò jsem èlenkou správní rady Spo-
leènosti pro historii èeskoslovenských
�idù, která pùsobí v New Yorku a od zno-
vuotevøení Èeské národní budovy na
Manhattanu zde poøádá pøedná�ky a vý-
roèní vzpomínkovou bohoslu�bu za èes-
ké a slovenské obìti nacismu. 

Pøed tøemi lety tyto dvì organizace spo-
leènì uspoøádaly pøedná�ku profesora his-
torie z Yaleovy univerzity Timothyho Sny-
dera Tyranie. 20 lekcí z 20. století, která
vycházela z jeho stejnojmenné knihy, v ní�
velmi pøesnì popisuje varovné pøíznaky
mo�né nastupující politické diktatury.

V leto�ním roce Havlova nadace pøi-
pravuje sérii rozhovorù na on-line platfor-
mì Zoom. Tyto rozhovory jsou souèástí
na�eho dlouhodobého programu orální
historie a diskusí, který nazýváme Havel
Conversations. Prvním z nich bude 27.
ledna rozhovor Veroniky Tuckerové s ir-
ským spisovatelem Columem McCan-
nem o jeho poslední knize Apeirogon
a celosvìtové platformì Narrative 4.

Jaká je to kniha?
Apeirogon je netradièní román zalo�ený
na skuteèných osudech Izraelce a Pales-
tince, kteøí oba ztratili dítì, oba dceru.
Desetiletou Palestinku pøed �kolou smr-
telnì zranila izraelská gumová støela.
Druhá, tøináctiletá Izraelka, se stala obìtí
útoku sebevra�edného palestinského tero-
risty. Oba otcové dospìli po fázi zoufal-
ství a hnìvu k potøebì sdílet pøíbìh svých
dcer, a pomoci tak mírovému øe�ení izra-
elsko-palestinského konfliktu. Je to velmi
silná kniha. Diskuse se koná �ivì 27. led-
na v 19 hodin newyorského èasu, ale
bude zveøejnìna na YouTube, a bude tak
pozdìji dostupná i pro èeské zájemce na
kanálu Vaclav Havel Library Foundation.

Spoleènost pro historii èeskosloven-
ských �idù na leto�ní rok plánuje dvì
pøedná�ky vìnované literatuøe èeských
�idovských autorù. Na tìchto pøedná�-
kách spolupracujeme s dal�í �krajanskou�
organizací v New Yorku � Spoleèností
pro vìdu a umìní. 10. února bude na pro-
gramu pøedná�ka Christophera Harwoo-
da, profesora z Kolumbijské univerzity,
s názvem �Three Views to the East: The
Representation of Eastern Jews in Nine

Gates by Jiøí Langer, Golet in the Valley
by Ivan Olbracht and House without
a Master by Egon Hostovský� (Tøi po-
hledy na východ: zastoupení východ-
ních �idù v knihách Jiøího Langera, Iva-
na Olbrachta a Egona Hostovského). 21.
bøezna uvedeme pøedná�ku profesorky
z Univerzity v Yorku a autorky antologie
Divadelní texty z terezínského ghetta
1941�1945 Lisy Peschelové na téma
�Laughter in the Ghetto: Newly Discove-
red Cabaret Scripts from Terezín� (Smích
v ghettu: novì objevené kabaretní scénáøe
z Terezína). I tyto pøedná�ky budou k dis-
pozici na YouTube (na kanálu Society for
the History of Czechoslovak Jews).

Do jaké míry pandemie a uzavírání
kulturních zaøízení dopadly na �ivot
v New Yorku? 
V New Yorku jsou od poloviny bøezna
zavøená v�echna divadla, koncertní sály
a kluby, s výjimkou velkých muzeí, jako
jsou Muzeum moderního umìní nebo
Metropolitní muzeum umìní, která se
otevøela v omezené kapacitì na podzim.
Oblast kolem Times Square, kde jsou
soustøedìna divadla na Broadwayi, je
v porovnání s �ivotem pøed pandemií
mìstem duchù. �ádné významné zmìny
se neèekají do léta, respektive do záøí,
kdy zatím plánuje otevøení Metropolitní
opera. Financování kultury v New Yorku
je velmi odli�né od evropských modelù,
neexistuje nic jako pøíspìvkové organiza-
ce, tak�e instituce bojují ka�dá sama za
sebe. Mìsto se navíc ocitlo v citelné fi-
nanèní ztrátì zpùsobené výrazným pokle-
sem vybraných daní.

Oèekává se, �e dojde k obratu s nástu-
pem demokratù ve vládì, kteøí plánují
velkou finanèní injekci státùm jednak pro
urychlení oèkování, ale také na udr�ení
mìstské hromadné dopravy, platù uèitelù,
státních nemocnic a kulturních grantù.
Vedení mìsta New York pova�uje umìní
a kulturu za jednu z nejdùle�itìj�ích ob-
lastí, kterou je tøeba podpoøit, aby se mìs-
to mohlo zaèít otevírat a nabrat nový
dech. 

Urèitì jste v USA poznala øadu zajíma-
vých osobnosti z èeské èi èeskosloven-
ské spoleènosti s �idovskými koøeny.
Na které ráda vzpomínáte, kdo pro vás
hodnì znamenal? 
Jsem moc ráda, �e se znám s paní Zuza-
nou Justmanovou, která je autorkou do-
kumentárních filmù a divadelních her.

(pokraèování na str. 9)
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Americkou historièku, publicistiku a autor-
ku ANNE APPLEBAUMOVOU a britského
novináøe, odborníka na propagandu a so-
ciální média, PETERA POMERANTSEVA
hodnì spojuje: zabývají se historií a sou-
èasností støední a východní Evropy a Rus-
ka, díky osobním vazbám a dlouhodobým
pobytùm tuto oblast dobøe znají a nemají
k ní pouze akademický vztah. Netají se
tím, �e patøí k liberálním demokratùm,
tedy ke skupinì, která sílící populismus
a slábnoucí demokracii velmi citlivì vní-
má. Oba o svých poznatcích, pocitech
a obavách napsali nedávno knihy a díky
pohotovosti pøekladatelky a nakladatelství
je mají nyní k dispozici i èe�tí ètenáøi.

HISTORIE SE OPAKUJE
Anne Applebaumová je známa svými
publikacemi Gulag. Historie (za ni� roku
2004 dostala Pulitze-
rovu cenu), �elezná
opona. Podrobení vý-
chodní Evropy 1944�
1956 (è. 2014), Mezi
Východem a Zápa-
dem. Napøíè pohrani-
èím Evropy (è. 2014)
èi Rudý hladomor.
Stalinova válka na
Ukrajinì (è. 2018).
Její ètenáøi vìdí, �e
minulost doká�e zpro-
støedkovat nejen fak-
tograficky, ale také
ètivì, s vyu�itím do-
bových textù, deníkù,
vzpomínek pamìtní-
kù. Svou poslední knihu Soumrak demo-
kracie. Svùdná pøita�livost autoritáøství
nenapsala o minulosti, ale o souèasnosti.
Autorka v ní pro�ívá situace, o nich� do-
sud jen èítala nebo o nich sama psala.
Kdy� líèí, jak ji a jejího man�ela (v letech
2007�2014 polského ministra zahranièí
Rados³awa Sikorského) v Polsku kvùli
názorovým rozdílùm opou�tìjí døívìj�í
pøátelé, pøipomíná jí to deníkové zápisy
rumunského dramatika Mihaila Sebastia-
na z let 1935�1943, v nich� autor pí�e, jak
jsou jeho známí vábeni fa�istickou ideolo-
gií. Postup strany Právo a spravedlnost
(PiS) pak upomíná na metody, jimi� se od
konce druhé svìtové války komunistické
kádry zmocòovaly vlády v zemích pod so-
vìtským vlivem.

Situaci v Polsku za vlády strany PiS
analyzuje Applebaumová jako období sílí-
cího autoritáøství, co� se projevuje v hlu-
bokém rozdìlení spoleènosti. Na zhruba
polovinu, je� chce �ít v otevøené demokra-
tické spoleènosti, kde jsou lidé hodnoceni
podle míry vzdìlání, erudice, práce a zod-
povìdnosti, a èást, která své zásluhy od-
vozuje od sounále�itosti s vládní stranou. 

Ta se od svého vítìzství nad pøedchozí
støedopravicovou vládou ve volbách roku
2015 zradikalizovala a èiní kroky, je�
jsou v rozporu s ústavou: jmenovala nové
soudce Ústavního soudu, pokusila se ob-
mìnit Nejvy��í soud, pøevzala moc nad
veøejnoprávní televizí a zbavila se kvalit-
ních reportérù a moderátorù. Do státních
institucí dosazuje stranické kádry nebo je-
jich pøíbuzné, stejným zpùsobem �obmì-
òuje� kulturní instituce, vèetnì Muzea dì-

jin polských �idù.
�Kolem �ádné z tìch-
to zále�itostí se témìø
nic nepøedstíralo.
Úèelem v�ech tìch
zmìn nebylo, aby
vláda fungovala lépe.
Úèelem bylo, aby
byla straniètìj�í
a soudy poddanìj�í,
více závislé na stranì.
Nebo bychom mo�ná
mìli øíkat Stranì, jako
kdysi,� pí�e autorka.

PiS (s pomocí
pøedstavitelù katolic-
ké církve) podporuje
xenofobii, homofobii

a nepøátelství vùèi muslimùm (kterých
je v Polsku, stejnì jako u nás, minimum,
ani tam neimigrují). 

SELHÁNÍ INTELEKTUÁLÙ
Co autorku zajímá, jsou ale pøedev�ím
intelektuálové, kteøí PiS a její rétoriku
podporují, k nim� patøí i nìkteøí pøátelé
Applebaumové z devadesátých let. Jak
pí�e, jedna bývalá kamarádka �tráví celé
dny jako internetový troll a fanaticky
�íøí celou �kálu spikleneckých teorií,
z nich� nìkteré jsou ostøe antisemitské�.
V prore�imních èasopisech je pak sama
historièka pøedstavována jako tajná �i-
dovská koordinátorka mezinárodního
tisku, která skrytì øídí negativní zobra-
zování Polska. 

Proè se z liberálnì uva�ujících lidí
stali pøívr�enci autoritáøství a spiklene-
ckých teorií, ptá se Applebaumová?
Proè se to stalo v zemi, která má v �ivé
pamìti komunistickou totalitu, která
roku 2015 netrpìla hospodáøskou ani
emigraèní krizí? Autorka se zabývá
i Orbánovou stranou Fidesz v Maïar-
sku, Británií v dobì brexitu èi volièi Do-
nalda Trumpa. Èeskou republikou sice
ne, ale autoritáøské, populistické a xeno-
fobní tendence prezidenta a místních
vládních stran s podporou komunistù do
�polského vzoru� hladce zapadají.

Na pøíkladech svých známých zkoumá
Applebaumová souèasné �padlé intelektu-
ály�, kteøí zrazují svou hlavní roli � hledá-
ní pravdy � a kvùli prospìchu (pocitu do-
cenìní, úspìchu èi snadné slávì) se dali se
do slu�eb autoritáøù. Lidí, kteøí se jako
agitátoøi, propagandisté, novináøi, mode-
rátoøi, spin doktoøi (nový pojem znaèící
osoby vyu�ívající k propagandì zkreslené
informace) podílejí na prodeji politiky
jako produktu bez ohledu na to, co tento
produkt obsahuje a jaké jeho �uvedení do
provozu� mù�e mít dùsledky. Applebau-
mová jim øíká clercs (slovo vzniklé z po-
jmù clerks a clerics, úøedníci a klerikové),
je� je v knize pøelo�eno jako vzdìlanci.
Pøesnìji øeèeno pseudointelektuálové, kte-
øí pùsobí ve v�ech nedemokratických re�i-
mech: prospìcháøi, demagogové, slovy
historika �oa Jehudy Bauera �lumpeninte-
lektuálové�. 

NIKOLI PROGRAM, ALE TÉMA
Výrazným pøíkladem lidí, kteøí demokra-
cii ohýbají podle svých potøeb, je pøíbìh
souèasného britského konzervativního
premiéra Borise Johnsona a jeho poradcù.
Aèkoli se dopadùm odchodu své zemì
z EU na britskou ekonomiku a dal�í oblas-
ti bìhem poslanecké kariéry Johnson sys-
tematicky nevìnoval, na poèátku roku
2016 se stal rozesmátou tváøí brexitu. 

Kniha Petera Pomerantseva Tohle není
propaganda. Válka proti realitì mj. sle-
duje metody propagandistù brexitu. Ma-
na�er jeho digitální kampanì Thomas
Borwick dokázal díky sociálním sítím
shromá�dit co nejvíce údajù o volièích
a podle jejich zájmù je pak zahrnoval
dezinformacemi, tøeba o tom, jak se v EU
zachází krutì se zvíøaty. 

Pomerantsev popisuje, jak se zmìnil
zpùsob vnímání volièù: �Za studené války
byl èlovìk zvyklý definovat volièe jedno-
du�e podle linií ekonomické tøídy; ideolo-
gická levice versus ideologická pravice.
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SOUMRAK DEMOKRACIE
Dvì dùle�ité knihy o dezinformacích a nostalgii 
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Potom, v devadesátých letech a v letech
po roce 2000, kdy se politika zredukovala
na pouhý dal�í spotøební produkt, èerpali
analytici v prùzkumech veøejného mínìní
z kategorií pou�ívaných marketingovými
spoleènostmi. Dnes se i tohle zdá zastara-
lé, lidé nehlasují podle jednoduchých ka-
tegorií spotøebitelské volby. Noviny ani
politické strany u� nereprezentují jasné
spoleèenské kategorie.
Do módy pøi�lo defino-
vat národ podle psycho-
logických linií, ekono-
mickou tøídu nahradily
typy psychologické. Jiní
analytici veøejného mí-
nìní hledali schémata,
která pomìøovala posta-
vení a sebedùvìru, bez-
peèí versus nejistotu,
uzavøenost versus otev-
øenost.�

Dùle�ité, shodují se
Applebaumová a Po-
merantsev, u� není to,
zda má politik kvalitní
program smìøující v nejrùznìj�ích oblas-
tech ke zlep�ení �ivota volièù, ale aby
mìl �téma�, a èím pøímoèaøej�í ono téma
je a èím údernìj�ími hesly ho propaguje,
tím více pozornosti (a hlasù) získá. �Take
back control,� znìl chytlavý slogan bre-
xitu, naznaèující, �e Britùm jejich �kon-
trolu� nad vlastním osudem EU vzala
a je naèase ji získat zpìt (pøitom právì
brit�tí unijní poslanci patøili v Bruselu
k tìm nejaktivnìj�ím). Pokud bychom
uvádìli podobnì �slibný� slogan z na�ich
konèin, okam�itì nás napadne: �ANO,
bude líp.�

INFORMAÈNÍ VÁLKA
K soumraku demokracie pøispívají dle
autorù také �nostalgici�. Nostalgie má
dle ruské esejistky Svetlany Boymové
(autorky knihy The Future of Nostalgia,
Budoucnost nostalgie) dvì formy: no-
stalgici, kteøí minulost studují a chybí
jim, ale nechtìjí ji vrátit, nebot�vìdí, �e
minulost vrátit nelze a �e by se jim stej-
nì nelíbila. A ti druzí, kteøí chtìjí minu-
lost skuteènì obnovit: �Jsou to tvùrci
mýtù, architekti a budovatelé památní-
kù, zakladatelé nacionalistických poli-
tických projektù,� pí�e Applebaumová.
Nostalgici tohoto typu se prolínají s vy-
znavaèi konspiraèních teorií: kdy� mají
lidé problémy, mohou za nì úøedníci
v Bruselu, pøistìhovalci, elity (èi pra�-
ská kavárna).

Na nostalgii po �staré dobré Anglii� sáze-
li i propagátoøi brexitu, silné minulosti Rus-
ka se dovolává Vladimir Putin. Právì Puti-
novo Rusko je mistrem informaèní války,
co� Pomerantsev dolo�il ve své první knize
napsané na základì zku�eností v ruských
médiích (Nic není pravda a v�echno je mo�-
né) a co znovu detailnì popisuje v nové kni-
ze. Zavádí nás v ní napøíklad na ruskou trol-

lí farmu, do podniku,
jeho� zamìstnanci (býva-
lí novináøi) za slu�né pe-
níze chrlí na sociální sítì
útoèné komentáøe proti
èlenùm protiputinovské
opozice a se stejným cí-
lem vystupují jako bloge-
øi nebo se diskusí k rùz-
ným blogùm úèastní.
Pomerantsev se vìnuje
informaèní válce, ji�
vede Rusko proti Ukraji-
nì. Kremelská kampaò
(produkující smy�lené
pøíbìhy o plánovaném
vra�dìní etnických Rusù

na Krymu) organizovaná v ruské televizi
i na sociálních sítích byla pøedehrou i prù-
vodcem anexe poloostrova a bojù na výcho-
dì zemì. Podobnì kampaò �o�etøila� i rus-
kou pomoc re�imu Ba�ára Asada v Sýrii,
zahrnující i nálety na civilní cíle. 

Autor prolíná svou analýzu médií a je-
jich role se vzpomínkami na svého otce,
básníka a disidenta Igora Pomerantseva,
a na jeho ideály o svobodném svìtì a svo-
bodném toku pravdivých informací. Vy-
právìní o studené válce (v ní� byl jasnì
stanoven smysl boje) porovnává s pøíkla-
dy ze souèasné informaèní války, v ní� se
l�i �íøí jako lavina a pravdivé informace se
lidem zdají nudné. 

Jak tedy pøedejít tomu, aby se sou-
mrak zmìnil v úplnou tmu? Návodem
jsou vlastnì obì knihy, které nelze èíst
jinak ne� jako dùrazné varování pøed
svìtem, ve kterém jsou politické, kultur-
ní a morální autority nahrazovány algo-
ritmy sociálních sítí.                         (am)

Anne Applebaumová: Soumrak demo-
kracie. Svùdná pøita�livost autori-
táøství. Vydala nakladatelství Pavel
Dobrovský-Beta, s. r. o., v Praze a Jiøí
�evèík v Plzni. 190 stran, dop. cena
289 Kè; Petr Pomerantsev: Tohle není
propaganda. Válka proti realitì. Vydalo
nakladatelství Dokoøán v Praze, 234
stran, dop. cena 298 Kè. Knihy pøelo�ila
z angliètiny Petru�ka �ustrová.

VAROVNÝ SIGNÁL
(dokonèení rozhovoru ze str. 7)

Pøe�ila Terezín, je stále plná energie a je
v�dy mezi prvními diváky, kteøí si re-
zervují lístky na programy jak Spoleè-
nosti pro historii èeskoslovenských
�idù, tak Havlovy nadace. Obì organi-
zace pravidelnì podporuje, za co� jsem
jí velmi vdìèná. 

A existují je�tì v New Yorku místa,
která evokují støedoevropskou �idov-
skou kulturu?
Nejlep�ím místem, kde naleznete stopy
imigrantù z konce 19. a poèátku 20. stole-
tí, je urèitì Tenement Museum (tenement
znamená èin�ák s nájemními byty), které
se nachází na Lower East Side, v domì, ve
kterém byly nalezeny záznamy o nájemní-
cích z let 1860�1930 a které lze bìhem
pandemie nav�tívit virtuálnì. Druhým
muzeem, které vás pøenese do doby nej-
vìt�ích pøistìhovaleckých vln z východní
Evropy, je Ellis Island National Museum
of Immigration � Národní muzeum imi-
grace na ostrovì Ellis, u ústí øeky Hudson.
Touto imigraèní stanicí pro�lo kolem dva-
nácti milionù lidí. Muzeum má modernì
upravené expozice a bohatý archiv.

Na co se nyní nejvíc tì�íte � co plánu-
jete za akce, on-line èi v reálu?
Havlova nadace poøádá ka�doroèní pøe-
hlídku støedoevropského divadla, je to or-
ganizaènì nároèná akce, na které spolu-
pracujeme s mnoha dal�ími evropskými
a americkými partnery. Festival mìl za
normálních okolností dvì èásti � na pod-
zim pøijely v�dy ètyøi soubory: z Èeské
republiky, Maïarska, Polska a Sloven-
ska, a na jaøe jsme uvádìli scénická ètení
souèasných støedoevropských dramatikù
v angliètinì v podání amerických hercù.
Díky grantu mìsta New York mù�eme
v tomto programu pokraèovat i letos,
i kdy� probìhne ve zmìnìné podobì.

Na duben plánujeme scénická ètení, za-
tím na Zoomu. V èervnu probìhne samot-
ný festival. Èekáme, zda Spojené státy
a Evropa otevøou hranice a umo�ní cesto-
vání, napø. s negativním testem. Pak by-
chom se sna�ili pøivézt alespoò evropské
divadelní re�iséry a pøipravit program
s newyorskými herci. Nic není v tuto chví-
li jisté, ale jsme v kontaktu s na�imi partne-
ry v divadelních a kulturních institucích
a tì�íme se, �e vymyslíme zpùsob, jak se
sejít, jak pozvat diváky a zase hrát divadlo. 

ALICE MARXOVÁ
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V priebehu posledných desiatich mesi-
acov bola slovenskou Národnou krimi-
nálnou agentúrou (NAKA) zatknutá
a obvinená dlhá rada bývalých vyso-
kých funkcionárov
polície, prokuratú-
ry, súdov a �tátnej
správy alebo pod-
nikate¾skej sféry.
Vo väè�ine prípa-
dov boli obvinení
zo záva�nej korup-
cie a (alebo) zosno-
vania zloèineckej
skupiny, v niekto-
rých prípadoch tie� z krytia zloèinec-
kých skupín a finanèného profitovania
na ich príjmoch. 

ZATKNUTÍ BOLI...
Ako prvý bol zatknutý a obvinený
z korupèných trestných èinov �éf �tát-
nych hmotných rezerv JUDr. Kajetán
Kièura. Rovnako skonèili Peter Hra�-
ko, bývalý riadite¾ NAKA, Bernard
Slobodník, ktorý stál na èele finanènej
polície, ïalej Róbert Krajmer, �éf pro-
tikorupènej jednotky NAKA, ¼udovít
Makó, �éf kriminálneho úradu finanènej
polície, Pavol Vorobjov, �éf finanènej
spravodajskej jednotky, Milan Mihálik,
zástupca riadite¾a národnej jednotky fi-
nanènej polície, Michal Zubèák z Od-
boru podpory riadenia a Norbert Pak�i,
zástupca �éfa úradu zvlá�tnych policaj-
ných èinností. Zatknutý bol aj Boris
Beòo, zástupca riadite¾a Slovenskej in-
formaènej slu�by (SIS). K najvy��ím
zatknutým funkcionárom polície patrí
aj bývalý prezident policajného zboru
generál Tibor Ga�par, ktorý musel od-
stúpit�zo svojho úradu po vra�de novi-
nára Jána Kuciaka a jeho snúbenice
Martiny Ku�nierovej. Tibor Ga�par je
obvinený z vytvorenia organizovanej
zloèineckej skupiny tvoriacej akýsi
��tát v �táte�. Skupinu riadil spolu so
svojim kumpánom, dnes u� tie� za-
tknutým vplyvným podnikate¾om
Norbertom Bödörom. Do tejto skupi-
ny patril aj dnes u� zatknutý �peciálny
prokurátor Du�an Kováèik, ktorý po-
d¾a vznesených obvinení dlhé roky
úspe�ne maril vy�etrovanie viac ako

stovky mimoriadne záva�ných trest-
ných èinov. �peciálny prokurátor je
prvým námestníkom generálneho pro-
kurátora. Ani jeho niekdaj�í �éf, bývalý

generálny prokurá-
tor Dobroslav Trn-
ka, nesmie chýbat�
v tomto zozname,
aj keï nie je jasné,
èi u� na neho bola
podaná �aloba,
alebo vyviazne len
v rámci discipli-
nárneho konania
(Dobroslava Trnku

zatkli a následne prepustili z väzenia po
24 hodinách). K zatknutým predstavite-
¾om slovenskej justície patrí aj bývalá
�tátna tajomníèka ministerstva spra-
vodlivosti Monika Jankovská, proku-
rátorka Soòa Juríèková a znaèné
mno�stvo sudcov, ktorých mená neu-
vádzam, preto�e ich zoznam by musel
byt�vydaný formou samostatnej prílo-
hy Ro� Chode�u.

TAKMER ÈOKO¼VEK
Spomedzi zatknutých vplyvných pod-
nikate¾ov treba spomenút� právnika
Zoroslava Kollára, ktorý dokázal na
súdoch �vybavit� takmer èoko¾vek�
a predstavoval konkurenciu pre zatknu-
tého a dnes u� aj odsúdeného mafiána
Mariana Koènera. Koèner bol 12. janu-
ára 2021 právoplatne odsúdený na 19
rokov väzenia spolu s bývalým minist-
rom hospodárstva Pavlom Ruskom za
fal�ovanie zmeniek v sume 69 miliónov
eur. Túto sumu sa pokú�al získat�od Te-
levízie Markíza. (Koèner je obvinený aj
z objednávky vra�dy Jána Kuciaka,
proces v tejto veci nie je ukonèený.) 

Viac ako jeden mesiac strávil vo vy-
�etrovacej väzbe aj jeden z najvplyv-
nej�ích a najbohat�ích podnikate¾ov
v rámci bývalého Èeskoslovenska,
spoluzakladate¾ finanènej skupiny
PENTA Jaroslav Ha�èák. Obvinenie
a vy�etrovanie Ha�èáka pokraèuje aj po
jeho prepustení, ale nedá sa oèakávat�,
�e slovenská justícia bude úspe�ná proti
osobe, ktorej majetok sa odhaduje na
830 mil. eur (pod¾a Forbesu). O nieèo
hor�ie dopadol vplyvný podnikate¾

Martin Kvietik (Slavia Capital) obvi-
nený spolu s bývalým riadite¾om pô-
dohospodárskej platobnej agentúry
Jurajom Ko�uchom z trestných èinov
súvisiacich s dlhodobým masívnym
rozkrádaním eurofondov. Obaja obvi-
není ostávajú vo väzbe napriek dovo-
laniam ich advokátov. 

TRAGÉDIA
GENERÁLA LUÈANSKÉHO 
Dòa 2. decembra 2020 obvinila NAKA
osem osôb zo záva�ných trestných èi-
nov. Medzi obvinenými bol aj nástupca
Tibora Ga�para vo funkcii prezidenta
policajného zboru generál Milan Lu-
èanský. Do väzby v Pre�ove ho posla-
la 6. decembra sudkyòa �pecializova-
ného trestného súdu v Pezinku Pamela
Záleská. Pod¾a viacerých svedectiev
mal na úplatkoch dostat� len v rokoch
2018 a 2019 viac ne� pol milióna eur.
Na prípad dnes u� zosnulého generála
Luèanského sa pozrieme bli��ie, pre-
to�e neèakaným, ale o to silnej�ím
spôsobom vzbudil emócie verejnosti. 

Nieko¾ko dní po zadr�aní generála
Luèanského (10. decembra 2020) sa
objavili informácie, �e bol o�etrený
vo väzenskej nemocnici v Trenèíne.
Pod¾a úradného záznamu sa jednalo
o zranenie oka, ktoré bolo dôsledkom
cvièenia v cele. V tlaèi sa objavili �pe-
kulácie, �e sa jednalo o nevydarenú
samovra�du, �e Luèanského zbili do-
zorcovia alebo spoluväzni a pod.
Úradné lekárske správy nenaznaèili
ani bitku, ani pokus o samovra�du.
Rovnako ich poprel aj samotný Lu-
èanský. Incident vzbudil pozornost�
a vyjadrovala sa k nemu ministerka
spravodlivosti Mária Kolíková aj gene-
rálny prokurátor Maro� �ilinka, obaja
potvrdili úradné stanovisko Zboru
väzenskej a justiènej strá�e.

Dva tý�dne po týchto udalostiach do-
�lo k dramatickému zvratu. 29. decem-
bra mal Luèanský pohovor s väzen-
ským psychológom. Pod¾a úradnej
verzie tento pohovor nijako nenaznaèo-
val, �e by si Luèanský chcel siahnut�
na �ivot. O 16.30 prebehla �tandardná
kontrola Luèanského cely. O 9 minút
neskôr, teda o 16.39, bola, zazname-
naná mimoriadna udalost�� Luèanské-
ho na�li obeseného. Záchranári ho
o�ivili a previezli do pre�ovskej ne-
mocnice, kde zomrel o deò neskôr.

K DIANIU NA SLOVENSKU
Turbulentne spoloèensko-politické procesy i kon�piraèné verzie

Foto jd.
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Stíhanie jeho osoby bolo z dôvodu
smrti zastavené. 

Parlamentná opozícia vyu�ila situá-
ciu a �iadala demisiu ministerky spra-
vodlivosti Kolíkovej. Ministerka od-
mietla, ale generálny riadite¾ Zboru
väzenskej a justiènej strá�e generál
Milan Ivan sa svojho úradu vzdal. Zá-
roveò potvrdil, �e príslu�níci zboru si
riadne vykonávali svoje povinnosti
a po nájdení obvineného mu okam�ite
poskytli prvú pomoc. 

Na politickej scéne najviac kritizujú
okolnosti zatknutia a smrti Luèanské-
ho predstavitelia strán Smer SD (Ro-
bert Fico) a Hlas SD (Peter Pellegri-
ni), ¾udovo oznaèované ako Smer 1
a Smer 2. Objavujú sa vyhlásenia
(predstavite¾ov strán Smer 1, 2)
o �gestapáckych metódach polície� ,
�Urválkovi podobných prokuráto-
roch�, �policajnom terore� a pod. Ko-
mentáre v�ak upozoròujú, �e práve
predstavitelia Smeru 1, 2 mali najviac
dôvodov obávat� sa prípadného sve-
dectva Luèanského. 

V reakcii na popísané
udalosti zriadila minis-
terka spravodlivosti Ko-
líková vy�etrovaciu ko-
misiu na pre�etrenie
oboch incidentov (zra-
nenie oka aj samovra�-
da). Èlenmi komisie sú
predstavitelia opozície
(medzi nimi aj �vodca�
slovenských fa�istov
Marian Kotleba), nomi-
nanti prezidentky, èleno-
via advokátskej komory
a zástupcovia domácich
aj zahranièných profes-
ných organizácií. Na vy-
�etrovanie dohliada generálny prokurátor
Maro� �ilinka. Postup ministerky Kolí-
kovej ohodnotili mainstremové média
pozitívne. 

KON�PIRÁCIE
Paralelne s prezentovaním úradného
videnia zranenia a samovra�dy gene-
rála Luèanského vznikli a závratne
rýchlo sa roz�írili mnohé, neraz sa
vzájomne vyluèujúce kon�piraèné
verzie oboch incidentov. Snáï jediné,
èo tieto verzie spája, je odmietnutie
mo�ností, �e smrt�generála je dôsled-
kom jeho samovra�dy. 

Luèanského zabili americkí satanis-
ti. Znie to neuverite¾ne, ale aj takéto
tvrdenie sa na internete objavilo. Po-
d¾a tejto verzie na Slovensku pristál
30. októbra vrtu¾ník NATO s výsad-
kom urèeným na plánovanú likvidáciu
Luèanského. Hoax ilustruje fotografia
zo skutoèného pristátia, keï mal ame-
rický vojenský vrtu¾ník pre zlé poèa-
sie neplánovanú zastávku na letisku
v Nitre-Janíkovciach. 

Roz�írená je aj verzia o bitke, ktorú
mal Luèanský dostat�od skupiny dozor-
cov ako trest za neposlu�nost�. Táto ver-
zia je podporená fotografiou mu�a zo
silne poranenou tvárou. Slovenská polí-
cia na svojej facebookovskej stránke
upozornila, �e na fotografii nie je Lu-
èanský. Jedná sa o fotografiu dôchod-
cu, ktorý bol v minulosti napadnutý
a nemá �iadnu súvislost� s udalost�ami
v pre�ovskej väznici.

Pozoruhodnou kon�piráciou je tie� tvr-
denie, �e situácia okolo súèasnej pandé-
mie koronavírusu je len virtuálna a vláda

zaviedla lockdown z jediného dôvodu:
aby ¾udia nemohli íst� protestovat� proti
zavra�deniu Milana Luèanského.

Predpokladám, �e ka�dému èitate-
lovi Rch je jasné, èo nesmie chýbat�
v spektre kon�piraèných teórií. Je to
tu, dokonca s uvedeným autorom: 

Luèanského nezbili ani nezabili
väzenskí dozorcovia. �Pod¾a svedkov
pri�li do jeho cely �tyria cudzinci ho-
voriaci zlou slovenèinou (poznámka
autora: hovorili slovensky s jeruza-
lemským prízvukom, ktorý je roz�íre-
ný v Izraeli � to aby bolo v�etko jas-
né) a priviedol ich známy advokát

a bývalý minister vnútra Daniel Lip�ic
(poznámka autora: advokát �idovského
pôvodu � aby bolo jasné).� Autorka
tejto struènej, ale obsa�nej �informá-
cie� je slovenská karierna diplomatka
Iveta Michalíková a informuje o tom
Andrej Bán v Denníku N z 5. januára
2021 v èlánku s príznaèným titulom:
�Podiel sociálnych sietí na zdivoèení
èloveka.� 

POCHYBNOSTI, DÔSLEDKY
Napriek neraz absurdným kon�piraè-
ným teóriam je potrebné dodat�, �e si-
tuácia je zlo�itá a pochybnosti o úrad-
nej verzii incidentu mô�u vzniknút� aj
u triezvo rozmý�¾ajúceho èloveka.
Nedá sa vylúèit�, �e udalosti sa odo-
hrávali inak, ako je uvedené v oficiál-
nej verzii. Povedané slovami Woody
Allena: �To, �e nie si paranoik, e�te
neznamená, �e po tebe nejdú.� 

Zatia¾ nevieme a mo�no sa nikdy ne-
dozvieme, èo sa v posledných dòoch
generála Luèanského stalo, ale u� te-

raz mô�eme povedat�,
�e vzniká adorácia
jeho osoby. Na pohre-
be generála v jeho rod-
nej �trbe sa zúèastnili
stovky ¾udí. Spontán-
ne vznikli pietne mies-
ta, na ktoré obèania
kládli kvety a zapa¾o-
vali svieèky. Èierne
zástavy vyvesili v �tr-
be, po istých váhani-
ach sa zjavili aj na ni-
ektorých úradných
budovách v Bratislave.
Veniec poslal aj premi-
ér Igor Matoviè, prezi-
dentka Zuzana Èaputo-

vá poslala kondolenèný dopis vdove po
Luèanskom. Pohrebu sa zúèastnili aj
viacerí bývalí politici a spolupracov-
níci zosnulého. Objavujú sa èlánky
prirovnávajúce Luèanského ku Kucia-
kovi (!), Dubèekovi, �tefánikovi ale-
bo Jáno�íkovi (to posledné by sa dalo
prijat�). 

Bez oh¾adu na to, aké závery príjme
komisia poverená vy�etrovaním sa-
movra�dy Luèanského, je u� dnes jas-
né, �e Slovensko, tak chudobné na
osobnosti, s ktorými by sa mohlo pý-
�it�pred svetom, si vytvára svojho no-
vého hrdinu.                  JARO FRANEK

Spontánne vznikli pietne miesta, na ktoré ¾udia kládli kvety a zapa¾ovali svieèky. Foto archiv.
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Mgr. PETR KARAS (nar. 1973 v Praze)
absolvoval Pøírodovìdeckou a Filoso-
fickou fakultu UK, po studiích pùsobil
dva roky na New York University in Pra-
gue, poté na osmiletém gymnáziu Mezi-
národních vztahù v Praze. Na Laudero-
vých �kolách zaèal vyuèovat roku 1999,
pìt let pùsobil ve funkci zástupce øedi-
telky a od roku 2014 je jejich øeditelem.
Napsal nìkolik odborných publikací
a zalo�il Nakladatelství P3K, které vy-
dává knihy s �idovskou tematikou. Té-
matem na�eho rozhovoru (viz té� pøed-
chozí v Rch 9/2014 a 9/2017) je �ivot
�koly v dobì pandemie.

Va�e oznámení na webu �koly o jejím
provozu konèívají pøáním hodnì sil
do dal�ích dní a týdnù. Ubývá sil,
nebo máte pocit, �e u� si pedagogové
a studenti na distanèní výuku zvykli?
Pøání nemíøí jen ke kolegùm, ale také
k rodièùm a studentùm. Zvlá�t�na jaøe to
byl opravdu velký nápor � stihnout sou-
èasnì zamìstnání (nebo se vyrovnat
s jeho ztrátou) a podporu men�ího dítìte
na on-line výuce vy�adovalo velké úsilí
a hodnì pevné nervy. Jinak bych neøekl,
�e sil ubývá hodnì, na distanèní výuku
jsme si zvykli, jde spí�e o jakousi mono-
tónnost a únavu. V bøeznu to byl blesk
z èistého nebe, ale souèasnì výzva � mu-
seli jsme novì nastavovat øadu procesù,
uèit se novým vìcem, neustále informo-
vat rodièe a �áky �, teï u� jsme dál, øadu
novinek jsme zapracovali, ale prezenèní
výuka nám a� na výjimky schází.

Co konkrétnì vypovìdìl nouzový stav
a jevy s ním spojené o fungování Lau-
derových �kol? Je pro nì � instituci de-
finovanou jako komunitní �kola s rodi-
nou atmosférou � situace hor�í ne� pro
�normální� �koly, nebo naopak lep�í,
doká�ete jednat pru�nìji, máte vìt�í
pøehled o potøebách �ákù a studentù?
Hor�í i lep�í zároveò. Jako komunitní
�kola (byt�u� ne tak malá � máme ètyøi
sta dìtí a �ákù, dal�ích sto padesát v e-
�kole) doká�eme víc táhnout za jeden
provaz, máme detailnìj�í informace
o na�ich �ácích a rodinách, jsme flexi-
bilnìj�í a hlavnì na�ím krédem je, �e
�standard� nestaèí. Neboli strategie øady
�kol (zdaleka ne v�ech) � �nìjak bude�

� tu opravdu nefungovala. Aèkoli to pro
nás nebylo snadné, do on-line výuky
jsme pøe�li v øádu dní, a pøesto�e jsme
se od jara v mnohém pouèili a postupnì
odbourali øadu nedostatkù, základ systé-
mu byl víceménì postaven ji� tehdy.

Dostalo se nám plné podpory od zøi-
zovatele �OP, vèetnì udr�ení dotace
rozpoètu (navzdory výpadku pøíjmù),
dùle�itá byla pomoc od EFI a Nadace
R. S. Laudera. Pøedev�ím se v�ak semk-
li kolegové (napø. uèitelé �kolky a dru�i-
ny dobrovolnì souhlasili s udr�ením
chodu na�í mateøské �koly; toté� �kolní
jídelna � i po dobu lockdownu v bøeznu

a dubnu) a rodièe (øada nabídla jiným
rodièùm star�í techniku pro výuku, po-
skytli dary �kole, spolupracovali se �ko-
lou). E-�kola nabídla rodièùm a star�ím
studentùm celou øadu pøedná�ek, semi-
náøù, setkání.

Z druhé strany pro Lauderky je zásad-
ní nejen vlastní výuka, ale i v�echny ko-
munitní aktivity kolem. A ty jsou z prin-
cipu o potkávání se. Opakovanì se
musel zru�it ��ul a �naps�, hned dvakrát
se zru�ila akce dobrovolnické skupiny
�havdala�, to nemluvím o v�ech �abato-
nech, kavárnách pro rodièe, dílnách ke
svátkùm, ranních bohoslu�bách, pùlroè-
ním projektu, maturitním plese atd. Aè-
koli se nìkteré akce pøesunuly do virtu-
álního prostøedí, pøesto�e Vysoké svátky
èi Chanuka �v krabici� pokraèovaly
a napø. havdalová skupina se pru�nì
�pøeorientovala� a vymyslela skvìlou
rodinnou bojovku po Praze, toto schází
a je to pro �kolu s rodinnou atmosférou
citelný zásah.

Mohou se øeditelé �kol a pedagogové
spoléhat na nìjaké systematické �ce-
stovní mapy� z ministerstva �kolství,
nebo se ka�dý musel a musí spoléhat
na sebe a svùj tým? 
Na jaøe jsme se víceménì v�ichni muse-
li spolehnout jen sami na sebe. Trochu
pomoci ze strany M�MT bylo, vznikly
nepøíli� konkrétní metodiky, plus nìko-
lik webových portálù, ale jinak velká
pasivita. Od léta se situace zlep�ovala,
podzim u� byl pøipravenìj�í, nyní se
mù�eme opøít o legislativu øe�ící dis-
tanèní výuku. Ale i tak vìt�ina toho, co
jsme v Lauderkách zavedli, je výsled-
kem práce mých kolegù, kterým jsem
nesmírnì vdìèný, zadruhé pak sdílení
pøíkladù dobré praxe s ostatními �kola-
mi, zatøetí pomoci technologických firem
a zaètvrté nápadù a pøipomínek rodièù

a studentù (realizova-
li jsme vícero zpìt-
ných vazeb).

Zmínil jste EFI (fi-
lantropickou nadaci
Education for Im-
pact, která �idov-
ským �kolám posky-
tuje poradenství),
o ní� jsme informo-
vali v minulém èísle
Ro� chode�. Jak dù-
le�itá je v tomto ob-
dobí? 
EFI pokraèovala

i v dobì pandemie covidu-19 ve v�ech
èinnostech a aktivitách. Jen je pøesunula
do on-line prostoru. Konferenci, která
se mìla v èervnu 2020 konat v Praze,
nahradila sérií setkání a pøedná�ek na
Zoomu. Bylo dùle�ité být souèástí vìt�í-
ho celku a moci se opøít i o zku�enosti
dal�ích �idovských �kol v Evropì. Ale
byt�to bude znít pøízemnì, nejvìt�í po-
mocí ze strany EFI v krizové dobì byly
peníze. Pro rok 2021 dorovnala sní�ení
èástky, kterou �kola obdr�í od Nadace
�OP, ale urgentnì ji� pro podzim 2020
EFI alokovala pøímo �kole èástku v øádu
statisícù na pomoc rodinám posti�eným
dopady pandemie. Ve �kole máme pøes
ètyøicet dìtí z rodin, kde vypadly pøíjmy
jednoho èi obou rodièù, proto zvlá�t�
u �kolky (kde je komerèní �kolné) hro-
zilo, �e nebudou moci dávat dìti nadále
k nám. EFI jasnì deklarovala, �e si ne-
pøeje, aby jediné dítì muselo opustit
�kolku èi �kolu z ekonomických dùvo-
dù. Ve spolupráci se sociálním oddìle-

�KOLA NENÍ JEN VÝUKA
Rozhovor s øeditelem Lauderových �kol Petrem Karasem

�Prezenèní výuka nám schází�� Foto Gabriela Kuèerová.
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ním �OP se nám podaøilo v�echny pøí-
pady o�etøit.

A jakou roli hrají dobrovolnické akti-
vity?
Otázku dobrovolnictví bych rozdìlil do
dvou blokù. Na pomoc na�ich studentù
a kolegù �okolnímu svìtu� a naopak akti-
vity rodièù smìøované ke �kole èi �idov-
ské komunitì. Ji� nìkolik let si mohou
na�i studenti vy��ího gymnázia volit celo-
roèní dobrovolnický projekt (DOBRO)
namísto roèníkové práce. Paradoxnì
zrovna ten postihla pandemie, proto�e
najednou na�i studenti nemohli dochá-
zet do peèovatelských center, nemocnic
èi dìtských domovù. Ale improvizovali
jsme a studenti nabídli pomoc rodièùm
s douèováním mlad�ích spolu�ákù, �ili
rou�ky pro ostatní, chodili na nákupy seni-
orùm èi jim pøedèítali po telefonu.

O dobrovolnických týmech rodièù
jsem se ji� zmínil, nìkteré skupiny � �a-
batonovou èi �ul a �naps � to logicky
muselo paralyzovat, naopak skupiny
s více distanèním charakterem (jako
�svátky v krabici�) pokraèovaly, skupi-
na cedaka hned v dubnu zorganizovala
symbolickou pomoc pro rodiny nejvíce
posti�ené lockdownem. Stejnì tak jako
dobrovolnický nápad pùvodnì vznikla
my�lenka na rozvoz �kolních obìdù dì-
tem zavøeným doma. Brnìnská �O nás
pøizvala k projektu ètení dìtem on-line.
Aktivit a pomoci bylo hodnì, ale i tady
je vidìt, jak se pomalu dostavuje jistá
únava a vyprchává nad�ení z virtuálního
prostoru.

Existují nìjaké spoleèné on-line pøed-
ná�ky èi programy vedené v angliètinì
pro studenty napøíè �idovskými �kola-
mi? Myslíte, �e by se na�la energie je
organizovat a �e by o nì byl zájem?
Neexistují. Respektive jen obèasné projek-
ty typu matematická �soutì�� napøíè ORT
�kolami apod. Poptávka zde je, o podob-
ném projektu se mluví øadu let, ale k reali-
zaci nejsme ani o kus blí�. Tìsnì pøed co-
videm jsme mìli rozjednaný projekt
s �idovskou �kolou v Kodani � na historic-
ké téma. Pevnì doufám, �e se v budoucnu
podaøí zorganizovat. Z druhé strany bych
zdùraznil, �e zatímco pro rodièe (a èastìji
u� spí�e prarodièe) je hlavní motivací ang-
liètina, pro �áky (a Lauderky) u� toto není
primární �téma�, jako pøínosnìj�í se nám
jeví mezinárodní kooperace a vìt�í propo-
jení �idovských komunit. Vidím kolem
sebe rodièe øe�ící otázku výuky angliètiny

� mám jednoduchý vzkaz: pøijïte se podí-
vat kdykoli na na�e maturity. Uvidíte ústní
i písemný projev, o kterém se zde pøed
dvaceti lety nikomu ani nezdálo. Jistì to
není zásluha jen �koly, pøiná�í to také
doba, obklopení angliètinou v�ude kolem,
ale výsledek je jednoznaèný.

Patøíte k tìm pedagogùm, kteøí vidí
on-line výuku jen negativnì � máte
pocit, �e dìti tohle období zásadnì po-
znamená?
Myslím si, �e nás poslední rok poznamená
v�echny. Jak zásadnì, to si netroufám od-
hadnout. Pokud se bavíme èistì o výuce,
urèitì dopad distanèního vzdìlávání na
�áky vidíme, ale katastrofické pøedpovìdi
o ztracených generacích nesdílím. Oproti
jaru u� vìt�ina �kol opravdu distanènì/on-
line funguje, nejvìt�í �obìti� � �áci prvních
(a druhých) tøíd � u� na�tìstí mohou chodit
do �kol prezenènì. Navíc on-line prostøedí
pøineslo jistý posun do èeského �kolství,
zvedlo úroveò IT dovedností, on-line výu-
ka je z principu odli�ná od prezenèní, a pro-
to jsme museli v�ichni pøehodnotit jak nì-
které metody, tak i obsah. Kolegynì u�
pøed lety zaèala testovat kombinovanou on-
line výuku ve chvíli, kdy byla doma kvùli
nemoci svého dítìte (a studenti ve �kole),
po loòské zku�enosti toto øe�ení u� budeme
volit mnozí. Tedy pozitiva lze najít.

Pak jsou tu ale velká ale. Palèivý pro-
blém èeského �kolství � rozevøené nù�-
ky mezi dìtmi z rùzného sociálního pro-
støedí, rùzných regionù, navíc doplnìné
ekonomickými dùsledky lockdownu �
distanèní výuka dále prohlubuje. A to
zásadnì. Lauderky mìly mo�nost se
spojit se v�emi dìtmi, navázali jsme na
dlouholeté zku�enosti z e-learningu,
bylo v na�ich silách v�em zájemcùm za-
pùjèit notebooky, tablety, kamery, mik-
rofony, pøes nabídku T�Mobile zajistit
internetové pøipojení, asistentky peda-
goga dálkovì (i prezenènì) pomáhaly
�ákùm s douèováním, mluvil jsem ji�
o pomoci od na�ich star�ích studentù.
Ani tak si nedovolím tvrdit, �e jsme do-
kázali stoprocentnì pomoci v�em, �e se
nám nìkteré dìti �neztrácely�, �e se roz-
díly neprohloubily. A to opravdu máme
skvìlý tým a nadstandardní materiální
vybavení. Díky on-line konferencím
s ostatními øediteli mohu sledovat vývoj
jinde, nìkde pøes ve�kerou snahu nemají
technické ani personální mo�nosti po-
dobnou podporu zajistit. A leckde schází
i ta snaha. Pokud si nìkde zadìláváme
na problém, pak zde.

�kola navíc není jen místem výuky, ale
také sociálních kontaktù. Poèty �ákù na
poèet uèitelù jsou dimenzovány na pre-
zenèní, pøevá�nì frontální výuku, on-line
výuka u mlad�ích �ákù má smysl jen
v daleko ménì poèetných skupinkách.
Výchovy jsou pøirozenou souèástí vzdì-
lávání, pøitom nyní jsou odsunuty na dru-
hou kolej. A mohl bych pokraèovat.

Rozumím negativùm, ale celkovì pat-
øíte k tìm, kdo on-line výuku pova�u-
jí za prùlom, který byl pro konzerva-
tivní èeské �kolství, zalo�ené ve velké
míøe na biflování vlastnì potøebný?
Souhlasil byste s následujícím výro-
kem Ondøeje �teffla: �Doufejme, �e
to, co nám z doby koronaviru zùstane,
bude pochopení, �e �kola a vzdìlávání
mù�e a má vypadat jinak, ale oprav-
du jinak, ne� jsme byli dosud zvyklí.� 
Nesouhlasil. Ondøeje si pro øadu vìcí vá-
�ím, ale jeho pøehnanì skeptický pohled
na èeské �kolství nesdílím, stejnì tak jeho
podceòování vìdomostní báze (je zvlá�t-
ní, jak nejèastìji vychází od lidí s nevída-
ným encyklopedickým pøehledem), ani
optimismus ohlednì dopadu on-line výu-
ky. Èeské �kolství je mo�ná konzervativ-
ní, ale mìní se a posouvá, není zdaleka tak
�patné, jak se o nìm mnohdy tvrdí, a zá-
sadní problémy spatøuji spí�e v rovinì ne-
vyvá�enosti (�t�astné a ménì �t�astné loka-
lity, dobøí a �patní uèitelé) ne� v metodì
a obsahu (byt�obsah uèiva pøedimenzova-
ný je, a v návrzích strategie 2020�2030 se
proto uva�uje o redukci o 20�50 procent).
Mohu se mýlit, ale Ondøejem oèekávaný
zlom nepøedpokládám, posun urèitì ano,
ale zase s obavou, �e lep�í �koly èi peda-
gogy to posune dost a hor�í skoro vùbec,
tedy rozdíly se je�tì více prohloubí.

Kdybyste byl ministrem �kolství, jaké
zásadní zmìny ve �kolském systému
u nás byste navrhl? 
Byt�to bude znít otøepanì, podle mého ná-
zoru je základem kvalitní uèitel a toho ve
�kolství neudr�íme bez øádného finanèní-
ho ohodnocení. Jistì, existují dal�í moti-
vaèní faktory, ale bez dal�ího zvý�ení
(a pak stabilizace) mezd �ádná nová meto-
da a reforma nic zásadního nezmìní. Ano,
mezi námi uèiteli je øada nekompetentních
osob � aby ne pøi poètu pøibli�nì dvì stì ti-
síc a podmínkách, které ve �kolství panují
�, tedy tøeba deset let by rozpoèet M�MT
byl �èernou dírou�, ale je to cesta. Zadruhé
by se pak musela zlep�it kvalita pedago-
gických fakult.       (pokraèování na str. 14)
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�Po oslobodení, ale aj dlhé roky po òom,
¾udia, ktorí pre�ili, nehovorili medzi se-
bou o tých, èo ich zachránili, ani nevyslo-
vili záchrancom svoju vïaku. Uplynuli
dlhé roky, ne� tieto city presiakli do ich
vedomia a srdca a boli koneène schopní
vyjadrit�vïaku záchrancom za ich ¾ud-
skost�, dobrotu a �¾achetnost�. Väè�inou
v�ak u� bolo príli� pozde. Názov, ktorý
som dal knihe svojich spomienok, a tie zá-
blesky svetla v temnote, ktoré sú na kni�-
nej obálke hebrejského vydania, odzrka-
d¾ujú môj vzt�ah k týmto statoèným
¾uïom� (s. 11).

REPRESÁLIE AJ NESÚHLAS
Tieto slová, ktoré odrá�ajú vlastnú skúse-
nost�, vlo�il pre�ovský rodák a od roku
1949 obèan Izraela Róbert Cvi Bornstein
(1926) do úvodnej kapitoly svojich pa-
mätí. Jeho kniha prvý raz vy�la pred sied-
mimi rokmi v Izraeli. Vtedy mal autor 87
rokov a od opisovaných udalostí uplynulo
teda sedem desat�roèí. Dlhý èasový odstup
dovolil Bornsteinovi zbavit� sa �vaty�
a vypreparovat�z mno�stva zá�itkov to, èo
sa mu javí ako podstatné. Výsledkom
týchto procesov je (mo�no a� príli�) struè-
ná kní�ka. Na rozdiel od mnohých preh-
nane detailných memoárových diel (nie-
len o holokauste), má pri Zábleskoch
v temnote èitate¾ pocit nedopovedaného.
Chýbajú mu podrobnosti, chcel by sa do-
zvediet�viac o ïal�ích osudoch aktérov. To
je zároveò dôvod, preèo nie je jednoduché
túto knihu recenzovat�.

U� citát v úvode tohto textu naznaèuje,
�e Bornstein cítil potrebu, èi dokonca po-
vinnost�upozornit�na tiché a spoloènost�ou
aj preto neraz podceòované hrdinstvo zá-
chrancov: �Musím znovu priznat�: roky
mi trvalo, ne� som si uvedomil podstatu
skutku a ve¾kost�obete rodiny Èeplovcov.
Títo �¾achetní ¾udia sa vydali napospas
stra�nému nebezpeèiu len preto, aby ma
chránili. Potom, èo u� vedeli, �e na�i rodi-
èia boli deportovaní, �e Martu (autorovu
sestru) chytili a mo�no tie� deportovali,
úsilie, ktoré vynalo�ili o záchranu posled-
ného predstavite¾a a jediného pokraèova-
te¾a ná�ho rodu, bolo zdanlivo v protikla-
de s ich �ivotnými záujmami� (s. 57�58). 

Konanie záchrancov komplikovali nie-
len represálie re�imu, ale neraz aj otvore-
ný nesúhlas ich spoluobèanov. Motivoval
ho strach, ale èasto aj antisemitizmus
znaènej èasti obyvate¾ov Slovenska. V tej-

to súvislosti autor uviedol: �Zaènem hlbo-
kou vïakou v�etkým tým, ktorí k záchrane
prispeli: man�elom Molnárovcom, rodine
Èeplovcov, Bélovi Olejarèíkovi a mne do-
dnes neznámemu �oférovi sanitky. V�etci
títo ¾udia riskovali za mòa svoj �ivot. Do-
datoène, z dne�ného h¾adiska, stále nechá-
pem svoje vtedaj�ie správanie, veï vtedy
mi ich konanie pripadalo ako samozrejmé,
prièom v�ak pravý opak bol pravdou.� 

�IVOT V ÈESKOSLOVENSKU
Na margo postojov majority autor dodáva:
�A e�te jedna poznámka v tejto súvislosti.
V oèiach slovenských �idov, ale i v oèi-
ach iných, sú Slováci antisemiti. Tu je
v�ak nutné dodat�, �e napriek svojmu anti-
semitizmu sa mnohí z nich zachovali ¾ud-
sky. Veï za obdobia priamej nemeckej
kontroly Slovenska, od vypuknutia po-
vstania a� do oslobodenia, sa zachránilo
okolo 10 000 �idov. Ani jeden z nich by
nebol zostal na�ive, nebyt�pomoci sloven-
ského obyvate¾stva� (s. 60�61).

Zaujímavý (hoci opät�, �ia¾, príli� struè-
ný) je opis prvých mesiacov a rokov �ivo-
ta v oslobodenom Èeskoslovensku. Pre
mnohých nové budú napríklad informácie
o pôsobení �idovskej brigády na stavbe
Trate mláde�e, èi niektoré Bornsteinove
skúsenosti s prípravami alije. Pre mòa má
táto kniha aj súkromný rozmer. Spomína
v nej toti� ¾udí, ktorých som osobne po-
znal. Veï Mo�e Burian bol spolu s mojimi
rodièmi v Seredi a v �est�desiatych rokoch
sa poèas náv�tev Slovenska neraz objavil
v na�om byte. Matej Bel, ktorého zlo�ité
osudy spracovala Ivica �telmachoviè Bu-
mová v knihe Sionisti a bur�oázni nacio-
nalisti v �tB (2019), patril zásluhou jeho
man�elky Miriam a syna Petra medzi ro-
dinných priate¾ov. Akiva Nir a �muel Gi-
voni mi poskytli v Izraeli rozsiahle inter-
view v rámci projektu Osudy tých, ktorí
pre�ili holokaust� Z rovnakého dôvodu
som sa v Bratislave spoznal aj pani Hra-
boveckú, jednu zo sestier Friedmanových,
o ktorých sa Bornstein tie� zmieòuje...

Spomienky Róberta Cvi Bornsteina (aj
vïaka prekladu) urèite èitate¾ov zaujmú.

PETER SALNER

Róbert Cvi Bornstein: Záblesky v temnote.
Prvých 23 rokov môjho �ivota. Z hebrejèi-
ny prelo�il Joel Ivan Hajo�. Vydalo nakla-
date¾stvo Marenèin PT v Bratislave roku
2020. 144 strán.

�KOLA
NENÍ JEN VÝUKA
(dokonèení ze str. 13)
Ti nejlep�í absolventi, kteøí k nám pøi-
cházejí, jsou skvìlí. Ale ostatní a hlavnì
ti nejhor�í � to je opravdu zlé. Øada
z nich by u nás nemohla odmaturovat.

Autonomie univerzit je fajn, ale bylo
by tøeba jasnì øíct, �e fakulty vypou�tìjí-
cí absolventy, kteøí tøeba nedoká�ou øíct
vìtu, neumìjí psát a bojí se dìtí (i tací
uèí, za�il jsem je v poslední dobì), nedo-
stanou akreditaci. Zatøetí dopilovat kari-
érní øád � aby uèitelé vìdìli, co se od
nich èeká, jak mají na sobì pracovat
a jaký to pro nì bude mít pøínos. Zaètvrté
posílit podporu øeditelù, oni urèují smìr
�koly, momentálnì mají obrovskou zod-
povìdnost, málo pravomocí, jsou pøetí-
�eni byrokracií a zastávají nìkolik funkcí
najednou, není divu, �e se do pozice øedi-
tele nikdo ne�ene a konkurzní komise
nejèastìji �vybírají� z jednoho kandidáta
(mají-li �tìstí).

A koneènì zásadnì podpoøit nejslab�í
èlánky � �koly v sociálnì znevýhodnì-
ných oblastech a obecnì druhého stup-
nì. Nemá smysl stále øe�it otázku více-
letých gymnázií, kdy� je politicky skoro
neprùchodné jejich ru�ení � staèí zkva-
litnit druhé stupnì, tøeba i za cenu ménì
poèetných tøíd a vy��ích mezd tamních
uèitelù. Na�e dìti se sna�í dostat na lau-
derovské gymnázium, ale vìt�ina nelitu-
je, kdy� zùstane na Z�. Hlásí se k nám
dìti odjinud právì na druhý stupeò,
a dokonce u� máme pøípady dìtí, které
daly pøednost na�emu druhému stupni
pøed jiným osmiletým gymnáziem, kam
se dostaly. Jde to.

Poslední (ètyø)otázka je osobnìj�í: Na
co z doby pøed covidem nejradìji
vzpomínáte, co vám dodává sílu, co
nejvíc postrádáte a naè se po návratu
do normálu nejvíc tì�íte?
Rád vzpomínám na svobodné cestování
bez restrikcí a v�udypøítomného pode-
zøívání, sílu mi dodává rodina, u� jen
proto, �e se ètyømi dìtmi jsme sami
o sobì poèetným spoleèenstvem, a dále
pak také skuteènost, �e to, co dìláme ve
�kole, snad dává smysl. Postrádám spo-
leèné (spoleèenské) akce � �koly, obce
i v�emo�né jiné, u� i na turisty pøeplnì-
nou Prahu zaèínám vzpomínat s jistou
nostalgií. A u� se nemù�u doèkat, a� se
s blízkými posadím v hospodì.

ALICE MARXOVÁ

PODCEÒOVANÉ HRDINSTVO ZÁCHRANCOV
O knihe Záblesky v temnote



Tøi dny po odvolání zákazu vycházení
bylo jasné, �e ven nikdo vyjít nehodlá.
Z neznámých dùvodù rad�i v�ichni zù-
stali doma, buï sami, nebo s rodinami,
snad zkrátka proto, �e byli
�t�astní, �e se s nikým nemu-
sí stýkat. Doma strávili u�
tolik èasu, �e si na to zvykli:
nechodili do práce, neza�li si
do obchoïáku, neskoèili si
s kamarády na kafe � a ne-
stalo se jim ani to, �e by na
ulici narazili na nìkoho,
s kým kdysi cvièili jógu
a kdo je teï neèekanì a proti
jejich vùli zaèal objímat.

Vláda nechala dal�ích pár
dnù na to, aby se lidé pøi-
zpùsobili, kdy� ale bylo zjevné, �e se
nic nezmìní, nemìla na vybranou. Na
dveøe zaèala bu�it policie a armáda a na-
øizovala jít ven.

Po sto dvaceti dnech izolace si èlovìk
tì�ko vybavuje, èím se døív �ivil. Ne �e
by se jeden nesna�il. Urèitì to mìlo
nìco spoleèného s kupou na�tvaných
lidí, kteøí se neradi smiøují s autoritou.
Mo�ná �kola? Nebo vìzení? Matnì jste
si vybavovali vyèouhlé dìcko se sotva
ra�ícím knírkem, jak po vás hází kame-

nem. Nepracoval jste náhodou jako so-
ciální pracovník v nápravném zaøízení?

Stojíte na chodníku pøed svým do-
mem a vojáci, co vás vyvedli, naznaèují,
at�se dáte do pohybu. Tak to udìláte. Ale
nevíte, kam pøesnì jdete. Projí�díte si
mobil, jestli tam není nìco, èeho byste
se chytli. Minulé schùzky, zme�kané ho-
vory, adresy v upomínkách. Na ulici ko-
lem vás spìchají lidé, a nìkteøí vypadají

pìknì vydì�enì. Ani oni si nepamatují,
kam by mìli jít, a pokud ano, netu�í, jak
se tam dostat nebo co pøesnì se dá dìlat
cestou.

Máte hroznou chut� na cigaretu, ale
nechali jste je doma. Kdy� k vám vtrhli
vojáci a zaøvali, at�vypadnete, sotva byl
èas schrastit klíèe a penì�enku � dokon-

ce jste si zapomnìli sluneèní brýle.
Mohli byste se pro nì vrátit, poøád jsou
ale v�ude vojáci a netrpìlivì mlátí sou-
sedùm do dveøí. Tak�e se vypravíte do
krámku na rohu a zjistíte, �e v penì�en-
ce máte jen pìti�ekelovou minci, jinak
nic. Vysoký mladík za pokladnou, z nì-
ho� èpí pot, chòapne po krabièce ciga-
ret, kterou k vám právì pøisunul: �Scho-
vám vám ji tu.� Kdy� se zeptáte, jestli
se nedá platit kartou, u�klíbne se, jako
byste mu zrovna øekli vtip. Kdy� si ci-

garety bere zpìt, jeho
ruka se dotkne va�í �
a je chlupatá, jako
krysa. Od chvíle, kdy
se vás nìkdo dotknul
naposled, ubìhlo sto
dvacet dní.

Tluèe vám srdce,
v plicích vám hvízdá
vzduch a vy netu�íte,
jestli to dáte. U ban-
komatu sedí chlápek
ve �pinavých hadrech
a vedle nìho le�í ple-
chovka. Jak se v téhle
situaci zachovat, víte

pøesnì. Rychle projdete kolem, a kdy�
vám nakøáplým hlasem sdìlí, �e dva dny
nic nejedl, vyhnete se oènímu kontaktu
a jako profík se zadíváte na druhou stranu.
Není se èeho bát. Je to stejné, jako kdy�
umíte jezdit na kole. Tìlo si v�ecko vyba-
ví a srdce, které vám o samotì zjihlo, se
zase bleskem zatvrdí. 

Z angliètiny (s pøihlédnutím k hebrejské-
mu originálu) pøelo�ila Hana Ulmanová.

VÌ� ESTER ZÙSTANE 
V JERUZALÉMÌ
Rozhledna jménem Ester stojí v Jeruzalémì
od listopadu 2017. Její stavbu iniciovalo Èes-
ké centrum pod vedením Luká�e Pøibyla.
�estnáct metrù vysokou stavbu vytvoøil ze
døeva architekt Martin Rajni� v Èesku. Pak
byla rozebrána, pøevezena do Izraele lodí
a postavena v areálu Hansen House (Centra
pro mladé umìní, design, technologie, archi-
tekturu, které v 19. století slou�ilo jako lepro-
sárium) nedaleko Jeruzalémského divadla.

Rozhledna se podobá kaktusu. V rozho-
voru pro Rch (12/2017) její vzhled architekt
komentoval takto: �Kdy� kaktus rozkvete
vìncem kvìtù, je to ve svý hou�evnatosti
a je�atosti dojemnì krásná rostlina a mnì to
pøipadalo symbolický � tahle kombinace
nìhy a odhodlání je, jak jsem si v�iml, po-
dobná charakteru lidí, který jsem v Izraeli
potkal. A navíc: jak se øíká Izraelcùm, který
se narodili v týhle ú�asný, ale nehostinný

krajinì a doká�ou pou�t�mìnit na rozkvetlou
zahradu? Sabra. Co je sabra? No pøeci kak-
tus. Tak�e stavíme sabru, abychom oslavili
lidi, co mìli sílu, odvahu, tvrdost, ale záro-
veò i lásku a nìhu ke svý zemi.�

Pùvodnì byla vì� zaevidována jako do-
èasná stavba, a øe�ilo se, zda se nebude
muset pøestìhovat. K tomu Rajni�: �Velmi
jsme si dali zále�et na tom, abychom její
parametry pøizpùsobili pohádkovýmu
prostøedí Hansen House a jeho zahradì �
aby ,nepøekøikovala� tohle historický sta-
vení a byla pøíjemným a uznalým spoleè-
níkem stovky let starejm olivám a dal�ím
stromùm v zahradì, ale i domùm v bez-
prostøedním okolí areálu.� 

Povolování staveb v Jeruzalémì je kvùli
památkové ochranì a dal�ím pøedpisùm
velmi slo�ité. Ester v�ak u starosty �pro-
�la�. Jak informovala Èeská televize, roz-
hledna v areálu Hansen House zùstane na-
trvalo a o její údr�bu se postará radnice. 

(am)
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VENKU
Covidová povídka Etgara Kereta

Jeruzalém v dobì mírnìj�ích opatøení�

�a vylidnìný Tel Aviv v dobì úplného zákazu vycházení. Ilustraèní foto archiv.

Kaktusová vì� Martina Rajni�e. Foto Ivan Nìmec.



V prosinci minulého roku vrátil To-
má� Lom, váleèný veterán, který za
druhé svìtové války slou�il u 311.
èeskoslovenské perutì RAF (Royal
Air Force) pamìtní list, který mu

v kvìtnu udì-
lil prezident
Milo� Zeman
k 75. výroèí
osvobození Èes-
koslovenska ja-
ko podìková-
ní za úèast
v boji. Proto-
�e vzhledem
k pokraèující
pandemii ne-

bylo mo�né Pamìtní list pøedat osob-
nì, zaslal ho 23. listopadu 2020 ve-
doucí Kanceláøe prezidenta republiky
Ing. Vratislav Mynáø panu Lomovi
po�tou spolu s vlastním prùvodním
dopisem, který stojí za to, aby byl oci-
tován.:

Vá�ený pane Lome, slo�itá souèas-
nost nám pøipomíná, jak vzácné je hr-
dinství, obìtování se pro druhé. Vzo-
rem pro v�echny bojující v èase
pandemie o �ivoty bli�ních jste vy, kte-
rý jste neváhal podstoupit nesmírné
riziko v dobì nìmecké nacistické oku-
pace. Za svùj národ, za svobodu, za
to, abychom my mohli �ít.

Prezident republiky Milo� Zeman
cítí velkou vdìènost za Va�e stateèné
èiny, a proto se rozhodl udìlit Vám
Pamìtní list k 75. výroèí osvobození
Èeskoslovenska. Pandemie sice za-
bránila osobnímu pøedání Pamìtního
listu, ale jsem si jist, �e jsme spojeni
poutem lásky k vlasti, kterou jste pro-
kázal èiny.

Pøipojuji se k podìkování, které
Vám vyslovuje prezident republiky,
a pøeji Vám v�e dobré, zejména v�ak
pevné zdraví. S úctou Ing. Vratislav
Mynáø, vedoucí Kanceláøe prezidenta
republiky

�EL, KOUPIL SI ZNÁMKU...
Kdy� si to adresát pøeèetl, podle vlast-
ních slov �el, koupil si známku a po-
slal na adresu Kanceláøe prezidenta
republiky tuto odpovìï:

Pane prezidente, vracím Vá� Pa-
mìtní list z 8. kvìtna 2020 s datem na
obálce 26. listopadu 2020.

Domnívám se, �e vzhledem k Va�im
stále zjevnìj�ím aktivitám, které se mi
jeví jako vlastizrádné ve prospìch
systémových protivníkù Èeské repub-
liky, je protismyslné, abyste právì Vy
rozesílal Pamìtní listy k �výroèí osvo-
bození Èeskoslovenska� lidem, kteøí
za vlast nasazovali �ivot. Proto jej ani
já nemohu pøijmout. S pìkným po-
zdravem, RNDr. Tomá� Lom, CSc.,
F/Sgt RAF 311. perut�

Korespondence vyvolala znaènou
pozornost médií a veøejnosti, hradní
kanceláø reagovala ústy pana Mynáøe
s tím, �e pan Lom panu prezidentovi
køivdí.

WHO IS WHO
Kdo je prezident Milo� Zeman, je
celkem obecnì známo. Kdo je Tomá�
Lom, ale ka�dý vìdìt nemusí. Naro-
dil se v roce 1924 v Praze jako To-

má� Löwenstein do �idovské rodiny,
která se zachránila emigrací do Ang-
lie. Tomá� tam dostudoval støední
�kolu, slo�il maturitu a nastoupil na
Pøírodovìdeckou fakultu Univerzity

v Glasgow. V roce 1942 vstoupil do
armády a v roce 1944 absolvoval vý-
cvik radiooperátorù a palubních
støelcù. Poté nastoupil slu�bu u 311.
èeskoslovenské perutì RAF v posád-
ce kapitána Hoøej�ího a pozdìji byl
pøevelen k jednotce 111. OTU Nas-
sau na Bahamských ostrovech. Po
válce se Tomá� Lom vrátil do Prahy,
kde vystudoval Matematicko-fyzi-
kální fakultu Univerzity Karlovy.
Aby mohl dostudovat, vstoupil do
komunistické strany, pøi provìrkách
po roce 1968 ale u� stranickou legiti-
maci nedostal. Sám podotýká, �e na-
�tìstí. Následnì si ho zavolal øeditel
podniku s tím, �e bude muset za�ádat
o odstoupení z funkce námìstka øedi-
tele. Poté obdr�el doklad, �e je u�
pouze vìdeckým pracovníkem. A jím
zùstal a� do svého odchodu do dù-
chodu.

Dnes ve svých 97 letech patøí
k posledním �ijícím èeskosloven-
ským pøíslu�níkùm RAF. S Hanou
Bergmannovou Klímovou, autorkou
knihy Dobrodru�ství pana Welling-
tona, která vypráví o klucích, leta-
dlech a letcích RAF, se úèastní besed

a pøedná�ek pro
dìti a mláde�. �Dì-
ti Toma mají rády,
on to s nimi umí.
Má ohromný smysl
pro legraci a cha-
risma. Ka�dý si ho
hned oblíbí,� chvá-
lí Tomá�e Loma
Hana Bergmanno-
vá Klímová. 

Jako svým vyprá-
vìním dovede potì-
�it a dodat kurá� dì-
tem a mláde�i, tak
svým vrácením Pa-
mìtního listu doká-
zal potì�it a hlavnì
povzbudit i hodnì
dospìlých. 

Jsou dvì katego-
rie mu�ù � macho
a mensch. Pan To-
má� Lom patøí jed-

noznaènì do té druhé. Kam patøí adre-
sát jeho odpovìdi, dosaï si, laskavý
ètenáøi, sám. No a ten tøetí... 

(jd)
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MACHO A MENSCH
O jedné korespondenci z konce minulého roku

Tomá� Lom v roce 1945...

...a s Hanou Bergmannovou Klímovou v roce 2020. Foto archiv.



Mù�ete mít citový vztah k obchodnímu
domu? Rozhodnì ano! Øada Newyorèa-
nù mìla tento vztah právì k Century 21,
který v prosinci minulého roku vyhlásil
bankrot a natrvalo uzavøel v�ech svých
tøináct poboèek. Jeho
zánik znamená konec
jedné kapitoly v his-
torii newyorských ob-
chodních øetìzcù
s módou. I pro mì
hodnì znamenal: Byl
to první obchodní
dùm svého druhu,
který jsem v Ameri-
ce nav�tívila, a nikdy
nezapomenu na své
prvotní nad�ení.

Century 21 byl za-
lo�en v roce 1961
v imigrantské ètvrti
Bay Ridge v Brook-
lynu a je�tì tentý� rok
otevøel svou centrálu
ve �mìstì�, tedy na Manhattanu. Zalo�ili
ho bratranci Al a Samuel �Sonny� Gin-
diovi, kteøí pocházeli z imigrantské ro-
diny sefardských �idù ze Sýrie a zaèí-
nali s maloobchodní prodejnou s odìvy.
Oba byli aktivní v �idovské komunitì
a celá rodina Gindiových (synové
a vnuci pokraèovali v rodinném podni-
kání) pak �tìdrým sponzorem velkého
mno�ství charitativních �idovských or-
ganizací v USA a Izraeli. Jmenujme
napø. The Center for Designed Philan-
thropy se sídlem v Los Angeles, která po-
máhá støedo�kolské mláde�i z øad ortodox-
ních rodin, nebo Migdal Ohr, organizace,
je� podporuje vzdìlání izraelských sirotkù
a dal�ích znevýhodnìných skupin dìtí.

POD JEDNOU STØECHOU
V souvislosti s prosincovým bankrotem
obchodu vzpomínala øada Newyorèanù
na dìtství pro�ité v Brooklynu, respekti-
ve na to, jak s rodièi o víkendu pøejeli
Brooklynský most na Manhattan a svou
cestu korunovali právì náv�tìvou Cen-
tury. Hlavní poboèka Century 21 se na-
cházela na dolním Manhattanu a byla
zamìøena na ponìkud �ir�í klientelu ne�
luxusní obchodní domy na Páté avenue
(B. Altman and Company, Moe Gins-
burg nebo Lord & Taylor aj.), které kdy-
si také patøily k newyorskému koloritu

a dnes ji� neexistují. V pøípadì Century
se jednalo o diskontní obchod, ceny tam
tedy byly o dost ni��í ne� v buticích le-
mujících Madison avenue. Pøi tro�e
�tìstí jste tu mohli za pár stovek zakou-

pit veèerní �aty od
Valentina (normálnì
by stály nìkolik tisíc
dolarù); zkrátka kou-
pit si nìco drahého,
ale zároveò stále vý-
hodného.

New York byl
a stále je metropolí
klasických obchod-
ních módních domù
s luxusním odìvním
zbo�ím, které vzni-
kaly od 19. století
a v první polovinì
20. století. Zakládali
je pøedev�ím �idov-
�tí emigranti z Evro-
py (za nejznámìj�ích

jmenujme Bonwit Teller, Loehmann�s,
Barneys a a� do dne�ních dnù stále
otevøené Macy�s, Saks Fifth Avenue èi
Bergdorf Goodman). Moderní homo-
genní a bezduché tzv. nákupní galerie,
jak je známe z Evropy èi Blízkého výcho-
du, se dají v New Yorku spoèítat na prs-
tech jedné ruky (napø. nedávno otevøené
obchodní centrum na Hudson Yards)

a nikdy nedosáhly velké popularity. Asi
proto, �e uniformita k atributùm New
Yorku rozhodnì nepatøí.

Mezi regály Century 21 se projevova-
la naopak jedna z hlavních charakteris-
tik mìsta: diverzita, národnostní a soci-
ální rùznorodost. Mohli jste tam tøeba
spatøit ortodoxní �idovky � matku s pìti
dcerami �, které chválily výbìr bot mla-

dé Latinoamerièance. A vedle té stál ku-
rátor Metropolitního muzea, který právì
objevil unikátní kousek do stálé sbírky
muzejního Kostýmního institutu. Takto
rùznorodá spoleènost by v reálném �i-
votì na�la spoleènou øeè jen s obtí�emi.
Trefnì to formulovala jedna z redakto-
rek magazínu The Cut ve své vzpomín-
ce nazvané �Sbohem, Century 21, mís-
to, kde jsem vyrostla�: �Kdy� èlovìk
vidìl v�echny ty rozlièné �eny pocháze-
jící z myriády v�ech mo�ných New Yor-
kù, jak se kvùli módním slevám se�ly
pod jednou støechou, bylo v tom cosi
uklidòujícího.� 

Za �edesát let existence obchodního
domu se proslavily i èervené plastové
ta�ky s bílým nápisem C21. Spatøit jste je
mohli mj. v oblíbeném televizním seriálu
Sex ve mìstì. Patricia Field, kostýmní
designérka, je� získala cenu Emmy prá-
vì za výbìr kostýmù pro hlavní hrdinky
tohoto seriálu, prohlásila: �Milovala
jsem Century 21, proto�e jste nikdy ne-
vìdìli, co tam najdete.�

SYMBOL OBNOVY
Century 21, stojící hned vedle budov
Svìtového obchodního centra, znièe-
ných pøi teroristickém útoku v záøí
2001, se stal symbolem ekonomické ob-
novy dolního Manhattanu. Budova byla
po pádu mrakodrapù po�kozena, vlastnì
pøe�ila jen zázrakem, a musela být na
pùl roku uzavøena. Kdy� se znovu otev-
øela, zákazníci zaèali nakupovat s je�tì
vìt�í vervou ne� døíve, co� výraznì po-

mohlo ekonomice celé ob-
lasti. Tehdej�í starosta mìsta
Michael Bloomberg proto
oznaèil znovuotevøení ob-
chodu v roce 2002 za poèá-
tek znovuzrození celého
dolního Manhattanu.

Zánik Century 21 zpù-
sobila a� pandemie koro-
naviru, která nemilosrdnì
zasáhla do pøediva mìsta
a vymazala z mapy neuvì-
øitelné mno�ství v�ech
mo�ných obchodù a podni-

kù, míst oblíbených po desetiletí, èas-
to i století. Ani jeden ze zakladatelù se
jeho konce �na�tìstí� nedo�il; Al Gin-
di zemøel v roce 2018 ve vìku 96 let,
�est let po smrti svého bratrance Son-
nyho.

A tak tedy: Sbohem, Century! Bude�
New Yorku a svým zákazníkùm chy-
bìt�         MONIKA HANKOVÁ, New York
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Century 21, obìt�pandemie. Foto M. Hanková.

SBOHEM, CENTURY
V New Yorku se uzavøel legendární obchodní dùm

Mohli jste tu za pár stovek zakoupit veèerní �aty od Valentina...



18 VÌSTNÍK 2/2021

�Toèili jsme v mìsteèku Hastings a jed-
nou, kdy� jsme mìli pøestávku v natáèe-
ní, jsem se �el projít. Mìl jsem na sobì
sice kostým, ale chtìl jsem aspoò na
chvíli zmizet jinam. Ocitl jsem se tedy
uprostøed obyèejné ulice v Hastingsu.
V�ude vládlo ticho, kdy� vtom jsem si
v�iml staøenky, která stoupala do kopce
smìrem ke mnì a za sebou
táhla nákupní ta�ku na ko-
leèkách. Nepohnul jsem se.
Staøenka pøi�la blí�, zasta-
vila se a pronesla: ,O, Oóó.
Dobrý den, pane Poirote.�
Najednou jsem nevìdìl,
jak odpovìdìt. Byl jsem
obleèený jako Poirot, vèet-
nì knírku, tak se mi nezdá-
lo vhodné øíct ,dobrý den�
svým vlastním hlasem.
Pozdravil jsem tedy: Bon-
jour, madame! jako Poirot.
,Oóó, óóó,� vydechla. ,Dívám se na
v�echny va�e filmy, pane Poirote. Co-
pak tady ale dìláte? Nedo�lo tu k vra�-
dì, �e ne?� Odvìtil jsem: ,Ne, madame.
K �ádné vra�dì nedo�lo, tady v Has-
tingsu rozhodnì ne.� ,Co tady tedy dìlá-
te?� vyptávala se. ,Jsem na dovolené,�
odpovìdìl jsem, ,jsem en vacances.�
,Aha, to je pìkné. Jak milé. Vypadáte
velice dobøe a jsem moc ráda, �e jste
tady,� prohlásila. Ne� pokraèovala
v chùzi, dodala: ,Mimochodem, pane
Poirote...� Oui, madame? odvìtil jsem.
,Díky, �e jste si k dovolené vybral právì
Hastings.��

Tuhle historku vypráví David Suchet
ve své knize Za objektivem. Mùj �ivot.
Vìt�ina lidí vlastnì Davida Sucheta do-
cela dobøe zná, ov�em stejnì jako sta-
øenka z Hastingsu v podobì detektiva
Hercula Poirota, nejznámìj�í postavy
anglické spisovatelky Agathy Christie,
kterou Suchet ve stejnojmenném seriálu
ztìlesnil. Po celé ètvrtstoletí, od roku
1989 a� do závìreèného pøíbìhu v roce
2013, natáèela britská televize rok co rok
jednu epizodu, kterou pak sledovalo na
750 milionù divákù na celé zemìkouli.
Roli trochu excentrického, osobitého
a výjimeènì inteligentního Belgièana,
pùsobícího na britských ostrovech, Su-
chet propracoval a hrál tak dokonale, �e
si ho diváci stejnì jako hastingská sta-
øenka pøenesli z obrazovky do reálného

svìta a uvìøili, �e Poirot je skuteèná, �i-
jící osoba.

Z knihy Mùj �ivot se dozvíme, �e to je
i není pravda a �e díky mnoha dal�ím ro-
lím se stal David Suchet v anglosaském
divadelním i filmovém svìtì pojmem
i pod svým skuteèným jménem. Léta byl
èlenem souboru Královské shakespea-

rovské spoleènosti, hrál
s velkým úspìchem ve
hrách souèasných autorù
i v øadì dal�ích televizních
seriálù (napøíklad Oppen-
heimer nebo Pán èasu)
a bìhem své padesátileté
herecké praxe získal mno-
há ocenìní. V roce 2020
byl dokonce anglickou krá-
lovnou Al�bìtou II. za zá-
sluhy o divadlo pový�en do
rytíøského stavu. 

Tìch nìkolik následují-
cích ukázek z knihy pouze naznaèí,
o jak zajímavou osobnost se tu jedná.
Kdy� se Suchet sna�í formulovat, proè
si lidé Poirota tak oblíbili, øíká: �Ne-
vím, èím to bylo. Mo�ná to zpùsobily
ty staromódní dobré mravy, které u�
dnes nejsou politicky korektní. Mu� by
nemìl �enì pøidr�et dveøe a mù�e do-
stat vynadáno, kdy� jí nabídne pomoc
s tì�kým kufrem. Poirotovi by se to ale
nezamlouvalo a stejnì by se jinak cho-
vat neumìl � slu�nost, zdvoøilost, dvor-
nost a úctu má zakoøenìné a� v morku
kostí. Jedna z vìcí, které na té postavì
obdivuji, je, �e nikdy nepodrývá nièí
dùstojnost, ani u zloèincù. Zlobí se na
nì a je pøesvìdèený, �e si zaslou�í
trest, ale nikdy je neponi�uje. (...) Jeli-
ko� jsem Poirota hrál tak dlouhou
dobu, myslím, �e jeho a mé hodnoty se
do jisté míry nevyhnutelnì pøekrývají.
Muselo k tomu zákonitì dojít.�           jd

* * *

RUSKÝ SENDVIÈ
Vìdìl jsem, �e spousta mých pøedkù po-
chází z Ruska a �e je tam silná spojitost
se �idovstvím, jednak z nábo�enského
hlediska a jednak proto, �e èást mého
pøíbuzenstva �ila v Izraeli. Jednu vìc
jsem ov�em netu�il a docela mì pøekva-
pila � �e øada mu�ù v na�í rodinì byla
dost prospìcháøská a obèas si trochu pøi-

krá�lila pravdu ve svùj prospìch. Nemìl
jsem také ani ponìtí, �e moji pøedci po-
cházejí z malé �idovské osady � �tetlu �
v Litvì. Jmenovala se Kretinga a le�ela
nedaleko mìsta Memel.

Dozvìdìl jsem se také, �e mùj pradì-
deèek z otcovy strany má na svìdomí
na�e pøíjmení Suchet. Zjistil, �e na�e pù-
vodní pøíjmení bylo �ochet, co� zname-
ná øezník. Ukázalo se, �e mùj pradìda
z otcovy strany skuteènì pracoval v Kre-
tinze jako rabínský øezník, který rituálnì
správným zpùsobem porá�el zvíøata
a zásoboval vesnièku ko�er masem.

Kretinga le�ela v zónì osídlení, co�
bylo ohranièené území v carském Rusku,
kde smìli bydlet �idé. Jakmile tam za-
vedli �eleznici, moji pøíbuzní vyu�ili pøí-
le�itost vydat se za novým �ivotem do Ji-
hoafrické republiky, která se v té dobì
stala útoèi�tìm mnoha �idù. Zamíøili
tedy do Kapského Mìsta a nìkteøí pokra-
èovali dál do Johannesburgu a Durbanu.
Vìt�ina v�ak zùstala v Kapském Mìstì.
Od bratrance �ijícího v Johannesburgu
jsem se dozvìdìl nìco víc o dìdeèkovi
z otcovy strany. Dìda na jedné fotografii
vypadá úplnì jako Poirot bez knírku.
Existují mezi nimi pozoruhodné paralely.
Tento drobný mu�ík s hùlkou a v peèlivì
zapnutém saku à la Poirot si získal povìst
jednoho z nejlépe oblékaných mu�ù
v Kapském Mìstì. Byl také velký puntiè-
káø, neustále si myl ruce a potíral si je ko-
línskou. Na co v�ak sáhl, to se mu daøilo.
Byla to podnikavá rodina.

Na�e rodinné pøíjmení se posléze zmì-
nilo ze �ocheta na �idov�tìj�ího Suche-
dowitze. Kdy� ale otec pøijel do Británie,
stal se z nìj Suchet. Jméno si zmìnil sám,
zèásti zøejmì proto, �e to znìlo francouz-
sky � Sú�ej. Hlavním dùvodem v�ak
bylo, �e vzhledem k antisemitismu, jaký
tenkrát panoval, nechtìl být spojován se
svým �idovským pùvodem. Zvlá�tní
bylo, �e mùj dìdeèek z matèiny strany
Jimmy udìlal nìco podobného. Své pù-
vodní pøíjmení Jarkov zmìnil na fran-
couzsky znìjící Jarché. Ve skuteènosti
nemáme ani na jedné stranì rodiny fran-
couzskou krev.

Jimmyho pøedkové také pocházeli
z Litvy. Jejich rodina dokonce bydlela
nepøíli� daleko od otcových pøíbuzných.
Jeliko� se Jimmy o�enil s Elsie Jez-
zardovou, která byla anglikánského vy-
znání, a tudí� køest�anka, �idovská linie
jeho osobou konèila. 

Fascinovalo mì, jak se postupnì sklá-
dají dohromady dílky mého rodinného

MIMOCHODEM, PANE POIROTE...
David Suchet o svém �ivotì perem i objektivem

David Suchet na obálce knihy.
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pùvodu a� k mým praprarodièùm na
obou stranách. Prapradìdeèek z matèiny
strany se jmenoval George Jezzard, po-
cházel z mìsteèka Sandwich v Kentu
a byl kapitánem dvoustì�òové plachetni-
ce, která pøepravovala uhlí do Newcastlu
a zpìt podél východoanglického pobøe-
�í.

Studium pramenù mi odhalilo spoustu
vìcí, je� jsem o své rodinì vùbec nevì-
dìl. Také jsem se rozjel na �idovský
høbitov do Kretingy pátrat po pøedcích,
�ádné jsem ale nena�el. Staèilo v�ak jen
tak stát uprostøed té malé vesnièky a pøe-
máhalo mì dojetí. Vìdìl jsem, kde stá-
val domek mých pøedkù � dnes je tam
jen prázdná parcela. Byl to velice zvlá�t-
ní a silný zá�itek, dívat se na ten volný
prostor a vìdìt, �e tam kdysi bydleli
moji pøíbuzní.

Neøídím se hlavou, ale instinktem, ja-
kýmsi �estým smyslem � to není �ádný
nesmysl. Domnívám se, �e bouøe emocí,
která ve mnì obèas vzplane, pramení
z mého �idovsko-ruského pùvodu. Jsem
pùl napùl, èásteènì z Ruska a èásteènì
ze Sandwiche v Kentu: jsem vlastnì ta-
kový ruský sendviè.

ROZDÍL V DNA
V�dycky mì fascinovalo, �e èlovìka
dìlí od opice jen nepatrný rozdíl v DNA.
Samozøejmì chápu, �e to platí pouze na
papíøe. Li�íme se v�ak nìèím mnohem,
mnohem podstatnìj�ím. Jsme jedinými
tvory na této planetì, kteøí doká�ou vzít
kus papíru, udìlat pìt èar, v duchu si
nìco pøehrát a pomocí èerných puntíkù
a dal�ích znaèek zapsat cosi, èemu øíká-
me hudba. Nìkteøí vyjadøují hudbu pro-
støednictvím tance. Jiní k ní pøidají slova
a tvoøí písnì, skládají muzikály a opery.
Dal�í vyrábìjí hudební nástroje a hrají.
Nìkteøí zase pí�í, jedni romány a druzí
dialogy ve høe. Jiní si stoupnou na jevi�-
tì a tato díla pøedvádìjí.

Pova�uji za velkou èest, �e mohu být
souèástí svìta umìní. Dává mi to kon-
krétní smysl �ivota: slou�it autorùm, kte-
øí mì stvoøili, a zapomenout pøitom sám
na sebe. Právì na tom jsem zalo�il své
pojetí Poirota. Nechtìl jsem, aby z toho
vy�el Suchetùv Poirot. Nechtìl jsem ani,
aby vznikl úplnì nový Poirot. Jakmile
jsem zaèal proèítat text Agathy Christie,
bylo mi jasné, �e vzhledem k mému zpù-
sobu práce se mohu stát jedinì takovým
Poirotem, jakého by si pøedstavovala
ona. Zajímalo mì pøitom jen jediné: jak
by se to zamlouvalo Agatì Christie.

DRÁKULA
Pokud postavu nedoká�u pochopit pro-
støednictvím vlastní zku�enosti, vìt�inou
se obrátím na nìkoho, kdo mi mù�e po-
moci jí porozumìt. Kdy� jsem v roce
1972 pùsobil v divadle Belgrade v Co-
ventry, hrál jsem Renfielda v pøedstavení
Drákula. Byla to ve skuteènosti jen malá
rolièka, ale bral jsem ji velice vá�nì.
Renfield je pacient v ústavu pro choro-
myslné a stane se jakýmsi Drákulovým
sluhou. Nejdøív pojídá mouchy, co mu
Drákula posílá, a pak jimi zaène krmit
pavouky, které následnì konzumuje.
Poté dává pavouky sezobnout vrabcùm
a ptáky nakonec sní � jeho cílem je spo-
øádat co nejvíc �ivých tvorù, aby si tím
prodlou�il �ivot. Nìco takového se zcela
vymykalo ve�kerým osobním zku�enos-
tem, z nich� bych mohl èerpat, proto
jsem po�ádal o radu místního psychiatra.

Lékaø byl nesmírnì ochotný a pozval
mì, abych s ním nav�tívil jednu z jeho
pacientek. Trpìla kleptomanií, ale pod-
statné bylo, �e v�dycky zaèínala v ma-
lém � nejdøív kradla drobky, pak krají-
ce chleba, a nakonec u� brala celé
pecny a strkala si je pod svetr. Okam�i-
tì jsem vidìl po-
dobnost s Renfiel-
dem a hned jsem
skoèil po pøíle�itos-
ti se s tou paní se-
známit. Nakonec
jsme se skuteènì
setkali a ona mi ve-
lice klidnì a rozum-
nì vysvìtlila svou
nutkavou potøebu
zaèínat s málem
a postupnì roz�iøo-
vat svùj zábìr. Tyto
poznatky jsem pak
mohl vyu�ít pøi
ztvárnìní Renfielda; pøedstavovaly reál-
ný základ, z nìho� jsem mohl vycházet.
Proto také studuji roli do takové hloub-
ky, potøebuji toti� nìjaké východisko,
pevný bod, od nìho� se mohu odpích-
nout a mít jistotu, �e to, co dìlám, je rea-
listické. Nedoká�u jen tak pøijmout, �e
napøíklad Renfield po�írá mouchy a pa-
vouky a Robert Maxwell je prohnaný
zloèinec � já potøebuji vìdìt víc.

FREUD
Rád bych se zmínil o Freudovi. Kdy�
jsem byl v roce 1982 obsazen do role
Freuda, jako obvykle jsem provedl peè-
livé re�er�e. Pøeèetl jsem si v�echno, co

Freud kdy napsal. Pak jsem se rozjel do
Vídnì na ulici Berggasse, kde stojí jeho
dùm, a odtud do Maresfield Gardens
v londýnském Hampsteadu, kousek od
Fitzjohn�s Avenue, kam uprchl z Vídnì
pøed nacisty, proto�e byl �id. V dobì mé
náv�tìvy byl samozøejmì dávno mrtvý
a jeho dcera Anna také, ale dùm zùstal
ve stavu, v jakém ho zanechal. Dnes je
to muzeum, ale tenkrát je�tì nebylo.
V�dycky jsem podplatil správce a studo-
val jsem, stejnì jako Freud, za jeho
vlastním psacím stolem.

Pøede mnou stála povìstná Freudova
pohovka a na stole byly rozlo�ené
v�echny jeho egyptské staro�itnosti.
Vstøebával jsem atmosféru a v�íval se
do nìj � pøi pohledu zpìt mo�ná a� pøí-
li�. Nosil jsem jeho sako, padlo mi jako
ulité. Vzpomnìl jsem si, �e jsem se
v jeho �ivotopise doèetl, �e byl náru�ivý
kuøák doutníkù. S kouøením nepøestal
ani po nìkolika operacích horního patra
a èelisti kvùli rakovinnému bujení, pøi
nich� bylo nutné odstranit èást mìkkého
patra. Dokonce si vyrobil pomùcku �
uøízl konec kolíèku na prádlo, jím� si
pak zapøel ústa, aby zùstala otevøená

a on do nich mohl
strèit doutník. Na-
�el jsem ten kolíèek
u nìj ve stole. Pou-
�il jsem ho pak
v seriálu. Zemøel
jsem jako Freud, na
stejném kanapi, kde
skonal i on. Obá-
vám se, �e jsem si
ho mo�ná pustil a�
pøíli� k tìlu. Asi
jsem to pøehnal.

SVÌT
HERECTVÍ

Nejen�e se zmìnil svìt herectví, ale za
tìch padesát let, která jsem strávil na je-
vi�ti, se zásadnì zmìnil i svìt takzvané
slávy a to, jak ji chápeme. Jak mì to
ovlivnilo?

Inu, hned na zaèátku musím øíct, �e
my, homo sapiens, jsme v�dycky potøe-
bovali hrdiny. Podívejte se napøíklad na
trojskou válku a její vyobrazení v Sha-
kespearovì høe Troilus a Kressida. Kdy�
si tu hru pøeètete, ihned se dovtípíte, �e
Hektor byl al�bìtinský miláèek davù.
Pro al�bìtinské publikum muselo být
hrozné, �e jejich udatného hrdinu Hekto-
ra zabil zlý Achilles � jeho� jsem mimo-
chodem hrál já.  (pokraèování na str. 20)

David Suchet s jednou ze svých fotografií. Foto archiv.
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Jedna ménì známá stavba, kterou Adolf
Loos vyprojektoval a ji� by bylo dobré v sou-
vislosti s jeho 150. výroèím narození zmínit
(viz minulé èíslo Ro� chode�), byla v roce
1930 postavena v tehdej�í samostatné obci
Babí u Náchoda. Jedná se o osm øadových

domkù se zadními zahrádkami v ulici Na Vy-
�ehradì pro pøední zamìstnance textilní to-
várny S. Katzau. V krajních domech byly
dvì bytové jednotky. Jejich strohý vzhled
musel v dané dobì leckoho pøekvapit, ne-li
pøímo �okovat. Stavba nemá tradièní støechu,
fasáda je bez jakýchkoli ozdob, schodi�tì
nemá zábradlí, jen nad vchody èní nezbytné
støí�ky. Nefunkèní prvky jsou odstranìny.

I uvnitø je v�e uspoøádáno s maximální úèel-
ností. Podle architekta Davida Vávry je tato
stavba výsledkem spolupráce: stavbu navrhl
Adolf Loos a jeho asistent, architekt Heinrich
Kulka, návrh rozkreslil do plánù. Domy vy-
stavìla náchodská firma in�enýrù Antonína
Hartmana a Oskara Goldschmida.

Jestli Adolf Loos nav�tívil Babí, není zná-
mo, ale zcela urèitì se znal s rodinou Mölle-

rových, která v dolní èásti obce, pøi cestì
k Hronovu, a� do druhé svìtové války vlast-
nila textilní továrnu S. (Simon) Katzau. Od
roku 1893 ji nejdøíve jako prokurista, pozdìji
jako veøejný spoleèník budoval a vedl Hugo
Möller (1865 Opava � 1945 Izrael). Pøidal se

k nìmu jeho syn Hans
Möller (1896 Vídeò �
1962 Izrael) a synovec
Erich Möller (1895
Moravská Ostrava �
1995 Izrael). Továrnu
rodina získala dìdic-
tvím. Hans Möller
v roce 1927 oslovil
Adolfa Loose, který
právì pøijel z Paøí�e do
Vídnì, aby mu zde vy-
projektoval rodinný
dùm. Brzy nato vznikly
i zmínìné domky
v Babí. Ov�em dne�ní
podoba domù v ulici

Na Vy�ehradì je èásteènì pozmìnìná.
Anny Möller-Wottitzová (1900 Ví-

deò�1945 Haifa) byla rakouská výtvarnice.
Spoleènì s Friedl Dickerovou (provdanou
Brandeisovou) studovala na soukromé �kole
Johannese Ittena ve Vídni, s ním� v roce
1919 jako souèást vídeòské skupiny ode�la
do Bauhausu ve Výmaru, kde se uèila vázá-
ní knih. Pùsobila v Berlínì a Vídni, kde ob-

èas vedla studio Friedl
Dickerové. V roce
1924 se ve Vídni pro-
vdala za textilního pod-
nikatele Hanse Mölle-
ra. O dva roky pozdìji
se jí narodila dcera Ju-
dith, s ní� koncem tøi-
cátých let emigrovala
do Anglie a v roce
1940 do Palestiny, kde
pracovala jako uèitel-
ka. 

Není bez zajíma-
vosti, �e ji� v letech

1921�1924 byl podle návrhu A. Loose
realizován bytový dùm na Heubergu
v 17. okrese ve Vídni, který byl nedávno
zrestaurován. Podobnost obou staveb je
celkovì i v detailu více ne� nápadná.
Jen ta vídeòská je na pohled útulnìj�í.

ALENA ÈTVRTEÈKOVÁ

(psáno pro Náchodský zpravodaj, 
prosinec 2020, pro potøeby Rch kráceno)

Mimochodem, pane Poirote
(dokonèení ze str. 19)
V�dycky jsme mìli hrdiny, v neposlední
øadì sportovní, u� od dob starých Øekù
a olympijských her. Lidstvo má zøejmì
hluboce zakoøenìnou potøebu vytváøet
si minibù�ky. S rozmachem televize
a filmu do�lo k tomu, �e zejména v Hol-
lywoodu zaèali lidé vzhlí�et k hercùm
a hereèkám jako k modlám. 

Televizní zábava se zaèala ve velkém
rozvíjet v padesátých a �edesátých le-
tech. Vzpomínám si, jak jsem na mròavé
èernobílé televizce sledoval korunovaci
královny. Následovala barevná televize,
vìt�í obrazovky, digitální, satelitní, HD �
co si jen vzpomenete. Potom nám do �i-
vota vpadly reality show. Znenadání
jsme tu mìli spoleènost �celebrit�.

Dnes se mù�e proslavit doslova ka�-
dý. Reality show nabízejí pøesnì to:
okam�itou slávu. Máme talentové sou-
tì�e, kde zpìváci a dal�í úèastníci bojují
o status celebrity a mladí kuchaøi se sna-
�í jeden druhému zavaøit, a rùzné reality
show, kde alfou a omegou úspìchu je
pouhé mládí a krása. Je to nebezpeèná
spoleènost, v ní� dnes �ijeme. Èlovìk si
musí dávat velký pozor, aby ne�il jen
pro uznání a chválu od ostatních nebo se
nehnal pouze za penìzi a slávou.

EPILOG
Pøipadalo mi to vskutku pozoruhodné:
v jednu chvíli se tì�íte skvìlé kariéøe,
vzápìtí vás nìkdo srazí do bláta, a� ztra-
títe ve�kerou sebedùvìru, a nakonec jste
nominováni na cenu Tony za nejlep�í
mu�ský herecký výkon. Èasem se na ty
vzestupy a pády zaènete dívat s odstu-
pem a zjistíte, �e jde jen o dva �ivotní ex-
trémy. Nauèíte se nepøikládat pøíli� vel-
kou dùle�itost uznání a zneuznání.
Musíte se nad to povznést, to je souèást
lidského zrání. Pokud budete v �ivotì zá-
vislí na chvále a pøízni ostatních, koledu-
jete si o zklamání a øítíte se do záhuby.
Nakonec pøijde etapa, kdy se nauèíte být
sami sebou � ne tím, kým chcete být, ani
tím, kým si myslíte, �e jste, ale tím, kým
jste doopravdy. Lidé vás budou buï pøijí-
mat, nebo zavrhovat. To patøí k �ivotu.

David Suchet: Za objektivem. Mùj �ivot.
Vydalo nakladatelství Moba v roce 2020,
z angliètiny pøelo�ila Irena Steinerová,
320 stran, pevná vazba, mno�ství autoro-
vých èernobílých i barevných fotografií
v textu. Doporuèená cena 440 Kè.

STOPY ADOLFA LOOSE V NÁCHODÌ-BABÍ
O ménì známé stavbì slavného architekta a rodinì Möllerových

Domy dìlnické kolonie v Náchodì-Babí. Foto archiv.

Domy navr�ené A. Loosem (s H. Kulkou) ve Vídni. Foto archiv.



V bøeznu pùjdou Izraelci opìt volit, u� po-
ètvrté za poslední dva roky. U� je z toho
stereotyp. Mohou politické strany, aè se
tøeba pøejmenují, nabídnout volièùm nìco
jiného ne� to, co u� znají? Leckdo si pøi-
padá, jako kdyby v hospodì, do ní� pravi-
delnì chodí, mìnili názvy jídel, a on pak
stejnì øekne: Dejte mi to, co v�dycky.

Také 23. bøezna pùjde o to, oè jde
�v�dycky�, tedy za poslední dekádu. Mù�e
nìkdo porazit Benjamina Netanjahua a vy-
tvoøit vládu bez nìj? Pokud ano, pak je
jedno, zda vystupuje pod znaèkou Modro-
bílí, Strana práce èi jinou. Mnohé rozèilu-
je, �e i kdy� je jim Bibi charakterovì od-
porný, i kdy� je v politice
arogantní, i kdy� byl ob-
�alován a teï je souzen,
stejnì získává dost volièù
na to, aby zùstal v pozici
premiéra.

Zøejmì to bude i teï.
I kdy� tradièní volební
kampaò omezí karanté-
na, nejúèinnìj�í kampaò
se vede v klinikách a oè-
kovacích centrech. Bibi-
ho vláda dokázala zajistit
takovou zásobu vakcíny
a vytvoøit takové pod-
mínky pro oèkování, �e
z toho teï tì�í spoleènost
(zdravotnì) i premiér
(politicky). Netanjahu dokázal propojit
úspì�nou oèkovací strategii se svou oso-
bou natolik, �e �ádnou jinou kampaò u�
dìlat nemusí.

VÍRA V ZÁCHRANU �IVOTA
U� to bude rok, co pí�eme o epidemii ko-
rony (nemoci covid-19). Té� o tom, �e Iz-
rael a Èesko zaznamenávaly podobný
prùbìh problému. Na jaøe dobøe zvládly
první vlnu, ale pak a� moc rychle uvolnily
restrikce, co� se obìma státùm vymstilo
v podobì výrazné druhé vlny. Ale nejpo-
zdìji od prosince se tyto cesty rozcházejí.

Zatímco plo�né oèkování v Èesku se
rozjí�dìlo drkotavì, v Izraeli jelo na
plné obrátky. Podíl prooèkované popu-
lace se bìhem ledna nepoèítal na jednot-
livá procenta èi desetiny procenta jako
v Evropì, ale brzy pøekroèil 20 procent.
S tím, �e do dubna má být prakticky ho-
tovo. A s tím, �e u ohro�ených skupin �
seniorù èi zdravotníkù � bude hotovo ji�
døíve.

Velký èlánek s titulem Jak se stal Izrael
svìtovým lídrem v oèkování proti covidu-19
pøinesly noviny The New York Times. Kdo
zná ten list a jeho zaujetí vùèi lídrùm typu
Donalda Trumpa èi Benjamina Netanja-
hua, musel být pøekvapen. Text chválí oè-
kování, pøedpoklady i pravidla izraelské
strategie, ani� by obsahoval slova jako po-
pulistický. Naopak cituje Gideona Levyho
z protibibiovského Ha�arecu, jen� napsal:
�Nemù�eme vinit Netanjahua ze v�ech
prù�vihù Izraele a pak ignorovat jeho pøís-
pìvek k nìèemu, co funguje.�

Nìkdo vidí dùvod v tom, �e autorkou
textu je Isabel Kershnerová z Jeruzaléma

(rodilá Britka, man�elka Hirshe Good-
mana, jeho� èlánky z magazínu The Je-
rusalem Report jsme tu pøed lety citova-
li). Ve skuteènosti jde o celospoleèenský
konsenzus. Boj s epidemií je národní pri-
oritou a v�e ostatní jde stranou.

Kershnerová pí�e, �e kampaò zaèala
20. prosince. Tedy kampaò oèkování, ale
tu nelze oddìlit od té pøedvolební (sám
premiér se nechal demonstrativnì oèko-
vat 19. prosince). A nakolik je izraelský
úspìch výrazný, ukazuje srovnání. U�
zaèátkem ledna byla prooèkovanost v Iz-
raeli tøikrát vy��í ne� ve druhé zemi svì-
tového �ebøíèku (Bahrajn). A desetkrát
vy��í ne� v USA.

Èím to je? K hlavním dùvodùm patøí
strategie objednávek vakcíny. Izrael vsa-
dil na americké výrobce a objednal
u nich u� v létì, je�tì ne� bylo jasné, �e
s vývojem i schvalováním budou hotoví
jako první. Zøejmì jim zaplatil více ne�
tøeba státy EU. Ale i to bylo souèástí stra-
tegie. Zkrátí-li vèasné oèkování karan-

ténní uzávìru jen o týden, u� tím se u�et-
øí miliarda dolarù èi eur. Tudí� peníze na-
víc se brzy vrátí.

V podstatì toté�, co americkým ètená-
øùm líèí ze�iroka Isabel Kershnerová, sdì-
luje èeským ètenáøùm prakticky a srozu-
mitelnì zdravotní sestra Martina Paletová
v rozhovoru pro server iDNES.cz. V Izra-
eli pracuje pìt let a nyní chodila ka�dý den
oèkovat do vakcinaèního centra ve stanu
na Rabinovì námìstí v Tel Avivu (vojáci
ho postavili za den). Její postøehy vydají
za èlánek. Tøeba o pru�nosti jednání a ne-
umanutosti ochranou osobních údajù:
�Pak tu máme nìco jako rodné èíslo.
Kdy� ho zadám do poèítaèe, vyjedou mi
informace o pacientovi, tak�e mù�u vidìt
jeho alergie i problémy. Také zkontroluju

telefonní èíslo. Jsou to tøi
minuty maximálnì, nì-
kdy i ménì.� Nebo
o spoleèenských pøíèi-
nách izraelského odhod-
lání a úspìchu: �Myslím,
�e je to opravdu tou
kombinací víry v záchra-
nu �ivota a technologií.�

SETKÁNÍ 
V MAROKU
A teï k vìci, která by si
zaslou�ila samostatné
téma, nebýt té zatracené
korony. V záøí bylo po
americkém zprostøedko-
vání sdìleno (podrobnìji

viz øíjnový Rch), �e Izrael navá�e vztahy
se Spojenými arabskými emiráty a Ba-
hrajnem. V prosinci se odehrálo cosi po-
dobného vùèi Maroku. Ba více, premiér
Netanjahu se v Rabatu setkal s králem
Muhammadem VI. A 6. ledna 2021 vy�la
agenturní zpráva, �e Izrael uzavøe doho-
du o normalizaci vztahù se Súdánem.

Tyto události by jindy pùsobily jako
senzace. A� po 31 letech existence Izrael
normalizoval vztahy s Egyptem (1979)
jako první arabskou zemí. Patnáct let
poté následovalo Jordánsko (1994). Pak
26 let nic a teï jsou to hned ètyøi arabské
státy. Vèetnì Súdánu, kde 1. záøí 1967
Liga arabských státù vydala chartúm-
skou rezoluci známou jako �tøi ne�: ne-
uzavøít mír s Izraelem, neuznat Izrael,
nejednat s Izraelem.

Tato linie je teï prolomena. Je to od-
kaz Trumpovy Ameriky i doklad toho,
proè ji Izrael nehodnotí tak zápornì jako
vìt�ina Západu. 

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Oèkovat a vyhrát

Oèkovací centrum na Rabinovì námìstí v Tel Avivu. Foto archiv.



U Nikaragujcù si to Frank Zappa rozlil
ver�em �mo�ná bys mohla �ít v Managui,
tam by ses se svým oblièejem v davu ztra-
tila�. Zappa svými ironickými �lehy padni
komu padni na�tval nejen Nikaragujce,
ale také �idy (Jewish Princess), Araby
(Sheik Yerbuti), Eskymáky a jiné národy.
Koho ale �tval celých tøicet let své hudební
kariéry nejvíc, byli jeho spoøádaní a kon-
zervativní ameriètí
spoluobèané, jim�
stál nejblí�, a proto
jim dovedl nastavo-
vat zrcadlo ze v�ech
národù nejpøiléhavì-
ji. (LN, 2. 1.) !! In-
formaèní stánek k øí-
èanským kamenùm
zmizelých je dokon-
èen. Díky spolupráci mìsta Øíèany a Mu-
zea Øíèany o�ila historická trafika na
Masarykovì námìstí. Osud øíèanských �i-
dovských rodin, které �ily na Masarykovì
námìstí je�tì na zaèátku druhé svìtové
války, pøibli�ují fotografie a audiopøíbìhy,
které namluvil Petr Du�ek. V rámci pro-
jektu, který finanènì podpoøilo mìsto Øí-
èany a Nadaèní fond obìtem holokaustu
z prostøedkù Ministerstva kultury ÈR, se
natoèila videa, byly vyti�tìny informaèní
tabule, leták s mapkou a pracovní listy pro
�áky a studenty. (Øíèanský kurýr, 4. 1.) !!
�Mnoho frustrovaných postù srovnávalo
rychlost vakcinace v Èesku a v Izraeli.
Server Lidovky.cz z Babi�ovy Mafry do té
debaty pøispìl vskutku výraznì, pokusil se
tomu vyná�ení Izraele dodat ten správný
kontext. Pár hodin mìl na otvíráku zprávu
s titulkem ,Izrael je svìtovým lídrem v oè-
kování, vakcinovat chce 150 tisíc lidí den-
nì. Pomáhá mu �idovský pùvod �éfa Pfi-
zeru?�. No. Hezký pøípad alibistického
zpùsobu u�ití otazníku, díky nìmu� èlo-
vìk mù�e tvrdit vìci trochu ,kách�, ani� je
øekne skuteènì natvrdo (text zprávy navíc
tu otázku odbývá tím, �e o vìci ,se speku-
luje�). Reakce byla celkem ostrá, taky
jsem si zareagoval. Nìkdo v té titulkáøské
kreativitì vidìl projev antisemitismu, jiný
snahu jaksi utlumit na�tvanost na pana vy-
davatele poukazem na to, �e srovnání s Iz-
raelem je nespravedlivé, an�to �idi mìli
zase protekci. Jiný to bagatelizoval s tím,
�e je podoba toho titulku projevem pra-
chobyèejné pitomosti.� (Týdeník Echo,
7. 1.) !! �Sympatický fousáè s rozplác-

lým nosem byl anebo poøád je�tì je her-
cem, re�isérem, hospodským, principálem
a divadelním øeditelem, senátorem nebo
docentem na DAMU. Nejvìt�í oblibu si
u divákù ale získal nejspí� jako vrchní
strá�mistr Karel Arazím v Èetnických hu-
moreskách,� informuje v textu �Nejslav-
nìj�í èeský èetník Tomá� Töpfer slaví se-
dmdesát!� Ná� region � Praha. (11. 1) !!

Trumpùv pøípad by
mìl Evropany varo-
vat pøed vá�nými ri-
ziky politiky ovláda-
né demografickými
obavami. V demo-
kracii zále�í na èís-
lech. Kdy� se èísla
zmìní, politická
moc pøejde do ji-

ných rukou. Demografické zmìny formují
politickou moc stejnì, jako voda formuje
kámen. Demokratický narativ trvá na tom,
�e moc pøechází do jiných rukou proto, �e
se mìní názory volièù. Ve skuteènosti
v�ak k tomu mù�e dojít také tehdy, kdy�
se zmìní slo�ení obyvatelstva. Napøíklad
mù�e dosáhnout plnoletosti nová genera-
ce, která má silné sdílené preference, jako
tomu bylo u západních demokracií v �ede-
sátých a sedmdesátých letech, anebo se
mù�e k politickému
spoleèenství pøipojit
poèetná skupina no-
vých volièù, která
jej pøetvoøí. To se
stalo v mnoha ze-
mích, kdy� bylo za-
vedeno v�eobecné
volební právo a dìl-
nická tøída získala
mo�nost hlasovat.
Do�lo k tomu rov-
nì� v Izraeli, kdy� se tam po skonèení stu-
dené války pøistìhovalo velké mno�ství
�idù z bývalého Sovìtského svazu, kteøí se
stali obèany Izraele a tím zmìnili podobu
tamní politické scény. (Pøíloha HN, 12. 1.)
!!�Být �idem nebylo nikdy lehké, nejen
kvùli pøedsudkùm ostatních lidí, ale i �idù
samotných,� pí�e Brigid Graumanová
v knize Loutkové divadlo strýèka Otta
a ètenáøùm pøedkládá pøíbìh vlastní rodiny
v prùbìhu dvou století. Rodinnou historii
mapuje prostøednictvím sedmi pøedkù ztì-
lesòujících rozlièné formy �idovství, kteøí
po sobì zanechali písemné vzpomínky.

Pøesto�e ka�dý z tìchto memoárù je jiný
svým charakterem a zamìøením, autory
kromì krve spojuje je�tì jedno � v�ichni
byli bì�enci, cizinci v zemích, kde se
nikdy necítili doma. (Brnìnský deník,
12. 1.) !! �Jednou v �ivotì jsem vlastnì
zaèal psát ,sám od sebe�. A bylo to také to
první, co jsem kdy napsal, ,zachytil na pa-
píøe�,� uvádí v rozhovoru zoolog, spisova-
tel a skaut Miloslav Nevrlý. �To kdy�
jsem na jaøe 1966 doprovázel nìkolik týd-
nù po ji�ním a východním Slovensku na
jeho prosbu Marcela Safíra, podivuhodné-
ho èlovìka, maïarského �ida, který se
dostal jako mladý mu� na Podkarpatské
Rusi do soukolí druhé svìtové války, byl
maïarským soudem odsouzen v roce
1942 k trestu smrti, od kterého jej nìkolik
minut pøed exekucí zachránil letecký po-
plach. Trest mu byl pak zmìnìn na zaøa-
zení do maïarského trestního batalionu,
ve kterém spolu s dal�ími odsouzenci fun-
goval na frontì jako ,�ivý odminovaè�:
kudy pro�el on, pro�el za ním i voják. Zù-
stal prý na�ivu jako jediný z odminovaèù.
Dezertoval k Rusùm a zbytek války pro�il
ve ,výzvìdné slu�bì v týlu� Rudé armády:
za�il hrozné vìci, vyhýbal se hovoru
o nich. Po válce, v ní� zahynuli v koncent-
raèních táborech v�ichni jeho pøátelé a ro-
dina a ,zmizela� i jeho Podkarpatská Rus,
zaèal �ít v Jablonci nad Nisou a stal se na-
�ím nejlep�ím a ,nejduchovnìj�ím� foto-
grafem hmyzu, do kterého vtìlil po svých

stra�ných zku�enos-
tech s lidmi svou
lásku ke stvoøenému
svìtu. Doprovázel
jsem ho tedy na Slo-
vensko jako hmyzí-
ho fotografa. Byl
jsem tak uchvácen
jeho �ivotními názo-
ry a postoji, �e jsem
jednoho veèera
u ohnì na bøehu

Bodrogu na maïarské hranici pocítil ne-
potlaèitelnou touhu jeho vidìní svìta za-
psat a také vylíèit i na�e putování.� (Host,
12. 1.) !! Mohl odejít do dùchodu jako
milionáø, místo toho zalo�il program, jím�
za více ne� dvacet let pro�ly desítky èes-
kých a slovenských studentù. Z jeho penìz
studují a �ijí v USA mladí lidé z Èeska
a Slovenska. Pøitom to tak vùbec nemuse-
lo dopadnout: Paul Robitschek mìl �idov-
ský pùvod, ale z nacisty ovládané Prahy se
mu podaøilo uprchnout, kdy� mu bylo
dvaadvacet.� (Reportér, 18. 1.) 

jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Nejprve (s omluvou za zpo�dìní) dvì
lednová výroèí: Dne 22. 1. by oslavil
80. narozeniny TOMÁ� FRITTA HAAS
(22. 1. 1941�6. 3. 2015). Narodil se
v Praze v rodinì grafika Bedøicha Fritty,
ale ji� roku 1942 byl deportován do te-
rezínského ghetta. S jeho pobytem je
spjatý dárek, jej� mu otec vytvoøil: kres-
lená kniha s názvem Tomíèkovi ke tøetím
narozeninám. Byl to poslední narozeni-
nový dárek, který mu mohl dát (byl za-
vra�dìn v listopadu
1944 v Osvìtimi; To-
má�ova matka zem-
øela v Terezínì na
skvrnitý tyfus). Kní�-
ka vy�la ji� v øadì ja-
zykù.

Po válce Tomá�e
adoptovali pøátelé
rodièù z Terezína,
man�elé Erna a Leo
Haasovi. S dìtmi ale
zacházet neumìli, to si Tomá� pamato-
val; pøíli� laskaví k nìmu nebyli.

Erna pomìrnì brzy zemøela a vdovec
Haas se o�enil do východního Berlína,
kde kreslil politické karikatury do Eu-
lenspiegelu, vyuèoval na umìlecké aka-
demii a debatoval se studenty o záøné
budoucnosti komunismu. Tomá�e ne-
chal v Èeskoslovensku a dal ho do hor-
nického uèili�tì. Tomá� z nìj za rok
ode�el a zaèal se uèit knihkupcem. �ko-
lu v�ak kvùli politické �provokaci� ne-
smìl dokonèit, pracoval poté v továr-
nách a absolvoval vojenskou slu�bu. 

První opravdovou rodinou se mu v �e-
desátých letech stala parta na �idovské
obci v Praze; kamarády z té doby mìl a�
do smrti. Na obci poznal svou man�elku
Vìru, brali se r. 1965 ve Staronové syna-
goze. Po ruské okupaci roku 1968 emi-
grovali se dvìma syny do Izraele, dal�í
dva se jim narodili tam. Od r. 1973 �ili
v Nìmecku, Tomá� pracoval v mìstské
knihovnì v Mannheimu, Vìra ve firmì
Boehringer. Po man�elèinì smrti se To-
má� odstìhoval do Prahy, kde mj. uèil na
Lauderových �kolách ivrit; po pár letech
se vrátil do Nìmecka. Zemøel 6. bøezna
2015 po tì�ké plicní chorobì.

U Tomá�e a jeho rodiny se po léta kona-
ly bájeèné �ábesy, mnozí z nás, Tomá�o-
vých pøátel, za�ili takové páteèní veèery
poprvé v �ivotì. Zùstaly nám na nìj hezké
vzpomínky, proto�e byl vìt�inou veselý

a radost také �íøil kolem sebe. Rozhovor
s T. H. si lze pøeèíst v Rch (9/1999; publi-
kovaný je té� na www.holocaust.cz).    (vt)

Dne 16. ledna 2006, tedy pøed 15 lety,
zemøela v Londýnì lady LUISA ABRAHAM-
SOVÁ, roz. Kramerová. Narodila se roku
1910 v Praze, od mládí se na �pièkové
úrovni vìnovala sportu: tenisu, a hlavnì
golfu � roku 1938 se stala mistryní republi-
ky. V únoru 1939 se na pozvání britského
golfisty Henryho Cottona dostala do Ang-
lie, a to jí zachránilo �ivot. Slou�ila v brit-
ském letectvu, provdala se a s man�elem
øídila úspì�nou odìvní firmu Aquascutum.

V rodné zemi se vìno-
vala té� charitativní
èinnosti. Od preziden-
ta Havla získala vy-
znamenání za rozvoj
èesko-britských vzta-
hù a Øád TGM. (Roz-
hovor s ní viz Rch
3/2006.)

Pøed 100 lety, 24.
2. 1921, se ve výcho-
dopolské Stanislavi

(mylnì se udává v Èeském Tì�ínì) naro-
dil prozaik, dramatik a publicista LUDVÍK
A�KENAZY. V Polsku vystudoval støední
�kolu, ve Lvovì slovanskou filologii
a historii. V letech 1942�1945 bojoval
v ès. armádním sboru v Sovìtském svazu.
Po válce pracoval mj. v pra�ském rozhla-
se a zaèal psát prózy, hry pro dospìlé
i dìti. Nejznámìj�í z dìtských textù je
stále román Putování za �vestkovou vùní
nebo povídka Jak jsem se ztratil, která se
v úpravì Jana Borny nìkolik sezon hraje
v Divadle v Dlouhé. Po sovìtské invazi
emigroval do Nìmecka, publikoval pøe-
dev�ím v nìmèinì; poslední �ivotní údobí
strávil v italském Bolzanu, kde také 18.
11. 1981 zemøel. O L. A. mluví jeho syn
Jindøich Mann v rozhovoru v Rch 3/2018.

Pøed 20 lety, v únoru 2001, se pra�ské
�idovské muzeum pøestìhovalo do vlast-
ního sídla v ulici U Staré �koly. Prostor
tvoøily pùvodnì dvì budovy, je� byly v 19.
století majetkem Spolku pro obnovenou
bohoslu�bu pøi �panìlské synagoze; ve
druhé pùli tøicátých let je nahradila novo-
stavba dle návrhu Karla Pecánka, na svou
dobu a s ohledem na sousedství se �panìl-
skou synagogou a okolní zástavbou velice
moderní budova. Muzeum tehdy poprvé
za dobu své existence (tedy od roku 1906)
získalo samostatný a svému poslání tech-
nicky optimálnì pøizpùsobený objekt,
v nìm� nechybí ani galerie a kavárna.  

(am)

OSIP MANDEL�TAM
Kam se mám podít�
Dvìma básnìmi pøipomínáme, �e pøed
130 lety, 15. ledna 1891, se ve Var�avì
v rodinì �idovského ko�e�níka narodil
básník OSIP MANDEL�TAM. Dìtství a mlá-
dí pro�il v Petrohradì, pøed první svìto-
vou válkou cestoval na jih a západ Evropy,
v Heildelbergu a poté v Petrohradì studo-
val filosofii. První sbírku básní vydal roku
1913, dal�í následovaly. Od poèátky dva-
cátých let proti Mandel�tamovi a jeho
blízkým umìleckým druhùm (N. Gumiljo-
vovi, A. Achmatovové) vedli oficiální so-
vìt�tí literáti kampaò. Postupnì pøi�el
o mo�nost publikovat, za napsání satirické
básnì na Stalina byl roku 1934 zatèen
a poslán do vyhnanství; kdy� se vrátil, byl
zatèen podruhé a dal�í trest ji� nepøe�il.
Zemøel 27. prosince 1938 v nemocnièním
baráku tranzitního tábora u Vladivostoku.
Básnì ze sbírky Voronì�ské se�ity pøelo�il
Jiøí Kovtun (Praha, Sefer 1998). 

* * *
Øeknu to pouze po�eptaným rýmem,
proto�e je�tì není èas:
a� zku�eností svou a potem zaplatíme,
hra svrchovaných nebes pøijme nás.

Doèasná klenba oèistce by mìla
vnuknout i zapomnìtlivcùm,
�e nebesa nám �t�astnì otevøela
pøenosný, do�ivotní dùm.

* * *

Kam se mám podít v tomto mìsíci,
v lednu, ve mìstì planých køikù?
Zamkli mnì dveøe jako opilci,
marnì volám a tisknu kliku.

Jak punèocha ulice je spletena,
sly�ím psy �tìkat v suterénu
a spìchá tudy èlovìk bez jména
a uniká tu èlovìk jménu.

Padám do jámy, zavírá se kruh,
u zmrzlé hadice na pobøe�í
vrávorám a jím mrtvý vzduch,
výrostci v horeèce nìkam bì�í

� a já za nimi, bezdechý, zardìlý
ulicí rozviklanou, temnou.
Ètenáøi, mùj lékaøi a pøíteli,
i tady, i tady mluv se mnou!
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Lady Luisa Abrahamsová. Foto archiv.



NOVÁ PRA�SKÁ 
PESACHOVÁ HAGADA
! Èesko-hebrejské vydání Hagady, tradiè-
ního vyprávìní o exodu �idù z Egypta,
obsahuje øád domácích bohoslu�eb pøi se-
deru, slavnostní veèeøi bìhem prvních
dvou dnù svátku Pesach. Jeho podstatou je
vyprávìní o vysvobození �idù z egyptské-
ho otroctví. Vyprávìní doprovázejí ko-
mentáøe, pøevzaté z midra�ù a Talmudu
spolu s modlitbami, po�ehnáními, �almy
a s tradièními sederovými písnìmi.

Vydalo nakladatelství Sefer v Praze
roku 2020 (2. vydání). Pøeklad a výklad
o pøípravách na svátek vrchní zemský ra-
bín E. K. Sidon, historický doslov napsal
dr. Bedøich Nosek. 134 stran, doporuèená
cena 220 Kè (cena v redakci nakladatel-
ství 150 Kè).

Reiner Stach
TO �E JE KAFKA?
99 odhalení
! Pøi pátrání v knihovnách i archivech
a bìhem badatelských cest do Prahy èi Iz-
raele nalézal Kafkùv �ivotopisec Reiner
Stach neèekané poklady: nesrovnalosti
v rukopisech, dosud nezveøejnìné fotogra-
fie a úryvky z dopisù i svìdectví Kafko-
vých souèasníkù. Nálezy stavìly osobnost
a dílo velkého spisovatele do nového, pøe-
kvapivého svìtla. 99 nejzajímavìj�ích ná-
lezù Stach shromá�dil v knize nazvané To
�e je Kafka? a fundovanì je okomentoval.
Mno�ství dosud neznámých fotografií èiní
z tohoto doplòku k trojdílné Kafkovì bio-
grafii dal�í jedineèný literární zá�itek.

Vydalo nakladatelství Argo v Praze roku
2021. Z nìmèiny pøelo�il Vratislav Jiljí
Slezák. 320 stran, dop. cena 398 Kè.

PIRKEJ AVOT
Výroky otcù
! Traktát Babylónského talmudu z oddílu
Mi�ny Nezikin je v knize pøedstaven para-
lelním hebrejsko-èeským textem. Obsahu-
je základní morální stanoviska a výroky
slavných uèitelù, kteøí se stali èlánky tra-
dice, pøedané Moj�í�em Jozuovi pøes pro-
roky a� k rabínským autoritám.

Vydala pra�ská nakladatelství P3K a Jiøí
Bla�ek roku 2020. Z hebrejského originá-
lu pøelo�il Bedøich Nosek. 144 stran, dop.
cena 249 Kè.

Jan Vajskebr, Petr Kaòák
KARIÉRY VE SLU�BÁCH NACISMU
! Historie potlaèovacího aparátu nacistické-
ho Nìmecka, soustøedìného pod køídly or-
ganizace SS, se i mnoho desetiletí od skon-
èení druhé svìtové války stále tì�í znaènému
zájmu odborné i laické veøejnosti. Jeho bru-
talita i výkonnost vyvolávají dodnes øadu

otázek a dohadù. Autoøi pøi výzkumu postu-
povali podle hierarchického èlenìní potla-
èovacího aparátu a zamìøili se na �pièky
represivních slo�ek v Protektorátu Èechy
a Morava. Práce popisuje osudy mu�ù ve
funkcích velitelù Bezpeènostní policie
a Bezpeènostní slu�by, Poøádkové policie
a Waffen-SS, které spolu s armádou pøedsta-
vovaly pilíø nìmecké vlády v protektorátu.

Vydalo Nakladatelství Lidové noviny
v Praze roku 2020. 396 stran, èernobílé fo-
tografie, dop. cena 469 Kè (v e-shopu na-
kladatelství 352 Kè).

Martin Buber
BIBLICKÝ HUMANISMUS.
VYBRANÉ SPISY K BIBLI 
A �IDOVSTVÍ
! Filosof nábo�enství a pedagog Martin
Buber (1878�1964) se stal známým mj.
nìmeckým pøekladem Bible, na nìm� spo-
lupracoval s F. Rosenzweigem. Tuto práci
provázely jednak rozsáhlej�í èlánky vìnu-
jící se biblickému bádání, jednak krat�í
eseje, pøedná�ky a pojednání, je� podává
tato kniha. Autor se v nich zamý�lí nad
ústøedními biblickými idejemi, objasòuje
tradièní i svá východiska jejich výkladu.

Vydalo nakladatelství Malvern v Dol-
ních Bøe�anech roku 2019. Z nìmèiny
pøelo�ila Mária Schwingerová. 158 stran,
dop. cena 248 Kè.

Petr Svoboda, Martin �olc (edd.)
NÁSLEDOVNÍCI ADOLFA LOOSE.
PRÁCE V ÈESKÝCH ZEMÍCH
! Svìtoznámý brnìnský rodák Adolf Loos,
jeho� odkaz je �ivý dodnes, ovlivnil nìkolik
generací architektù. Kdy� roku 1911 ohlásil

svùj odchod z vídeòské Akademie výtvarných
umìní Otto Wagner, obrátili se jeho studenti
na Adolfa Loose s pøáním, aby se ucházel
o uvolnìné místo. Loos místo toho zalo�il
vlastní soukromou �kolu, otevøenou pro pravi-
delné i mimoøádné posluchaèe a øada z nich
byla �idovského pùvodu. Nìkteøí z tìchto ná-
sledovníkù se pozdìji stali Loosovými blízký-
mi spolupracovníky. Na území dne�ní ÈR se
nachází mno�ství staveb, které nezapøou své-
ho inspirátora a uèitele. Tìmto, ale také nerea-
lizovaným projektùm, byla vìnována výstava,
její� katalog vychází v kni�ní podobì.

Publikaci uvádí nìkolik studií, které shr-
nují dosavadní výzkum v poznávání staveb
A. Loose i jeho následovníkù na území
Èech, Moravy a Slezska a mapují dìjiny
jeho soukromé architektonické �koly. Hlav-
ní èást knihy uvádí medailonky a popisy
staveb architektù, kteøí buï tuto �kolu ab-
solvovali, nebo s AL pøímo spolupracovali.
Mezi nimi jsou napøíklad: Felix Augenfeld
a Karl Hofmann, Paul Engelmann, Jacques
Groag, Kurt (Jehuda) Unger, Rudolf Wels
a pøedev�ím Ernst Wiesner. 

Vydaly Národní památkový ústav a Meto-
dické centrum moderní architektury v Brnì
roku 2020. 156 stran, fotografie, soupis sta-
veb, anglické resumé. Dop. cena 499 Kè (lze
koupit pøes www.npu.cz/e-shop).

Patrick Leigh Fermor
ÈAS DARÙ
! S padesátiprocentní slevou lze nyní koupit
pozoruhodný cestopis, knihu Èas darù. Pì�-
ky do Konstantinopole. Putování mladého
Anglièana z Rotterdamu ke støednímu Duna-
ji. Coby osmnáctiletý mladík se Patrick Le-
igh Fermor vydal v prosinci 1933 na pì�í
pout�Evropou, kterou zakonèil pøíchodem do
Istanbulu na poèátku roku 1935. Pro�el Nizo-
zemskem do støední Evropy, Nìmeckem,
proti proudu Rýna a dále slovanskými oblast-
mi, po proudu Dunaje a� do Maïarska. Z ka-
pesného jedné libry týdnì hodlal Fermor �ít
�jako tulák, poutník nebo koèovný uèenec�
a pøespávat v chudobincích, klá�terech a sto-
dolách. Náhodné seznámení v Bavorsku mu
v�ak umo�nilo prostøídat tento drsný �ivot
bezstarostnou zahálkou v komfortním pro-
støedí støedoevropských zámkù. V Èasu darù
Fermor prokázal nejen pronikavý postøeh
a zvídavost, ale i nesporné literární nadání �
bohatým a poetickým jazykem podává obraz
ji� zaniklého svìta a líèí dìjiny a kulturu
støední Evropy. Èas darù si v�ímá stodol
i horských vrcholkù, zámeèkù i chalup, zahr-
nuje zastávky v Mnichovì, Vídni i nezbyt-
nou zají�ïku do Prahy, pøiná�í fascinující
portréty národù i míst.

Vydalo nakl. Argo v roce 2018. Z ang-
liètiny pøelo�ila Daniela Orlando, 344
stran, cena po slevì na Kosmas.cz 179 Kè.
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ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU
ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE
Všechny poøady jsou pøístupné jen
on-line.

7. února v 10.30: Nedìlní dílna pro
rodièe s dìtmi: Medvídek Dubi a sklep-
ní myška. Medvídek Dubi v únoru zno-
vu otevírá svùj Pohádkový ateliér spolu
s modro-bílou knížkou, v níž nalistuje
jeden pøíbìh z pera spisovatelky Ilse
Weberové. Bude malým tvùrcùm vyprá-
vìt o tom, jak proti strachu ze tmy mùže
nìkdy pomoci jeden jediný sluneèní pa-
prsek. Tìšit se kromì pohádky mùžete
na spoustu medvìdího hraní, skotaèení
a malování k tomu. 

9. února v 18.00: Domy vìènosti XV
– Vysoèina: Místa odpoèinku pod ko-
runami stromù: Kamenice nad Li-
pou, Horní Cerekev, Batelov, Tøešt’.
V dalším pokraèování cyklu pøednášek
Domy vìènosti publicistka a fotografka
Helena Bretfeldová zavede posluchaèe
na Vysoèinu. Trojici menších høbitùvkù
pod korunami stromù – Kamenici nad
Lipou, Horní Cerekev, Batelov – spojuje
nenápadná poloha daleko za posledními
domy obce a sounáležitost s vìkovitými
stromy. To ostatnì platí i pro nejrozsáh-
lejší pohøebištì, židovský høbitov v Tøeš-
ti, kde na ploše stínìné staletými duby,
buky a smrky odpoèívá tøináct set po-
høbených. Teoretický úvod bude vìno-
ván židovským obøadùm spojeným se
smrtí a umíráním.

11. února v 18.00: Translokaèní plá-
ny židovských obydlí v 18. století. Ná-
rodní archiv v Praze uspoøádal v záøí
výstavu souboru translokaèních plánù
židovských obydlí z 18. století, ke které
byla vydána obsáhlá monografie (viz
Rch 11/2020). Soubor plánù byl v roce
2017 prohlášen za Archivní kulturní pa-
mátku. Pùvodnì mìla být putovní verze
této výstavy pøedstavena v prostorách
OVK ŽMP, ale s ohledem na souèasnou
pandemickou situaci se tak stane ales-
poò formou on-line komentované pro-
hlídky a následné pøednášky autorù vý-
stavy Šárky Steinové a Filipa Pauluse
z Národního archivu.

16. února v 18.00: Dopisy pøes zeï.
Na podzim 2020 vyšla v èeském pøekla-
du kniha Dopisy pøes zeï izraelsko-
amerického autora Josiho Haleviho.
Kniha, která obsahuje dopisy imaginár-
nímu palestinskému sousedovi, je tex-
tem osobních zamyšlení dotýkajících se
filosofických, politických a dìjinných

otázek. Besedu nad knihou povedou Ire-
na Kalhousová z Herzlova centra izrael-
ských studií FSV UK, Tomáš Pojar
z CEVRO Institut a amerikanistka Hana
Ulmanová z FF UK. Moderuje Jan Fin-
gerland. 

14. února v 10.00: Nedìlní dílna pro
rodièe s dìtmi: Lvíèek Arje jde na kar-
neval. V letošním roce oslaví lvíèek Arje
svátek Purim už v únoru. Jakou masku si
asi tentokrát na karneval oblékne? A za
co se pøevléknete vy? Pøipravte si k poèí-
taèi veselý pøevlek, dobrou náladu a nìco
na zub. Budeme si vyprávìt pøíbìh
o krásné královnì Ester a jejím hodném
strýci Mordechajovi, oslavíme spolu nej-
veselejší svátek v roce.

18. února v 18.00: Souèasný izrael-
ský film: Valèík s Bašírem. Další èást
cyklu filmové historièky Alice Aronové
odráží dùležité téma: kritiku izraelské
armády. V autobiografickém pøíbìhu re-
žiséra Ariho Folmana (1962) se mladý
muž vydává za svými pøáteli z mládí
a snaží se vypátrat pravdu o tom, co se
skuteènì odehrálo v Libanonu, kde jako
mladý voják sloužil u izraelské armády.
Strhující animovaný film o nedávných
dìjinách Blízkého východu. (Izrael,
Francie, Nìmecko 2008, 90 min). V ori-
ginále s èeskými titulky. Vstup volný.

Tento poøad se koná pouze v pøípadì
otevøení muzea. Pro aktuální informace
sledujte webové stránky www.jewish-
museum.cz.

22. února v 18.00: Pøedstavení knihy
Nikdo nás neèekal. V souvislosti s probí-
hající retrospektivní výstavou „91“ v br-
nìnské Vile Stiassni pøedstaví Jana Ne-
jezchlebová z Kulturního a vzdìlávacího
centra rabína Federera nìkolik knih, spja-
tých s životem akademické malíøky Hel-
gy Hoškové-Weissové. Kromì sbírky
veršù Tak bolely hvìzdy a novely jejího
tatínka I vidìl Bùh, že je to špatné, kterou
ještì v Terezínì kresbami doplnila tehdy
tøináctiletá Helga, zazní ukázky také
z Deníku 1938–1945, ale pøedevším z ne-
dávno vydané autobiografie Nikdo nás
neèekal.  

ZÁJEMCE 
O SLEDOVÁNÍ POØADÙ 
ON-LINE PROSÍME:

Zašlete e-mail na adresu: lucie.krizo-
va@jewishmuseum.cz, do pøedmìtu

prosím napište PØENOS ON-LINE
a datum poøadu, den pøed poøadem Vám
bude zaslán odkaz, pøes který se budete
moci v reálném èase pøipojit k pøednáš-
ce. V prùbìhu pøednášky bude možné
klást dotazy formou on-line chatu, který
je souèástí aplikace.

TACHLES.TV
Nový komunitní projekt www.tach-

les.tv, který on-line pøedstavuje rùzná
židovská témata z Èeské a Slovenské
republiky, už má celkem bohatou nabíd-
ku poøadù ve ètyøech kategoriích:

Rabínská moudrost zahrnuje zamyš-
lení a komentáøe tøí rabínù: zemského
rabína ÈR Karola Efraima Sidona; bra-
tislavského rabína Barucha Myerse
a Miši Kapustina, liberálního rabína
Ústøedního svazu židovských obcí na
Slovensku.

V oddíle nazvaném Je to pro nás
dobré zve do televize politolog Andrej
Salner odborníky z Èeska, Slovenska
a Izraele. V prvním díle hovoøí s politic-
kým analytikem Grigorijem Mesežniko-
vem o covidu-19 a konspiraèních teori-
ích na Slovensku.

Po stopách zapomenutých a poloza-
pomenutých židovských hrdinek. Tak
se jmenuje poøad Martina Šmoka, jenž
provádí místy, spojenými s pøíbìhy ži-
dovských žen, na které by se nemìlo za-
pomenout. V prvním díle se vìnuje Marii
Schmolkové, humanitární pracovnici,
která jako pøedsedkynì Národního koor-
dinaèního výboru pro uprchlíky v Èesko-
slovensku pomohla na útìku pøed nacis-
tickou perzekucí tisícùm Židù.

Sababa je hebrejský a zároveò arab-
ský výraz a znamená výbornì. Stejnì
„skromnì“ se jmenuje poøad Michaela
Szatmaryho, který každých ètrnáct dní
pøináší „informace, zajímavosti, aktuali-
ty ze židovského svìta, napsané lehkým
perem“. 

Tachles.tv shromažïuje zajímavé pod-
casty a rozhovory z archivù dalších mé-
dií, pøedevším Èeské televize (napøíklad
rozhovor D. Stacha s profesorem mate-
matiky na Hebrejské univerzitì Elijahu-
em Ripsem, jenž se v roce 1969 pokusil
v estonské Rize zopakovat èin Jana Pala-
cha; díl Kafkùv kufr z cyklu Šumné stopy
architekta Davida Vávry èi interview
s Leem Pavlátem, øeditelem ŽMP). Z ar-
chivu slovenského Denníku N je k posle-
chu podcast, v nìmž Miša Kapustin líèí,
jak se stal liberálním rabínem a jak odešel
z ukrajinského Krymu na Slovensko.
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LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Distanèní výuka: Od poèátku ledna
se prezenènì výuky opìt úèastní jen
�áci 1. a 2. tøíd (a dìti z mateøské �koly).
Navzdory patrné únavì u �ákù i pedago-
gù se sna�íme hodiny distanèní výuky
pøipravovat co nejpestøej�í. 

V rámci distanèní výuky �áci primy
a �esté tøídy Lauderových �kol zpraco-
vávali nìkolik biologických projektù,
které si následnì navzájem prezentova-
li. Vyrábìli napøíklad sopku a simulo-
vali její výbuch s tekoucí lávou za po-
moci bì�nì dostupných a bezpeèných
látek z domácnosti, kreslili komiks na
téma Vznik �ivota, nechávali si vy-
krystalizovat sùl a zhotovovali model
viru, který doplnili identifikaèní tabul-
kou. Viry, které zpùsobují rùzná one-
mocnìní èlovìka (�loutenka, chøipka,
spalnièky, dìtská obrna, covid), vyrá-
bìli z velice rozmanitých materiálù �
mandarinka, jablko, alobal, polystyren,
modelína, høebíèek, �pejle, sirky, popø.
vyu�ili 3D tiskárnu. Výsledky svých
projektù �áci nafotografovali a nìkteøí
z nich natoèili i vlastní videa. 

Kvarta v rámci distanèní výuky fyzi-
ky provádìla pokusy a pozorování v ob-
lasti elektrického pole. 

�áci 5. tøídy se on-line formou zúèast-
nili besedy se spisovatelkou Klárou
Smolíkovou. Je�tì pøed pøíchodem auto-
rky se dìti seznámily s její poslední kni-
hou Cha cha chá, zasmál se Mordechaj,
která se dìtem srozumitelnou formou
vìnuje významným mezníkùm z histo-
rie èeských �idù. 

On-line probìhly i tradièní znalostní
olympiády. 
! Tu bi-�vat: V lednu probìhl lauderov-
ský Tu bi-�vat, tedy svátek stromù. Prv-
òáci a druháci Lauderek mno�ili pokojo-
vé rostliny a prodávali je na e-shopu
vytvoøeném pro tuto pøíle�itost. Ve�kerý
výdìlek z prodeje vìnujeme èeskému vý-
boru KKL na dal�í péèi o Masarykùv les
v Izraeli. Pokud chcete podpoøit rekulti-
vaci Masarykova lesa, mù�ete svùj pøís-
pìvek zaslat rovnou na transparentní ce-
daka úèet �koly 2401896070/2010.
! Lauderovská e-�kola: E-learningové
programy jsou nabízeny nejen dìtem,
ale i dospìlým. Irena Nìmcová, koordi-
nátorka programu, informuje o probìh-
lých aktivitách: �Dospìlým byla urèena
beseda s psychiatrem a psychoterapeu-
tem MUDr. Tomá�em Rektorem, který
se vìnoval tomu, jak zvládnout souèas-
nou nároènou situaci.� 

Dìti ze v�ech Lauderových e-�kol
v Evropì se zúèastnily soutì�e o nejlépe
a nejoriginálnìji vyzdobenou rou�ku. 
! Pøijímací zkou�ky na L�: Pøijímací
zkou�ky na Lauderovy �koly by zatím
mìly probìhnout ve státem daném ter-
mínu, tj. v dubnu 2020. 

Bli��í informace jsou k dispozici zde:
http://www.lauder.cz/cs/gymnazium/prij
imaci_zkousky_gymnazium.html. Pøí-
prava na pøijímací zkou�ky nadále pro-
bíhá on-line formou.
! In medias res: I tento �kolní rok se
koná tradièní konference In medias res,
a sice 16. února. Její organizátoøi, stu-
denti L�, se zdárnì vyrovnali s nezvy-
klou situací a v�echny pøedná�ející po-
�ádali o on-line formu. 

Více informací naleznete na www.
lauder.cz, vèetnì on-line Dne otevøené-
ho dveøí.                                               ip

PURIM ON-LINE
! Vzhledem k tomu, �e se nám asi opìt
nepodaøí na svátek Purim udìlat velké
oslavy a karnevaly, nabízíme alespoò
�purimovou zdravici�, kterou pøipraví-
me na pra�ské �idovské obci. Na webo-
vých stránkách �OP (www.kehilaprag.
cz) i Federace �idovských obcí v ÈR
(www.fzo.cz) naleznete link, kde bude
mo�né ná� purimový miniprogram
zhlédnout. A pøí�tì u� snad hezky z oèí
do oèí. Chag sameach!

Vida Neuwirthová

HUMANITÁRNÍ POMOC 
OBÌTEM NACISMU V ÈR 
! V dobì, kdy si celý svìt su�ovaný ko-
ronavirovou pandemií pøipomíná Mezi-
národní den památky obìtí holokaustu
a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti,
spojila obecnì prospì�ná spoleènost
�ivá pamìt�síly s nìmeckou nadací Alf-
red Landecker Foundation s cílem po-
moci více ne� tisícovce pøe�iv�ích na-
cismu zvládnout souèasné, po v�ech
stránkách nároèné období. Landeckero-
va nadace poskytla �ivé pamìti grant na

nákup ochranných a hygienických po-
mùcek, vitaminových preparátù, potra-
vinových doplòkù a dal�ích komodit,
které budou formou individuálních hu-
manitárních balíèkù doruèeny bìhem
února 2021 více ne� tisícovce pøe�iv-
�ích nacismu. 

Vedle bývalých vìzòù nacistických
koncentraèních, internaèních a pracovnì
výchovných táborù, vìznic, káznic a ghett
je tato materiální pomoc urèena i pro
osoby, které se byly nuceny pøed nacis-
tickým pronásledováním ukrývat, �ít
pod cizí identitou èi emigrovat do za-
hranièí, a v neposlední øadì pro osoby
deportované èi dislokované na nucené
práce ve prospìch nìmecké tøetí øí�e. 

Více informací o nadaci a její èinnosti
naleznete na www.zivapamet.cz.

D. Sedláèková, øeditelka �P

FESTIVAL CHAVERUT
! Od února a� do dubna probíhají ve
Vala�ském Meziøíèí akce v rámci ji� 17.
roèníku festivalu Chaverut � Pøátelství.
Poøádá jej mìsto Vala�ské Meziøíèí ve
spolupráci s èeskou poboèkou ICEJ
(Mezinárodního køest�anského vyslanec-
tví Jeruzalém). Leto�ní rok není samo-
zøejmì vylouèena i varianta on-line;
ve�keré informace o zmìnách provedení
sledujte na stránkách www.kzvalmez.
cz, kde také naleznete podrobný pro-
gram festivalu.

Festival se koná na rùzných místech
Vala�ského Meziøíèí a zahrnuje rozmanité
poøady: výstavu TGM a Svatá zemì;
pøedná�ky o judaismu, �idovských tradi-
cích a Izraeli, ale také filmovou projekci,
koncert izraelského jazzového saxofonis-
ty a klarinetisty Gilada Atzmona & Band
èi besedu velvyslance Státu Izrael v ÈR
Daniela Merona a ministra zahranièí ÈR
Tomá�e Petøíèka na téma aktuální situace
na Blízkém východì.        J. Kimler, ICEJ

TRYZNA
ZA OBÌTI RODINNÉHO TÁBORA
! Tradièní tryzna za obìti rodinného tá-
bora v Osvìtimi, kterou poøádá Terezín-
ská iniciativa, se s ohledem na souèasná
karanténní opatøení bude konat v on-
line pøímém pøenosu z Pinkasovy syna-
gogy v Praze, a to dne 8. bøezna v 10.00
hodin. Pøipojte se, prosím, na adrese:
www.kehilaprag.cz a budete pøesmìro-
váni na Facebook. 

Záznam bude mo�né na této adrese
zhlédnout a� do 18. bøezna. 

M. Stránský, pøedseda TI
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�NO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blaho�eláme na�im èlenom, kto-
rý v mesiaci február slávi sviatok svojich
narodenín: pani Dagmar Hrnèiarová, nar.
2.2. � 69 rokov; pani Eva Welwardová,
nar. 19.2. � 73 rokov; pani Marta Uhliaro-
vá, nar. 17.2. � 55 rokov; pán Ján Uhliar,
nar. 20.2. � 68 rokov, a pán Leopold Red-
linger, nar. 22.2. � 80 rokov. 

Ad mea veesrim �ana!

�NO BRATISLAVA
V mesiaci február oslávia narodeniny:
pani Eva Bergendiová � 83 rokov; pani
Eva Bihellerová � 73 rokov; pán Juraj
Bock � 85 rokov; pán Peter Borský � 70
rokov; pani Zuzana Diamantová � 83 ro-
kov; pán Peter Gavora � 79 rokov; pán
Anatolij Goldenberg � 74 rokov; pán Jo-
zef Kopelman � 74 rokov; pani PhDr. Ju-
dita Neumannová � 70 rokov; pani
PhDr. Zuzana Paliderová � 82 rokov; pani
Agneta Schauerová � 73 rokov; pán
Ing. Pavol Skalický � 72 rokov; pani Valé-
ria Slámová � 93 rokov; pán Karol Slnek
� 72 rokov; pán MUDr. Kurt-Karol Su-
dek � 90 rokov; pani Marta Szilárdová �
98 rokov; pani Karolína Szorádová � 72
rokov; pani Judita �ándorová � 85 rokov;
pani Magda �imková � 93 rokov; pani
Dalma �pitzerová � 96 rokov; pán Ján
�trasser � 75 rokov; pán Milan Valá�ek �
74 rokov; pán Ing. Tomá� Weiss � 71 ro-
kov, a pán JUDr. Ivan Werner � 75 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V únoru oslaví narozeniny: sleèna Sara
Blau, nar. 17. 2. � 20 let; paní Hana Fis-
cher, nar. 17. 2. � 73 let; pan Milan Lus-
tig, nar. 22. 2. � 85 let; David Joshua
Ondra, nar. 16. 2. � 11 let; pan Alois Pla-
èek, nar. 18. 2. � 84 let; pan Jan Rybáø,
nar. 17. 2. � 74 let; pan Petr Urban, nar. 9.
2. � 62 let, a paní Milada Winklerová, nar.
1. 2. � 72 let. V�em pøejeme pevné zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V únoru oslaví jubileum na�i èlenové:
pan Petr Malina � 79 let; pan Ing. Franti-
�ek Comorek � 62 let; pan Willy Elbert �
54 let; pan Oded Zev Pelzmann � 75 let;
pan Zdenìk Popper � 73 let; pan Mgr. Mi-
chal Spevák � 65 let, a pan Ing. Vít �prta �
62 let. Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V únoru oslaví narozeniny: paní Mgr.
Alena Závorová, nar. 2.2. � 58 let,

a paní Jana Novotná, nar. 20.2. � 47 let.
Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v janu-
ári oslávili sviatok narodenín: pán Peter
Boèek � 74 rokov; pán Marcel Deri � 75
rokov; pán Ing. Jozef Grünmann � 75 ro-
kov; pani PhDr. Eva Dudová � 61 rokov;
pani Eleonóra �najdárová � 77 rokov; pani
Valentína Krend�eláková � 67 rokov; pán
Pavel Tkáèik � 67 rokov; pán Ladislav
Krämer � 64 rokov; pán Ing. Róbert Gold
� 61 rokov, a pán Rami Schlanger � 66 ro-
kov. Ad mea veesrim �ana!

Vo februári blaho�eláme: pani Etela Ber-
gerová � 64 rokov; pán Tomá� Borový �
75 rokov; pán MUDr. Ladislav Burger �
72 rokov; pani Hedviga Iva�cuová � 67
rokov; pán �tefan Ka�imír � 69 rokov;
pán Erwin Löwy � 66 rokov; pani Eva
Pavljuková � 74 rokov; pán Ing Daniel
Riemer � 73 rokov; pani MUDr. Mária
Rzounková � 74 rokov, a pani Ing. Viera
Veselová � 74 rokov. V�etkým prajeme
ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody. 

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtie:
So smútkom oznamujeme, �e dòa 22. 12.
2020 zomrel vo veku 83 rokov pán Ing.
Ivan Fried a dòa 14. 1. 2021 pán MUDr.
Alexander Breiner vo veku 90 rokov.

Zichronam livracha!

�O OLOMOUC
V únoru oslaví jubileum tyto na�e èlen-
ky: sleèna Kristýna Neumannová, nar.
5.2. � 16 let, a paní Helena Weil, nar.
22.2. � 73 let. Pøejeme jim hodnì zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V únoru oslaví narozeniny tito na�i èle-
nové: paní Iveta Èechová � 53 let a pan

Ing. Zdenìk Roubíèek � 69 let. Pøejeme
jim hodnì zdraví, �tìstí a osobní spoko-
jenosti. Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V únoru oslavují narozeniny: pan Petr
Brandeiský, nar. 6.2. � 91 let; pan Mi-
chael Dushinsky, nar. 10.2. � 75 let; pan
Albert Erent, nar. 2.2. � 81 let; pan Aron
Chaplik, nar. 24.2. � 83 let; paní Vìra
Jílková, nar. 1.2. � 99 let; paní Helena
Klímová, nar. 3.2. � 84 let; paní Irena
Luòáková, nar. 8.2. � 75 let; paní Vìra
Milcherová, nar. 15.2. � 97 let; paní Ma-
riana Russová, nar. 14.2. � 84 let; paní
Alena Smolíková nar. 9.2. � 83 let; pan
Robert Stein, nar. 10.2. � 86 let; paní
Emma �ternová, nar. 10.2. � 98 let,
a paní Helena Valíková, nar. 5.2. � 90
let. Jubilantùm pøejeme hodnì zdraví do
dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí:
Je na�í smutnou povinností oznámit, �e
dne 4. 1. 2021 zemøel ve vìku 45 let pan
Tomá� Hampl.

Dne 6. 1. zesnul ve vìku 80 let pan
Ing. Peter Lischke, CSc. Se zesnulým
jsme se rozlouèili 8. 1. na N�H v Praze. 

Dne 8. 1. zesnula ve vìku 84 let paní
Jitka Bouèková. Se zesnulou jsme se
rozlouèili 12. 1. na N�H v Praze.

Dne 10. 1. zesnula ve vìku 92 let paní
Marie Vítovcová.

Dne 12. 1. zesnul ve vìku 74 let pan
Daniel Meller. Necht� jsou jejich du�e
vevázány do svazku vìèného �ivota.

Zichronam livracha!

�O TEPLICE
V únoru oslaví své narozeniny: pan Mi-
chael Lichtenstein, nar. 23.2. � 70 let,
a paní Ivana Mertová, nar. 12.2. � 29 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO TRENÈÍN
�eláme v�etko najlep�ie svojmu èlenovi
panu Ing. Jozefu Beckovi z Prievidze,
ktorý v mesiaci február oslávi 68 rokov.
Oslávencom �eláme v�etko najlep�ie.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V únoru oslaví své narozeniny: paní
Mgr. Zdeòka Matièková, paní Vìra No-
votná, paní Hana Kumperová, paní Jana
Krausová, paní Bc. Lucie Vandas a pá-
nové Mgr. Vladimír Matièka a Mgr. Pa-
vel ¡Tupek. Ad mea veesrim �ana!
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RAKOUSKO 
PROTI ANTISEMITISMU
Rakouská vláda projednala novou stra-
tegii pro boj s antisemitismem v zemi.
Jejím základem je posílení ostrahy �i-
dovského spoleèenství. Má se dosáh-
nout vytvoøením koordinaèního týmu na
federální úrovni, ztrojnásobením inves-
tic do ochrany �idovských institucí na
ètyøi miliony eur, ale také dodatky k le-
gislativì. Dle Oskara Deutsche, pøedse-
dy Svazu rakouských �idovských obcí,
dala vláda velmi pøesvìdèivì najevo, �e
bere problém vá�nì a �e boj proti anti-
semitismu není úkolem �idovské komu-
nity, ale pøedev�ím celého národa.

BAROMETR ANTISEMITISMU 
V BRITÁNII
Podle �barometru antisemitismu�, vypoví-
dajícím o postojích �idovského britského
spoleèenství za rok 2020, se dùvìra �idù
ve svou budoucnost v zemi zvý�ila: vìøí
v ní dvì tøetiny, co� je nejvíce od roku
2015. Naopak podíl lidí, kteøí se pro své �i-
dovství necítí v Británii  být vítáni, klesl
z 53 procent v roce 2019 na 18 procent.

Prùzkum, který provedli odborníci
z King´s College v Londýnì, ukazuje, �e
se situace zlep�ila poté, co z vedení Labou-
ristické strany ode�el v dubnu 2020 Jere-
my Corbyn. Jeho nástupce Keir Starmer se
omluvil za Corbynùv nedbalý pøístup
k problému sílícího antisemitismu v LP
a slíbil nápravu. 

NORIMBERSKÝ PROCES ON-LINE
Loòského listopadu zpøístupnilo Muzeum
holokaustu ve Washingtonu on-line pøes
700 hodin audiozáznamù ze soudního
procesu Mezinárodního vojenského tribu-
nálu s nacistickými zloèinci v Norimber-
ku (probíhal od listopadu 1945 do øíjna
1946) a 37 krátkých filmù pou�itých jako
dùkazový materiál. Na zvukových na-
hrávkách lze sly�et hlasy soudcù spojenec-
kých státù a Sovìtského svazu a výpovìdi
pøedních nacistù (mnohé jsou jen v nìm-
èinì, bez sly�itelného pøekladu). Materiál
lze nalézt na www.ushmm.org. Nahrávky
z norimberského procesu jsou zpøístupnì-
ny veøejnosti poprvé. 

ZEMØEL LARRY KING
Ve vìku 87 let zemøel v lednu v nemoc-
nici Los Angeles Larry King, proslulý
svou televizní show, do ní� si zval slav-
né osobnosti a vedl s nimi rozhovor. Vr-
cholem jeho dráhy byl poøad Larry King
Live, jej� mìl v letech 1985�2010 na

stanici CNN a bìhem kterého hovoøil
s 6000 hosty z nejrùznìj�ích prostøedí.
Do jeho poøadu pøijali pozvání vrcholní
domácí i svìtoví politici, ale také tøeba
lidé, kteøí vìøí v existenci UFO. Za 63
let své kariéry (v televizi, rozhlase a po-
zdìji na internetu) vedl interview údajnì
s 60 tisíci lidí. V�dy spoléhal na struèné
a jednoduché otázky.

L. King se pùvodnì jmenoval Lawren-
ce Harvey Zeiger a jeho rodièe, ortodoxní
�idé, pøi�li do USA z východní Evropy.

POLICIE NA SVATBÌ
Londýn�tí policisté zasahovali na svat-
bì v ultraortodoxní �kole na severu
mìsta. Úèastnilo se jí 400 hostù. V�em
organizátorùm akce hrozí za poru�ení
vládních naøízení kvùli pandemii covi-
du-19 pokuta ve vý�i 12 tisíc liber, hos-
tùm 220 liber. Vedení �koly tvrdí, �e
prostory jen pronajalo a netu�ilo, �e se
jedná o svatbu, a navíc tak poèetnou.
V Británii, kde dosud na nemoc zemøe-
lo na 100 tisíc lidí, platí v souèasné
dobì kvùli novému typu viru pøísný
lockdown, lidé mají vycházet jen v nej-
nutnìj�ích pøípadech, setkávání je ome-
zeno jen na èleny jedné domácnosti,
a to maximálnì na �est osob.

VAKCÍNA I PRO TEENAGERY
Stát Izrael je na prvním místì na svìtì ve
schopnosti oèkovat své obyvatele vakcínou

proti covidu-19: na konci ledna u� dostalo
vakcínu 2,5 z 9 milionù obyvatel zemì.
K tìm, kdo se mohou k oèkování dostavit,
patøí èerstvì i studenti støedních �kol ve
vìku od 16 do 18 let. Souèasnì ale platí ma-
ximálnì pøísná opatøení, nebot�poèet naka-
�ených je stále vysoký. K tématu viz str. 21.

FILM ZPRÁVA NA OSCARA
Slovensko-èesko-nìmecký snímek Zpráva
o útìku dvou �idovských vìzòù z Osvìti-
mi, který podle knihy Alfréda Wetzlera Co
Dante nevidìl, natoèil re�isér Petr Bebjak,
byl za Slovensko nominován na cenu Ame-
rické filmové akademie, Oscara. Do èes-
kých kin mìl být uveden u pøíle�itosti Me-
zinárodního dne památky obìtí holokaustu.
Kvùli pandemii koronaviru je premiéra
v tuzemsku zatím odlo�ena na jaro 2021.
Film Zpráva (v angliètinì Auschwitz Re-
port) byl v�ak 27. ledna, v den 76. výroèí
osvobození nacistického koncentraèního
tábora v Osvìtimi, promítán v USA on-line
prostøednictvím Centra Simona Wiesentha-
la se sídlem v Los Angeles. Po promítání
následovala debata s re�isérem Bebjakem
a pøedstavitelem hlavní role �Freddyho�
Wetzlera Noëlem Czuczorem, moderovaná
dr�itelem Oscara Richardem Trankem. Vy-
hlá�ení nominací filmové akademie v kate-
gorii nejlep�í mezinárodní film, v rámci
které se bude hlasovat o Zprávì, se koná
9. února.

Obecnì známìj�í ze dvou uprchlíkù
a autorù zprávy o masovém vra�dìní
�idù je Rudolf Vrba, jen� svou knihu
o útìku nazval v èeském pøekladu Utekl
jsem z Osvìtimi.                               (am)

Vydává Federace �idovských obcí v ÈR, Maiselova
18, 110 01 Praha 1, IÈO: 00438341, www.fzo.cz Re-
dakce a administrace: Izraelská 1, 130 00 Praha 3, te-
lefon/fax 226 235 217, e-mail: roschodes@sefer.
cz. Redakce: Alice Marxová (�éfredaktorka), Jiøí Da-
níèek. Sekretariát a výtvarná spolupráce: Anna To-
má�ková. Vychází mìsíènì, nevy�ádané rukopisy se
nevracejí. Èíslo indexu 47 680. Distribuci pro pøed-
platitele provádí v zastoupení vydavatele spoleènost
Èeská po�ta a. s. Objednávky na bezplatné infolince
Èeské po�ty 800 300 302 nebo 954 302 007 (16), pí-
semnì na adrese: Èeská po�ta, s. p. oddìlení perio-
dického tisku Ol�anská 38/9, 225 99 Praha 3, e-mail:
postabo.prstc@cpost.cz. Pøedplatné pro Slovensko
MAGNET press, Slovakia s.r.o. P.O. Box 169, 830 00
Bratislava, tel.: 00421-2-67201931-33, fax: 00421-2-
67201910 (20,30), e-mail: predplatne@press.sk.
Pøedplatné do zahranièí vyøizuje administrace Ro�
chode�. MKÈR E922, ISSN 121074 68. Toto èíslo
vychází 1. 2. 2020.                     Cena 30 Kè (1,20 �)

28 VÌSTNÍK 2/2021

ZPRÁVY 
ZE 

SVÌTA

Larry King vystupoval i v nìkolika komiksech.


