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TRYZNA
ZA OBÌTI RODINNÉHO TÁBORA
Tradièní tryzna za obìti rodinného tábo-
ra v Osvìtimi, kterou poøádá Terezínská
iniciativa, se s ohledem na souèasná ka-
ranténní opatøení bude konat v on-line
pøímém pøenosu z Pinkasovy synagogy
v Praze, a to dne 8. bøezna v 10 hodin.
Pøipojte se, prosím, na adrese www.ke-
hilaprag.cz a budete pøesmìrováni na
Facebook. Záznam bude mo�né na této
adrese zhlédnout a� do 18. bøezna

Terezínská iniciativa

INVESTICE DO VZDÌLÁNÍ
Kvùli pøipnutí �luté Davidovy hvìzdy
s nápisem Neoèkovaný nebyla prodlou-
�ena smlouva seniorské ombudsmance
v Liberci Lence Tarabové. Ta si hvìzdu
pøipnula bìhem demonstrace v Praze jako
výraz nesouhlasu se souèasnými vládními
naøízeními, která podle ní øadì lidí kom-
plikují �ivot a ohro�ují jejich existenci.

Podle mìsta tím ale znevá�ila utrpení
�idù za druhé svìtové války. Libereètí
radní teï proto vyèlenili z mìstského
rozpoètu jeden milion korun na odborné
exkurze do míst spjatých s holokaustem
nebo jinou likvidací obyvatelstva, kte-
rou nacisté provádìli.

�Pùjde o exkurze pro �áky sedmých
a osmých tøíd libereckých základních �kol.
V sedmé tøídì pøedev�ím do památníku
v Terezínì a v Lidicích a v osmé tøídì, kdy
u� jsou dìti star�í a jsou schopné �okující
zá�itek z vyhlazovacích táborù pobrat, by
to byly exkurze do Osvìtimi,� sdìlil ná-
mìstek primátora pro �kolství Ivan Langr.
Pro návrh hlasovali v�ichni radní.

Konkrétnì pùjde o úèelovou dotaci ve
vý�i 500 Kè na jednoho �áka, která po-
mù�e sní�it náklady na exkurzi. Letos
by tak podobná místa spojená s ho-
lokaustem mohlo nav�tívit 2100 �ákù
7. a 8. tøíd základních �kol, které Libe-
rec zøizuje. Dotace bude ka�doroèní. In-
vestice do vzdìlání má podle mìsta ob-
rovský smysl.

�Bereme to jako výraz nesouhlasu se
znesvìcováním �idovské hvìzdy, jako
výraz nesouhlasu s relativizací památky
obìtí holokaustu a výraz �oku z rychle
mizející povìdomosti èásti spoleènosti
o nejhrùznìj�ím údìlu, jaký kdy èlovìk
pøipravil èlovìku,� dodal Langr.          jp

OÈKOVÁNÍ PROTI KORONAVIRU 
Oèkování v ÈR zaèalo velmi pozvolna,
ale i tak se �OP pomalu blí�í ke kom-
pletnímu pøeoèkování seniorù nad 80

let, které bude dokonèeno v nejbli��ích
dnech. 

Pokud vláda dodr�í slibovaný termín,
pak bude od 1. bøezna mo�nost registro-
vat se k oèkování i pro obèany nad 70 let
a zamìstnance �kol. �OP bude pravdìpo-
dobnì oèkovat hromadnì tyto indikované
skupiny. Nyní probíhá konkretizace detai-
lù s mobilním týmem, který i nadále plá-
nuje u nás oèkovat na�e indikované.

Oèkování zatím probíhá pøevá�nì
vakcínou typu Pfizer/BioNTech a ménì
èasto vakcínou Moderna. Výhledovì
bude pravdìpodobnì mo�né i oèkování
vakcínou Astra Zeneca, která by mìla
být k dispozici v bì�ných ambulancích
praktických lékaøù. Její dostupnost je
v ÈR zatím omezená. 

Z krátkých zku�eností s vakcínou typu
Pfizer/BioNTech a Modernou se zdá, �e
mají velmi vysokou úèinnost obrany-
schopnosti (91�94 procent). Tento typ oè-
kování probíhá ve dvou dávkách v roz-
mezí 21�28 dní od aplikace první dávky. 

Jak je vidìt z vý�e uvedeného, ani po
ukonèeném oèkovacím schématu není
vylouèené, �e se nemù�e oèkovaný naka-
zit covidem-19. Infekce má v�ak v tìchto
pøípadech zpravidla lehèí prùbìh. Nutno
poèítat s tím, �e plného efektu oèkování
se dosahuje a� po zhruba 14 dnech od
aplikace druhé dávky. Zatím nejsou u to-
hoto typu vakcíny informace o tom, �e by
vakcína nemìla být úèinná na jiné mutace
koronaviru. 

I po prodìlané covidové infekci lze
vakcínou oèkovat. Pokud dotyèná osoba
prodìlala infekci v posledních tøech mìsí-
cích, je velký pøedpoklad, �e zatím bude
mít protilátky, tudí� i obranyschopnost. 

Spí�e z dùvodu nedostatku vakcín se
proto zatím vìt�inou pøistupuje k oèko-
vání primárnì lidí, kteøí covid-19 zatím
nemìli. 

Nejèastìj�í ne�ádoucí úèinky po oè-
kování jsou bolestivost ramene, která

odezní nejpozdìji do tøí dnù. Zejména
po druhé dávce, a hlavnì u jedincù
mlad�ích 60 let se mohou po druhé dávce
objevit chøipkové pøíznaky, bolesti svalù,
kloubù, hlavy, nevolnost a horeèky. Tyto
také odeznívají do nìkolika dnù. 

Ve sporadických pøípadech se mù�e
objevit i prudká alergická reakce, která
mù�e nastat do cca 20 minut po aplika-
ci. Právì z tohoto dùvodu je nutné po
oèkování zùstat v èekárnì k pozorování
zdravotního stavu. Pro ty z vás, kteøí
mají v anamnéze alergie, je vhodné
zhruba dvì hodiny pøed aplikací u�ití
antialergické medikace (napø. Zyrtec,
Claritine atd.). 

O nových skuteènostech ohlednì oè-
kování vás budeme informovat. 

Lékaøské støedisko Hagibor 

STOLPERSTEINE V PRAZE 4
Den památky obìtí nacistického re�imu
si ji� tradiènì pøipomnìli zástupci radni-
ce Prahy 4 èi�tìním pamìtních kostek.
Letos se èi�tìní doèkala hned dvì místa,
jedno v ulici U Svépomoci na Pankráci
a druhé v Podolí v Lopatecké ulici. Loni
v lednu to byla Michelská ulice. Takz-
vané kameny zmizelých jsou zasazeny
do chodníkù v ulicích v Podolí a v Nus-
lích. �Mosaznými dla�dicemi si pøipo-
mínáme poslední bydli�tì a osudy lidí,
kteøí se stali obìt�mi nacistického teroru
a byli odvleèeni do koncentraèních tá-
borù. Tuto iniciativu v Praze 4 podporu-
jeme. Loni jsme odhalili dva nové Stol-
persteiny, oba v Nuslích. A plánujeme
dal�í,� øekl místostarosta Prahy 4 Mi-
chal Hroza.                                           pn
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Dne 29. ledna zemøel v Jeruzalémì profe-
sor �idovských dìjin Otto Dov Kulka, kte-
rý jako dítì pøe�il holokaust. Jeho vnuk
Yftach se s ním na høbitovì rozlouèil tì-
mito slovy: �Jaké krásné a radostné bylo
poslední vítání �abatu, témìø po roèní pøe-
stávce kvùli koronì. Zva�ovali jsme je od-
lo�it je�tì o týden, a� bude vakcína zcela
úèinná. Je�tì �e jsme neèekali! Byl jsi tak
nad�ený a �t�astný, pøeèetl jsi kidu� z mod-
litební knihy pradìdeèka Ericha a dodal
jsi po�ehnání za to, �e-hechejanu ve-ki-
jamnu ve-higanu
la-zman ha-ze (�e
jsme se do�ili, udr-
�eli a dospìli do
tohoto èasu). O pìt
dní pozdìji jsem
u� sedìl u tvé po-
stele v nemocnici.
Nejdøív jsi byl podrá�dìný a chtìl ses zba-
vit kyslíkových a jiných trubièek: Tohle ne-
chci! Potom ses uklidnil. Ptal ses, co plánu-
ji v blízké budoucnosti, a byl jsi �t�astný, �e
se chystám do Aravy pracovat v zemìdìl-
ství, stejnì jako jsi zaèínal ty. Usnul jsi.
Probudil ses a dr�el mì za ruku. Po�ádal jsi
mì, abych ti vyprávìl, co se dìje v Izraeli
a zda ho Bibi stále nièí. Trápila tì my�len-
ka, �e musí� promluvit s Bennym Gancem,
�e jeho postup je nesprávný. Omluvil ses,
�e jsi nám nedokázal zanechat zemi v lep-
�ím stavu. Usnul jsi a znovu se probudil,
usmíval ses a hladil mì po hlavì. S pláèem
jsem ti øíkal, jak moc tì mám rád. Pevnì jsi
mi svíral ruku, díval ses mi do oèí a znovu
ses láskyplnì usmál.�

Otto se narodil 16. dubna 1933 v No-
vém Hrozenkovì. Jeho krátké dìtství pøe-
ru�ila válka. V devíti letech byl s matkou
Elly deportován do Terezína a odtud v záøí
1943 do Osvìtimi-Bøezinky. Tam se setkal
se svým otcem Erichem, který byl zatèen
u� v roce 1939, vìznìn v rùzných kon-
centraèních táborech a od øíjna 1942
v Osvìtimi. Pracoval tam jako zámeèník,
a tak se mohl po táboøe pomìrnì volnì po-
hybovat. Otto a matka byli v tzv. rodin-
ném táboøe. Nepro�li selekcemi, nebyla
jim oholena hlava, nenosili vìzeòský
mundúr a nemuseli vykonávat otrocké
práce. Dìti se v lágru uèily, nacvièovaly
divadelní pøedstavení a koncerty; jen nì-
kolik set metrù od plynových komor. Stal
se zázrak, �asli star�í vìzni nad neob-
vyklým zacházením s nováèky.

Vysvìtlení tohoto �zázraku� nalezl Kul-
ka a� bìhem svého bádání v korespondenci
kanceláøe Adolfa Eichmanna s pøedstaviteli
Èerveného køí�e. Podobnì jako �vzorové

ghetto� v Terezínì, mìl rodinný tábor
v Osvìtimi poslou�it jako kamuflá� maso-
vého vyvra�ïování. Po úspì�né inspekci
Èerveného køí�e v Terezínì v�ak toto di-
vadlo ztratilo pro nacisty význam a rodin-
ný tábor byl 8. bøezna 1944 zlikvidován.
Otto s matkou marodili ten den na infekè-
ním oddìlení, co� jim zachránilo �ivot.
Z druhého rodinného tábora se Erichovi
podaøilo Ottu pøevést do mu�ského lágru,
jako uènì v zámeènické dílnì. Pøed dal�í
likvidací rodinného tábora byla Elly vy-

brána na práci do lágru Stutthof, ale pod-
lehla tyfu.

Po pøíkazu k evakuaci Osvìtimi násle-
doval pochod smrti a transport v otevøe-
ných �eleznièních vagonech na západ. Na
nádra�í v Ostravì se Erichovi s Ottou po-
daøilo uprchnout a skrývat se pak u rùz-
ných pøátel na Moravì a� do konce války.

Osobní vzpomínky na váleèné období
Otto Dov Kulka v�dy striktnì oddìloval
od akademického bádání. Jako historik je
nepova�oval za dùle�ité. Popsal je a� ve
své poslední knize Krajiny Metropole
smrti. Zkoumání pamìti a imaginace.
Kniha byla pøelo�ena do sedmnácti jazy-
kù (èesky vy�la roku 2014) a ocenìna jako
�nejlep�í kniha o Osvìtimi od dob Prima
Leviho� (The Telegraph). �Jedno z nejvý-
raznìj�ích svìdectví o nelidskosti, jaké
znám,� napsal o ní britský historik sir Ian

Kershaw. List The Times cituje: �Otto
Dov Kulka dosáhl malého zázraku. Na-
psal mistrovské dílo, lyrickou, podmani-
vou výpovìï o tom nejhor�ím, co mù�e
èlovìk èlovìku udìlat, a souèasnì svìdec-
tví o nehynoucí síle lidského ducha.� 

V roce 1949 emigroval Otto do Izraele,
pøidal si hebrejské jméno Dov a stal se èle-
nem kibucu Kfar ha-Makabi. Tam obdìlával
pùdu a tam se seznámil s Chajou, s ní� se
o�enil. Od roku 1958 �ili v Jeruzalémì. Dce-
ra Eliora Kulka-Soroka se jim postarala o tøi

vnouèata a vnuèka
Timna o pravnuka
Avshaloma.

Otto Dov Kulka
studoval filosofii
a historii na Hebrej-
ské universitì v Je-
ruzalémì, kde pak

vyuèoval. Pùsobil té� na Univerzitì J. W.
Goetha ve Frankfurtu, hostoval na Harvar-
du, v Jeruzalémì pracoval ve správní radì
památníku �oa Jad va�em a v Institutu Lea
Becka. Mnozí jeho bývalí studenti jsou
dnes významnými historiky a vyuèují na
pøedních svìtových universitách.

Vìnoval se moderní historii Evropy,
pøedev�ím pak dìjinám tøetí øí�e a nacis-
tické ideologie a politiky vùèi �idùm.
Systematicky upøednostòoval pojem �ko-
neèné øe�ení �idovské otázky� pøed po-
jmem holokaust (èi jeho hebrejskou vari-
antou �oa), nebot� tvrdil, �e tyto výrazy
dostateènì nevypovídají o jedineènosti
genocidy �idù za druhé svìtové války. Za-
býval se reakcí nìmecké spoleènosti na na-
cistickou proti�idovskou politiku i odezvou
�idovské veøejnosti a �idovského pøedsta-
venstva na vzrùstající útlak. Zkoumal té�
vývoj antisemitismu, ale také vztahy mezi
judaismem a køest�anstvím èi vliv my�le-
nek pra�ského Maharala na J. A. Komen-
ského. Kulkovy mnohaleté mezinárodní
projekty zanechaly ve výzkumu �idovské
historie trvalou stopu.

Jako jeho bývalá studentka (M. R.) si
vybavuji, s jakým zápalem pan profesor
pøedná�el o koneèném øe�ení a jak emoci-
onálnì jej analyzoval, aè striktnì vìdecky.
V soukromých rozhovorech v�ak byl de-
centní, a� plachý. Vidím ho, jak rychle
prochází kampusem Hebrejské univerzity,
drobný elegán, obleèený v létì v bílé roz-
halence, v zimì v saku s peèlivì uváza-
ným hedvábným �átkem kolem krku.

Rodinì, pøátelùm, kolegùm i svým stu-
dentùm bude velmi chybìt.

Lia Kulková-Skálová, 
Michaela Rozov

ZEMØEL OTTO DOV KULKA
(16. 4. 1933 � 29. 1. 2021)

Foto Karel Cudlín.



NA KØÍDLECH �ECHINY
(KI TISA 2M 30,11�34,35)

On nalezne jej v pou�tní zemi, v pustinì
vyjící prázdnotou,
bude krou�it kolem, stavìt a støe�it ho jak
oka zøítelnici.
Jako sup, kdy� probouzí své hnízdo, se nad
mláïaty bude vzná�et,
svá køídla rozprostøe, vezme ho a ponese
na svých perutích. (5M 32,10�11)
Cílem Mo�eho písnì na závìr celé Tóry
nebylo pøipomínat ka�dému pokolení prv-
ní vykoupení pøi východu z egyptského
otroctví jen proto, aby nebyl zapomenut
zaèátek jejich národní existence. Dùsledné
opakování budoucího èasu v této písni
poukazuje na ka�dou budoucnost, v ní�
Bùh nalezne svá mláïata v tìlesné a du-
chovní �pou�ti� a poskytne jim záchranu
na køídlech své pøítomnosti. Kdy� svou
písní, �je� nebude zapomenuta z úst�, uza-
vírá ètyøicetiletý exodus, posouvá exodus
na úroveò opakujícího se zákona pro
v�echny následující generace. Upamato-
vává je na vìèné pouto mezi Bohem a Iz-
raelem, které se obnovuje, kdykoli Bùh
nalezne svùj lid v pou�ti. Poka�dé znovu
platí smlouva, uzavøená na Sinaji: Sami
jste vidìli, �e jsem vás nesl jako na køíd-
lech supa a pøivedl vás k sobì! 

Køídla Bo�í pøítomnosti, �echiny, jsou
místem, v nìm� nalézáme skuteènost, své
místo, které nás nese, obklopuje a staví,
uèí nás samotné létat. Obraz supa, krou�í-
cího kolem hnízda a nabízejícího køídla
mláïatùm, aby je na nich nesl, vnucuje
i úvahu o rozhodující dávce odhodlání
a odvahy, je� pøená�í mláïata z hnízda na
nabízené perutì. A� se mladý jedinec na-
uèí létat a dospìje, s uznáním si vzpomene
na druhého rodièe, který ho z hnízda vy-
strèil, a jiný, �e v dùvìøe k nabídnuté peru-
ti pod sebou se ani nebál, proto�e ho
z hnízda pøenesla síla víry. U skuteèných
ptákù bychom asi mluvili o iracionálním
pudu, ale rozdíl mezi èlovìkem a �ivoèi-
chem lze najít a� na konci jejich schop-
nosti se uèit, zaèátek je shodný. 

I první výlet z hnízda zaèíná ji� v hníz-
dì samém, pokraèuje na nastavených
køídlech rodièe a konèí triumfem samo-
statného letu. Nyní v�ak, budete-li poslu�-
ni mého hlasu a zachovávat mou smlouvu,
budete mi výbìrem ze v�ech národù, nebot�
má je celá zemì! A vy budete moji: králov-
ství knì�í a svatý národ! Ka�dý dùle�itý
pokrok v �ivotì je rozhodováním, zda
opustit hnízdo. Samostatnì létat se tak
uèíme s ka�dou dal�í výzvou, pøed kterou

jsme postaveni, a nebýt víry ve skuteènost
køídel, v na�em nitru i vnì, bychom zahy-
nuli. Teilhard de Chardin o tom ve stejno-
jmenné knize mluví jako o �chuti �ít�. 

V tomto procesu hraje nepochybnì pod-
statnou roli tradice, toti� vìdomí zku�e-
ných, �e to jde. Jako �idé máme výhodu,
�e známe její lidské poèátky, a tak je v na-
�em týdenním oddíle Tóry Ki tisa tím, kdo
ka�dému z Izraele pomáhá vyletìt z hníz-
da, ná� uèitel Mo�e. Ki tisa, vybízí ho
Bùh, má�-li povznést hlavu synù Jisraele
k jejich úkolùm, at�dá ka�dý za svou osobu
smírèí peníz a nedojde k pohromì. Ka�dý
z registrovaných odevzdá polovinu �ekelu,
�ekelu svatynì, �ekelu o hodnotì dvaceti
gera, a polovina toho �ekelu bude pøíspìv-
kem Hospodinu. Pøi odevzdání pøíspìvku
na usmíøení za svou du�i nedá bohatý více
a chudý ménì ne� polovinu �ekelu! Peníze
k usmíøení vezme� od synù Jisraele a dá�
ten obnos na slu�bu stanu setkání, a bude
to synùm Jisraele pøed tváøí Hospodina
pøipomínkou k usmíøení za jejich du�e.

Obnovovaný akt usmiøování za na�e
du�e odpovídá tak aktu vylétnutí z hnízda.
A východiskem k nìmu je odevzdání po-

loviny svatého �ekelu v celkové hodnotì
20 gera. Proè jednoho èlovìka zastupuje
polovièní �ekel a ne celý, vysvìtluje vlast-
nì pra�ský Maharal, kdy� bez pøímé sou-
vislosti mluví o dvou stránkách èlovìka.
Pra�ský Maharal sice v komentáøi k Pirke
avot neuvádìl dvì stránky lidské existen-
ce do souvislosti s polovinou �ekelu v od-
díle Ki tisa, ale byl si toho zajisté vìdom.
Èlovìk je jeden, ponìvad� je odvozen od
Jednoho, a nese tuto jednotu jako podobu
s Ním. Pøesto je jenom èástí a souèástí cel-
ku, rodiny, spoleèenství, druhu atd., a tím
se od Stvoøitele zásadnì li�í, proto�e Bùh
je nejen jeden, ale i Jediný, je �Já� v�ech
stvoøení a místem ka�dého �já.� 

Z dùvodù, proè je zapotøebí odevzdat
�k usmíøení za svou du�i� polovinu �eke-
lu, jsou uvedeny dva. Jedním je rovnost
chudého s bohatým, daná redukcí èlovìka
na vìdomí jeho odvislosti od Já, je� zahr-
nuje v�e. A to je koneckoncù i smyslem
dùvodu, �e kdyby toto pravidlo pøi regist-
raci jedincù nebylo dodr�eno, do�lo by
k pohromì. A k pohromì dochází v�dy,
kdy� nedbáme reality, proto�e ji nevidí-
me, a zbyteènì si o ni rozbíjíme hlavu.
Kdy� si � obraznì øeèeno � domý�livì
myslíme, �e umíme létat a nepotøebujeme
se to uèit. Tím se vracíme k vý�e zmínìné-
mu pojmu �povznesení hlavy� právì pro-
støednictvím výbìru pùl svatého �ekelu ja-
ko�to povinného obnosu, který usmiøuje
za du�i ka�dého jednoho. Pouèné je, �e se
s tímto termínem setkáváme v pøíbìhu
o dvou uvìznìných slu�ebnících faraona,
èí�níkovi a pekaøi, jim� Josef vylo�il je-
jich sny. Tomu i onomu prorokoval, �e mu
faraon �povznese hlavu�, ale u èí�níka to
znamenalo, �e bude omilostnìn, a u peka-
øe, �e bude obì�en.

Provází-li èlovìk vyslovení slùvka �já�
gestem, ukazuje doprostøed prsou, k srdci,
sídlu du�e. Potom by �povznesení hlavy�
jako sídla lidského rozumu mìlo vést
k usmíøení za du�i. Pokud je du�e opravdu
tím �já,� je� èlovìku vdechl Bùh, dokonce
i prostý selský rozum koriguje napùl opráv-
nìný pocit, �e je èlovìk V�ím. Smyslové
poznání mù�e být zavádìjící, ponìvad� ne-
respektuje existenci smysly nezachytitelné-
ho, ale v�dy se cestou evidence �druhého�
mù�e pøesvìdèit, �e takových já, jako jsem
já, je nespoèet. K závìru, �e je ka�dé jedno-
tlivì já zahrnuto v Já, které podmiòuje je-
jich existenci, mù�e v�ak èlovìk s pomocí
svého rozumu dospìt jenom za pøedpokla-
du, �e vìdomí sebe sama pøikládá zásadní
význam a nepochybuje o jsoucnosti lidské
du�e.                                   EFRAIM K. SIDON

4 VÌSTNÍK 3/2021

KOMENTÁØ
K TÓØE

PRO TENTO 
MÌSÍC

Kresba Marcela Sidonová.



DVOJÍ ZÁCHRANA
Co spojuje Purim a Pesach
Ve dnech, které následují po svátku Pu-
rim, odstraòujeme v�echny drobky, které
zbyly z peèiva Hamanovy u�i, a chystá-
me se na Pesach. Existuje vztah mezi zá-
chranou, ji� si pøipomínáme na Purim,
a pesachovým zázraèným vykoupením.

V týdnech po Purimu èteme kromì tý-
denní para�i je�tì dva speciální pøedpe-
sachové texty: Oddíl Para vysvìtluje
proces, jím� se mù�e oèistit ten, kdo pøi-
�el do kontaktu s mrtvým tìlem. Za èasù
Chrámu musel být ka�dý, kdo pøiná�el
pesachové obìtiny, rituálnì èistý. Tuto
èistotu si mù�eme pøipomenout tak, �e
pøi úklidu svých pøíbytkù nezapomene-
me ani na to, abychom se zbavili svého
vnitøního kvasu. Ètení Hachode� vyprá-
ví o tom, jak Hospodin sdìlil Moj�í�ovi
pøíkazy pro lunární mìsíc. 

�abat pøed Pesachem je známý jako
velký �abat, �abat hagadol: Midra� nám
øíká, �e o �abatu, který pøedcházel od-
chodu z Egypta, objasnil Moj�í� pøíkazy
pro Pesach. Právì proto se stalo zvy-
kem, �e rabíni vysvìtlují zákony a zvy-
ky spjaté s tímto svátkem.

Tento rok zaèíná Pesach ihned po �aba-
tu, tak�e v�echny pøípravy budou ji� pøed
poèátkem velkého �abatu ukonèeny. Zna-
mená to, �e rabíni musejí výklad o Pesa-
chu pronést ji� o pøedchozím �abatu.
A prùbìh Pesachu se bude li�it i jinak:

Pùst prvorozených, jen� obvykle spadá
na den pøed Pesachem, se letos uskuteèní
ji� ve ètvrtek, 12. nisanu (25. bøezna). Pr-
vorození mu�i chodívají na sijum, dokon-
èení ètení talmudského traktátu. Oslava
dokonèení umo�ní v�em pøítomným, aby
byli povinností pùstu zpro�tìni.

Letos se posune i úklid chamecu, a to
na ètvrteèní soumrak. Na rùzná místa
schováme deset kouskù chleba, které pøi-
pomínají deset synù Hamanových a puri-
mový pøíbìh. 13. nisanu (kdy obvykle
provádíme závìreèný úklid) napsal Ha-
manùv syn pøíkaz k zabití �idù. Ná-
sledné spálení kouskù chamce pak
symbolizuje, �e spiknutí proti �idùm se
nepovedlo a 14. nisanu bylo zmaøeno.

Purim a Pesach v�ak nespojuje jen pár
chlebových drobkù. Na jaøe je vhodný èas
k tomu, abychom si uvìdomili zázraky,
které se v pøírodì neustále dìjí. O Purimu
se bo�ské zázraky uskuteènily v rámci pøí-
rody; o Pesachu ná� Stvoøitel do zákonù
pøírody zasáhl. V�ímejme si zázrakù, je�
nás obklopují, a buïme za nì vdìèni. 
BRYAN WOOD, kantor Staronové synagogy
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách bøezen 2021 adar/nisan 5781

Na bohoslu�by v synagogách je nutná registrace 
nejpozdìji den pøedem do 12 hodin na e-mailu: rabinat@kehilaprag.cz.

Páteèní veèerní bohoslu�ba se koná pouze ve Vysoké synagoze.
Staronová synagoga

5. 3. pátek zaèátek �abatu 17.32 hodin
6. 3. sobota �ABAT PARA

KI TISA 2M 30,1�34,35 9.00 hodin
mf: 4M 19,1�22; hf: Ez 36,16�38

konec �abatu 18.40 hodin
12. 3. pátek zaèátek �abatu 7.44 hodin
13. 3. sobota �ABAT HACHODE�

VAJAKHEL-PEKUDEJ 2M 35,1�40,38 9.00 hodin
mf: 2M 12,1�20; hf: Ez 45,16�46,18 

konec �abatu 18.52 hodin
14. 3. nedìle Ro� chode� nisan
19. 3. pátek zaèátek �abatu 17.55 hodin
20. 3. sobota VAJIKRA 3M 1,1�5,26 9.00 hodin

hf: Ez Iz 43,21�44,23 konec �abatu 19.03 hodin
25. 3. ètvrtek pùst prvorozených 4.15�18.55 hodin
26. 3. pátek úklid chámecu zaèátek �abatu 18.06 hodin
27. 3. sobota �ABAT HAGADOL

CAV 3M 6,1�8,36; hf: Mal 3,4�3,24
konec pojídání chamecu 9.37 hodin
konec likvidace chamecu 10.52 hodin
maariv 19.00 hodin
pøedveèer Pesach 19.15 hodin

28. 3. nedìle 1. den Pesach 2M 12,21�51 9.00 hodin
mf: 4M 28,16�25; hf: Joz 5,2�6,1; 6,27 maariv 19.00 hodin

29. 3. pondìlí 2. den Pesach 3M 22,26�23,44 9.00 hodin
mf: 4M 28,16�25; hf: 2Kr 23,1�9; 21�28

konec svátku 20.18 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. 3. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 17.32 hodin

12. 3. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 17.44 hodin
19. 3. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 17.55 hodin
26. 3. pátek mincha, maariv, kabalat �abat 18.06 hodin
27. 3. sobota maariv erev Pesach 19.00 hodin
28. 3. nedìle �acharit 1. den Pesach 8.40 hodin

maariv 2. den Pesach 19.00 hodin
29. 3. pondìlí �acharit 2. den Pesach 8.40 hodin

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

On-line modlitba
v�ední dny (nedìle � ètvrtek) � maariv, �almy v 19 hodin:

https://us02web.zoom.us//j/877891782?pwd=QlhOai8vbVBxVkZFRmJ3aThhbk8rQT09
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=bXoyS2htNFMrY2JFa216MWwxY-

kl5dz09, heslo: 840430
Bejt Simcha

Kabalat �abat ka�dý pátek od 17 hodin prostøednictvím on-line platformy Skype.
V pøípadì zájmu o zaøazení na seznam nás kontaktujte na e-mailu kehila@bejtsimcha.cz.

Celý rozvrh bohoslu�eb se je�tì mù�e mìnit v závislosti 
na epidemiologické situaci a aktuálních opatøeních.



JINDØICH VACEK (nar. 1955 v Plzni) vystu-
doval na pra�ské Univerzitì Karlovì roma-
nistiku (obor rumun�tina�francouz�tina).
V letech 1980�1984 a 1985�1993 pùsobil
jako lektor èe�tiny na Univerzitì v Bukure�-
ti, kde vydal nìkolik uèebnic èe�tiny a uèeb-
nici lu�ické srb�tiny. Po návratu do ÈR se
zaèal vìnovat pøekladatelské a redakèní
práci. Pøekládá z øady jazykù: kromì fran-
couz�tiny a rumun�tiny také z ital�tiny, por-
tugal�tiny, sardin�tiny, pol�tiny, lu�ické srb-
�tiny, hebrej�tiny a jidi�. Zmiòme jeho
pøevody knih �átek a jiné povídky od �mue-
la Agnona (2000), Viz LÁSKA (1997) od
Davida Grossmana èi Deník 1935�1944 od
rumunského dramatika Mihaila Sebastiana
(2004). V roce 2007 mu byla udìlena Jung-
mannova cena za nejlep�í pøeklad roku
2006. Získal ji za dvousvazkové dílo Majse-
buch aneb Kniha jidi� legend a pøíbìhù, jak
ji roku 5362/1602 vydal v Basileji Jaakov
bar Avraham. J. Vacek pùsobí v pra�ském
nakladatelství Argo, v nìm� zalo�il edici
Capricorn, soustøedìnou na etnologii.

V bøeznu vycházejí v nakladatelství
Academia jeho vzpomínky pod názvem
V�echny moje toulky; pøi této pøíle�itosti
jsme ho po�ádali o rozhovor.

Jaká byla Plzeò va�eho dìtství?
Plzeò mého dìtství byla �edá a smutná,
trochu poezie do ní vná�ely jen neèetné
neonové reklamy a tu a tam plynové pou-
lièní lampy, které rozsvìcovali a zhasína-
li mìst�tí zøízenci. Rád vzpomínám na
spoleèné zá�itky s kamarády, na plzeòská
divadla a kina a pozdìji samozøejmì na
náv�tìvy synagogy.

Kdo ve vás pìstoval zájem o jazyky
a literaturu � nebo jste si k nim na�el
cestu sám?
Mùj dìdeèek, vídeòský rodák, ovládal
kromì èe�tiny a nìmèiny také maïar�ti-
nu, �panìl�tinu a slovin�tinu. Jinak se
v na�í rodinì o jazyky nikdo nijak zvlá�t�
nezajímal. Já jsem jako dítì chodil do ex-
perimentální �koly s roz�íøeným jazyko-
vým vyuèováním, jak se tomu tehdy øí-
kalo. Prakticky to znamenalo, �e od tøetí
tøídy jsme mìli povinnou ru�tinu a od
páté angliètinu. V patnácti letech jsem se
sám nauèil mluvit hebrejsky a o rok èi
dva pozdìji jsem pochytil lu�ickou srb-
�tinu. Na gymnáziu pøibyla francouz�tina
a latina, na fakultì rumun�tina. V�dycky
jsem se pova�oval spí� za lingvistu, o li-
teraturu jsem dlouho zájem nemìl. Jako
mladý bych nebyl vìøil, �e ze mì jednou
bude pøekladatel.

Vystudoval jste v letech nejtvrd�í nor-
malizace, 1974�1979� 
Atmosféra na fakultì byla tí�ivá, v�e pro-
bíhalo ve stínu stranické a svazácké orga-
nizace. Tón výuky francouzské literatury
udával Jan O. Fischer se svým marxis-
mem a v rámci romanistiky chybìla so-
lidní výuka lingvistiky. Po dokonèení
studia romanistiky jsem je�tì pøed odjez-
dem do Rumunska vystudoval nìkolik
semestrù psychologie, o kterou jsem se
tehdy zajímal. Tam byl zcela jiný pøí-
stup � na vyuèujících byla patrná ne-
chut�k oficiálnímu marxismu, navíc jsem
mìl z psychologie u� nìco naèteno, tak�e
jsem s nimi mohl vést skuteèný dialog.

Dvanáct let jste �il a pracoval v Buku-
re�ti jako lektor èeského jazyka. Jaká
to byla zku�enost?
Zku�enost to byla neocenitelná, ale také
kru�ná. Pøipomeòme, �e v té dobì byl
v Rumunsku nedostatek základních po-
travin, v zimì se byty ani pracovi�tì ne-
vytápìly, tak�e kojenci umírali na pod-
chlazení, cizinci byli ostrakizováni a lidé
se báli tajné policie Securitate. Na uni-
verzitì na jedné stranì vládl tuhý re�im,
ale na druhé stranì chaos. Konkrétnì na
slavistice byl nadbytek vyuèujících, ale
jejich práce nebyla nijak koordinována.
Pokusil jsem se koordinace dosáhnout
tím, �e jsem napsal ètyøi uèebnice èe�ti-
ny, ale rumun�tí kolegové je nepou�ívali.

A jak nav�tìvovaný byl vá� kurz lu�ic-
ké srb�tiny? Existuje nìjaká snaha �
jako v pøípadì jidi� � tento jazyk ucho-
vávat, èi dokonce o�ivovat?
Kurz lu�ické srb�tiny byl nav�tìvován jen
málo a bì�nì mluvit lu�ickosrbsky se nau-
èila jediná studentka, co� v�ak byl na Bu-
kure�t�skou univerzitu úspìch (absolventi
slavistiky vìt�inou neovládali aktivnì ja-
zyk, který studovali). Pokud jde o lu�ic-
kou srb�tinu, její situace je odli�ná od situ-
ace jazyka jidi�. Jidi� je známìj�í a mo�ná
i presti�nìj�í. Lu�iètí Srbové se dìlí na
vìt�inové protestanty a men�inové katolí-
ky (asi 10 procent venkovského obyvatel-
stva oficiálnì dvojjazyèného území). Pro-
testanti mluví nìmecky a velmi èasto se
pova�ují za Nìmce. V nìkterých jejich
konèinách existují snahy o revitalizaci na
úrovni �kolek a �kol, ale nejsem si jist, na-
kolik jsou tyto snahy úspì�né. V katolické
Lu�ici existuje pevné jádro, které lu�ic-
kosrbsky bì�nì mluví a odolává germani-
zaci. Lu�ickosrbská kultura se tì�í oficiál-
ní podpoøe spolkových zemí Sasko
a Braniborsko.

Rumunsko byl jediný stát ze v�ech so-
vìtských satelitù, který po �estidenní
válce nepøeru�il diplomatické vztahy
s Izraelem a z Rumunska se �idé smìli
do Izraele vystìhovat, za co� Izrael
platil. Do jaké míry byl tento �ob-
chod� veøejný a jak pomohl rumun-
skému hospodáøství? Kolik rumun-
ských �idù do Izraele od konce války
do pádu komunismu ode�lo?
Nevím, nakolik se o tomto �obchodu�
vìdìlo oficiálnì, ale kdo chtìl, ten o nìm
vìdìl. Tomu nasvìdèuje ponìkud cynic-
ký vtip na téma �proè pìstujeme vèely,
a ne �idy, kdy� za ty se platí více�. Mys-
lím, �e mo�nost aliji napomohla tomu, �e
se Rumunsko dlouho tì�ilo dolo�ce nej-
vy��ích výhod. Pokud jde o imigraci
z Rumunska do Izraele, odhadoval bych
poèet olim kolem tøí set tisíc.

Kteøí spisovatelé vze�li z vlny rumun-
ské aliji do Izraele? A pí�í tito autoøi
rumunsky, nebo hebrejsky? Pøekládal
jste z nich nìkoho?
Asi nejznámìj�ím izraelským spisovate-
lem pocházejícím z Rumunska byl buko-
vinský rodák Aharon Appelfeld, který
v roce 2005 v internetové anketì 200 nej-
vìt�ích Izraelcù obsadil 157. místo. Ten
v�ak psal hebrejsky a vzhledem ke smut-
né rodinné historii nemìl dùvod vzpomí-
nat na Rumunsko v dobrém. Rumunsky
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VÌTU ZA VÌTOU
Rozhovor s pøekladatelem a redaktorem Jindøichem Vackem

Foto Jiøí Sankot.



psal Eugen Luca, jeho� autobiografický
román Pogrom jsem pøelo�il pro nakla-
datelství Argo.

Kdy� jste �il v Bukure�ti, dostal jste se
do kontaktu s �idovskou kulturou?
Byli lidé, kteøí chodili na bohoslu�by,
pod dohledem Securitate? 
�idovskou kulturu jsem v Bukure�ti ak-
tivnì vyhledával. Kupoval jsem si jidi�
knihy, chodil jsem do jidi� divadla a nì-
jakou dobu jsem odebíral i �idovský èa-
sopis Revista cultului mozaic, do kterého
jsem po pádu komunismu sám pøispìl
èlánkem o �idovských motivech v díle
Ladislava Fukse. Ten doplnil vlastním
èlánkem o ekumenismu tehdej�í rumun-
ský vrchní rabín David Moses Rosen. 

Do synagogy se chodit dalo, dokonce se
tam objevovali lidé, které jsme si spojova-
li s marxismem (mj. jazykovìdec Alexan-
dru Graur). To byl velký rozdíl v porovná-
ní s rumunským pravoslavím. V jeho
pøípadì bylo vykonávání kultu ne�ádoucí.
Protinábo�enské ta�ení zacházelo tak da-
leko, �e tøeba pøi pøekládání zahranièních
filmù se nesmìly pøekládat obraty typu
�díky Bohu�, �chraò Bùh�. 

Byli �idov�tí autoøi na èerné listinì
(jako v Èeskoslovensku)? 
�idov�tí autoøi v Rumunsku bì�nì vy-
cházeli. Stinnou stránkou jidi� literatury
vycházející v Rumunsku byl fakt, �e byla
prosáklá oficiální ideologií. Kdy� jsem
bìhem své první náv�tìvy Plznì vìnoval
panu Alexandru Glückovi nìkolik knih
v jidi�, mìl velkou radost, ale kdy� se do
nich zaèetl, znechucenì je odlo�il. Lze
v�ak øíci, �e pøítomnost �idovské kultury
a �idù vùbec pro mì byla v tehdy tak ne-
hostinném Rumunsku velkou oporou. 

Rád bych vzpomnìl doktora Aristida
Pappa, který pocházel ze �smí�ené� rodiny
� jeho otec byl Sefard a matka A�kenázka.
Doktor Pappo rovnì� publikoval v èasopi-
su Revista cultului mozaic, ale radìji pod
pseudonymem, rumunské podpoøe �idov-
ské kultury pøíli� nevìøil. A nesmím zapo-
menout na pana Samuela Steina, vynikají-
cího znalce hebrej�tiny i jidi�, jeho� pøínos
�idovské kultuøe v Rumunsku byl nezpo-
chybnitelný. Pùsobil jako redaktor v èaso-
pisu Revista cultului mozaic, ale také dou-
èoval herce ze �idovského divadla T. E.
S. (v jidi� Jidi�e meluche teater), kteøí ne-
ovládali jidi� vùbec nebo jen nedostateènì.
Douèoval i Maiu Morgensternovou, je�
v Gibsonovì Umuèení Krista ztìlesnila po-
stavu Kristovy matky.

Na co z této doby nejradìji vzpomíná-
te � a co ve vás naopak zanechalo ne-
gativní pocity?
Byl jsem moc rád, �e jsem mìl mo�nost
si zauèit a napsat nìkolik vysoko�kol-
ských uèebnic. V tehdej�ím Èeskoslo-
vensku bych jako neèlen komunistické
strany takovou �anci nedostal. Ale nejra-
dìji vzpomínám na pøátelství z té doby.
Pro Rumuny tenkrát platil zákaz styku
s cizinci, a tím víc bylo tøeba vá�it si
tìch, kdo se s námi vzdor zákazu pøáteli-
li. Ze èlenù katedry slavistiky mì zvala
domù kolegynì Alexandra Toaderová,
známá pøekladatelka z èe�tiny, a to a� do
doby, kdy jí to zakázal její syn, proto�e
se obával, �e bude mít potí�e v práci. Do-
brým pøítelem byl profesor hry na kytaru
Ion Mihãiescu, mým velmi blízkým pøí-
telem byl Vlad Djamo, jen� pozdìji pro-
slul jako prozaik a dramatik pod jménem
Vlad Zografi. Ostatní moji místní pøátelé
a známí byli �idé. 

Velmi tìsné pøátelství vzniklo mezi
mnou a mými polskými kolegy na fakul-
tì, konkrétnì s W³odkem Gruszczyñs-
kým (a jeho �enou Ewou) a Magdalenou
Seka³ovou (a jejím mu�em Borysem).
Mùj otec nemìl z koncentraèního tábora
s Poláky dobré zku�enosti, ale já jsem se
na polské pøátele mohl v�dy ve v�em
spolehnout. A co ve mnì zanechalo nega-
tivní pocity? Asi ta ostrakizace cizincù. 

Roku 2007 jste dostal Jungmannovu
cenu za pøeklad Majsebuchu, knihy ji-
di� legend a pøíbìhù z roku 1602, kte-
rou jste si sám zredigoval, vydal a di-
stribuoval. Øekl byste o tom pár slov?
Pøedev�ím jsem si musel poøídit pùvodní
text v jidi�. Tahle kniha legend, o které se
tolik psalo, se na stránkách pojednání
o dìjinách literatury jidi� sama stala le-
gendou a dal�í legendou se potom stalo
mé pátrání po jidi� textu. Vypùjèil jsem si
toti� argentinské vydání Majsebuchu a ke
svému velkému rozèarování jsem zjistil,
�e tato edice obsahuje jen výbor pøíbìhù,
navíc pøevedených do moderního jidi�.
Zaèal jsem tedy horeènì pátrat po pùvod-
ním textu. Nakonec mi polská pracovni-
ce v paøí�ské Medemovì knihovnì pora-
dila, �e Majsebuch pøed nìkolika týdny
vy�el v bilingvním jidi�-francouzském
vydání ve �výcarsku. Tak jsem se tedy
dostal k pùvodnímu textu. 

Knihu jsem vydal ve dvou dílech, první
v roce 2005 a druhý v roce 2006. Vìt�inu
výtiskù distribuoval Kosmas, ale nìkterá
knihkupectví v centru Prahy jsem zásobil

sám, za sní�enou cenu jsem je nabídl nì-
kolika �idovským obcím a dvìma kated-
rám na dvou univerzitách. Majsebuchu se
dostalo pomìrnì �iroké publicity, a to ne-
jen v ti�tìných médiích. Informovala
o nìm i Èeská televize a v Èeském rozhla-
su se z nìho èetlo na pokraèování. První
díl knihy byl velmi rychle rozebrán, dru-
hého se prodalo ménì výtiskù.

Byli v plzeòské �idovské obci lidé, kte-
øí se k nám po válce dostali z Podkar-
patské Rusi a mluvili jidi�? Co pro vás
tento jazyk znamená?
Plzeòskou �idovskou obec jsem znal od
roku 1970. V té dobì z lidí, s nimi� jsem
se setkával, pocházeli z Podkarpatské
Rusi man�elé Gottesmanovi. Ti také
ovládali jidi�, ale mezi sebou mluvili ma-
ïarsky. Jidi� dále umìl pøedseda obce
Jiøí Held, pùvodem ze Stanislavova (dnes
Ivano-Frankivsk na Ukrajinì), a Alexan-
dr Glück, který do Plznì pøi�el z východ-
ního Slovenska. Mo�ná jidi� ovládali
i dal�í èlenové obce, s nimi� jsem nepøi-
cházel do styku. Plzeòská obec tenkrát
mìla asi sto èlenù, ale do synagogy cho-
dilo jen málo lidí, v pøedveèer �abatu se
témìø nikdy nese�el minjan. Jazyk jidi�
je pro mì dùle�itý, ale bohu�el ho ne-
ovládám tak dobøe, jak bych chtìl.

Jak má vypadat dobrý pøeklad � øídíte
se heslem starých latináøù: �Tak vìrnì,
jak jen mo�né � tak volnì, jak nutno�?
Jste pøítelem poznámek pod èarou?
S tím heslem se rád ztoto�ním, ale v pra-
xi je to svízelnìj�í. Vzhledem k vysoké-
mu poètu u nás vydávaných pøekladù
není mo�né v�echny pokrýt skuteènì do-
brými pøekladateli. Èasto jde o pøeklady
spí� volné, a kdy� jsem nastoupil do na-
kladatelství Argo, v prvních letech jsem
znaèné mno�ství pøekladù pøedìlával
vìtu za vìtou. Poznámky pod èarou ne-
mám rád, pøednost dávám vysvìtlivkám
na konci knihy. Pokud to text pøíli� neza-
tí�í, pøidám vysvìtlení reálií pøímo do
textu pøekladu.

V nakladatelství Academia právì vy-
chází va�e kniha V�echny moje toulky.
Jak velkou roli v ní hraje literatura?
Jako pøekladatel jsem se o spisovatelích
a literatuøe samozøejmì zmiòoval. Ne�
v�ak zodpovím va�i otázku, musím pøe-
deslat, �e pùvodní rukopis mé knihy mìl
600 normostran, ale na pokyn nakladatel-
ství jsem byl nucen jej zkrátit na pouhých
400 normostran.    (pokraèování na str. 12)
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Konec ledna 1934. Bílý jednolù�kový
pokoj v bratislavské nemocnici, ve kte-

rém na kovovém lù�ku polehává Alfréd
Justitz, ètyøiapadesátiletý èeský malíø
a kynolog, voják v zákopech Velké vál-
ky. Ve �pitále tráví u� skoro jedenáctý
mìsíc. K tyfovému onemocnìní se pøi-
dal hnisavý zánìt pohrudnice. Stav ne-
zlep�il ani léèebný pobyt v Tatranské
Poliance. 

Malíø je zesláblý a vyhublý, jeho buj-
ná k�tice proøídla a ze�edivìla. Pruho-
vané py�amo na nìm vlaje, ale Justitz
nepøestává doufat v návrat k malíøské-
mu stojanu. Pøednosta bratislavské kli-
niky prof. Stanislav Kostlivý, vídeòský
Èech s koøeny v Doma�licích, je vyhlá-
�ený chirurg a za svým pacientem èasto
dochází. Dokonce se s churavým malí-

øem, který souhlasil, nechá v pokoji
s ostatními kolegy-lékaøi vyfotografo-
vat. Justitz je zarostlý plnovousem
a pùsobí bezbrannì, nikoli v�ak ode-
vzdanì. Pøítel Emil Filla chystá v Praze
Justitzovu výstavu, a tak mu, sedì na
lù�ku a opøen o pol�táø, Justitz je�tì sta-
èí zaèátkem února rozepsat dopis:
�Tì�ím se na práci a nemohu se doèkat
dne, a� opìt budu malovat. Bude to je�-
tì chvilku trvat � tot�víte. Ta díra do tìla
je sice ji� skoro zahojená, ale nyní bude
tøeba, aby to v�echno se nejen uklidni-
lo, nýbr� té� zesílilo.� Dopis u� nedopí-
�e, 9. února 1934 umírá. Poslední roz-
louèení s malíøem se koná o pár dní
pozdìji v Brnì a pohøben je na Vysoèi-
nì, ve svém rodi�ti, na �idovském høbi-
tovì v Nové Cerekvi.

BYL MÌSTYS MALÝ
Justitzùv hrob, vysoká stéla, �edomod-
rý mramorový sloup podpírající vyso-
èinské nebe, patøí od té chvíle k pout-
ním místùm èeského umìní. Ostatnì
Nová Cerekev má v sobì zvlá�tní magii
� dva �idovské høbitovy a vysoká syna-
goga v maurském stylu, zrcadlící se
v sousedním rybníku, vytváøejí zajíma-
vý celek, málokde vidìný. Mimocho-
dem, z tohoto místa pochází babièka
(z matèiny strany) Gustava Mahlera.
V tomto mìstysi, jeho� atmosféru mo-
hou evokovat ver�e jiného rodáka z to-
hoto kraje, básníka Antonína Sovy
(�Byl mìstys malý� / Jen vrabcù sbor
tu ru�í pøíval ticha, / a r�ání konì u hos-
tinských jeslí; / jak z podsklepí cink
sklenic okny zvoní�), se Alfred Justitz
narodil v létì 1879. Jako syn vesnic-
kého lékaøe mìl mo�nost dùvìrnì po-
znat rodný kraj a jeho obyvatele.
A také sem pozdìji pravidelnì zají�-
dìl a v okolním plenéru hojnì malo-
val. Zvlá�t�po roce 1905, kdy mu umí-
rá otec a velké rodinné hospodáøství
è. p. 44 (i s honitbou) pøebírá Alfrédùv
bratr Arno�t (1875�1938), který opou�tí
slibnou kariéru architekta. 

Alfréd bratra v�emo�nì podporuje
a pomáhá mu i s vyøizováním úøední
korespondence. V domovských konèi-
nách i na cestách (studijnì v Nìmecku,
ve Francii), vevázán v neviditelná vlák-

na svých �idovských pøedkù, si uvìdo-
muje hlubokou pøítomnost v pøíbìhu
svého rodu. V jednom dopise pøíteli Ju-
renkovi do Loun pí�e: �Celý komplex,
který jmenujeme �ivot, má být obsa�en
v ka�dém obraze, ve�keré touhy, rados-
ti i stíny, ba snad i vývoj èlovìka z dob
dìtství, ba dokonce v�e, co se kdysi

dìlo v rodièích a prarodièích, mluví
s sebou.� 

JIHLAVSKÁ INICIACE
Vedle Cerekve a jejího okolí probudilo
v Justitzovi malíøe je�tì druhé vysoèin-
ské místo, a to mìsto Jihlava. Po ukon-

èení národní �koly v rodi�ti zaèal na-
v�tìvovat vy��í reálku v Jihlavì (1891�
1899), kde o pár let pozdìji bude trpìt
básník Bohuslav Reynek. Pro Justitze
reálka znamenala solidní základy kres-
lení. Jihlava mu v�ak dala také iniciaèní
zá�itek, o kterém bude pozdìji vyprá-
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SKICÁK ALFRÉDA JUSTITZE
�V�e, co se kdysi dìlo v prarodièích, at� mluví�
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vìt: ��a pak jsem vidìl jednou v jedné
tiché ulièce malovat malíøe Havelku.

Zelináø, u kterého jsem si kupoval láèe-
né okurky a ovoce, pøevzal úkol mne
pøedstavit. Byl jsem stra�nì rozru�en
a od toho dne jsem vìdìl, �e budu malí-
øem.� 

Justitz, patrnì pod vlivem bratro-
vým, odchází po maturitì v roce 1900
do Prahy studovat architekturu (na nì-
meckou techniku k prof. Kotìrovi),

kterou v�ak po dvou mìsících opou�tí,
aby zaèal studovat malbu na AVU

(nejdøíve u M. Pirnera, poté u Thiele-
ho). Aby posléze pokraèoval ve studiu

na akademii v Karlsru-
he. Jen�e do toho pøi-
chází, jak ji� bylo zmí-
nìno, smrt otce, který
syna výraznì finanènì
podporoval, a Alfrédùv
návrat domù do Cerek-
ve. 

SKICÁK:
MEZI PØESNOSTÍ
A �IVELNOSTÍ
A právì z tohoto rané-
ho období se dochoval

Justitzùv náèrtník v �edé vazbì. Je
ulo�en v archivu Mìstského muzea
A. Sovy v Pacovì a v �edesátých le-
tech jej muzeu darovala malíøova �va-
grová Rù�ena Justitzová-Kozlíková

z Nové Cerekve.
Skicák je zcela po-

kreslen, vèetnì pøedsá-
dek; nìkolik kreseb je
hnìdì èi modøe dokolo-
rovaných, jinde jemnì
dokreslených pastel-
kami. �kála motivù
a technik je �iroká. Od
jednoduchých karika-
turních kresbièek a vý-
sti�ných náèrtkù profi-
lù (chopinovské hlavy,
Je�í�, vousatí mudrci)

a� po precizní i rychle nahozené stu-
die anatomie konèetin a atleticky vy-
pjatých tìl v rozlièných pohybech èi
prokreslené studie mrakù, výseèí kra-

jin, ulic, architektonic-
kých detailù staveb
a skulptur. Na kresbách
se objevují motivy my-
tických rytíøù a rytíøek,
so�né postavy antic-
kých �en, pochopitelnì
psi (dokonce jednoho
nechal malíø oèurávat
antickou skulpturu),
lebky, zøejmì variace
na Mínotaura, Samson,
Salome s tácem a hla-
vou Jana Køtitele, opi-
ce-golem, ramenaté po-
stavy vysoèinských ven-
kovanù se zemìdìl-

ským náøadím. Pozoruhodné je antiki-
zující oplakávání ukøi�ovaného, který

jednu ruku soucitnì natahuje, èi podi-
vuhodný tanec smrti, která rajtuje
mezi podivnými figurami (lékaø? pre-
lát? marnivá �ena?). Ke skicáku je
pøilo�eno nìkolik volných lístkù s dal-
�ími náèrtky a perokresbami (variace
záti�í, mistrná malá kresba Rem-
brandtova autoportrétu a zase chlupa-
tý pes). 

Náèrtník je skoro a� intimním vhle-
dem do Justitzova umìní je�tì daleko
pøedtím, ne� se stal malíøem, èerpají-
cím z podnìtù Cézanna, Deraina èi Pi-
cassa, od kterých se posléze pokou�el
odstoupit. Justitzùv náèrtník není de-
níkem, zaznamenávajícím ka�dodenní
podnìty, ale malou dílnou, pracovním
stolem, na kterém si zkou�í a hledá. Je
z nìj patrné, �e byl ve �kole veden
k precizní kresbì. Kresebnou techniku
perfektnì ovládal a jistì jej provoko-
vala chladná pøesnost antických mo-
delù, kterou se pokou�el napodobovat

hrotem tu�ky. Skicák pøedznamenává
Justitzùv budoucí zápas mezi intelek-
tuální ukáznìností a �ivelností malby,
mezi potøebou pøesnosti a vá�nivým
temperamentem. Slovy Václava Zyk-
munda: �Snahy po architektonice ob-
razu a souèasnì jakýsi stud pøed mo�-
nostmi spontánního projevu, který
nespornì mìl a který v sobì neustále
krotil... (...) Byla to tvrdá �kola, která
z Justitze udìlala zruèného kreslíøe
s vyvinutým smyslem pro èistotu
a preciznost linie, jednoduchost a èi-
rost pøednesu.� 

Souèástí skicáku je také autorùv au-
toportrét, patrnì vùbec první, který
známe. Ze støídajícího se rytmu �rafur
a stínù vystupuje køehký obrys útlé,
podlouhlé mladické tváøe, jen mírnì
sklonìné. Bujný vír vlasù a pod nimi
dvì hluboce polo�ené oèi. Zasekávají
se do nás. Vidoucí, který malbou pro-
mluvil za svùj rod. 

MILO� DOLE�AL

Se spolu�áky z AVU. Zleva: J. Matìjka, J. Obrovský, A. Justitz, V. Skála.
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Emeritní profesor Yaleovy univerzity,
pra�ský rodák Peter Demetz (nar. 1922),
je významným germanistou, odborníkem
na srovnávací literaturu a pøekladatelem
èeské literatury do nìmèiny. Po emigraci
roku 1948 �il v Mnichovì, pracoval
v Rádiu Svobodná Evropa, poté odjel do
USA, kde pùsobil na Yaleovì univerzitì.
Jeho otec Hans Demetz
byl dramaturgem pra�-
ského a brnìnského nì-
meckého divadla. V èes-
kém pøekladu mu vy�lo
sedm knih: Èeské slun-
ce, moravský mìsíc
(1997), René. Pra�ská
léta Reinera Marii Rilka
(1998), 1909: Aeroplány
nad Bresciou (2003),
Praha èerná a zlatá
(2004), Dìji�tì: Èechy
(2008), Praha ohro�ená
1939�1945 (2010) a Dìti
v Brnì (2015). Na sklon-
ku loòského roku k nim
pøibyla osmá: Diktátoøi v kinì. Lenin,
Mussolini, Hitler, Goebbels, Stalin, na-
psaná nìmecky a vydaná jen o rok døíve
v nakladatelství Zsolnay (Hanser).

Je pozoruhodné, jak málo ztrácí s pøi-
bývajícím vìkem Demetzovo my�lení
i psaní na kvalitì, nìkdy by se chtìlo øíci,
�e snad i naopak, kdyby ta kvalita, do-
provázená obèas mírnou ironií a smys-
lem pro humor i paradox, tu nebyla prak-
ticky od zaèátku. A tak skuteènost, �e
autor knihu dokonèil bezmála stoletý
(pøesnìji øeèeno v 96) je sice hodná po-
v�imnutí i úcty, ale souèasnì není z kva-
lity textu rozpoznatelná. Nebýt toho, �e
v první kapitole Demetz vzpomíná, jak
se na zaèátku tøicátých let 20. století
v Brnì stal filmovým fandou a jak ho vá-
�eò pro film, stejnì jako vìt�inu jeho vrs-
tevníkù, provázela celým �ivotem, mo�-
ná bychom si ani neuvìdomili, �e ty
biografy, filmy, které se v nich promítaly,
a lidi, kteøí na nì s nad�ením chodili, po-
pisuje nìkdo, kdo u toho tehdy pøed de-
vadesáti roky osobnì byl. 

Patøí k velkým Demetzovým pøednos-
tem, �e si na základì pøímé úèasti na
tom, co dnes u� skoro výluènì spadá do
kompetence historikù, které od událostí
první poloviny minulého století dìlí dvì
a mnohdy i tøi generace, neosobuje pa-

tent na pravdu a prakticky nikdy nemento-
ruje. To, co z vlastní zku�enosti ví, doká�e
propojit s vìdeckou akribií a pøístupem
v celek, který je �ivý, ètivý a faktografic-
ky pøesný.

To v�echno platí i o Diktátorech v kinì,
které teï máme mo�nost èíst èesky. Po-
zoruhodná u� je sama vìrnost tématu.

Málokterý autor by si
v souvislosti s Leni-
nem, Hitlerem nebo
Stalinem odpustil histo-
rické exkurzy a rozsá-
hlá morální odsouzení.
Z kontextu je pochopi-
telnì zøejmé, o jaká
monstra a vrahy se jed-
ná � kniha v�ak sleduje
pøedev�ím jejich vztah
k filmu, k fenoménu,
který tak výraznì po-
znamenal 20. století
a v pøedtelevizní dobì
ovlivòoval nejen masy,
ale i ty, kdo se s nimi

prostøednictvím �pohyblivých obrázkù�
sna�ili manipulovat. Ne� se Evropa
a svìt po roce 1933 ustálily do dvou tá-
borù, byly hranice mezi totalitou a demo-
kracií, diktaturou a zvolenou vládou po
urèitou dobu neostré, místy nezøetelné
a obì mo�nosti øízení veøejných vìcí
v øadì zemí je�tì otevøené. Demetz nám
ukazuje, jakou roli v tomto málo pøehled-
ném prostøedí sehrál film a jeho protago-
nisté. Jak byli re�iséøi, filmové hvìzdy,
producenti i scenáristé vystaveni rùzným
politickým tlakùm a jak jim dokázali
(nebo nedokázali) v rùzné míøe opono-
vat. A také, jak a� do vstupu USA do dru-
hé svìtové války se v�ude promítaly
americké filmy, které milovali jak øadoví
diváci, tak v pøítmí svých soukromých
promítacích sálù i diktátoøi a jejich nej-
bli��í pomocníci. Sem patøily tøeba filmy,
ve kterých vystupovali Laurel a Hardy,
ve tøicátých letech nesmírnì populární.

Samostatnou kapitolou je Stalin. Ten
po druhé svìtové válce je�tì rozvinul
svùj manipulativní talent a øídil, ostatnì
jako skoro v�echno v SSSR, i ruský film.
Není vylouèeno, �e snadnost, se kterou
se na jeho pokyny mìnila na filmovém
plátnì historie a pravda ve svùj opak,
v nìm mohla utvrzovat pocit vlastní v�e-
mohoucnosti i vùèi realitì jako takové.

Ten byl ale v rùzné míøe vlastní i v�em
dal�ím protagonistùm Demetzovy zají-
mavé i pouèné knihy, ze které pøiná�íme
nìkolik krat�ích ukázek.

jd
* * *

GOEBBELS
Dr. Joseph Goebbels, katolík z Porýní, od
dìtství s ortopedickou vadou nohy, se
chtìl stát básníkem a spisovatelem, ale
o jeho básnì, autobiografické romány
a dramata nikdo nejevil zájem. Své kom-
plexy a tìlesné posti�ení si kompenzoval
politickou kariérou, která ho jako ne-
ochvìjnì oddaného Hitlerova komplice
vynesla na post nejmocnìj�ího funkcioná-
øe ovládajícího média tøetí øí�e. V èervenci
1944 ho Hitler jmenoval generálním
zmocnìncem pro vedení totální války.
Kdy� Hitler s Evou Braunovou v berlín-
ském bunkru spáchali sebevra�du, stal se
Goebbels na jeden den øí�ským kanclé-
øem, ne� si se svou man�elkou rovnì�
sáhli na �ivot. Na onen svìt s sebou vzali
i svých �est dìtí, které otrávili. 

Dne 4. bøezna 1933 tento nový øí�ský
ministr, sebevìdomý �estatøicetiletý mu�,
hrdý na své jmenování, slo�il slib do
Hindenburgových rukou. Ani chvíli ne-
otálel a úøad pøes noc pøebudoval podle
koncepce, kterou pøedtím dlouhé mìsíce
plánoval. Vytvoøil sedm odborù, kromì
odboru právního a správního (I) a pro-
pagandy (II) je�tì odbor pro rozhlas
(III), tisk (IV), film (V), hudbu, divadlo
a umìní (VI) a odbor obrany (proti dez-
informacím doma i v zahranièí) (VII).
Goebbelse pak stálo velké úsilí najít
vhodného a výkonného vedoucího od-
boru filmu. Tøi týdny po slo�ení slibu,
28. bøezna 1933, svolal do hotelu Kaiser-
hof, který slou�il jako Hitlerùv hlavní
stan, konferenci filmových tvùrcù vèetnì
øeditelù UFA. Vystupoval tam coby dob-
øe informovaný a tolerantní milovník fil-
mu dùvìrnì obeznámený s významnými
evropskými a americkými filmy a pro-
hlásil, �e filmové umìní má �zùstat svo-
bodné�, av�ak �vázané urèitými norma-
mi� � jakými, zùstalo otevøenou otázkou.
Aby dosvìdèil svùj hluboký zájem
o film, uvedl ètyøi filmy, kterých si bez
ohledu na jejich politickou tendenci
a personální otázky zvlá�tì vá�il jako
umìleckých dìl � Køi�ník Potìmkin Ser-
geje Ejzen�tejna, Annu Kareninovou re-
�iséra Irvinga Thalberga s Gretou Garbo,
Nibelungy Fritze Langa a film Luise
Trenkera Rebel. Mezi hosty bylo mnoho

OD LENINA PO STALINA
Kniha Petera Demetze Diktátoøi v kinì

Peter Demetz v roce 2012. Foto archiv.
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èlenù strany v uniformách, hvìzdy jako
Emil Jannings, Hans Albers, Willy
Fritsch, ale i Grete Mosheimová a Lucie
Mannheimová (obì �idovského pùvodu).

Dal�í den se v hotelu Kaiserhof konaly
soukromé rozhovory pøedstavenstva spo-
leènosti UFA, které se radilo, zda dále
zamìstnávat �idovské tvùrce a zamìst-
nance � ve stejnou dobu, kdy Goebbels
uveøejnil svoji nechvalnì známou výzvu
k bojkotu �idov-
ských obchodù
a SA pomáhaly boj-
kot prosazovat nási-
lím. Shodli se na 27
lidech, které pro-
pustí. �lo o vedoucí
produkce, re�iséry,
scenáristy, skladate-
le, techniky, a do-
konce i zamìstnan-
ce v kanceláøích a sekretáøky. Mezi
prominenty byli zákazem posti�eni pro-
ducent Erich Pommer (Metropolis) a re-
�isér Erik Charell (Kongres tanèí), je-
jich� smlouvy byly zru�eny. Znamenití
scenáristé jako Robert Liebmann a Hans
Müller dostali výpovìï, v pøípadì nìkte-
rých kanceláøských sil se pøistoupilo na
�pomalou redukci� personálu. Conrad
Veidt, který se prý v Kaiserhofu taky uká-
zal, podepsal dotazník demonstrativnì
jako ��id� a se svou maïarsko-�idovskou
snoubenkou Ilonou Pregerovou zamíøil do
Londýna. Re�iséra filmu Nibelungové
Fritze Langa si Goebbels pozval k osobní-
mu pohovoru, zdùraznil sympatie, které
k nìmu Hitler chová, a nabídl mu jednu
z nejdùle�itìj�ích vedoucích pozic v nì-
meckém filmovém prùmyslu � to Lango-
vi staèilo k tomu, aby je�tì tého� odpo-
ledne odjel rychlíkem z Berlína do Paøí�e. 

STALIN
V prvních bøeznových dnech roku 1937
(bìhem teroru ve znamení rozsáhlé vlny
procesù proti starým bol�evikùm) se roz-
hoduje o osudu filmu Sergeje Ejzen�tejna
Bì�in luh. �umjackij posílá èásti druhé
verze do Kremlu. (Stalin pochybuje o bí-
lých holubech vzlétajících z plamenù.)
Ústøední výbor vydává rezoluci, ve které
se po�aduje okam�ité zastavení filmo-
vých prací na Bì�inì luhu jako na �poli-
ticky zavádìjící a antiumìlecké produk-
ci�. �umjackij se sna�í svalit ve�kerou
vinu za nezdar na Ejzen�tejna. Od 19. do
21. bøezna se koná moskevské zasedání,
které film zavrhne (Ejzen�tejn pøijímá
rozsudek s pokorou), a 28. kvìtna vyjde

dokonce kniha s pøíspìvky �umjackého,
Ejzen�tejna a prominentních kritikù, kte-
rá znovu definuje høíchy filmu a v ní� se
Ejzen�tejn opìt bez odporu vyzná ze
svých subjektivních nepravostí. �umjac-
kij je v roli �alobce a obviòuje Ejzen�tej-
na, �e tøídního nepøítele ztvárnil jako
boha Pana na symbolistickém obraze,
mladého pionýra jako mlèícího andìla
a �e podcenil v�udypøítomnou moc strany.

Ejzen�tejn vystupuje
v sebeob�alobì proti
svému individualis-
mu a cti�ádosti ex-
perimentovat, která
vedla k politickému
selhání.

V dubnu psal
Ejzen�tejn dal�í do-
pisy �danovovi
a Stalinovi, �um-

jackij je smìøuje adresátùm a pøipojuje
po�adavek, aby ústøední výbor pronesl
v této zále�itosti poslední slovo a jed-
nou prov�dy zakázal Ejzen�tejnovi po-
kraèovat v práci. �umjackého horlivost
jasnì ukázala, �e �patnì odhadl své po-
stavení a vliv, nebot�jeho nepatøiènì ulti-
mativní po�adavek vùèi ústøednímu vý-
boru mìl za následek, �e jeho èlenové
nakonec v Ejzen�tejnovì pøípadì hlaso-
vali � vìt�ina, vèetnì �danova, Moloto-
va, Voro�ilova a samotného Stalina, pro
Ejzen�tejna, jediný Kaganoviè proti
nìmu. A tak se usnesli, �e dají Ejzen-
�tejnovi je�tì jednu
�anci. Ejzen�tejn si
poznamenal do
svého deníku, �e
��ije jako ve skle-
nìné rakvi�. Ji� 18.
kvìtna v�ak poslal
zprávu Jelenì So-
kolovské, øeditelce
Mosfilmu, aby mu
zaslala návrh na nový film. �umjackij
smìl je�tì rok úøadovat jako �éf sovìt-
ské kinematografie. Dne 8. ledna 1938
byl svého úøadu zbaven a poslán do pro-
vincie, 28. èervna byl zatèen, ob�alován
ze sabotá�e a �pioná�e a 29. èervence
1938 popraven.

(...)
Stalin vidìl Maximovo mládí bìhem

jednoho mìsíce pìtkrát. Své kritické ar-
gumenty proti Pudovkinovu Admirálu
Nachimovovi (1946) formuloval ostøeji,
Pudovkin musel vyrobit novou verzi
podle seznamu Stalinových pøání, a tepr-
ve pak mohl film po roce projít nejvy��í

kontrolou. Po svém prvním pøezkoumání
obvinil Stalin slavného Pudovkina (jeho
Matka v Gorkého verzi, heroická dìlnice
v roce 1905, ho proslavila po celém svì-
tì) z �neznalosti historie�. Ve svém filmu
o obránci Sevastopolu prý ukazuje �dvì
nebo tøi papírové lodi, zbytek je balet
a v�emo�né vycpávky, aby se publikum
pobavilo�. Rusové �pøece zajali celou
skupinu tureckých generálù�, ale film to
neukazuje. �Proè?� Mo�ná proto, ��e je
mnohem snaz�í pøedvést balet�. Pudov-
kin byl ochoten se pouèit. Natoèil po�a-
dované bitevní scény, zkrátil balet a byl
i se svými spolupracovníky promptnì
odmìnìn Stalinovou cenou.

(...)
Ke sklonùm moderních diktátorù pat-

øilo, �e se sami pøedjímali jako figury
reálných dìjin nebo se analogicky spat-
øovali v charakterových vlastnostech ji-
ných postav. Mussolini byl naklonìn
podpoøe filmù, které pøedstavovaly nì-
jakého antického vládce nebo Mediceje
jako anticipaci jeho politiky, a dokonce
i egoista Hitler se nebránil pokusùm
úøedních interpretù nacházet podobnosti
mezi svým osudem a �ivotem pruských
korunních princù. Sakrální ztoto�nìní
historické postavy a figury vládce a spa-
sitele byla spí�e sovìtská zvlá�tnost,
v ní� rozporuplnou kombinaci tvoøí zdì-
dìná zbo�nost a tradièní analfabetismus,
jen� usiluje o obrazy místo o slova. Le-
nin, ve shodì se svou chotí, odmítal ja-

kékoli ztvárnìní
svého �ivota (staèi-
ly týdeníky, které
toèil Tisse), av�ak
po jeho smrti nebo
od vzniku filmu
Dzigy Vertova Tøi
písnì o Leninovi
(1934) a dal�ích u�
se lavina nedala za-

stavit. Stalin, dbající na kult své osob-
nosti, inicioval a sám také podporoval
anticipaci, analogii a ztoto�nìní. Novìj-
�í dìjiny sovìtského a ruského filmu
(1999) od Christine Engelsové zazna-
menávají osmnáct filmù o Leninovi
a tøicet o Stalinovi.

Peter Demetz: Diktátoøi v kinì. Vydalo
Centrum pro studium demokracie a kul-
tury a Ústav pro studium totalitních re�i-
mù v roce 2020. Z nìmèiny pøelo�ili Zde-
nìk Mareèek a Pavel Váòa, 234 stran,
pevná vazba, dokumentární fotografie
v textu. Doporuèená cena 349 Kè.

J. V. Stalin pøi práci. Foto archiv.

Sergej Michajloviè Ejzen�tejn. Foto archiv.
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Pra�ské nakladatelství Torst vydalo nedáv-
no druhou èást korespondence èeského
básníka, esejisty, pøekladatele a diplomata
Josefa Palivce (1886�1975), man�ela He-
leny Èapkové (sestry bratøí Èapkù). Pali-
vec pùsobil na ministerstvu zahranièí, po
únoru 1948 upadl v nemilost a ve vykon-
struovaném procesu byl odsouzen na dva-
cet let do vìzení; odsedìl si polovinu
(1949�1959). Torst ji� vydal celkem pìt
svazkù Palivcova díla: Básnì, eseje, pøe-
klady; Prózy, listy z vìzení, pozdravy pøá-
tel; Listáø 1 a nyní Listáø 2.

Zatímco první Listáø zahrnoval dopisy
s nejbli��ími, Listáø 2 obsahuje dopisy
s témìø dvìma stovkami literátù z období
let 1924�1974. Nìkteré jsou ryze pracov-
ní a vìnují se pøekladatelským a redaktor-
ským zále�itostem (mj. s R. Weinerem, E.
Hostovským èi P. Eisnerem), jiné jsou
hodnì osobní. Nejdùvìrnìji si J. Palivec
psal s básníky Jaroslavem Seifertem
a Vladimírem Holanem, pøátelský vztah
prozrazuje i korespondence s Franti�kem
Halasem. Po vìznìní se Palivec sna�il do-
hnat ztracený èas i tím, �e se zajímal
o mlad�í generaci básníkù a pøekladatelù:
spøátelil se s I. Wernischem, M. Topinkou
a také s na�ím zesnulým kolegou Tomá-
�em Pìkným. Ten Palivcovi pí�e o tom,
jak probíhal �normalizaèní proces� v na-
kladatelství Mladá fronta, v nìm� pùsobil
jako redaktor poezie a z nìho� musel roku
1970 odejít a zaèít se �ivit manuálnì.

VLEPENÝ V KNIZE
K Palivcovým pøátelùm patøil i spisovatel
Karel Poláèek (1892�1945) a právì u nìj
nechal jednu z pìti kopií posledního dílu
cyklu o �okresním mìstì�, který ji� za
okupace nemohl vyjít. Ètyøi kopie zøejmì
nadobro zmizely a z Palivcovy se zacho-
valo torzo (asi 60 stran), je� je tématem
èásti korespondence s petrohradským bo-
hemistou (a pøekladatelem Poláèka do
ru�tiny) Olegem Malevièem. Man�elé
Palivcovi Poláèkovi a jeho druhé man�el-
ce Doøe Vaòákové za protektorátu pomá-
hali; bydleli blízko, a tak k nim Poláèek
chodíval po setmìní z Ruské ulice è. p. 10
do jejich domu na tehdy vzácnou zrnko-
vou kávu. 

Editorka korespondence Stanislava Fed-
rová dlouho pátrala i po dopisech od
K. Poláèka. Na poslední chvíli, kdy� byla
ji� hotova sazba knihy, se jí skuteènì poda-

øilo nalézt v Palivcovì knihovnì v protekto-
rátním vydání románu Hostinec U kamen-
ného stolu z 1941 (krytého jménem Vlasti-
mila Rady) vlepený poslední spisovatelùv
dopis Palivcovým. Byl napsán koncem
èervna nebo zaèátkem èervence 1943 pøed
deportací do Terezína. Dosud neznámé a ni-
kdy nepublikované rozlouèení bylo v Listá-
øi 2 zaøazeno do Dodatkù a zní takto:

Milá paní Heleno Palivcová a pøíteli
Josefe!

Za nìjaký èas (pøibli�nì za ètrnáct dní)
budou nás deportovat kamsi, proslýchá
se, �e do Polska. Louèím se tedy s Vámi,
doufám, �e to není nav�dycky a mo�ná �e
ani na dlouho. To ale nechám na Pánubo-
hu, ten at�u� to zaøídí, jak za dobré uzná,
já se mu do toho nechci plést.

Pøi této pøíle�itosti musím Vás obtì�o-
vat prosbou. Jede asi za tøi ètyøi dny mat-
ka mé �eny. Je to staøena chudobná jako
kostelní my�, která vùbec nemá nic na
sebe. Tak bych prosil moc milostivou paní,
kdyby mìla po sobì nìjaký teplý kousek,
který mù�e postrádat, aby nám to po osmé
hodinì poslala, nebo kdyby to ne�lo, �e
bychom si pro to poslali sami. Nerad obtì-
�uju, ale to víte, ta vìc pøi�la dost najed-
nou a teï je v�ude poplach a shánìní. Pro
sebe a pro �enu bych potøeboval poøádný
plá�t�do de�tì, my si je nemù�eme koupit,
proto�e nemáme body. Tak jestli nìco ta-
kového star�ího máte, tak buïte u� od té
lásky. My se musíme starat také o jiné, kte-
øí jsou na tom je�tì hùø ne� my.

Tak to by bylo v�ecko, a proto�e se pro
krátkost èasu a jiné pøeká�ky [nemohu]
rozlouèit s ka�dým, vyøiïte, prosíme
Vás, pozdravy v�em známým, zejména
básníkùm. Mìjte se krásnì a vzpomeòte
si obèas na

Poláèka + staøenu 
Kdy� nìco bude, tak, prosím Vás, po�-

lete to po osmé hodinì nebo si pro to
po�leme spolehlivou osobu.

Poláèkovu prosbu Palivcovi nemohli
vyplnit, nebot� kdy� jim ji psal, byli na
venkovì. Jak pí�e Palivec ve vzpomínce
na K. P. v Listáøi 1: �Kdy� r. 1943 Karel
Poláèek odjí�dìl do Terezína, byli jsme
právì venku. Po návratu do Prahy na�li
jsme od nìho na rozlouèenou ve schránce
pùvodní vydání Hlaváèkovy kní�tièky Poz-
dì k ránu.�                                             (am)

VÌTU ZA VÌTOU
Rozhovor s Jindøichem Vackem

(dokonèení ze str. 7)
Tím, �e byl rukopis zkrácen o plnou tøeti-
nu, byl ètenáø ochuzen o øadu zajímavých
informací a postøehù. Pøi krácení textu
jsem se sna�il ponechat nedotèené pasá�e
vìnované dìtství, Lu�ickým Srbùm a �i-
dovstvu (musel jsem ale vypustit nìkteré
informace o �idech v Moldavské republi-
ce). Nejvíce se redukovaly stránky vìno-
vané Izraeli, Albánii a Moldavské repub-
lice, to jsou jen pouhá torza pùvodního
textu. V posledních dvou kapitolách pí�i
o autorech, o kterých jsem se u� zmiòo-
val, a také o zajímavém, dnes u� zesnu-
lém moldavském spisovateli Vasilem Va-
silachem. Zejména v poslední kapitole si
struènì v�ímám knih, které jsem pøelo�il.

Vybíráte si k pøekladùm nároèné, slo-
�ité autory. Který z nich se vám nejví-
ce dostal pod kù�i? 
Napadají mì ètyøi autoøi, z nich� tøi
v dobì, kdy jsem je pøekládal, u� nebyli
mezi námi. Jsou to Natan �acham, Mihail
Sebastian, Marek H³asko a samozøejmì
�muel Josef Agnon. Román Natana �a-
chama Rosendorfovo kvarteto mi nìkdy
v roce 1990 je�tì do Rumunska poslal
Viktor Fischl a o deset let pozdìji jsem jej
pøelo�il pro nakladatelství Paseka. To
jsem je�tì mohl spolupracovat se skvì-
lým, pøedèasnì zesnulým doktorem Mila-
nem Macháèkem. S Natanem �achamem
jsem se seznámil v Izraeli. Byl to mimo-
øádnì schopný èlovìk, který mìl nezane-
dbatelný podíl na boji o izraelskou samo-
statnost a který své zemi prokázal
mimoøádné slu�by mj. jako diplomat (pøi-
pomeòme zøízení postu izraelského kul-
turního ata�é v New Yorku). 

Mihail Sebastian byl rumunský �id,
o kterém jsem ve svých pamìtech napsal,
�e patøil k lidem, kterým po smrti stavíme
pomníky a po nich� pojmenováváme uli-
ce, ale kteøí nám za svého �ivota jdou na
nervy svou zásadovostí a charakterem.
Kdy� jsem pøelo�il jeho Deník 1935�
1944, byl jsem pøesvìdèen, �e se k nìmu
budu èasto vracet, ale stalo se tak jen jed-
nou, to kdy� jsem plzeòské �idovské obci
pøislíbil øadu literárních veèerù vìnova-
ných mým pøekladùm (tyto akce byly
z dùvodu pandemie odlo�eny). 

H³asko mì fascinuje svým nepokry-
tým cynismem a Agnon je pojem sám
o sobì.                          ALICE MARXOVÁ

�DOUFÁM, �E TO NENÍ NAV�DY�
Neznámý dopis Karla Poláèka man�elùm Palivcovým
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Obèas se obecné mínìní jaksi mimocho-
dem shoduje na tom, �e o nìkterých umìl-
cích a jejich díle bylo u� øeèeno a napsáno
v�echno, co se dalo zjistit a co za zazna-

menání stálo. Vìt�inou je to doprovázeno
skuteèností, �e to, co tito malíøi, spisovate-
lé èi skladatelé vytvoøili, se pomalu vytrá-
cí z obecného povìdomí a stává se více
sem tam citovaným pojmem ne� �ivou
souèástí kultury. Nìkteøí z nich pak jsou

uchránìni zapomenutí pro okolnosti, které
jejich tvorbu provázely, zatímco vlastní
hodnotì jejich tvorby vìnuje pozornost u�

jen málokdo. Mù�eme se ptát, nakolik je
to spravedlivé, ale nic to nemìní na sku-
teènosti, �e je to osud velké vìt�iny tìch,
kteøí se po cestì umìní vydají.

DETAILY A CELEK
Do téhle skupiny pro mì spadal donedáv-
na i malíø Moøic Nágl, narozený roku 1889
v Kostelní Myslové nedaleko Telèe. Jeho
jméno nebylo zapomenuto, ale bez nìjaké
hlub�í analýzy jsem pøedpokládal, �e to je
pøedev�ím jeho �idovský osud, jen� ho
z malé vesnice na Èeskomoravské vrcho-
vinì dovedl do Terezína a pak na smrt do
Osvìtimi, co mu zajistilo místo v pamìti
lidí, a �e jeho obrazy v tomto ohledu se-
hrály ne sice nepodstatnou, ale pøesto a�
druhotnou roli. Dvì stì padesát akvarelù,
které namaloval v letech 1942�1944 v Te-
rezínì a objevené tam v roce 1950, patøí
rozhodnì k dùle�itým autentickým svì-
dectvím o osudu èeských �idù. Ale opìt se
mù�eme ptát, v jakém pomìru
se na jejich proslulosti a zájmu
o nì podílí hodnota dokumen-
tární a hodnota výtvarná. Ji-
nak øeèeno: Jaký byl Moøic
Nágl malíø? Dobrý? Prùmìr-
ný? Jedineèný? 

Takové úvahy mohou na-
padnout ètenáøe kní�ky Malíø
neumírá, která vy�la nedávno
(v druhém vydání) v naklada-
telství Dobrý dùvod. Její autor
Oldøich Klobas v ní shromá�-
dil s velkou peèlivostí v�ech-
no, co se mu o �ivotì malíøe
Moøice Nágla podaøilo vyhle-
dat, zjistit a ovìøit. Není to práce kunsthis-
torická ani v pravém slova smyslu biogra-
fická, skuteènosti jsou obèas mírnì
beletrizovány a pomìrnì známé historické
souvislosti nìkdy vysvìtlovány do vel-
kých detailù. Ale vlastnì to nevadí; autor,
který si v padesátých letech odsedìl na Mí-
rovì a v uranových dolech deset let, ví
o hodnotì ka�dodenního normálního �ivo-
ta i o jeho opaku v lágrech ledacos, co mu
dává právo psát svùj text tak, jak ho psát
chce: lehce pateticky, upøímnì a s mírnì
naivní úctou k umìní. A zejména s velkým
porozumìním pro skuteènost, �e �ivot,
i ten nejdramatiètìj�í, se skládá z detailù,
které jsou vìt�inou banální. Pokud se de-
taily ve zpìtném pohledu spojí v celek,
bývá to znamením smyslu toho kterého �i-

vota, zùstanou-li mno�stvím jednotlivostí,
je to v tomto ohledu hor�í. V pøimìøené
míøe to platí i o knihách, zejména pak
o tìch, které se nám sna�í zprostøedkovat
nìjaký konkrétní �ivot èili osud. 

POCIT DOMOVA
V kní�ce Malíø neumírá se téhle sine qua
non podmínce ka�dého dobrého literární-
ho textu autorovi dostát podaøilo. A tak u�
opravdu není dùle�ité, �e... Vlastnì ani
�ádné ��e� není. Sjednocujícím princi-
pem, který o�ivuje vyprávìní o malíøovì
�ivotì a ètenáøi malíøe samotného je po-
zornost, která je vìnována tomu, co bylo
(a zùstalo) Moøici Náglovi domovem. Po-
stupnì zaèneme rozumìt tomu, �e ten,
kdo ho svým �ivotem doká�e vytváøet
a poctivým úsilím stále obnovovat, o nìj
pak nemù�e pøijít v Terezínì, a dokonce
ani v Osvìtimi. Tam pøi�el Moøic Nágl
o svùj �ivot. Svùj domov nám tady ale za-
nechal, v malbách, akvarelech a kresbách
z Telèe, Jihlavy a z okolní Vysoèiny. Do-
konce i do terezínských akvarelù, namalo-
vaných v pøedpokoji smrti a zla, zbavený

v�eho a pøedem odsouzený, dokázal nìco
z tohoto pocitu domova pøenést. 

Jaký byl Moøic Nágl malíø? Pøede-
v�ím opravdový, malíø, který si na svém
osudu ti�e a nenápadnì vyvzdoroval
svùj domov, který mu nedokázali vzít
ani ti, kteøí ho s celou rodinou muèili
a zavra�dili. A je�tì ho odkázal odkázat
i nám.                                                     jd

Oldøich Klobas: Malíø neumírá. Vydalo
ve spolupráci s Oblastní galerií Vysoèi-
ny v Jihlavì nakladatelství Dobrý dù-
vod, z. s., v Nové Øí�i v roce 2020, for-
mát 10 x 15, 156 stran, mìkká vazba.
Reprodukované obrazy zapùjèily Pa-
mátník Terezín a �idovská obec Brno.
Doporuèená cena 260 Kè.

MALÍØ Z KOSTELNÍ MYSLOVÉ
Franti�ek Moøic Nágl a jeho domov

Moøic Nágl: Zimní krajina, akvarel, nedatováno.

Terezín, akvarel, 1944 (výøez). 

Kostelní Myslová, akvarel, nedatováno..
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Na podzim leto�ního roku uplyne 75 let
od okam�iku, kdy Èeskoslovenské aeroli-
nie zahájily leteckou dopravu mezi Èes-
koslovenskem a Izraelem (v té dobì ofici-
álnì Britský mandát Palestina). První
letecký kontakt Prahy s Palestinou je v�ak
star�ího data a vede do èasù, kdy vzdu�né
koridory nad Levantou nále�ely pod svr-
chovanou nadvládu osmanské øí�e.

Pøed vypuknutím první svìtové války
byla vypsána presti�ní mezinárodní aviatic-
ká soutì� Paøí��Káhira, které se zúèastnil
francouzský pilot Jules
Védrines. Odstartova   l
20. listopadu 1913
z východofracouzského
mìsta Nancy a po 37
dnech pøistál se svým
jednomotorovým dol-
noplo�níkem Blériot XI
na støedomoøském po-
bøe�í starobylé Jaffy.
Tímto historicky prvním
pøistáním na území Pa-
lestiny zaèal psát nejen
dìjiny tamního civilního
letectví, ale otevøel také
úvodní kapitolu historie
letecké dopravy mezi
Prahou a Svatou zemí.
Védrinesùv prùkopnický let do Káhiry,
který vedl pøes Vídeò, Sofii, Konstantino-
pol, Bejrút a Jaffu, mìl toti� mezipøistání
v Praze.

POÈÁTKY LETECKÉ DOPRAVY
V PALESTINÌ
První �pou�tní� vojenská leti�tì postavi-
la roku 1917 turecká armáda u ji�ního
pobøe�í Galilejského jezera v Samakhu,
v Ramle a té� v Gaze. O vzniku civilní
letecké dopravy v pravém slova smyslu
mù�eme hovoøit a� po první svìtové
válce. V dobì britské mandátní správy
(1920�1948) spravovalo tamní leteckou
dopravu Spojené království prostøednic-
tvím vládního úøadu civilního letectví,
který provádìl dozor nad meteorologic-
kou slu�bou, pozemním odbavením le-
tadel i øízením letového provozu.

Palestina se díky své výhodné zemìpis-
né poloze stávala od pøelomu dvacátých
a tøicátých let minulého století význam-
nou køi�ovatkou dálkových tras mezi Ev-
ropou a Orientem. Od poèátkù civilní le-
tecké dopravy ovládly vzdu�ný prostor

nad biblickou krajinou pøedev�ím letecké
spoleènosti koloniálních velmocí. Proslulá
anglická firma Imperial Airways, která od
roku 1924 provozovala spojení s nejod-
lehlej�ími výspami britského impéria,
vedla od roku 1927 své vzdu�né linky pøes
palestinské území do Indie. Stejnì tak ni-
zozemské královské aerolinie KLM napo-
jily palestinská leti�tì na dálkové spoje do
Jakarty. Jejich letadla i létající èluny (am-
fibie èi hydroaviony) pøistávaly nejen na
tøpytivé hladinì Galilejského jezera u bøe-

hù mìsta Tiberias v Dol-
ní Galileji, ale také ve
stojatých vodách Mrtvé-
ho moøe, v Gaze a Lyd-
dì.

Ve tøicátých letech
zøídily britské úøady
v Palestinì tøi meziná-
rodní leti�tì. V roce
1934 vybudovaly le-
tecký pøístav v Haifì,
který byl pùvodnì ur-
èen pro obchodní po-
tøeby naftaøské spoleè-
nosti Iraq Petroleum
Company. Ve stejném
roce zahájily výstavbu
hlavního palestinského

leti�tì v Lyddì a o ètyøi roky pozdìji do-
konèily malý aerodrom Sde Dov, le�ící
severnì od Tel Avivu pøi ústí øíèky Jar-
kon do Støedozemního moøe. 

Lydda (po vzniku Státu Izrael byla pøe-
jmenována na Lod) se mìla stát nejdùle�i-
tìj�ím leti�tìm: mìla výhodnou polohu
a existoval tu �eleznièní uzel, který propo-
joval Palestinu s Egyptem, Libanonem
i Sýrií. Nové leti�tì zaèalo pøijímat první
dopravní letadla ji� v roce 1935. Provoz
do Lyddy zahájila egyptská spoleènost
Misrair na lince vedoucí z Káhiry. První
pravidelnou linku z Evropy spustily pol-
ské aerolinie LOT v dubnu 1937.

PRVNÍ DOMÁCÍ AEROLINIE
Pokusy o zøízení domácí letecké spoleè-
nosti nará�ely na mnohá úskalí. Mnohale-
té pøání �idovských podnikatelù o vytvo-
øení vlastních domácích aerolinií se
vyplnilo a� v polovinì tøicátých let. V roce
1934 zaregistroval proslulý sionista, in�e-
nýr Pinchas Rutenberg, první domácí le-
teckou spoleènost Palestine Airways, kte-
rá zahájila pravidelný provoz a� v roce

1937. Firma sice úzce spolupracovala
s Imperial Airways, av�ak její èinnost se
kvùli naøízení britských úøadù omezovala
pouze na vnitrostátní spojení mezi Haifou
a Lyddou. Od roku 1938 létala z Tel Avivu
do Haify a Bejrútu, èím� otevøela první
mezinárodní linku domácích aerolinií. Pa-
lestine Airways byly po egyptské spoleè-
nosti Misrair druhou nejstar�í leteckou
spoleèností v oblasti Blízkého východu.
Její pùsobení v�ak nemìlo dlouhého trvá-
ní, nebot�v roce 1940 pøevzaly ve�kerý její
letadlový park britské letecké síly Royal
Air Force a firma zanikla.

Kromì Palestine Airways provozova-
la vnitrostátní dopravu také spoleènost
Aviron (v hebrej�tinì �letadlo�), která
byla zalo�ena v èervenci 1936 pod spo-
leèným patronátem �idovské agentury,
�idovského odborového svazu Histadrut
a Hagany. Aviron pùsobil primárnì jako
letecká �kola. Kromì výuky pilotá�e za-
ji�t�oval také �iroké spektrum aktivit od
technického servisu, nákupu a prodeje
letadel a� po provoz pravidelné vnitro-
státní dopravy mezi Tel Avivem, Haifou
a posvátným mìstem Tiberias.

POPRVÉ Z PRAHY DO LYDDY
V dobì zalo�ení Palestine Airways a Avi-
ronu byly v Èeskoslovensku plnì etablo-
vány dvì domácí spoleènosti, které provo-
zovaly pravidelnou mezinárodní leteckou
dopravu � Èeskoslovenské státní aerolinie
(ÈSA) a Èeskoslovenská letecká spoleè-
nost (ÈLS). Letadla s oznaèením �OK�
v�ak v dobì první republiky nepøekonala
hranice evropského vzdu�ného prostoru,
a tak v meziváleèném období neexistovalo
pøímé letecké spojení mezi Èeskosloven-
skem a Britským mandátem Palestinou.

Po vypuknutí druhé svìtové války byl
pravidelný letecký provoz témìø nad ce-
lou Evropou postupnì pøeru�en. Byly
zru�eny také dálkové transkontinentální
linky spojující Evropu s Orientem, Afri-
kou, Austrálií i obìma Amerikami. Pa-
lestinské letecké spoleènosti stejnì jako
ÈSA a ÈLS byly zru�eny.

ÈSA obnovily pravidelný mezinárodní
provoz v roce 1946. Èeskoslovenská vlá-
da nakoupila pro spoleènost z pøebytkù
americké armády transportní letadla Da-
kota DC-3, která byla postupnì adapto-
vána pro dopravní úèely. Dakoty se sta-
ly páteøními stroji, s nimi� byl postupnì
obnoven provoz nejen na hlavních evrop-
ských tratích, ale také na linkách do blíz-
kovýchodních destinací Káhiry, Bejrútu,
Ankary a Lyddy. 

Z Amsterdamu pøes Lyddu do Jakarty�

VZDU�NÝ MOST
Historie leteckého spojení mezi Prahou a Izraelem



Na podzim roku 1946 schválil palestin-
ský letecký úøad v Jeruzalémì zvlá�tní lety
mezi Prahou a Lyddou. ÈSA tak mohly ve
dnech 23.�24. listopadu 1946 uskuteènit
první zku�ební let na trase Praha�Istan-
bul�Lydda a zpìt. Na linku byla nasazena
Dakota DC-3 s imatrikulací OK-WDI, kte-
rá pøekonala 3500 kilometrù dlouhou trat�

prùmìrnou rychlostí 260 km/h. Let smìøo-
val z Prahy do Lyddy pøes mìsta Bøeclav
a Komárno, dále maïarským vzdu�ným
prostorem na Budape�t�a Segedín, pøes ru-
munská mìsta Bukure�t�a Mangalia. Po
mezipøistání v Istanbulu, kde byly doplnì-
ny pohonné hmoty, pokraèovala dakota
pøes turecké území do Lyddy. Na inaugu-
raèním letu cestovalo devìt pasa�érù, které
na leti�ti slavnostnì pøivítal èeskosloven-
ský generální konzul v Jeruzalémì Ing. Jan
Novák s chotí. Na zpáteèní trase do Prahy
letìlo vyprodané letadlo s 20 cestujícími.

PRAVIDELNÝ PROVOZ ÈSA
DO IZRAELE
ÈSA provozovaly letecké spojení s man-
dátním územím Palestinou a pozdìji se
Státem Izrael v letech 1946�1949. V roce
1946 byly z Prahy vypravovány pouze mi-
moøádné charterové lety, od roku 1947
pravidelné linky. A� do listopadu 1947
uskuteèòovaly Èeskoslovenské aerolinie
ve�keré spoje do Palestiny na základì
zvlá�tního povolení od palestinského le-
teckého úøadu. Soubì�nì s tím probíhala
diplomatická jednání mezi Èernínským
palácem a britským Foreign Office o letec-
ké smlouvì mezi Èeskoslovenskem a Vel-
kou Británií. Dohoda o leteckých doprav-
ních slu�bách byla podepsána v Praze 10.
listopadu 1947. Na základì této dohody
mohly ÈSA provozovat pravidelné letecké
spojení s Lyddou (Lodem). Aby roz�íøily

své obchodní aktivity v Palestinì, povìøily
Èeskoslovenské aerolinie prodejem svých
leteckých dokladù (letenek a nákladních
listù) generálního prodejního agenta, kte-
rým se stala místní cestovní kanceláø Tra-
vex. ÈSA vyu�ívaly slu�eb této kanceláøe
do roku 1948, následnì si zøídily v Izraeli
vlastní zastoupení. Kanceláøe sídlily

v Jeruzalémì (v Ben
Jehudovì ulici 2) a vTel
Avivu (na Rothschil-
dovì bulváru 19). Kro-
mì toho si pronajaly
také kanceláø na leti�ti
v Lyddì, která slou�ila
pøedev�ím pro odbave-
ní cestujících pøi odle-
tu a pøíletu.

Èeskoslovenské ae-
rolinie vedly od poèát-
ku zimního letového
øádu v roce 1947 trasu
do Lyddy pøes Øím,
Brindisi a Athény.
O rok pozdìji byl úsek
prodlou�en a� do ky-

perské Nikósie. Letový øád se v letech
1948�1949 nìkolikrát mìnil s ohledem na
aktuální vývoj váleèných událostí zpùsobe-
ných eskalací první arabsko-�idovské války.
Èeskoslovenská letadla pøistávala nejprve
v Lyddì, po zhor�ení bezpeènostní situace
pøesunuly ÈSAprovoz do Haify a Tel Avivu.

DVA DNY LETU
Doba letu z Prahy do
Izraele trvala 14 hodin
a 45 minut èistého leto-
vého èasu a byla rozlo-
�ena do dvou dní. Lin-
ka startovala z Prahy
v 8.00 ráno, ve 12.10
pøistávala v Øímì, aby
se po hodinové pøe-
stávce vydala smìrem
pøes Jónské moøe do
Athén, kam dorazila
v 17.25. V Øecku ces-
tující poveèeøeli, pøe-
nocovali v hotelu
a druhého dne ráno odlétali 7.30 z Athén do
Lyddy, kde pøistávali ve 14.10 místního
èasu.

Zájemce, který chtìl vyu�ít letecké spo-
jení z Prahy do Lyddy, musel poèítat v pøí-
padì jednosmìrné letenky s èástkou 12
tisíc Kès, zpáteèní spoj se prodával za
21 600 Kès. V té dobì se jednalo o závrat-
nì vysokou sumu, uvìdomíme-li si, �e
prùmìrný mìsíèní výdìlek pracovníka

v dìlnické profesi se pochyboval kolem
725 Kès, in�enýøi technických oborù pobí-
rali pøibli�nì 1200 Kès. Pøesto se v roce
1948 uskuteènilo 126 letù na lince Praha�
Øím�Lod (nebo Haifa), na nich� bylo pøe-
praveno 15 385 kg po�ty, 28 940 kg zbo�í
a 1514 cestujících, kteøí si s sebou vzali
45 833 kg zavazadel. Bohu�el provoz na
této trati poznamenala také letecká ka-
tastrofa. Dne 21. prosince 1948 havaroval
stoj ÈSA pøi letu do Lodu poblí� øeckého
mìsta Pylos. Na palubì zahynula celá po-
sádka a v�ichni cestující, mezi nimi� byl
i známý rabín Hanu� Rezek, který cestoval
do Izraele na pøípravu makabiády. 

ÈSAA PROVOZ V DOBÌ PRVNÍ
ARABSKO-IZRAELSKÉ VÁLKY
Po skonèení druhé svìtové války patøilo
Èeskoslovensko mezi nejvýznamnìj�í pod-
porovatele vytvoøení samostatného Státu Iz-
rael. Èeskoslovenská vláda uznala nezávis-
lost Izraele 19. kvìtna 1948. Je v�eobecnì
známo, �e Èeskoslovensko po vypuknutí
války o nezávislost podporovalo Izrael
v boji s jeho arabskými sousedy nejen do-
dávkami zbraní, munice a vojenské techni-
ky, ale i výcvikem leteckého personálu.

Váleèné události výraznì komplikovaly
provoz Èeskoslovenským aeroliniím v ob-
lasti celého Blízkého východu. Bezpro-
støední spoleèná reakce arabských státù na
pravidelné spoje mezi Prahou a Lodem
pøi�la záhy. Irák vypovìdìl prozatímní pøi-

stávací práva pro èeskoslovenská letadla
v Bagdádu. Libanon, Egypt a Turecko in-
formovaly èeskoslovenské ministerstvo
zahranièních vìcí, �e jestli�e ÈSAnepøeru-
�í provoz do Izraele, zru�í pøistávací povo-
lení v Bejrútu, Káhiøe a Istanbulu. ÈSA
v�ak udr�ovaly letecké spojení i v dobì zu-
øících bojù, za co� jim veøejnì podìkoval
první izraelský ministr dopravy David Re-
mez.                          (pokraèování na str. 16)
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Létající èlun Imperial Airways pøed cestou do Indie, Galilejské jezero, 1931.

Pou�tní leti�tì v Samakhu, 1931. Foto na této stranì: Library of Congress.



Ako viem, na slovenskom a/alebo èeskom
kni�nom trhu vy�lo 19 kníh Daniela Silvu,
ktorých hlavným hrdinom je Gabriel Alon.
V�eobecne sú zaraïované medzi �¾ahkú�
literatúru, napriek tomu si v�ak zaslú�ia
na�u pozornost�. Protagonista týchto romá-
nov je izraelský obèan, ale e�te dôle�itej�ia
je �pridaná hodnota� Silvových diel. Aj
vïaka nej som si tieto knihy zaèal kupo-
vat�. Príèin je, jak uká�em, viac. 

SAMOSTATNÉ PRÍBEHY
1. Ka�dý nový román predstavuje samo-
statný príbeh, tak�e pod¾a nálady si
mô�ete vybrat�ktorýko¾vek a bez obáv
ho mô�u èítat�aj ten, ktorý iné Silvove di-
ela nepozná. Pomáha k tomu aj fakt, �e
autor prezieravo umiestòuje do textu od-
kazy na star�ie udalosti a súvislosti;

2. K èitate¾skej atraktívnosti prispieva
aj geografická rôznorodost�. Dejiskom je
èasto Taliansko, ale hrdina pôsobil tie�
(v abecednom poradí) v Anglicku, Ar-
gentíne, Dánsku, Francúzsku, Kanade,
Nemecku, Rakúsku, Rusku, �vajèiarsku,
USA, Vatikáne, aj na území niektorých
arabských �tátov a samozrejme v Izraeli;

3. Dynamický je nielen dej, ale aj vývoj
jednotlivých postáv. Predov�etkým (no ni-
elen) hlavný hrdina má dramatickú osob-
nú aj rodinnú históriu, ktorá umo�òuje
lep�ie spoznat�a pochopit�motívy jeho ko-
nania. Narodil sa v Izraeli, kam jeho rodi-
èia pri�li po holokauste z Berlína. Matka
bola (rovnako ako jej otec) známa maliar-
ka. Dva roky �pobytu� v Birkenau, vráta-
ne pochodu smrti, zanechali fyzické aj
psychické následky. Traumy sa pokú�ala
lieèit� obrazmi s tematikou holokaustu.
Márne, preto�e hrôzy minulosti mala vry-
té do svojho tela: �Místo na levém pøed-
loktí, kde bledlo vytetované èíslo, nosila
vìènì obvázané. Mluvila o nìm jako
o znaku �idovské slabosti, o symbolu �i-
dovské hanby� (Smrt ve Vídni, s. 108).
Alonov otec zahynul v �est�dòovej vojne
a v knihách sa spomína len výnimoène.
Gabrielovu rodinu znièil bombový aten-
tát, pri ktorom zomrel jeho syn a man�el-
ka sa následne psychicky zrútila. 

POLITICKÉ KULISY
Alon zdedil matkin talent a �v civile� je
úspe�ným re�taurátorom starých obrazov.
E�te poèas �túdií sa stal èlenom skupiny,
poverenej likvidáciou palestínskych tero-

ristov, ktorí poèas mníchovskej olympiá-
dy 9. septembra 1972 zavra�dili jedenást�
izraelských �portovcov. Po skonèení tejto
misie ostal v tajnej slu�be a naïalej bránil
Izrael a diaspóru pred terorom nepriate-
¾ov. Silva v�ak netají, �e ani Izraelci ne-
jednali v rukavièkách: �Ko¾ko je màtvych,
Gabriel? Pamätáte si to vôbec? Samozrej-
me, �e si to pamätám. Tak ko¾ko? Na�i ¾u-
dia potrebujú vediet�, kde ich majú h¾adat�.
Gabriel odpovedal. Dvaja v d�ípe na prí-
jazdovej ceste. Dvaja na èistine pred cha-
tou. Jeden pri okne na prízemí. Jeden pri
okne v podkroví. Dvaja v predizbe. Dvaja
pod schodami. A Muhammad. Spolu jede-
nást�mu�ov, povedal Carter� (Posol smrti,
s. 260�261). Podobné príklady nájdeme
vari v ka�dej z týchto kníh. 

4. Dobrý �týl a dramatický dej sú pre
mnohých jediným dôvodom, preèo èítajú
tieto vymyslené, no s realitou doby èi ne-
dávnej minulosti èasto prepojené príbe-
hy. Pre mòa sú dôle�ité práve �politické
kulisy�, ktoré rámcujú jednotlivé romá-
ny. Alon so svojimi druhmi sa stretávajú
s protivníkmi, ktorých terèom sú �idia
v Izraeli aj diaspóre. Pátrajú po skrývajú-
cich sa nacistických zloèincoch. Odha-
¾ujú ich podporovate¾ov v katolíckej
cirkvi, niektorých rakúskych úradoch èi
vo �vajèiarskych bankách, ktoré spravo-
vali majetky zavra�dených �idov, ale aj
nezvestných nacistov. Rozbíjajú siete
ruských ve¾koobchodníkov so zbraòami
èi pa�erákov umeleckých diel, ktorí z vý-
nosov predaja podporujú terorizmus.
Sna�ia sa predíst�atentátom, alebo aspoò
dodatoène potrestat�ich páchate¾ov, kto-
rých neraz podporujú alebo aspoò v ti-
chosti tolerujú vlády a úrady nielen arab-
ských krajín. Pracujú na likvidácii (èi
spomalení vývoja) íránskej atómovej
bomby, ocitajú sa v priamej konfrontácii
so zloèincami al-Káidy, ISIS a podob-
ných organizácií.

Mozaika textov Daniela Silvu predsta-
vuje akýsi chorobopis doby, v ktorej �ije-
me. Autor nenásilne, no jednoznaène upo-
zoròuje na hoaxy a kon�piraèné teórie
o holokauste, �idoch, Izraeli. Práve preto
sú jeho knihy potrebné a dôle�ité. Vychád-
zajú v nemalých nákladoch a star�ie tituly
sú beznádejne vypredané, napriek tomu
by v�ak neza�kodilo v èeskom a sloven-
skom prostredí e�te viac propagovat�tohto
autora a jeho hrdinov.          PETER SALNER

VZDU�NÝ MOST
(dokonèení ze str. 15)

PLÁNY ÈSA V IZRAELI
Èeskoslovenské aerolinie mìly s Izraelem
rozsáhlé plány. Jednak pøes jeho území
plánovaly létat do Persie s mezipøistáními
v Lodu a iráckém Bagdádu, jednak do In-
die s cílem v Bombaji. Nìkolik zku�eb-
ních letù do Teheránu se uskuteènilo
v roce 1948, av�ak britské ministerstvo
zahranièních vìcí v dubnu tého� roku neu-
mo�nilo roz�íøení provozních povolení
pro ÈSA ve smìru do Íránu s odùvodnì-
ním, �e dal�í èeskoslovenská linka smìøo-
vaná pøes Lod není �v britském zájmu�.

V dobì, kdy v Èeskoslovensku pøebírali
moc komunisté, letìla Dakota DC-3 Èes-
koslovenských aerolinií na zku�ebním
technickém letu do Bombaje opìt pøes
Lod. Izrael mìl být napojen na nejdel�í
uva�ovanou trat�ÈSA, která mìla smìøo-
vat z Prahy pøes Øím, Athény, Lod, Bag-
dád, Basru, Bahrajn, �ard�á, Jiwani, Kará-
èí a� do indické Bombaje. Tento plán se
ji� neuskuteènil: ÈSA posléze ztratily pøi-
stávací práva v Øecku a 19. kvìtna 1949
zastavily pravidelný provoz do Izraele. 

Ze zemí sovìtského bloku mìly s Izra-
elem leteckou mezivládní dohodu pouze
Bulharsko a Rumunsko, pøièem� jedinì
rumunská spoleènost Tarom udr�ovala ze
v�ech leteckých spoleèností východního
bloku pravidelné spojení s Izraelem, a to
od roku 1968 na trati Bukure�t��Tel Aviv.

OBNOVA PROVOZU 
PO DVAAÈTYØICETI LETECH
Nové podmínky pøinesl a� pád komunis-
mu roku 1989. Dne 9. února 1990 byly
opìtovnì navázány diplomatické styky,
pøeru�ené po �estidenní válce roku 1967,
a o rok pozdìji, v dubnu 1991, byla v Je-
ruzalémì podepsána letecká dohoda mezi
vládami Èeskoslovenska a Izraele.

Izraelský vlajkový dopravce El Al vy-
pravil historicky první letadlo do Èesko-
slovenska 9. kvìtna 1991, kdy jeho Boeing
767 pøepravil èleny souboru Slovenského
národního divadla do Tel Avivu. Pravidel-
ný provoz mezi Prahou a Leti�tìm Davida
Ben Guriona spustil El Al 25. èervna 1991.
Od té doby se na této trati vystøídala celá
øada typù z rodiny nejznámìj�ího výrobce
amerických letadel. Od úzkotrupých strojù
Boeing 737 a 757 a� po velkokapacitní le-
tadla Boeing 767 a 777. ÈSA obnovily
spojení do Izraele po dlouhých 42 letech,
dne 16. èervence 1991. 

TOMÁ� BÌLOHLÁVEK
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CHOROBOPIS NA�EJ DOBY
Autor Daniel Silva a jeho hrdina Gabriel Alon



Po pùlroèním uzavøení v�ech kulturních
institucí v New Yorku kvùli pandemii se
na podzim otevøela muzea se sní�enou
kapacitou, vèetnì muzeí na tzv. muzejní
míli na Páté avenue, kde se nacházejí Me-
tropolitní a Guggenheimovo muzeum
a také �idovské muzeum. Vrátili se do
nich náv�tìvníci a u�ívají si je bez neko-
neèných zástupù, které vám za normál-
ních okolností diktují, kolik èasu mù�ete
vìnovat jednomu exponátu.

Poèátkem øíjna 2020 byla v �idovském
muzeu zahájena výstava s názvem Boju-
jeme za svobodný svìt. Zahrnuje díla více
ne� sedmdesáti umìlcù
z období od 18. století po
souèasnost a reflektuje
mnoho témat, nacházejí-
cích se na hranici mezi
kulturou a politikou,
o kterých se v souèasné
americké spoleènosti
nejvíce mluví. Výstava
pùsobí natolik aktuálnì,
�e má divák pocit, jako
kdyby ji kurátoøi pøipra-
vili �pøes noc�. 

Opak je pravdou. Ne-
wyorský umìlec Jonat-
han Horowitz byl po�á-
dán ji� v roce 2017, aby
pøipravil výstavu, která
by reagovala na nárùst
antisemitismu ve Spoje-
ných státech a po celém svìtì, pøièem�
mohl vyu�ít sbírek muzea, vlastní práce
a oslovit i dal�í umìlce. Zahájení bylo pù-
vodnì plánováno na bøezen 2020. Spole-
èensko-politické konflikty, které se ode-
hrály v prùbìhu sedmi mìsícù, o které
byla výstava odlo�ena, jí ale rozhodnì
dodaly na naléhavosti.

V KONTEXTU
Jonathan Horowitz øíká, �e není kurátor
ani historik, a tak k výstavì pøistoupil po-
dobným zpùsobem, jakým vytváøí vlastní
díla, v nich� pracuje s obecnì známými
vizuálními prvky, pop-artem, historickými
obrazy nebo filmy. Jeho tvorba zahrnuje
v�echna média vèetnì videa, instalací, ob-
razù, soch a fotografií, které vyu�ívá pro
co nejvìrnìj�í zobrazení své my�lenky
a smyslu díla. 

Pøi vernisá�i Horowitz uvedl: �Násilné
èiny proti �idùm ve Spojených státech

jsou na historicky nejvy��í úrovni a alar-
mujícím zpùsobem vzrostly také útoky
proti èernochùm, muslimùm, Hispáncùm
a lidem LGBTQ. Vùdèí politickou silou
na celém svìtì se stal etnický nacionalis-
mus. V rámci tohoto �ir�ího kontextu
jsem výstavu koncipoval.�

Horowitz zaøazuje antisemitismus do
amerického kontextu jak historického, tak
spoleèenského, kdy umìní zobrazuje soci-
ální útlak, rasismus, kolonialismus a xeno-
fobii. Ikonicky známé obrazy a situace jsou
postaveny vedle sebe nebo do souvislosti
s novým dílem zpùsobem, který odhalí je-

jich stereotyp a pøedsudky, ale také jejich
propojení. Tato srovnání nabízejí výsti�nìj-
�í odraz svìta, který není jednoduchý, ale je
v nìm prostor pro komunikaci a pochopení
i hledání vlastní i spoleèenské identity.

PORTRÉTY
Vstupní místnost, která nejvíce pøipomíná
pùvodní sídlo �idovské rodiny Warburgo-
vých, která budovu muzeu roku 1944 vì-
novala, je vytapetována Horowitzovým
dílem, které reaguje na Warholových De-
set portrétù �idù 20. století. Horowitz
k tìmto deseti známým tváøím pøidává
dal�ích dvaadevadesát. U vìt�iny z nich
je jejich �idovský pùvod témìø neviditel-
ný nebo v rámci jejich veøejného �ivota
zanedbatelný. Na pozadí asimilovaných
amerických �idù autor umístil obrazy,
které upozoròují, �e asimilace není jedno-
duchá a vypadá pro rùzné èásti spoleè-
nosti rozdílnì. Je to napøíklad obraz Orto-

doxní chlapci Bernarda Perlina z roku
1948, zobrazující dva kluky s jarmulka-
mi, tisknoucí se k sobì v metru na Canal
Street, u zdi pokryté antisemitskými graf-
fiti a nápisy. Také zde visí obraz Glenna
Ligona Bez názvu (V�dycky se necítím ba-
revný). Na obraze se znovu a znovu opa-
kuje vìta �V�dycky se necítím barevný�
a postupnì se èerná barva rozpíjí tak, �e
nakonec u� slova nejsou èitelná.

ÈÍ JE TO ZEMÌ 
Jasnì a vtipnì pùsobí Horowitzovo video
Nejlep�í film (2020), které je záznamem
pøedávání filmových Oscarù. Jako nejlep�í
snímek roku 2019 byl ocenìn film Zelená
kniha, natoèený v tradici hollywoodských
�bílých zachráncù� nebílých hrdinù

a v podstatì øíká � podí-
vejte se, ne v�ichni bìlo�i
jsou rasisti. Horowitz
umístil vedle sebe dvì
obrazovky: na jedné v�dy
pøichází umìlec barevné
pleti, lidé tleskají, ale ve
chvíli, kdy se chystá pro-
mluvit, se video zastaví
a rozbìhne se vedlej�í ob-
razovka. Na té stojí pøe-
vá�nì bílý mu�ský autor-
ský �táb vítìzného filmu
a jeho èlenové proná�ejí
bez rozmyslu kli�é o tom,
jak film udìlali s láskou.

V dal�ích instalacích
Horowitz komentuje in-
diánskou a mexickou his-
torii a souèasnost Ameri-

ky a veøejné monumenty oslavující
konfederaèní, tedy otrokáøskou minulost.
Klade si �ir�í otázku, jak nakládat s relikty
odkazujícími k �oa a jiným temným obdo-
bím a upozoròuje na nedávnou evropskou
historii, kdy asimilace nebyla mo�ná vol-
ba. Také pøiná�í kritiku americké vojenské
a politické propagandy, která se omezuje
na stereotypní zobrazení nepøítele.

Do poslední výstavní místnosti prochá-
zíme mezi dvìma zrcadly, která vytváøejí
nekoneèný prostor a na nich� je napsán
úryvek z notoricky známé americké písnì
folkového zpìváka Woodyho Guthrieho
z roku 1940 This Land is Your Land. Èer-
vený a modrý koberec odkazují na sou-
èasné rozdìlení Ameriky. Èí je to zemì,
komu patøila, komu bude patøit?

Výstava trvala do poloviny února, vir-
tuální prohlídku naleznete na www.je-
wishmuseum.org.

PAVLA NIKLOVÁ, New York
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ZA SVOBODNÝ SVÌT
Výstava Jonathana Horowitze v �idovském muzeu v New Yorku

J. Horowitz, Deset portrétù �idù 20. století plus 92 dal�ích. Jewish Museum NY, foto Kris Graves.
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K pozapomenutým jménùm protinacis-
tického odboje a souèasnì k nejbrutálnì-
ji zavra�dìným obìtem komunistické
diktatury patøí Bedøich Wiesner, jen� za
války pùsobil na exilovém ministerstvu
národní obrany v Londýnì a provìøoval
spolehlivost dobrovolníkù a emigrantù
z protektorátu. 

B. Wiesner pocházel z polských Gilo-
wic, kde se narodil 10. bøezna 1893. Byl
národnosti nìmecké a �i-
dovského nábo�enství. Ab-
solvoval nìmecké reálné
gymnázium s maturitou
v Èeském Tì�ínì a Tech-
nische Hochschule ve Víd-
ni. Po vypuknutí první svì-
tové války narukoval ji�
v srpnu 1914 jako jedno-
roèní dobrovolník k pìcho-
tì. Od 25. prosince 1915 se
nacházel na východní fron-
tì, ale ji� 7. èervna 1916
padl do ruského zajetí. Kupodivu a�
v bøeznu 1919 se pøihlásil jako dobro-
volník k èeskoslovenským legiím v Rus-
ku. Domù se vrátil 14. srpna 1920 s legi-
onáøským lodním transportem. Snad
tehdy se rozhodl pøestìhovat do nového
Èeskoslovenska. Do roku 1928 pracoval
v �ilinì u stavební firmy a pak dostal za-
mìstnání u Báòské a hutní spoleènosti
v Praze. Jako zálo�ní dùstojník na zají-
mavém místì poskytoval v dobì první
republiky cenné slu�by prùmyslovému
oddìlení hlavního �tábu ministerstva ná-
rodní obrany. 

Pøed nacisty unikl se �tìstím a za mi-
moøádných okolností. Vracel se 15. bøez-
na 1939 letecky ze slu�ební cesty z Bru-
selu a letadlo nad Nìmeckem dostalo
pøíkaz pøistát v Berlínì. Bedøich Wiesner
se okam�itì rozhodl emigrovat. Odletìl
zpìt do Bruselu, kam za ním pøicestovala
man�elka Truda. Dne 26. bøezna 1939
pak oba dorazili do Velké Británie. 

V EXILU
V Londýnì se Bedøich Wiesner dal
k dispozici odboji a 1. listopadu 1939
byl na èeskoslovenském velvyslanectví
odveden do ès. zahranièní armády. Pra-
coval témìø po celou válku u II. oddìlení
(zpravodajského) na exilovém minister-
stvu národní obrany. Wiesner u obranné
skupiny vyslýchal snad v�echny dobro-

volníky a emigranty z protektorátu, kteøí
dorazili za války do Velké Británie.
Ovládal perfektnì nìmèinu i angliètinu,
èásteènì i francouz�tinu a ru�tinu. Vyslý-
chal proto i nìmecké váleèné zajatce
a provìøoval kandidáty na rùzné funkce.
Pøi øe�ení obranné agendy byl v èastém
styku s britskou zpravodajskou slu�bou.
Pøednosta II. odboru MNO, legendární
zpravodajec plk. Franti�ek Moravec,

hodnotil Wiesnera velmi
pozitivnì. Napsal o nìm do
hlá�ení �vyrovnaný charak-
ter, kamarádský, velmi na-
daný, pracovitý� s celko-
vým stupnìm hodnocení
�výteèný�. Bedøich Wies-
ner byl s Moravcem v kon-
taktu témìø dennì a refero-
val mu o významných
poznatcích z výslechù. 

Naposledy byl pový�en
do hodnosti �tábního kapi-

tána pìchoty. Za vojenskou slu�bu obdr-
�el Ès. vojenskou medaili za zásluhy II.
tøídy a Ès. vojenskou pamìtní medaili.
Na konci války pøicestoval kapitán
Wiesner do Ko�ic. Brzy ale demobilizo-
val a vrátil se k civilní profesi. Po válce
pracoval jako øeditel nákupu u Ès. hutí
v Praze. Èasto jezdil do zahranièí kvùli
obchodùm se �rotem. 

PO ÚNORU
Po únoru 1948 se pomìry zaèaly rychle
zhor�ovat. Man�elé Wiesnerovi se zaèali
ohlí�et po mo�nosti vystìhování do Pa-
lestiny. Na podzim 1949 ale Bedøicha
Wiesnera dostihla paradoxnì jeho odbo-
jová minulost. Státní bezpeènost v té
dobì rozjí�dìla velkou akci hledání ne-
pøátel v komunistické stranì i ve spoleè-
nosti. Pøíslu�níci StB bez jakýchkoli dù-
kazù pøedpokládali, �e Wiesner zná
z doby války zpravodajskou sít�britské
zpravodajské slu�by v Èeskoslovensku.
Jak známo, v dobì zvùle nemuseli hledat
dùkazy, ale vystaèili si i s vynuceným
doznáním. 

Dne 16. listopadu 1949 Bedøicha Wies-
nera nechali zadr�et pøíslu�níci velitel-
ství StB a umístit do vìznice v Praze na
Pankráci. Také Truda Wiesnerová byla
zatèena. Zùstala v pankrácké vìznici
dal�ích devìt mìsícù. Poté ji bez vysvìt-
lení propustili. Byt man�elù Wiesnero-

vých v Dejvicích pou�ívali dva mìsíce
pøíslu�níci StB a pak jej národní výbor
zabavil. 

To byl ale jen poèátek. Druhý den po
zatèení pøíslu�níci StB pøevezli Bedøicha
Wiesnera do konspiraèní chaty u Jílovi�-
tì. Tam jej pøes noc vyslýchali a bestiál-
nì muèili. Spoutaného a se zavázanýma
oèima vle�e na zádech jej povìstný kapi-
tán Miroslav Pich-Tùma dlouho bil pìstí
do �aludku rukou v ko�ené rukavici.
Bedøich Wiesner ale ani po muèení ne-
vypovìdìl �ádné pou�itelné informace.
Zøejmì asi ani nic nevìdìl. V ranních ho-
dinách 18. listopadu 1949 jej odvezli do
vìznice v Praze-Ruzyni. Nemohl ji� cho-
dit a jeho zdravotní stav se rychle a vidi-
telnì zhor�oval. Pøesto jej ponechali jak
vy�etøovatelé, tak strá�ci bez lékaøské po-
moci samotného na cele, kde 19. listopadu
1949 pøed �estou hodinou ranní zemøel.
Pitva ukázala pøíèinu úmrtí: Roztr�ení ja-
ter a zakrvácení dutiny bøi�ní.

UTAJENÁ SMRT
Skuteèné okolnosti smrti Bedøicha Wies-
nera Státní bezpeènost tajila a vytvoøila
fale�nou verzi, podle ní� se Bedøich Wies-
ner zranil pøi pokusu o útìk. Systém repre-
se je�tì nebyl dokonalý a vìzeòská správa
dokonce zva�ovala mo�nost pohøbu v �i-
dovském ritu. Záznam úmrtí se dokonce
dostal do matriky Rady �idovských nábo-
�enských obcí, a to dokonce s kompromi-
tujícím údajem o násilné pøíèinì smrti.
Kvùli utajení správa ruzyòské vìznice
zorganizovala pohøeb bez obøadu a bez
pøíbuzných. Dne 29. listopadu 1949 tak
byl Bedøich Wiesner pohøben na Ol�an-
ských høbitovech. Vdova Truda Wiesnero-
vá po svém propu�tìní nechala za poslední
prostøedky s povolením soudu vybudovat
na hrobì svého man�ela náhrobek. Roku
1980 zde byla pohøbena i ona.

Smrt Bedøicha Wiesnera pøece jen vy-
boèovala i z bì�ných zvyklostí StB. Pi-
cha-Tùmu dokonce pøeøadili mimo Státní
bezpeènost, co� pova�oval za obrovskou
køivdu. �ivota �tøídního nepøítele� vùbec
nelitoval. Nakonec se roku 1951 sám oci-
tl v soukolí procesù a v roce 1953 dostal
za øadu svých zloèinù patnáct let vìzení.
Nikdo z jeho pomocníkù za Wiesnerovu
smrt ale potrestán nebyl. 

Dnes patøí �tábní kapitán Ing. Bedøich
Wiesner mezi zaslou�ilé, ale zcela zapo-
menuté úèastníky protinacistického od-
boje i obìti komunistického násilí. 

PROKOP TOMEK, 
Vojenský historický ústav Praha

BEDØICH WIESNER
Zapomenutý spolupracovník plukovníka Franti�ka Moravce

Bedøich Wiesner. Foto archiv.
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Od loòského 15. bøezna je �idovské mu-
zeum v Praze (�MP) s pøestávkami nuce-
nì uzavøeno 151 dní. Poslední tr�by jsou
z loòského prosince � 41 000 Kè. O rok
døíve to bylo 15 248 000 Kè. Náv�tìvnost
muzea loni oproti roku 2019 poklesla
o 81,37 procenta, výnosy ze vstupného
o 84,09 procenta. I �MP tak postihl dra-
matický propad turistického ruchu v dù-
sledku pandemie koronaviru. 

Vítám, �e v programu Antivirus stát èás-
teènì kompenzuje platy tìch, kdo nemohou
vykonávat svou práci. Za rok 2020 se pro
�MP jedná o èástku ve vý�i pøibli�-
nì 3 procent roèních nákladù. Kro-
mì pøíspìvku ministerstva kultury
344 570 Kè ke zmírnìní provozních
ztrát v dùsledku pandemie, za nìj�
jsme ov�em vdìèni, v�ak �ádnou
dal�í podporu uvést nemohu. 

�MP nebylo oprávnìným �ada-
telem v programech COVID � Kul-
tura 1, 2 a nejnovìji jím není ani
v programu COVID � Kultura 3.
Pro �MP nepøístupné byly èi jsou
té� programy COVID � Nájemné
(výzva 1, 2 a 3) nebo COVID �
Gastro. Zapojení �MP pak neu-
mo�nil ani �Program udr�itelnosti
pro muzea zøizovaná nestátními
subjekty� ministerstva kultury.

PROÈ TO PRÝ NEJDE
Dùvod? Je jich hned nìkolik, poka�dé s ji-
ným odkazem: �MP je spøíznìno se svým
pronajímatelem � co� ov�em v jiném do-
taèním programu nevadilo. Program byl
urèen jen pro jednorázovì zru�ené èi pøe-
sunuté kulturní akce. Jindy je �MP ji� pøe-
dem vyøazeno, pøesto�e vykonává èinnost
podle zákona o ochranì sbírek muzejní
povahy. Èiní tak v�ak jako zájmové sdru-
�ení právnických osob, co� nevyhovuje
podmínkám výzvy. �e ministerstvo kultu-
ry je spoluzakladatelem tohoto sdru�ení,
na tom nic nemìní. Podporu ze státního
rozpoètu si pøitom �MP, které není zøíze-
no ani státem, ani samosprávnými územ-
ními celky, nárokovat nemù�e. 

Vyøazení �MP z finanènì nejpodstat-
nìj�ích podpor je nespravedlivé. Platí to
tím spí�e, �e svìtovì ojedinìlá sbírka
�MP je s øadou zákonných povinností za-
psána v Centrální evidenci sbírek minis-
terstva kultury. �MP je souèasnì zákony
zavázáno plnit èinnosti v oblasti archiv-

nictví a knihovnictví, ka�dý rok musí
ÈSÚ pøedlo�it výkaz o výzkumu a vývoji
a o své èinnosti zvlá�tním výkazem infor-
movat ministerstvo kultury. Minister-
stvem spravedlnosti je pak �MP povìøeno
vykonávat znaleckou èinnost.

CO V�E MUZEUM DÌLÁ
U� jen tento výèet ukazuje, �e �MP není
okrajovou kulturní institucí, nemluvì
o jeho pìti stálých expozicích, jedné galerii
a øadì specializovaných depozitáøù. �MP
je souèasnì i respektovaným vìdeckým

pracovi�tìm, které odbornì spolupracuje
s desítkami institucí u nás i v zahranièí
a mimo jiné publikace vydává impaktova-
ný èasopis Judaica Bohemiae, zaøazený
v presti�ních svìtových citaèních databá-
zích. Vyvíjí pøedná�kovou a kulturní èin-
nost, je významným partnerem �kol pøi
vzdìlávání proti rasismu a xenofobii. Pra-
covníci �MP koneènì zastupují Èeskou re-
publiku i v mezinárodních organizacích. 

�MP za bì�ných podmínek roènì uvítá
na 600 000�700 000 náv�tìvníkù, z nema-
lé èásti ze zahranièí. Svou èinností pøispí-
vá k presti�i ÈR a je namístì i toto pøipo-
menout v èase jeho obtí�í. 

Vím, o na�e bytí se musíme postarat
pøedev�ím sami. Èinili jsme tak pøi zápla-
vách v roce 2002, kdy jsme bez vnìj�í
podpory napravili nemalé �kody, a i na
souèasnou krizi jsme reagovali odpovìd-
nì: hned loni na jaøe jsme pøepracovali
rozpoèet, omezili aktivity, provedli orga-
nizaèní zmìny a sní�ili poèet zamìstnan-
cù. Mzdy v�ech ostatních meziroènì po-

klesly. I interní úspory v�ak mají svou hra-
nici, pokud �MP nemá rezignovat na jedi-
neèný odborný potenciál svých pracovní-
kù a plnìní zákonných povinností. 

Pøeji v�em, které pandemie postihla, co
nejvìt�í státní podporu, ale tì�ko se smíøit
s její køiklavou nerovností pøedev�ím ze
strany ministerstva prùmyslu a obchodu.
Proè otevøelo své programy COVID � Ná-
jemné a COVID � Gastro jen pro ty, kdo
mají �ivnostenské oprávnìní, a vylouèilo ty,
jejich� hlavní èinnost není dle zakladatel-
ských dokumentù podnikání? V�dyt�i tyto
organizace vèetnì �MP musely uzavøít své
provozy, a souèasnì platit nájemné. Danì ze
�ivnosti a z hlavní èinnosti právnických
osob jsou pøitom a� na drobnosti stejné.

�MP od svého odstátnìní uhradilo
na daních témìø 233 milionù korun �
a pøesto je na rozdíl od �ivnosten-
ských subjektù vylouèeno z podpor. 

Za daného stavu �MP udr�uje
svùj omezený provoz a hradí své zá-
vazky jen díky dlouhá léta schraòo-
vaným prostøedkùm na zamý�lený
rozvoj. Ten je ji� v nedohlednu a je
jasné, �e pøi souèasném vývoji pan-
demie nakonec nebude z èeho brát. 

NECHÁ STÁT
ZAPOMENOUT?
A souèasná sklièující situace �MP
má i svùj rub. Za to, �e zatím plní
své zákonné povinnosti, vdìèí i vel-
korysým slevám, které mu posky-
tuje �idovská obec v Praze na ná-

jemném. Tyto prostøedky v�ak �idovské
komunitì chybìjí pøi financování Domu
sociální péèe pro pøe�iv�í �oa s jeho 62 kli-
enty stejnì jako financování �idovské �koly
s témìø 390 �áky a studenty. �MP ji� také
nemù�e jako v pøede�lých letech ve spolu-
práci s Federací �idovských obcí ÈR dosta-
teènì peèovat o �idovské kulturní dìdictví
v Èeské republice. Hrozivý propad pøíjmù
�MP tak ohro�uje budoucnost celého �i-
dovského spoleèenství u nás. 

Sbírky �MP jsou ve své vìt�inì tragic-
ky ojedinìlé tím, �e pøedstavují jedinou
památku na �idovské spoluobèany, kteøí
zahynuli bìhem druhé svìtové války. Chci
vìøit, �e Èeská republika nepøipustí, aby
se dìdictví nevinnì zavra�dìných a jejich
odkaz, o nì� �idovské muzeum v Praze
peèuje, staly polo�kou minulosti.

LEO PAVLÁT, øeditel �MP v Praze
(Èlánek byl publikován 11. února 2021
v Hospodáøských novinách. Nezkrácený text
viz: https://c.jewishmuseum.cz/files/Hospo-
darskenoviny(Ihned)11.2.2021.pdf)

ODKAZ OBÌTÍ V OHRO�ENÍ
�idovské muzeum v Praze si zaslou�í státní podporu

Do odvolání zavøeno. 
Starý �idovský høbitov, souèást �idovského muzea v Praze. Foto am.
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RICHARD DUDA (1967) vy�tudoval in�i-
nierske �túdium na Technickej univerzite
v Ko�iciach a program MBA na Webster
University. Pracoval vo vysokých mana-
�érskych funkciách súkromných spo-
loèností, dnes pôsobí vo ve¾kom èesko-
-slovenskom holdingu. Od roku 2019 je
predsedom Ústredného zväzu �idovských
nábo�enských obcí v Slovenskej republike.
Nasledujúci rozhovor sa venuje predov�et-
kým sèítaniu obyvate¾ov na Slovensku
a tomu, èo to znamená pre �idovskú komu-
nitu.

Na úvod nám nedá nespýtat�sa, ako slo-
venská �idovská ko-
munita bojuje s pan-
démiou. 
V�etko by som to roz-
delil na obdobie pred
vakcínou a po jej prí-
chode. V tejto ne¾ahkej
dobe mám mo�no takú
malú výhodu � som
profesionálnym krízo-
vým mana�érom. Sna-
�ili sme sa rýchlo za-
viest� re�imové opatre-
nia, a to v prvom rade
v zariadení pre �idov-
ských seniorov Ohel
David a v jednotlivých obciach. 

Obce a ich vedenie robili a stále robia
ú�asnú robotu. Dokonca i slovenské médiá
si v�imli, �e Ohel David, ako jediné zaria-
denie v bratislavskom kraji, nezaznamena-
lo pozitívneho klienta èi zamestnanca.
Sme ve¾mi radi, �e sa nám podarilo presa-
dit�zaradenie Ohelu do pilotnej fázy oèko-
vania, preto boli jeho klienti úplne medzi
prvými zaoèkovanými. �NO Bratislava
pod taktovkou svojho predsedu ve¾mi ús-
pe�ne a efektívne zorganizovala oèkovanie
pre�iv�ích. V závetrí, mimo pozornosti
médií, ako vèelièky predsedovia jednotli-
vých obcí prihlasovali svojich seniorov na
oèkovanie a zabezpeèovali s tým súvisiacu
logistiku. Nevyhli sa nám ani tragické
úmrtia na�ich èlenov, v Nitre pod¾ahol co-
vidu predseda tamoj�ej �NO. V rovnaký
deò mu pod¾ahla i jeho man�elka... Verím,
�e ïal�ie tragédie sa nám budú vyhýbat�. 

Poïme k tomu, èím �idovská komunita
v týchto dòoch nepochybne �ije. Sèíta-
ním obyvate¾ov. 

V ka�dom èlenskom �táte EÚ musí ka�-
dých 10 rokov prebehnút�takzvaný cenzus
� sèítanie obyvate¾ov, domov a bytov. Na-
posledy sa u nás konalo v roku 2011. Slo-
venské �pecifikum umo�òuje prihlásit�sa
aj k �idovskej národnosti, keï�e �idia (pí-
sané ve¾kým � sú pova�ovaní za národ-
nostnú men�inu). Koncept, ktorý sa t�a�ko
vysvet¾uje napríklad na�im zahranièným
priate¾om, oni toti� pojem národnostnej èi
etnickej men�iny nepoznajú. Ako sme
pred desiatimi rokmi dopadli? K �idovské-
mu vierovyznaniu sa prihlásilo 1999 obèa-
nov SR a k �idovskej národnosti 631. 

Pí�e sa rok 2021, zúri pandémia, ktorá
urèite narú�a �tatistic-
kému úradu SR proces
prípravy sèítania. Po
prvýkrát sa nebude vy-
påòat�tlaèený formulár,
v�etko sa bude diat�
v on-line priestore.
Takzvaní sèítací asi-
stenti sa zatia¾ nemô�u
vo¾ne pohybovat�a po-
máhat�. Keï sa situácia
zlep�í, prídu do domác-
ností alebo budú k dis-
pozícii vo verejných
priestoroch, napríklad
v obchodných centrách.

Toto v�ak proces sèítania predå�i do jese-
ne. (Budeme sa sna�it�s predsedami obcí
zabezpeèit�, aby ka�dý èlen obce mal k dis-
pozícii pomoc, ak ju bude potrebovat�.)

Necháte rozhodnutie na ka�dého obèa-
na, alebo sa pripojíte k men�inám èi ná-
bo�enským spoloènostiam, ktoré orga-
nizujú �sèítaciu kampaò�?
Presne túto otázku sme si na jeseò polo�ili.
Nie, nejde o vo¾by, neh¾adáme �oveèky�...
Bola by v�ak chyba ostat�neèinne v úzadí,
a to najmä v nie celkom preh¾adnej situá-
cii, do ktorej vstupujú intenzívne kampane
rôznych záujmových skupín � od nábo-
�enských fanatikov a� po ateistov. Tie� by
sme si vyèítali, ak by èo i len jeden jediný
obèan Slovenska zamlèal svoj pôvod zo
strachu pred extrémizmom. To by bolo
v 21. storoèí ve¾mi smutné. 

Ako sa teda k �idovskému �pôvodu� na
Slovensku dá prihlásit�?
Zámerne v kontexte sèítania pou�ívame
slovné spojenie �idovské korene, preto�e

k nim sa dá na Slovensku prihlásit�dvoma
spôsobmi. Je to prihlásením sa k �idovské-
mu vierovyznaniu. Tu nás ve¾mi te�í, �e sa
nám podarilo so �tatistickým úradom od-
stránit�anomáliu z minulosti. V predchád-
zajúcich sèítaniach sa toti� obèania mali
hlásit�k �Ústrednému zväzu �idovských
nábo�enských obcí�, èo je nezmyselné
a úsmevné zároveò. Ani slovenskí katolíci
sa predsa nehlásia ku Konferencii bisku-
pov Slovenska. V elektronickom formulári
bude uvedená príslu�nost�k �idovskej obci
na Slovensku a v zátvorke bude uvedené
�idovské vierovyznanie.

A èo tí, ktorí sa necítia príslu�níkmi
cirkvi?
Sme radi, �e po búrlivej diskusii bude exi-
stovat�mo�nost�uviest�aj druhú, takzvanú se-
kundárnu národnost�. Existoval toti� silný
tlak z radikálnej�ích kruhov národnostných
men�ín, aby táto mo�nost�neexistovala, lebo
sa tým vraj �riedi� sila národnostnej identi-
fikácie. Zvít�azili argumenty o pozitívach
a táto mo�nost�zostala � tak, ako to je v oko-
litých �tátoch. Sekundárna národnost�je teda
tá, ku ktorej pocit�uje obèan (z akýchko¾vek
dôvodov) citovú väzbu. Ú�asná mo�nost�
pre deti zo zmie�aných man�elstiev èi
spôsob, ako vyjadrit�úctu k predkom, ich
kultúre, nábo�enstvu, tradíciám. K �idov-
skej národnosti (primárnej èi sekundárnej)
alebo nábo�enstvu sa mô�u prihlásit�deti,
vnúèatá èi pravnúèatá. Je to teda o pocite,
o nábo�enských èi etnických koreòoch,
o úcte k tradíciám. Zaujímavost�ou je i to, �e
sèítat�sa majú aj cudzinci, ktorí majú na Slo-
vensku trvalý pobyt, prechodný èi tolerova-
ný pobyt.

Ako bude va�a kampaò prebiehat�?
V najbli��ích tý�dòoch sa obrátime na ob-
èanov Slovenska s odkazom, �e sèítanie
obyvate¾ov je jedineènou príle�itost�ou vy-
sporiadat�sa s otázkami identity, ukázat�, �e
na dne�nom Slovensku �idia/�idia �ijú
a ich tradície, kultúrny a intelektuálny od-
kaz nezanikne. Na�a komunikaèná kam-
paò sa bude niest�v duchu aforizmu Tomá-
�a Janovica � �Dajme sa zrátat�, aby sa
s nami poèítalo!� � a osloví viaceré cie¾o-
vé skupiny, vrátane tej, ktorá má záujem
niest�ïalej odkaz svojich predkov. Chceme
oslovit�v�etkých, bez oh¾adu na to, èi sú
alebo nie sú organizovaní v �idovských
obciach, èi sú veriaci alebo ateisti. V minu-
losti prekvitajúca �idovská komunita na
území Slovenska zanikla, jej potomkovia
sú tu a nezabúdajú. To je na�ím odkazom. 

Otázky kládol Roman Gajdo�

DAJME SA ZRÁTA¡T...
Rozhovor s Richardom Dudom, predsedou ÚZ �NO na Slovensku

�Dajme sa zrátat�...� Foto archiv UZ�NO.



V bøeznu se v Izraeli sejdou dvì událos-
ti. Jako v prvním státì bude prooèková-
na prakticky celá populace proti nemoci
covid-19. A lidé pùjdou u� poètvrté za
uplynulé dva roky volit do Knesetu. Ty
události spolu pøíèinnì nesouvisejí, ale
navzájem se ovlivòují. Bere-li se oèko-
vání jako vládní kampaò, a tak je to v�u-
de ve svìtì, je to vlastnì soubìh dvou
kampaní � oèkovací a volební.

Volby jsou stanoveny na 23. bøezen a oè-
kování celé populace � tìch, kteøí splòují
medicínské pøedpoklady, respektive ho
sami neodmítají � má být dovr�eno do kon-
ce bøezna. Tato situace,
jako ka�dý pøípad pøírod-
ní, váleèné èi jiné hrozby,
nahrává lídrùm u moci,
jím� je Benjamin Netan-
jahu (Likud). Prostì tìm,
kteøí se mohou pøedvést
�v akci�: pøi povodni
v holínkách, pøi epidemii
s vyhrnutým rukávem
vedle zdravotní sestry
s injekcí. A snímek Bibi-
ho s vyhrnutým rukávem,
jak zahajuje národní oè-
kovací kampaò, obletìl
u� 20. prosince svìt.

Tak�e èlovìk si mù�e
pøedem udìlat nìjaké
postøehy. Tøeba. Proè by premiér Netan-
jahu vedl zvlá�tní volební kampaò, kdy�
u� vede kampaò oèkovací? Kampaò ve
vìci, v ní� je Izrael uznáván za svìtové-
ho lídra?

A� PØIJDE �ZELENÝ PAS�
Toto je velký rozdíl proti loòskému jaru.
O boji s pandemií a koronavirem
SARS-CoV-2 tu pí�eme u� rok. A ji�
první èlánek z dubna 2020 pojednával
právì o volbách v karanténì.

Tehdy zaèínala první vlna pandemie.
Od jara a� do konce léta bylo zajímavé
srovnávat Izrael, Èesko a Rakousko, tøi
podobnì lidnaté zemì, které se s nákazou
vypoøádávaly rùznì (Izrael velmi pøísnì,
Èesko pøísnì, Rakousko spí�e le�érnì),
ale úspì�nì. Rozdíly pøinesla a� druhá
vlna na podzim. Izrael patøil mezi hodnì
posti�ené zemì, ale té� mezi ty, je� vìno-
valy nejvíc energie, odhodlání i penìz na
vèasné zabezpeèení tehdy je�tì neschvá-
lených vakcín. Proto u� v prosinci rozjel
oèkovací kampaò ve velkém, nyní je

v èele svìtového �ebøíèku oèkovaných
a chce to zavr�it do konce bøezna.

Proto má i Netanjahu s Likudem o vo-
lební kampaò do znaèné míry vystaráno.
Zatímco Benny Ganc s Modrobílými,
jen� sice je ministrem obrany, leè bývá
pokládán spí�e za juniorního partnera ve
vládní koalici, má smùlu, �e s oèkovací
kampaní takto spojován není.

S nadsázkou lze øíci, �e volební kampaò
se nevede na mítincích, ale v oèkovacích
centrech èi na �ebøíècích zdravotních statis-
tik. Pøed rokem je ztìlesnil web Worldome-
ter. Lidé sledovali, jak si vedou Izrael, Èes-

ko i Rakousko tìsnì u sebe v poètech
naka�ených èi zemøelých. Teï je ztìlesòuje
web Our World in Data sledující poèty
i procenta oèkovaných. U� v polovinì øíjna
Izrael prooèkoval tolik dávek, �e rovnomìr-
nì rozlo�ené by pokryly 75 % populace (ve
skuteènosti ménì, nebot�mnozí dostali u�
druhé dávky). A� s odstupem následovaly
Británie (23 %), USA (16), EU jako celek
(4,8), Èesko (4,2), Rakousko (4,1).

Izrael u� se prakticky zabývá tím,
o èem jinde jen uva�ují. Ministr zdra-
votnictví Juli Edelstein oznámil zavede-
ní �zelených pasù�. Co� je oèkovací
prùkaz, který umo�ní snaz�í (bez stále
aktualizovaného testování) pøístup do
restaurací, na sportovi�tì èi na kulturní
akce. Není to diskriminace neoèkova-
ných? Nevzniká �dvoutøídní spoleè-
nost�, kterou se nyní èasto stra�í?

Tì�ko posoudit. Podle TV Kanál 12
nelze neoèkovaným zakázat vstup do
veøejných prostor, to by byla nezákonná
diskriminace. Lze jim ho ale znepøíjem-
nit skrze po�adavky na testování èi na-

opak dát oèkovaným plus v podobì �ze-
lených pasù�. Ty mají být klíèem, který
od bøezna otevøe restaurace, kavárny
i veøejné akce pro v�echny � rozumìj
pro v�echny se �zeleným pasem�.

�ENY JEN V POZADÍ?
Vedle tìchto vìcí trochu bledne v�e ostat-
ní � od støídání amerických prezidentù a�
po zprávu, �e Mezinárodní trestní soud
v Haagu mù�e soudit váleèné zloèiny
spáchané na palestinských územích. Hle-
dáte-li v�ak nìjaké neotøelé téma, najdete
ho na webu Times of Israel, v èlánku Tal
Schneiderové o roli �en v izraelské politi-
ce a hlavnì v Knesetu.

Svìtové proslulosti dosáhla premiérka
Golda Meirová. Ale to u�
je pùlstoletí nazpìt. Uspì-
jí-li �eny dnes, spí�e tam,
kde se �pièková politika
nedìlá. Tøeba ve Stranì
práce, u� jen stínu za�lé
slávy. Lednové primárky
vyhrála Merav Michaeli-
ová. Co� pøipomíná roky
2011�2013, kdy labouris-
ty vedla �eli Jachimo-
vièová. Díky tomu byla
i v èele parlamentní opo-
zice, jen�e bez výhledu na
vládní úèast to bylo tro-
chu málo. Cosi podobné-
ho teï asi èeká Michaeli-
ovou, proto se rozhodla

pro gesto: vyhlásila, �e Strana práce postaví
jako první v zemi genderovì vyrovnanou
kandidátku (mu�i a �eny v pomìru 1 : 1).

To inspirovalo autorku èlánku k pro-
gnóze: porovnala strany podle jejich
skóre a poètu �en na volitelných mís-
tech a z toho odhaduje pøí�tí poèty po-
slankyò. Vychází to následovnì: Strana
práce 4 poslankynì ze 7 mandátù; Je�
atid Ja�ira Lapida 6 z 18; Nová nadìje
Gideona Sa�ara 5 z 16; Jamina Naftali-
ho Bennetta 4 z 12; Likud 7 z 29; Israel
bejtenu Avigdora Libermana 1 ze 7;
arabská Spoleèná kandidátka 3 z 9; Me-
rec 2 ze 4; nábo�en�tí sionisté Becalela
Smotrièe 1 ze 4; Modrobílí 1 ze 4. A co
�as a Jednotný judaismus Tóry? �Nena-
máhejte se poèítat,� pí�e autorka, �tam
je to v obou pøípadech nula.�

Suma sumárum to vypadá na stejné
zastoupení jako teï. I proto v tomhle
srovnání � na rozdíl od �ebøíèku vakci-
nace � Izrael klesl z 54. na 83. místo ve
svìtì. Autorka to shrnuje: �Co se zmìni-
lo? Svìt.�                    ZBYNÌK PETRÁÈEK
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Pøedsedkynì Strany práce Merav Michaeliová. Foto archiv.



U pøestupkové komise v Plzni skonèil
spor mezi zpìvákem Tomá�em Ortelem
a øeditelem marketingu hokejového
klubu Madeta Motor Èeské Budìjovice
Tomá�em Kuèerou a souèasnì radním
v obci Zliv na Èeskobudìjovicku. Právì
tam mìl loni v srpnu vystoupit Ortel se
svojí stejnojmennou skupinou a Kuèera
jej v komentáøi na so-
ciální síti nazval de-
mentem. Komise minu-
lý týden rozhodla, �e
Kuèera si názor utvoøil
na základì dostupných
faktù. Ortel, vlastním
jménem Tomá� Hnídek,
tvrdí, �e se ho nedotklo
ono titulování, ale le�,
�e skládá písnièky
o Hessovi a vyhlazová-
ní �idù. (Doma�lický
deník, 1. 2.) !! A�ke-
názský �id Meyer Gug-
genheim pøicestoval do Ameriky v roce
1847 ze �výcarska a udìlal kariéru v dùl-
ním prùmyslu. Druhého února 1861 se
mu narodil syn Solomon, ètvrté z celkem
deseti dìtí. Ze v�ech sourozencù se Solo-
mon Guggenheim potatil mo�ná nejvíce.
Zalo�il vlastní tì�aøskou firmu na Alja�-
ce a ji� tak nesmírné jmìní dál úspì�nì
rozmno�il. U� v mládí zaèal budovat
také sbírku výtvarného umìní. Orientoval
se na staré mistry, co� na konci 19. století
nebylo nic neobvyklého. Neobvyklé v�ak
bylo, kdy� se po první svìtové válce zce-
la stáhl ze svìta byznysu a v pokroèilém
vìku se pøeorientoval na umìní ryze sou-
èasné, tehdej�í �neobjektivní� avantgar-
du. V roce 1930 nav�tívil studio Vasilije
Kandinského v nìmecké Desavì a vy-
koupil, co se dalo. Díky tomu jeho mu-
zeum dodnes vlastní nejvìt�í sbírku
Kandinského na svìtì. V roce 1937 pak
zalo�il nadaci svého jména, která se ori-
entovala ji� pouze na podporu souèasné-
ho a moderního umìní. Jádrem jeho sbír-
ky se kromì Kandinského stala také díla
Paula Kleea, Marca Chagalla, Amedea
Modiglianiho nebo Pabla Picassa. (E15,
2. 2.) !! �Jednání mimoøádného lidové-
ho soudu 12. listopadu 1948 bylo jen for-
malitou. Svìdci sice vypovìdìli, �e se
novináø za války choval èestnì a pomá-
hal �idùm, verdikt v�ak zvrátit nemohli.
Michal Mare� si vyslechl krutý ortel:

sedm let tì�kého �aláøe, deset let ztráty
obèanských práv a zabavení ve�kerého
jmìní. Odvolat se nebylo mo�né. Bonvi-
ván, který si s chutí dopøával �òupací ta-
bák, slivovici, borovièku èi �pekáèky, si
musel zvykat na strohou vìzeòskou stra-
vu. Zavilému odpùrci autorit øídili �ivot
bachaøi � na Pankráci, v �umperku, na

Mírovì, a nakonec ve
slovenské Ilavì. Opo-
rou v kru�ných èasech
mu kromì nejbli��í ro-
diny byli pra�ský vrch-
ní rabín Gustav Sicher
èi spisovatel Franti�ek
Langer,� uvádí Deník N
v èlánku, který pøipo-
míná, �e pøed 50 lety
zemøel novináø M. M.,
odsouzený zejména za
pravdivé informace
o okolnostech pováleè-
ného odsunu. (12. 2.)

!!Takové mrazy u nás asi pøedstavitelka
agentky Scullyové ze seriálu Akta X ne-
èekala! Ale Gillian Andersonová (52) se
s nimi musí smíøit, kdy� v Èesku právì
natáèí váleèný film Bílý ptáèek o �idov-
ské dívce, kterou za války skrývá fran-
couzská rodina pøed nacisty. Fotoreporté-
øi Blesku zachytili americkou hereèku
v Knì�evsi u Rakovníka, kam ji pøivezl
luxusní mercedes
a k ruce mìla asi-
stentku. Z karavanu
si to pak namíøila
naèesaná, nalíèená
a dobovì obleèená
na plac. Andersono-
vá dostala roli Fran-
couzky Vivienne,
která se sna�í udr�et
dívku i svou rodinu
v bezpeèí. Èesko se ale ve filmu holly-
woodského re�iséra Marca Forstera pro-
mìní ve Francii. Ameriètí filmaøi si napø.
jako jednu z lokací napodobující Francii
v roce 1940 vyhlédli hrad Grab�tejn
u Hrádku nad Nisou. Míst, kde budou a�
do dubna natáèet, je ale daleko víc, a tím
je vìt�í �ance pro fanou�ky agentku Scul-
lyovou zahlédnout. (Blesk, 13. 2.) !!
Var�avský soud naøídil historikùm Janu
Grabowskému a Barbaøe Engelkingové
omluvit se osmdesátileté Filomenì Lesz-
czyñské � ve své knize Noc bez konce ci-

tovali svìdectví, �e starosta jedné vesni-
ce (a strýc �alující) Edward Malinowski
udal nacistùm skupinu ukrývajících se
�idù. Nedodali u�, �e pováleèný soud
starostu obvinìní zbavil. Historici se
podle soudu musí omluvit, nemusí platit
�ádné od�kodné. Mohou se odvolat. Pøí-
pad budil svìtovou pozornost kvùli pol-
skému zákonu z roku 2018, který zapoví-
dá �spojovat polský národ s nacistickými
zloèiny�. O ten ale v tomto pøípadì ne�lo,
byl to bì�ný obèanskoprávní spor. Filo-
menu Leszczyñskou nicménì podporo-
vala Polská liga proti pomluvì, co� je
krajnì pravicová organizace s dobrým
vztahem s vládou, jejím� cílem je �bránit
dobré jméno Polska�. (Respekt, 15. 2.)
!! �V politickém okrese moravskoos-
travském vystoupilo v poslední dobì
z církve 6000 osob. Jsou to vesmìs pøí-
slu�níci øímskokatolické církve a jenom
tøi �idé. 90 procent vystouplých zùstalo
bez vyznání, 10 procent vstoupilo do
církve èeskobratrské a èeskoslovenské,�
referovaly Lidové noviny v roce 1921.
(Pátek LN, 19. 2., rubrika Pøed 100 lety)
!!Beuthova technická univerzita (Beuth
Hochschule für Technik Berlin) bude
pøejmenována k 1. øíjnu leto�ního roku
na Berlínskou technickou univerzitu
(Berliner Hochschule für Technik). Dù-
vodem byly antisemitské postoje pruské-
ho státníka Christiana Petra Beutha, je-
ho� jméno v souèasnosti univerzita nosí.
Tento mu� zároveò také stál za zdokona-
lením industrializace a obchodu a v hlav-

ním mìstì Nìmec-
ka polo�il základy
technického vzdìlá-
vání. Univerzita,
která funguje ji� od
roku 1971, pøevzala
na Beuthovu poèest
nové jméno v roce
2009. Tento krok
v�ak èelí kritice u�
prakticky od svého

pøejmenování kvùli Beuthovým antise-
mitským postojùm. Beuth byl toti� èle-
nem antisemitské organizace Deutsche
Tischgesellschaft, která vznikla v roce
1811 a usilovala o spoleèenské vylouèení
�idù. Po letech diskusí rozhodl akade-
mický senát o pøejmenování �koly. �Jsme
kosmopolitní univerzita se studenty ze
132 státù. Není zde místo pro rasismus
a antisemitismus,� uvedl Werner Ull-
mann, rektor univerzity. (Vysoké �koly.
cz, 19. 2.)

jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Dne 22. bøezna si pøipomínáme 100 let
od narození LILLI HORNIGOVÉ, roz.
Schwenkové, vìdkynì, která se podílela
na vývoji atomové bomby. Severoèeská
rodaèka pocházela ze vzdìlané nìmec-
ko-�idovské rodiny, její matka byla lé-
kaøkou a otec chemikem, který pracoval
v ústecké chemièce. Roku 1929 ode�la
rodina do Berlína a po nástupu nacistù
k moci emigrovala do USA. 

Lilli po vzoru otce vystudovala che-
mii, a to dokonce postgraduálnì na Har-
vardovì univerzitì,
kde se seznámila
s Donaldem Horni-
gem; je�tì za války
se vzali. Od roku
1944 se oba podíleli
v laboratoøích v Los
Alamos na tajném
vývoji první atomo-
vé bomby. Úèinky
pokusných výbuchù
vìdkyni tak vydìsily,
�e odmítala jejich
pou�ití vùèi civilním
cílùm. Preferovala, aby se atomová
bomba demonstrativnì svrhla do neo-
bydlených regionù Japonska, co� se ne-
stalo. Tato zku�enost Hornigovou v po-
váleèné éøe pøivedla k aktivní úèasti
v pacifistickém hnutí. Vedle toho dlouhá
léta pøedná�ela na Trinity Washington
University. Zemøela 17. listopadu 2017
v Providence. Její osud zùstával v rod-
ném mìstì dlouhá léta zcela neznámý,
byl odhalen a� díky náhodì a publikaci
Martina Krska s názvem Neznámí hrdi-
nové mluvili i nìmecky (2018). V ústecké
Masarykovì ulici pøipomíná Lilli Horni-
govou od roku 2019 pamìtní deska. 

Se zpo�dìním pøipomínáme, �e dne
21. ledna zemøel ve vìku úctyhodných
101 let BERNARD PAPÁNEK, poslední
èeskoslovenský váleèný veterán bojù
u severoafrického Tobruku a úèastník
obléhání francouzského pøístavu Dun-
kerk. 

Bernard Papánek se narodil 17. ledna
1920 ve Vídni. Jeho otec byl sloven-
sko-�idovského pùvodu a matka po-
cházela z moravského Vracova, kde
Bernard trávil v dìtství pomìrnì dost
èasu. V rodném mìstì studoval ob-
chodní akademii, kterou dokonèil roku
1938, pár mìsícù po an�lusu. Pøipojení
Rakouska k Nìmecku ho donutilo ode-

jít do Brna, kde mìla jeho rodina pøí-
buzné, ale velmi tì�ko zde hledal práci.
Navíc i zde se musel vyrovnávat s na-
rùstajícím antisemitismem, který se mj.
projevil v tom, �e byl jako slovenský
polovièní �id vykázán z mìsta. 

Díky pomoci pøíbuzných se mu spo-
lu s bratrancem podaøilo dostat do tran-
sportu, který míøil do Palestiny. Roku
1940 uposlechl výzvy prezidenta Bene-
�e a vstoupil do formující se èeskoslo-
venské zahranièní armády a po výcviku
byl nasazen jako pì�ák u protiletecké
baterie u strategického pøístavu Tobruk,
o který svádìli Britové souboj

s nìmecko-italskými
vojsky. Roku 1943
odplul s ès. jednot-
kou do Británie, kde
se v Liverpoolu set-
kal s prezidentem
Bene�em a po vy-
lodìní Spojencù
v Normandii se od
øíjna 1944 podílel na
obléhání nìmecké
jednotky v Dunker-
ku. Zde byl také
v prosinci tého�

roku tì�ce ranìn a sedm hodin opero-
ván v kanadské nemocnici. 

Po skonèení války se vrátil do osvo-
bozeného Èeskoslovenska, aby zjistil,
�e kromì bratra a strýce nikdo dal�í
z rodiny holokaust nepøe�il. Roku 1946
se vydal do Palestiny, kde se stal svìd-
kem zásahu britské správy, známého
jako �èerná sobota�, a po nìm byl para-
doxnì zatèen a vyslýchán �idovskou od-
bojovou organizací Hagana, která ho
pova�ovala za zrádce a britského spolu-
pracovníka. Po útìku ze zajetí se mu po-
daøilo s britskou pomocí dostat se zpìt
do Brna. Po roce 1948 jako bývalý zá-
padní voják a èlovìk s pøáteli a pøíbuz-
nými v zahranièí tì�ko hledal práci
a byl sledován StB. Pracoval jako sklad-
ník, na benzince èi jako pomocný dìlník
na stavbì. Roku 1964 emigroval se svo-
jí man�elkou Editou do Státu Izrael, je-
ho� obèanství pøijal a na�el si tam místo
u letecké spoleènosti. 

Od roku 2014 �il na Slovensku u ne-
vlastní dcery. Jeho osudy zùstávaly
dlouhá léta èeské veøejnosti skryty,
proto�e byl jako emigrant vymazán ze
seznamu váleèných veteránù. Jeho pøí-
bìh zaznamenala v roce 2018 Pamìt�
národa. 

RADEK AUBRECHT

JOSIF BRODSKIJ
V tekutém zrcadle�
Pøed ètvrtstoletím, dne 28. ledna 1996,
zemøel básník, pøekladatel, esejista
a kritik JOSIF BRODSKIJ. Narodil se
roku 1940 v �idovské rodinì v Petrohra-
dì, zkou�el studovat medicínu, pracoval
v nemocnicích, jako frézaø, topiè na lodi
èi pomocník geologù. Zajímal se o lite-
raturu a filosofii, pøekládal z angliètiny
a pol�tiny (ver�e J. Donna, C. Milosze
aj.), záhy zaèal psát básnì a spøátelil se
s Annou Achmatovovou. Kvùli �proti-
sovìtské poezii� ho zaèaly pronásledo-
vat komunistické úøady; roku 1964 byl
odsouzen k pìtiletému trestu vyhnan-
ství, jen� byl díky mezinárodním protes-
tùm zkrácen. Zùstal v hledáèku KGB
a roku 1972 byl donucen k emigraci.
Dostal se do USA, pøedná�el, psal, roku
1987 získal Nobelovu cenu za literaturu.
Zimy trávil v Benátkách, a jak si pøál,
byl tam i pohøben. Benátkám také vìno-
val esej Vodoznaky (do èe�tiny jej pøe-
vedli Jana Kleòhová a Tomá� Glanc),
z nìj� pøetiskujeme úryvek.              (am)

Pøi západu slunce vypadají v�echna mìs-
ta krásnì, ale nìkterá obzvlá�t�. Reliéfy se
zjemní, sloupy je�tì víc zaoblí, hlavice
zkudrnatí, øímsy zpøísní, hroty vì�í ztuh-
nou, výklenky se prohloubí, roucha apo�-
tolù se víc naøasí, andìlé znehmotní. Na
ulicích se setmí, ale nábøe�í den nekonèí,
ani v gigantickém tekutém zrcadle, kde
motorové lodì, èluny, gondoly, veslice
a bárky, rozházené jako staré boty, zar-
putile �lapou po barokních a gotických
fasádách a ne�etøí ani va�i tváø nebo
letmý obláèek. �Zobrazuj,� �eptá zimní
svìtlo, které narazilo na cihlovou zeï ne-
mocnice nebo se po dlouhé pouti kosmem
vrátilo do svého ráje, do �títu San Zacca-
ria. Èlovìk cítí, jak je svìtlo unavené,
kdy� hodinku dvì odpoèívá v mramoro-
vých mu�lích Zaccaria, zatímco zemì na-
stavuje svìtelnému zdroji svou druhou
tváø. Takové je zimní svìtlo v ryzí podo-
bì. Nepøiná�í teplo ani energii, ty roz-
trousilo nìkde ve vesmíru nebo v okol-
ních oblacích. Jediné pøání jeho èásteèek
je dopadnout na pøedmìt, at�malý nebo
velký, a uèinit jej viditelným. Je to sou-
kromé svìtlo, svìtlo Giorgiona nebo Bel-
liniho, ale ne Tiepola èi Tintoretta.
A mìsto se jím kochá, vychutnává jeho
doteky, nìhu vìènosti, z ní� vze�lo. Konec-
koncù právì pøedmìt dodává nekoneènu
dùvìrný rozmìr.
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David Kakalík, Pavlína �ulcová
U� TAM BUDEM, MOJ�Í�I? 
Trochu jiná pesachová hagada 
(nejen) pro dìti
! Èerstvì vydaný komiks vypráví pøíbìh
dvou malých hrdinù, jen� se odehrává bìhem
sederového veèera. Autoøi se
pokusili vytvoøit zábavný prù-
vodce sederem pro dìti a do-
spìlé, kteøí svátek slaví èi chtì-
jí slavit, ale tradièní texty jsou
pro nì pøíli� hutné a nesrozu-
mitelné. Komiks odlehèenou
formou a s humorem vysvìtlu-
je jednotlivé zvyky a zajímavé
souvislosti svátku Pesach. Cí-
lem je udr�et dìtský zájem
a pøedat pøíbìh o vyvedení
z otroctví dal�ím generacím
a souèasnì oslovit sekulárnìj�í èleny �idov-
ské komunity a �ir�í veøejnost bez hlub�ích
znalostí judaismu. Kniha je urèena malým
ètenáøùm, ale i dospìlým, kteøí se bojí zeptat
nebo se chtìjí zasmát. Kniha zahrnuje zjedno-
du�ený návod pro ty, kdo chtìjí projít sede-
rem správnì, ale z nejrùznìj�ích dùvodù se
rozhodnou pøeèíst si z hagady jen to nezbytnì
nutné. U� tam budem, Moj�í�i? má zabavit,
pobavit i iniciovat dal�í zájem. 

Vydalo JCC Prague, z. ú., jako svou první
publikaci v roce 2021. Odborná redakce: Te-
reza Gafna Váòová, Ale� Weiss. 88 stran,
doporuèená cena 350 Kè. Lze koupit pøes
Donio Plus nebo Kosmas.cz.

Arno�t Goldflam
TATAA JEHO SYN
! V pùli bøezna se objeví druhé vydání knihy
Tata a jeho syn. Soubor sedm-
nácti povídek známého drama-
tika a spisovatele, vìnovaných
pøíbìhùm i historkám, jejich�
protagonistou je autorùv otec �
tata. S humorem, který osobi-
tým zpùsobem navazuje na
Karla Poláèka, zachycuje Gold-
flam zejména padesátá a �ede-
sátá léta minulého století, teh-
dej�í Brno, atmosféru èerstvì
instalovaného komunistického
re�imu i situaci jedné �idovské
rodiny v tom v�em.

Vydalo nakl. Sefer v Praze roku 2021, 2.
vydání. Ilustrace Jiøí Stach. 240 stran, dopo-
ruèená cena 320 Kè.

Viktor Fischl
PÁTÁ ÈTVR¡T
! Pátá ètvrt�je poetický pøíbìh s detektivní
zápletkou ze zanikajícího �idovského ghetta,
takzvané Páté pra�ské ètvrti � Josefova.
Kdy� vyhoøí vete�nictví Zigmunda Barbiera,
je zatèen tiskaø z Brendeisovy tiskárny Emil

Holub. O jeho nevinì jsou pøesvìdèeni dok-
tor Karlin se správcem �idovského høbitova

Kolomanem Gottliebem, kteøí
si marnì lámou hlavu s tím,
kdo stojí za sérií �háøských
útokù na vete�nictví v jejich
ètvrti doopravdy. Pravý viník
�háøských útokù se skrývá nì-
kde mezi synagogami a ob-
chùdky, kde se setkávají lidé
moudøí i po�etilí, mladí mi-
lenci i staøí pøátelé, smolaøi
i výherci milionù, chapr �alo-
moun Markus, kartáèník Ge-
duldiger, dámy z nevìstince

vdovy Bandlerové, vìènì opilý lampáø Vas-
tl, a nad celou ètvrtí se vzná�í
pøízrak Golema, který mù�e
mít mnoho tváøí. Fischl pøí-
bìh napsal roku 1989 a patøí
k ménì známým dílùm zná-
mého diplomata, básníka
a prozaika, autora mimo jiné
románù Kuropìní (1975)
a Dvorní �a�ci (1982) èi Ho-
vorù s Janem Masarykem
(1951) èi pøekladù biblických
textù.

Vydalo nakl. Garamond
v Praze roku 2021. Knihu do-
plòují ilustrace ke knize Gustava Meyrinka
Golem od Huga Steinera-Praga. 220 stran,
doporuèená cena 280 Kè.

Alexander Goldscheider
CÍLENÉ NÁHODY
! Alexander Goldscheider,
publicista, skladatel a produ-
cent �ijící v Londýnì, vzpomí-
ná ve svých sedmdesáti letech
na své dìtství a mládí v socia-
listické Praze, na mámu hereè-
ku, tátu novináøe a jejich pra-
covní prostøedí, na barvité
osudy ruských prarodièù, emi-
grantù z Kavkazu a Petrohra-
du, na tragický údìl otcovy ro-
diny a desítek Goldscheiderù,

kteøí nepøe�ili holokaust, na hledání vlastní
identity a poznávání svìta, kulminující �ivo-
tem v New Yorku a dramatickým návratem
do Prahy v roce 1969. Autor vypráví desítky,
ba stovky pøíhod (neuvìøitelných náhod, které
dle nìj musely být nìjakým zpùsobem �cíle-
né�) a text doprovází spousta fotografií z ro-
dinného archivu.

Vydalo nakl. Pointa v Praze roku 2020.
480 stran, fotografie; doporuèená cena 499
Kè (na www.alza.cz lze získat za 409 Kè).

Grzegorz Górny, Janusz Rosikoñ
SPRAVEDLIVÍ!
Jak Poláci zachraòovali �idy 
pøed holokaustem
! Bìhem nìmecké nacistické okupace byly
zavra�dìny tøi miliony polských �idù.
I v dobì, kdy se jakákoli pomoc �idovským
spoluobèanùm trestala smrtí, se v�ak na�li
lidé, kteøí jim pomáhali. Izraelský institut Jad
va�em vyznamenal titulem Spravedlivý mezi
národy pøes �est tisíc Polákù � to je více ne�
ètvrtina z celkového poètu vyznamenaných
ze v�ech okupovaných zemí. Podle odhadu
øady historikù jde v�ak jen o �pièku ledovce,
o ty, jejich� pomoc mohl nìkdo po letech no-
táøsky ovìøit. A právì tìmto lidem, jejich osu-
dùm, motivaci a èinùm, je vìnována kniha
polského novináøe a publicisty G. Górného
a fotografa J. Rosikonì.

Vydalo nakl. Pant v edici Moderní dìjiny
roku 2020. Z pol�tiny pøelo�i-
la Petru�ka �ustrová. 300
stran, dop. cena 445 Kè.

Woody Allen
MIMOCHODEM
Autobiografie
! Slavný americký re�isér
(narozený roku 1935) ve
svých pamìtech, které vzbu-
dily rozruch je�tì døíve, ne�
vy�ly, nic neskrývá a jeho po-
hled na vlastní bouølivé �ivot-
ní osudy nepostrádá humor.

Popisuje dìtství v Brooklynu, jak získával
autorské ostruhy, vypráví, jak se tì�ce pro-
tloukal jako komik na standupových pódi-
ích. Svým �t�avnatým vypravìèským stylem
vykládá, jak do�lo k tomu, �e posléze pøebì-
hl k filmu; provede nás celou svou dlouhou
re�isérskou kariérou, od komediálního debu-
tu Seber prachy a zmiz pøes klasické filmy
jako Annie Hallová èi Manhattan a� po po-
slední snímky. Prùbì�nì se pøitom vyjadøuje
ke svým man�elstvím, láskám a velkým pøá-
telstvím, hovoøí o jazzu, knihách a divadel-
ních hrách, kterých má za pùl století na kon-
tì pìknou øádku. Odhalí pøed ètenáøi své
démony a omyly, ale i to, naè je nejvíc hrdý,
seznámí nás s lidmi, které miloval, s nimi�
pracoval a od nich� se pøitom mnohému na-
uèil.

W. Allen patøí k hrstce amerických filma-
øù, kteøí se dokázali prosadit coby tvùrci
ryze autorských snímkù. Vdìèil za to �iroké
�kále svých talentù. Aèkoli nedokonèil ani
první semestr na Newyorské univerzitì, øadí
se k významným intelektuálùm své doby, se
zvlá�tní citlivostí pro neuralgické body mo-
derní spoleènosti. 

V pùli bøezna vydává nakl. Argo v Praze.
Z angliètiny pøelo�il Michael �antovský.
364 stran, doporuèená cena 448 Kè.
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ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU �IDOVSKÉHO
MUZEA V PRAZE
! Program veèerních poøadù Oddìlení
pro vzdìlávání a kulturu �MP v pra�ské
a brnìnské poboèce je po dobu on-line
pøenosu veèerních poøadù spojen. Dìku-
jeme za pochopení.
! V�echny poøady probíhají on-line.
! 7. bøezna v 10.30: Nedìlní dílna pro
rodièe s dìtmi: Medvídek Dubi a sedero-
vý pohár. Leto�ní svátek Pesach � svátek
nekva�ených chlebù � vychází v kalendáøi
na pøelom bøezna a dubna. Pøipomeneme
jej tedy v obou nedìlních dílnách tìchto
mìsícù díky pohádkám spisovatelky Ilse
Weberové (1903�1944) z její knihy Do-
brodinec Báruch. Tato postava otevírala
pohádkový ateliér ji� v lednu. Nyní se dìti
mohou tì�it na pøíbìh nazvaný Sederový
pohár, povídání o svátku Pesach a rùzné
hry èi tvoøení pro malá stvoøení.
! 8. bøezna v 18.00: Vlny �tìstí Arno�ta
Lustiga. U pøíle�itosti pøipomínky 10. vý-
roèí úmrtí Arno�ta Lustiga (1926�2011)
vydalo nakladatelství Euromedia výbor
z dosud nepublikovaných rozhovorù a roz-
hlasových relací z let 1953�2010 tohoto
svìtovì uznávaného spisovatele. Publika-
ce Vlny �tìstí Arno�ta Lustiga aneb My
jsme chtìli jiný svìt mapuje jeho novináø-
ské literární zaèátky, vztah k pra�skému
jaru, emigraci a návrat po sametové revo-
luci a také jeho názory na výuku literatury
a filmu a na jeho vlastní literární tvorbu.
Nad autorovými úvahami o �ivotì, svobo-
dì a tvorbì se bude zamý�let jeho dcera
Eva Lustigová a herec a re�isér Tomá�
Töpfer. V prùbìhu veèera zazní vybrané
audiozáznamy z rozhlasových relací.
! 10. bøezna v 18.00: Pøedstavení knihy
Nikdo nás neèekal. V souvislosti s retro-
spektivní výstavou �91�, která touto dobou
mìla probíhat v brnìnské Vile Stiassni,
pøedstaví Jana Nejezchlebová z Kulturního
a vzdìlávacího centra rabína Federa nìko-
lik knih, spjatých s �ivotem akademické
malíøky Helgy Ho�kové-Weissové. Kromì
sbírky ver�ù Tak bolely hvìzdy a novely je-
jího tatínka I vidìl Bùh, �e je to �patné, kte-
rou je�tì v Terezínì kresbami doplnila teh-
dy tøináctiletá Helga, zazní ukázky také
z jejího Deníku 1938�1945, a pøedev�ím
z nedávno vydané autobiografie Nikdo nás
neèekal.
! 14. bøezna v 10 hodin: Nedìlní dílna
pro rodièe s dìtmi: Lvíèek Arje maluje
s Friedl. V bøeznové dílnì bude lvíèek
Arje spolu s dìtmi cestovat èasem do let
1942�1944 a setká se s výtvarnicí Friedl

Dicker-Brandeisovou, která za nacistic-
ké okupace poøádala výuku kreslení pro
dìti v terezínském ghettu. V jejím ateli-
éru si s Arjem dìti vyzkou�ejí rùzné
techniky malování a vytvoøí kolá�e ze
v�eho, co zrovna bude po ruce. Navíc
poznají nové kamarády, napøíklad Hel-
gu Weissovou, zku�enou malíøku, která
bude v�em inspirací.
! 24. bøezna v 18.00: Henochovská li-
teratura jako svìdek judaismu øecko-
øímské doby. Henochovská literatura je
soubor starovìkých �idovských textù
(dnes známých pøedev�ím jako 1. a 2.
kniha Henochova), je� jsou uvedeny
jako vize biblického proroka Henocha,
který byl podle knihy Genesis vzat do
nebes Bohem. Cílem pøedná�ky Davida
Cielontka z Kabinetu pro klasická stu-
dia FLÚ AV ÈR je pøedstavit tuto ve sta-
rovìku velice známou sbírku textù.
V pøedná�ce se bude zabývat jak moder-
ními dìjinami znovuobjevení tìchto
textù, tak jejich starovìkým kontextem.
Pøedná�ka je souèástí cyklu �idé a sta-
rovìký Pøední východ.
! 31. bøezna v 18.00: Lenka. V�dy se
najde cesta. Ve své druhé próze popisuje
spisovatelka, výtvarnice a psychoterape-
utka Anna Fodorová intimní pøíbìh své
maminky, poslední nìmecky pí�ící pra�-
ské autorky Lenky Reinerové (1916�
2008). Nad knihou o bolestných ztrátách,
o lásce i rodinných tajemstvích bude au-
torka diskutovat s øeditelem Pra�ského li-
terárního domu autorù nìmeckého jazy-
ka Davidem Stecherem. Akce probíhá ve
spolupráci s Pra�ským literárním domem
autorù nìmeckého jazyka.
! Zájemce o sledování poøadù on-line
prosíme: za�lete e-mail na adresu: lucie.kri-
zova@jewishmuseum.cz, a to nejpozdìji
do 12.00 v den pøedná�ky; do pøedmìtu
prosím napi�te PØENOS ON-LINE a da-

tum poøadu; v den poøadu Vám bude zaslán
odkaz, pøes který se budete moci v reálném
èase pøipojit k pøedná�ce. V prùbìhu pøed-
ná�ky bude mo�né klást dotazy formou on-
line chatu, který je souèástí aplikace.

V BERGGASSE 19
JE ZNOVU OTEVØENO
Po osmnácti mìsících sanaèních a re-
konstrukèních prací (a samozøejmì nou-
zového stavu za pandemie) se opìt otev-
øelo Muzeum Sigmunda Freuda ve
Vídni. Jedná se o byt a ordinaci v domì
na slavné adrese Berggasse 19, kde lé-
kaø témìø pùl století, od roku 1891 do
roku 1938, s man�elkou a dìtmi �il
a kde mìl ordinaci. Po an�lusu smìl se
svolením okupaèních úøadù, za které
musel draze zaplatit, tì�ce nemocný
Freud emigrovat s nejbli��ími do Lon-
dýna; za rok zde na rakovinu zemøel. 

V rámci pøestavby byla výstavní plocha
témìø zdvojnásobena a náv�tìvníkùm
jsou nyní poprvé od zalo�ení muzea (tj.
od roku 1971) zpøístupnìny v�echny sou-
kromé prostory rodiny Freudových. Nové
foyer slou�í náv�tìvníkùm jako výchozí
bod, je zde pokladna, muzejní obchod
a kavárna. V mezaninu si lze vybrat mezi
náv�tìvou soukromých místností (vlevo)
nebo ordinace (vpravo), která se stala
prostorem pro muzejní sbírku moderního
umìní. První patro je vìnováno vìdì: na-
chází se zde Knihovna psychoanalýzy
s více ne� 40 000 odbornými pracemi
a archiv Sigmunda Freuda.

�ivot rodiny je rekonstruován na zákla-
dì historických fotografií a nabízí pøedsta-
vu o vyu�ití jednotlivých pokojù, v nich�
byly zachovány podlahy, dveøe a dveøní
kliky. Vystaveny jsou rodinné snímky
(a �ivotopisy Freudových blízkých), do-
kumenty, dobová vydání Freudových psy-
choanalytických dìl i jeho osobní vìci.
Zachovalo se pùvodní vybavení èekárny,
v ní� se té� konala proslulá setkání psy-
choanalytické spoleènosti; vìt�inu ná-
bytku vèetnì slavné pohovky a archeo-
logické sbírky si v�ak rodina odvezla do
Londýna. Novì je pøedstavena i historie
domu v Berggasse 19 a pohnuté osudy
v�ech jeho �idovských obyvatel od roku
1880 do souèasnosti.

Zatím si o výletu do Vídnì a náv�tìvì
muzea mù�eme nechat jen zdát; na strán-
kách www.freud-museum.at naleznete
alespoò øadu fotografií, virtuální prohlídky
a také záznam z on-line freudovské konfe-
rence, je� probíhala ve Vídni a v Londýnì. 

(am)
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Èekárna pøed ordinací dr. Freuda po rekonstrukci.
Foto: Sigmund Freud Museum, Vídeò.



LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Konference In medias res: Konferen-
ci pøipravil tým studentù � i v obtí�ných
podmínkách se jim podaøilo oslovit pøed-
ná�ející (mj. sochaøe Kurta Gebauera,
egyptolo�ku Renatu Landgráfovou, an-
tropologa Franti�ka Burdu nebo biologa
Luká�e Èermáka), pozvat studenty i �ir�í
komunitu, spolu s pedagogy zajistit tech-
nickou stránku pøenosu pøedná�ek. 
! Mateøská �kola ve �kole: V prùbìhu
února byly ve �kole pøítomny jen dìti za
mateøské �koly a �áci 1. a 2. tøídy. Na Tu
bi-�vat realizovaly dìti projekt se �kolkou
Na Vý�inách. 
! Purimová sbírka: Sbírka (ji� organi-
zovaly L� spoleènì s Cedaka týmem pod
patronací Kristýny Bojiæ z obecnì pro-
spì�né spoleènosti Romodrom) se letos
zamìøila na pomoc rodinám ze sociálnì
vylouèené lokality. Organizace Romo-
drom pùsobí od roku 2001 po celé repub-
lice jako poskytovatel sociálních slu�eb
pro osoby sociálnì vylouèené nebo soci-
álním vylouèením ohro�ené. 
! Více informací o chodu �koly nalezne-
te na www.lauder.cz.

PURIM 5781
! Purimové oslavy na
pra�ské obci probíhaly le-
tos virtuálnì. Uskuteènil
se �ivý pøenos ètení z me-
gily Ester ze Staronové
synagogy a dìti ze soubo-
ru Feigele pod vedením
Vidy Neuwirthové si pro
on-line zdravici pøipravily
tradièní Purim �píl. 

PESACH 5781
! Ze známých dùvodù
probìhne leto�ní Pesach v kruhu rodin-
ném, sedery na �idovských obcích se ne-
konají. 
! Od pùlky bøezna lze v ko�er prodejnì
nakupovat macesy a macesovou mouèku.
Balíèek macesù i balíèek mouèky stojí
60 Kè. Prodejna je otevøena: po, st, èt
12�18; pá 10.30�15.
! Prodej chamecu pouze e-mailem na ra-
binat@kehilaprag.cz nejpozdìji do støedy
24. bøezna do 12 hodin.
! Celý rozvrh bohoslu�eb v bøeznu (viz
strana 5) se je�tì mù�e mìnit v závislosti
na epidemiologické situaci a aktuálních
opatøeních. Pro èerstvé informace o boho-
slu�bách v synagogách a registraci úèasti
i on-line bohoslu�bách kontaktujte rabi-
nát e-mailem na: rabinat@kehilaprag.cz.

KKL: 
MASARYKÙV LES V IZRAELI
! Vá�ení pøátelé Masarykova lesa v Izraeli,
nejprve mi dovolte, abych Vám v�em jmé-
nem Èeského výboru KKL-JNF ze srdce po-
dìkovala za pøíspìvky
na revitalizaci Masary-
kova lesa, která i za
souèasných tì�kých
podmínek postupnì
probíhá. Byla vybudo-
vána pøístupová cesta,
pikniková zóna, cesta
pro handicapované, vy-
èi�tìní náletù a mnoho
dal�ího. Zbývá dokon-

èit jen muzeum pod �irým
nebem o TGM, Janu Ma-
sarykovi a vztazích mezi
obìma státy a zalo�ením
kibucu Sarid Èechoslová-
ky. U vstupní brány pak
budou tzv. dárcovské pylo-
ny se vzpomínkou na rodi-
ny dárcù èi loga firem.
V�echny dal�í zajímavé in-
formace vèetnì mo�ností
i nadále pøispívat najdete
na na�em webu www.kkl-
jnf.cz (zasazení jednoho
stromu stojí 350 Kè). Ka�-
dá pomoc je stále vítána.

Kibuc Sarid jedná i o partnerství s mìs-
tysem Køtiny, kde se
nachází èeský Masa-
rykùv les, o který pe-
èuje Lesnická fakulta
Mendelovy univerzi-
ty v Brnì. A tak dal-
�ím krokem v na�em
úsilí by bylo vybudo-
vat v kibucu Sarid
Czech-Slovak House,
který by mohl pøijí-
mat dobrovolníky pro
práci v Masarykovì lese a i studenty èi
�áky z rùzných �kol.

Doufáme, �e v roce 120. výroèí zalo�ení
KKL-JNF se v�e podaøí zdárnì dokonèit...

Zo�a Vyoralová, zosa@email.cz

PODÌKOVÁNÍ
! Vá�ená redakce,
ráda bych se s vámi podìlila o obdiv
k práci paní Dany �kùrkové z Klatov.
Paní Dana a její man�el Franti�ek jsou
organizátoøi mnoha akcí spolku Synago-
ga Klatovy a zabralo by hodnì èasu vy-
jmenovat v�echny aktivity, za nimi� sto-
jí man�elé �kùrkovi. Ale jedna
z naprosto jedineèných èinností stojí za
pøipomenutí: Paní Dana se velmi obìta-
vì stará o klatovský �idovský høbitov.
Jen tì�ko nese, kdy� vidí, �e na mnoha
hrobech jsou ponièené sklenìné tabule
se jmény pohøbených. A tak, kdy� pøed

pár lety èistila náhro-
bek paní Fleisch-
mannové, který byl
celý zarostlý bøeèt�a-
nem, sesypala se
z náhrobku prasklá
sklenìná deska. A to
rozhodlo, aby se paní
Dana pokusila tabuli
opravit tím, �e jed-
notlivé kusy slepí.

Poradila se s kameníkem, koupila lepid-
lo na mramor a kousek po kousku rozbi-
tou desku slepila. Stálo to spoustu èasu,
trpìlivosti, bylo nutno pøekonat po-
chybnosti o zdárném výsledku, ale na-
konec se to povedlo. Pøi práci jí pomá-
hal tým spolku Synagoga Klatovy,
jejich rodinní pøíslu�níci i brigádníci,
kteøí pomáhají uklízet høbitov. Díky
jim v�em má paní Fleischmannová na
náhrobku opìt desku se jménem. 

Man�elé �kùrkovi v souèasné dobì
uva�ují o tom, jak zaøídit, aby byly v Kla-
tovech umístìny stolpersteiny. Bohu�el
není mo�no zorganizovat pøedná�ky, jako
tomu bylo v letech minulých. Snad se
nám podaøí pøeèkat nelehkou dobu a zase

bude mo�no se vrátit
k aktivitám, které
oceòuje nejen klatov-
ská veøejnost. 

Za v�echno, co dì-
lají Dana a Franti�ek
�kùrkovi pro nezapo-
mnìní na klatovské
�idovské spoluobèa-
ny, jim patøí velké po-
dìkování.

Alena Vlèková

Erratum
! V Rch 2/2021 je chyba v popisce na
stranì 6: jedná se o murál pøed Fashion
Institute of Technology v New Yorku.
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Masarykùv les v únoru 2021: staré i nové stromy...

�vyèi�tìné a zpevnìné cesty. Foto John Eisner.

Z purimového �pílu souboru Feigele.



�NO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blaho�eláme na�im èlenom,
ktorí v mesiaci marec slávi sviatok na-
rodenín: pán Tomá� Geist, nar. 7.3. � 85
rokov; pani Miriam Kurjatková, nar.
13.3. � 80 rokov, a pán Peter Rada, nar.
25.3. � 65 rokov. V�etkým úprimne praje-
me ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BRATISLAVA
V mesiaci marci oslávia narodeniny:
pani Ilona Guni�ová � 86 rokov; pán
MUDr. Igor Holan � 72 rokov; pani
MUDr. Katarína Holbová � 72 rokov;
pán Prof. Imrich Chlamtáè � 72 rokov;
pán Martin Javor � 75 rokov; pán
MUDr. Pavol Lesný, Ph.D. � 75 rokov;
pán RNDr. Jozef Pevný � 86 rokov; pán
Ing. Tomá� Redlich � 86 rokov; pán
PhDr. Peter Salner � 70 rokov; pani
MUDr. Anna �everová � 82 rokov; pani
Herta Tkadleèková � 90 rokov; pán Va-
lerián Trabalka � 79 rokov, a pán Ing.
Peter Werner � 73 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtie:
So smútkom oznamujeme, �e v mesiaci
január zomrela pani Zuzana Herzková
a pani Dalma �pitzerová. Nech je ich
du�a zviazaná v zväzku veèného �ivota.

Zichronan livracha!

�O BRNO
V bøeznu oslaví narozeniny tito na�i èle-
nové: pan Michael Samuel Bla�ko, nar.
24. 3. � 28 let; paní Zuzana Blau, nar. 30.
3. � 47 let; paní Zuzana Bojto�ová, nar.
23. 3. � 67 let; paní Anna Filkuková, nar.
21. 3. � 36 let; paní Tat�ána Filkuková,
nar. 13. 3. � 75 let; paní Barbora Freundo-
vá, nar. 9. 3. � 33 let; Ziv Harel, nar. 3. 3.
� 6 let; paní Anna Chaloupka, nar. 26. 3. �
35 let; Barbora Mayerová, nar. 7. 3. � 4
roky; paní Jana Nejezchlebová, nar. 12. 3.
� 74 let; pan Boris Barak Selinger, nar. 1.
3. � 65 let; pan Leeron Shaham, nar. 6. 3.
� 33 let; pan Josef Sinajský, nar. 18. 3. �
70 let; paní Kateøina Zapletalová, nar. 11.
3. � 32 let, a paní Milada Zatloukalová,
nar. 13. 3. � 83 let. V�em pøejeme pevné
zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V bøeznu oslaví jubileum na�i èlenové:
pan Fedor Gál � 76 let; paní Helena
Mráèková � 47 let; paní Lucie Igel-Na-
chtigalová � 49 let; Efraim �imon � 7

let, a paní Ota Vlèková � 68 let. Jmeno-
vaným pøejeme pevné zdraví a osobní
pohodu do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V bøeznu oslaví narozeniny: pan Milo�
Ka�par, nar. 12.3. � 67 let; pan Pavel
Rubín, nar. 16.3. � 73 let; paní Sylvia
Hauznerová, nar. 21.3. � 78 let, a paní
Blanka Machatá, nar. 23.3. � 55 let. 

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v mar-
ci oslávia sviatok narodenín: pani Zuzana
Borhyová � 87 rokov; pán Peter Gáti � 75
rokov; pani Viera Dobrovova � 84 rokov;
pani RNDr. Katarína Grunmannová � 77
rokov; pán Arno�t Hermel � 70 rokov;
pán Franti�ek Hubert � 76 rokov; pán Ján
Lefkoviè � 77 rokov; pán Róbert Rozner
� 73 rokov; pani MUDr. Marta Uhríková
� 74 rokov; pani RNDr. Vera Veselá � 73
rokov; pán MUDr. Ladislav Klein � 73
rokov; pán Július Lefkoviè � 74 rokov,
a pani MUDr. Judita Lefkovièová � 74
rokov. V�etkým prajeme ve¾a zdravia,
spokojnosti a pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V bøeznu oslaví jubileum: pan Jan Dre-
iseitl, nar. 18.3. � 48 let; pan Ludvik
Cvrkál, nar. 20.3. � 54 let; pan Jakub
Cvrkál, nar. 9.3. � 15 let; paní Iveta Fo-
rejtová, nar. 8.3. � 48 let; paní Inge Olo-
chová, nar. 25.3. � 85 let; pan Ing. Petr
Papou�ek, nar. 21.3. � 44 let; sleèna
Mgr. Olga Poláková, nar. 12.3. � 56 let;
pan Ing. Pavel Repper, nar. 28.3. � 89
let; paní Ludmila Unzeitigová, 14.3. �
66 let, a paní Ing. Helena Kouøilová,
nar. 3.3. � 73 let. Pøejeme jim hodnì
zdraví a pohody v dal�ích letech.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V bøeznu oslaví narozeniny tyto na�e
èlenky: paní Jana Ka�áková � 59 let, paní
Monika Kováøová � 56 let, paní Petra
Löwyová � 37 let, paní Mirjam Moudrá �
30 let, a paní Eva Termerová � 85 let. Pøe-
jeme jim hodnì zdraví, �tìstí a osobní
spokojenosti. Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V bøeznu oslavují narozeniny: paní Iva-
na Boèková, nar. 28.3. � 75 let; paní
Vìra Drhová, nar. 29.3. � 83 let; paní
Hana Dvoøáková, nar. 1.3. � 75 let; pan
Jan Hála, nar. 2.3. � 84 let; paní Anna
Hyndráková, nar. 25.3. � 93 let; paní
Nina Ko�eluhová, nar. 4.3. � 88 let; pan
Hanu� Riesel, nar. 30.3. � 84 let; paní
Milu�e Sedláèková, nar. 6.3. � 91 let,
a paní Hana �nejdrová, nar. 26.3. � 84
let. Jubilantùm pøejeme pevné zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí:
Je na�í smutnou povinností oznámit, �e
dne 28. 1. 2021 zemøela ve vìku 99 let
paní Erna Meissnerová. Se zesnulou
jsme se rozlouèili 1. 2. na Novém �idov-
ském høbitovì v Praze.

Dne 29. 1. zemøela ve vìku 97 let
paní Emma �ternová. Se zesnulou jsme
se rozlouèili 4. 2. na N�H v Praze. 

Dne 30. 1. ve vìku 68 let náhle zem-
øel pan Mgr. Gustav Vodrá�ka.

Dne 1. 2. zesnula ve vìku 96 let paní
Soòa Kubrová.

Necht� jsou jejich du�e vevázány do
svazku vìèného �ivota.

Zichronam livracha!

�O TEPLICE
V bøeznu oslaví své narozeniny: pan
Tomá� Kredl, nar. 11.3. � 39 let; paní
Hedvika Maxová, nar. 20.3. � 80 let;
paní Vendulka Wagnerová, nar. 7.3. � 49
let, a paní Vìra Veselá, nar.7.3. � 73 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO TRENÈÍN
�eláme v�etko najlep�ie svoj èlenke
pani Juditì Vozárové z Privedze, ktorá
v mesiaci marci oslávi 72 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V bøeznu oslaví své narozeniny: pan
Zdenìk Kubart, paní Anna ¡Tupková, paní
Monika Danielová a Mgr. Marie ¡Tupko-
vá. Jmenovaným pøejeme pevné zdraví
a osobní pohodu. Ad mea veesrim �ana!
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ANTISEMITISMUS V POLITICE
Americká Liga proti pomluvám vydala
zprávu o stavu antisemitismu v Evropì. Její
autoøi mj. zaznamenávají, �e úøady v Pol-
sku, Rusku, Maïarsku a nìkteøí zákonodár-
ci za britskou Labouristickou stranu pou�í-
vají antisemitismus pro politické cíle.

Napøíklad pøi prezidentské kampani
v Polsku byl Rafa³ Trzaskowski, soupeø
kandidáta vládní strany PiS Andrzeje
Dudy, terèem antisemitské rétoriky. Pøed-
seda PiS Kaczyñski mj. prohlásil, �e Trza-
skowski, jen� údajnì souhlasil s revizí res-
tituèních nárokù �idovské komunity,
�nemá polskou du�i, mysl a polské srdce�. 

V Maïarsku probíhá trvalá, vládou Vik-
tora Orbána podporovaná snaha démoni-
zovat George Sorose, miliardáøe a filantro-
pa s �idovskými koøeny. Ruský prezident
Putin zase politicky zneu�ívá údajný anti-
semitismus na Ukrajinì, s ní� vede na vý-
chodì válku a jí� anektoval Krym. Téma
zvelièeného ukrajinského antisemitismu
se také èasto objevuje na prokremelských
dezinformaèních webech.

ZRESTAUROVANÁ TÓRA
Nìmecká kancléøka Angela Merkel pøihlí-
�ela, jak se dokonèuje restaurování svitku
Tóry v Ambergu. Tóra pochází z 18. století
a pou�ívali ji pùvodnì �idé v Sulzbacheru
v Bavorsku, roku 1934 se dostala do �idov-
ské obce vAmbergu. Pøe�ila pogrom o køi�-
t�álové noci (nacisté místní templ sice zde-
molovali, ale nezboøili) a pak desítky let
le�ela v synagoze v komoøe. Od roku 2015
zaèala snaha o její úplné zrestaurování, co�
vláda finanènì podpoøila. Nyní bude znovu
slou�it amberským vìøícím.

POMOC SYNAGOZE
Britský Fond kulturní obnovy (Culture Re-
covery Fund) poskytl témìø 500 000 liber
na provoz sbírek judaik nále�ících synago-
ze Bevis Marks, nejdéle u�ívanému �idov-
skému svatostánku ve Spojeném králov-
ství, stojícímu v londýnské ètvrti Aldgate.
Roku 1701 jej nechali postavit �panìl�tí
a portugal�tí sefard�tí �idé. Dotace pro sy-
nagogu v�ak nevyøe�ila problém, který
dìsí kongreganty i místní obyvatele: v její
blízkosti má vyrùst dvacetiposchoïová
moderní budova, která zcela zmìní okolí,
zastíní starý templ i jeho dvùr. 

EKOLOGICKÁ KATASTROFA
Na 160 kilometrù izraelského pobøe�í od
Haify pøes A�kelon ke Gaze zamoøily v úno-
ru zbytky ropy, která vytekla z plavidla ve
východním Støedomoøí. Jedná se o jednu

z nejhor�ích ekologických katastrof v Izraeli
za nìkolik desetiletí. S èi�tìním plá�í, zá-
chranou ryb, �elv a ptákù pomáhaly tisíce
dobrovolníkù, do práce se zapojila i armáda. 

Ekologové v�ak varují pøed mo�nou
hor�í katastrofou, je� by mohla být �ved-
lej�ím produktem� normalizace vztahù
mezi Izraelem a Spojenými arabskými
emiráty. Konkrétnì pøed následky ob-
chodní dohody, podle které budou arab-
ské tankery pøevá�et ropu do Ejlatu, od-
tud potrubím do A�kelonu a následnì
exportovat do Evropy. Podle odborníkù
se pøeprava ropy nevyhne zneèi�tìní (èi
pøímému úniku) a transport ohrozí jedi-
neènou podmoøskou faunu Rudého moøe.

ODKAZ PRO VESNICI
V únoru 1943 nalezl mladý Eric Schwam,
Raku�an �idovského pùvodu, bezpeèný
úkryt v malé francouzské obci Le Cham-
bon-sur-Lignon ve francouzském depar-
tementu Haute-Loire. Po válce zùstal
chlapec ve Francii a stal se z nìj úspì�ný
farmaceut. Jak se nedávno ukázalo, na

obec a její obyvatele nikdy nezapomnìl:
V závìti odkázal vesnici asi milion eur
a uvedl, �e si pøeje, aby se peníze vyu�ily
na kvalitní vzdìlávání dìtí. V oblasti
Haute-Loire se za okupace ve vesnicích
skrývalo na 2500 �idù, z toho 1000 dìtí. 

VAKCÍNA PRO PØE�IV�Í
Po konzultaci s pøedsedy �idovských orto-
doxních komunit vyhlásil 10. února newy-
orský starosta Bill de Blasio program pro
pøe�iv�í holokaust v New Yorku, který jim
umo�òuje pøednostní vyu�ití vakcíny proti
koronaviru. V souèasné dobì je v NY mo�-
ná registrace a rezervace konkrétního data
oèkování pro v�echny seniory star�í 65 let
a osoby s chronickými nemocemi. Mìsto
v�ak zatím nemá dost vakcín. �idovské or-
ganizace ve v�ech pìti mìstských èástech
(Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx
a Staten Island) ve spolupráci s mìstem plá-
nují oslovit jednotlivé osoby pøímo.

V New Yorku �ije 1,1 milionu �idù
a mezi nimi je stále mnoho tìch, kdo pro�li
koncentraèními tábory.

ZLATÉ GLÓBY
Na konci února se rozhodovalo o filmo-
vých cenách Zlatý glóbus. Mezi nomino-
vanými za herecký výkon byla i pìtadva-
cetiletá Izraelka �ira Haasová, a to za roli
v sérii Neortodoxní z produkce spoleènosti
Netflix. Film vypráví pøíbìh o dívce Ester
�ijící v chasidském spoleèenství ve Willi-
amsburgu v New Yorku a jejích potí�ích
s prostøedím, které ji tradièními zvyky
a omezeními deptá. Nakonec se rozhodne
utéct za matkou do Berlína.          (am, mh)
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Mark Podwal: Pøechod pøes Rákosové moøe, 2011.


