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

Maiselova synagoga � pohled z Maiselovy ulice.
(K textu na stranách 10�11, 13.)

Foto Foto Dana Cabanová.



ZASEDÁNÍ RADY F�O
Druhé zasedání Rady F�O v ÈR v roce
2015 se uskuteènilo 10. èervna. Projedná-
valo se celkem sedm bodù: 1. Kontrola zá-
pisu z posledního jednání; 2. Informace
o ukonèení projektu Revitalizace II; 3. Plnì-
ní rozpoètu F�O za 1. ètvrtletí 2015; 4.
Dar �idovského muzea v Praze; 5. NFOH;
6. Koncept �idovského bezpeènostního in-
stitutu; 7. Rùzné. Jednání øídil pøedseda
F�O Petr Papou�ek, úèastnilo se ho 33
èlenù rady, zastoupeno bylo devìt �idov-
ských obcí � podmínky usná�eníschop-
nosti tak byly splnìny.
1/ Kontrola zápisu: Pøedsedající konsta-
toval, �e úkoly z minulého jednání byly
splnìny.
2/ Informace o ukonèení projektu Revi-
talizace II: Závìreèná zpráva k projektu
Revitalizace II byla èlenùm rady rozeslána
s pozvánkou. Vzhledem ke stí�nosti firmy
Avers na výbìrové øízení (jeho� se tato
notabene neúèastnila), kterou mìl øe�it
UOHS, nebylo mo�né dodr�et závazné
termíny a F�O musela od projektu odstou-
pit a vzdát se pøidìlené dotace. Co firmu
Avers k takovému postupu vedlo, je tì�ko
øíci. Zøejmì mimo jiné i tristní právní situ-
ace, za které se veøejná výbìrová øízení
odehrávají a která k takovýmto postupùm
dává mo�nosti. Pøedseda F�O vyjádøil
uznání øídicímu týmu i koordinátorovi za
odvedenou práci. Zdùraznil, �e ne v�echny
prostøedky byly vynalo�eny nadarmo, pro-
jektová dokumentace je pøipravena pro dal-
�í �ádosti o dotace, tak�e federace i zúèast-
nìné �O mohou v budoucnu �ádat o granty
na postupnou rekonstrukci objektù.
3. NFOH: (z èasového dùvodu bylo na �á-
dost øeditelky NFOH pozmìnìno poøadí
projednávaných bodù): Pøedseda Papou�ek
informoval, �e se ji� prezidium zabývalo in-
formací týkající se návrhu úpravy základ-
ních listin NFOH podle NOZ. Právní re�im
NFOH mù�e být nadále ukotven jen podle
zakládací listiny. Jednou ze zmìn, která
s tímto souvisí, je návrh, aby v�ichni èleno-
vé dozorèí rady byli do budoucna navrhová-
ni F�O a nikoli èásteènì státem, který ji�
o zastoupení v DR NFOH nemá zájem.
Správní rada NFOH se obrací na Radu F�O
s návrhem na dal�í setrvání p. N., který do-
sud zastupoval v DR NFOH stát, aby ve
funkci pokraèoval v dal�ím funkèním obdo-
bí. Pan. N. s návrhem souhlasí. Dále øeditel-
ka NFOH konstatovala, �e díky podpisu
smlouvy mezi NFOH a státem a souhlasu
MK ÈR bylo vyhlá�eno dodateèné grantové
kolo v programu Obnova pro rok 2015,
v nìm� se rozdìlí 9 mil. Kè. Vybrané pro-
jekty budou pøedlo�eny MK ÈR a bude po-
�ádáno o pøevedení dotace pro leto�ní rok
v souhrnné vý�i 20 mil. Kè. Ostatní projekty
pro leto�ní rok ji� byly vybrány v podzim-
ním, standardním výbìrovém øízení. NFOH
dále jedná o dal�ích podmínkách dotace.

Usnesení: Pokud dojde ke zmìnì právní
úpravy dokumentù NFOH, navrhuje Rada
F�O pana N. do dozorèí rady NFOH. Hla-
sování: pøítomno 33, proti 0, 1 se zdr�el,
32 pro � usnesení bylo schváleno.
4. Plnìní rozpoètu F�O za 1. ètvrtletí
2015: Pøedseda informoval o rozpoètu
F�O za 1. ètvrtletí 2015, který je èerpán
podle plánu. Rada vzala informaci na vì-
domí. Dále po�ádal radu o schválení zú-
ètování hospodáøského výsledku za rok
2014:
Usnesení: F�O rozhodla ve vìci vypoøá-
dání hospodáøského výsledku za rok 2014
ve vý�i 2 329 824,15 Kè takto: èástka
z úèetního zisku ve vý�i 1193 tis. Kè
(u�etøená èást pøíspìvku na èinnost v roce
2014) bude z úètu HV ve schvalovacím øí-
zení pøeúètována na úèet Fond rezerv,
zbylá èást úèetního zisku 1 136 824,15 Kè
bude pøevedena na úèet Nerozdìlený zisk,
neuhrazená ztráta minulých let.
Hlasování: pøítomno 31, pro 30, zdr�el se
1, usnesení bylo schváleno.
5. Dar �idovského muzea v Praze: Ji�
v loòském roce byly zahájeny konzultace
o úpravách darovací smlouvy mezi �MP
a F�O. Ne ve v�ech bodech byla dohoda,
proto F�O pokládala za vhodné, aby zù-
stala v platnosti pùvodní smlouva. S tím
DR �MP nesouhlasila. T. Kraus vypraco-
val nový návrh smlouvy a podmínek èer-
pání, který DR po nìkolika pøipomínkách
nakonec akceptovala. V druhé polovinì
èervna by v�echny organizace mìly obdr-
�et pøidìlený dar na rok 2015. Pokud mají
nìkteré �idovské obce èi pøidru�ené orga-
nizace finanèní problémy, F�O je pøipra-
vena poskytnout zálohu.
6. Koncept bezpeènostního institutu:
Koncept nového institutu pøedstavil Zde-
nìk Kalvach. Jedná se o zalo�ení spoleèné
instituce, která by hájila bezpeènostní
zájmy �idovské komunity. MV ÈR má
zájem spolupracovat s �idovskými insti-
tucemi, po�aduje v�ak jednání s jedním
partnerem, který reprezentuje v�echny �i-
dovské organizace. Po projednání s práv-
níky se dospìlo k právní formì institutu
jako neziskové organizace. Pak by bylo
mo�né èerpat dotace na provoz. Prvních

jednání na MV se zúèastnili zástupci rùz-
ných �idovských organizací. Zva�uje se,
�e zakladateli by mìli být zástupci F�O,
�OP a �MP a STPI.

Jednotná reprezentace a jednotné vzná-
�ení po�adavkù by bylo efektivnìj�í a bylo
by pro �idovskou pospolitost pøínosem.
Náklady na èinnost se v poèátcích odha-
dují na 40 tis. mìsíènì, do budoucna se
odhadují na 70 tis. mìsíènì. Financování
by mìlo být sdíleno mezi zakládajícími
organizacemi. Návrh na zøízení bezpeè-
nostního institutu a jeho financování v�ak
bude muset být projednán jak ve vedení
�OP a �MP, tak na prezidiu F�O.
7. Rùzné: Rabín K. Sidon informoval
o setkání sjednaném T. Krausem, kde spo-
leènì s kardinálem Dukou a pøedsedou
Ekumenické rady církví D. Fajfrem øe�ili
problém podpory romského vzdìlávání ze
strany církví.                                              jd

PRÁCE V IZRAELI BEZ VÍZ
Èe�tí obèané mezi 18 a 30 lety budou
v budoucnu moci rok pracovat a vydìlávat
v Izraeli bez jindy potøebných víz. Tzv.
Dohodu o pracovních prázdninách, kterou
má ÈR napøíklad s Novým Zélandem èi
Kanadou, èeský ministr zahranièí Lubomír
Zaorálek podepsal pøi èervnové náv�tìvì Iz-
raele spolu s námìstkyní izraelského minist-
ra zahranièí Cipi Chotovelyovou. Dohodu
v�ak je�tì budou muset schválit parlamen-
ty obou zemí.

Pokud podepsaná dohoda o pracovní
dovolené projde izraelským i èeským par-
lamentem, bude moci roènì v Izraeli bez-
vízovì �ít a pracovat a� 200 mladých Èe-
chù. Tato kvóta by se mìla postupnì
zvy�ovat. Zatím mohou Èe�i do Izraele
bezvízovì zavítat na dobu tøí mìsícù, ne-
smìjí se v�ak po dobu pobytu nechat za-
mìstnat a pøijímat výdìlek.                    ztis
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EKEV (5M 7,12�11,25)
V Páté knize Moj�í�ovì je zøetelnì for-
mulováno to, co je v Tóøe pøítomno od
samého poèátku: Hospodin je Bohem
lásky. Miluje nás víc, ne� my milujeme
jeho. V na�í sidøe èteme: �Co vlastnì
Hospodin, tvùj Bùh, od tebe �ádá? Jen
bát se Hospodina, svého Boha, chodit
v�emi jeho cestami a milovat ho a slou�it
Hospodinu, svému Bohu, celým svým
srdcem a celou svou du�í. Zachovávat
Hospodinovy pøíkazy a jeho naøízení, jak
vám dnes pøikazuji pro tvé dobro. Po-
hleï, Hospodin má nebesa a nebesa ne-
bes, zemi a v�echno, co je na ní. Zalíbení
mìl v�ak Hospodin jen ve tvých otcích,
proto�e si je zamiloval a za v�ech národù
zvolil jejich sémì po nich, vás tohoto
dne.� (5M 10,12�15) A v pøedcházející
sidøe jsme èetli: �A za to, �e miloval tvé
otce a vybral si (po prvním z nich) jeho
sémì, tì svou velkou silou vyvedl za se-
bou z Micrajim.� (5M 4,37)

Neexistuje nic více zavádìjícího
a �kodlivìj�ího ne� køest�anský kontrast
mezi køest�anstvím jako nábo�enstvím
lásky a odpu�tìní a judaismem jako ná-
bo�enstvím zákona a odplaty. Odpu�tìní
se zrodilo v judaismu. Mezilidské od-
pou�tìní zaèíná ve chvíli, kdy Josef od-
pustí bratrùm, �e ho prodali do otroctví.
Hospodinovo odpou�tìní zaèíná se za-
vedením svátku Jom kipur jako vrchol-
ného dne Bo�í milosti, která následova-
la po høíchu se zlatým teletem. 

A podobnì to je s láskou: kdy� mluví
Nový zákon o lásce, odkazuje pøímo ke
Tøetí (�Bude� milovat svého bli�ního
jako sama sebe�) a Páté knize Moj�í�ovì
(�Bude� milovat Hospodina, svého Bo-
ha, celým svým srdcem a celou svou
du�í�). Filosof Simon May ve své vyni-
kající knize Láska. Historie øíká: ��iroce
sdílená pøedstava, �e hebrejská Bible je
celá o pomstì a o principu ,oko za oko�
a evangelia vytvoøila lásku jako bezpod-
míneènou a univerzální hodnotu, patøí
k jednomu z nejvìt�ích omylù celých zá-
padních dìjin. Z hebrejské Bible vychá-
zejí nejen dvì pøikázání o lásce, ale také
�ir�í morální vize zalo�ená na ú�asu nad
silou lásky.� May tvrdí jednoznaènì:
�Pokud má láska v západním svìtì úhel-
ný text, pak je ten text hebrejský.� 

Filosof Harry Redner v knize Etický �i-
vot. Minulost a souèasnost etických kultur
rozli�uje v dìjinách civilizace ètyøi zá-
kladní vize etického �ivota. První nazývá
obèanská etika, co� je etika starého Øecka
a Øíma. Druhá je etika povinnosti, ji� zto-

to�òuje s konfucianismem, kri�naismem
a pozdním stoicismem. Tøetí je etika cti,
co� je velmi zajímavá kombinace dvor-
ských a vojenských zpùsobù, ji� provozo-
vali Per�ané, Arabové, Turci i støedovìcí
køest�ané (�rytíøská èest�) a islám.

Ètvrtou vizi nazývá morálkou a její
stopy nalézá ve Tøetí a Páté knize Moj-
�í�ovì. Definuje ji jednodu�e jako �eti-
ku lásky� a ukazuje, co uèinilo Západ
morálnì jedineèným: �Biblická láska
vùèi ,bli�nímu� je pozoruhodný druh
lásky, jedineèný vynález �idovského ná-
bo�enství. Je to svrchovanì altruistická
láska, nebot�milovat bli�ního svého jako
sama sebe znamená pøedstavit si v�dyc-
ky na jeho místì sebe a jednat v jeho
prospìch tak, jako bychom pøirozenì
a sobecky jednali v prospìch svùj.� 

Tato my�lenka je pøelomová v nìkoli-
ka bodech: zaprvé � Tóra na rozdíl od
doslova celého starovìkého svìta tvrdí,
�e prvky, které tvoøí realitu, nejsou k li-
dem ani nepøátelské, ani lhostejné. Jsme
tu, proto�e si Nìkdo pøál, abychom tu
byli. Nìkdo, komu na nás zále�í, kdo na
nás dohlí�í a stará se o na�e blaho.

�V�dyt� Hospodin, vá� Bùh, je Bo-
hem bohù a Pánem pánù, Bùh velký
a silný a stra�ný, jen� nikomu nenadr-
�uje a nepøijímá úplatek. Uskuteèòuje
právo sirotka a vdovy a miluje pøistì-
hovalce, dávaje mu chléb a obleèení.
A proto�e jste byli pøistìhovalci v zemi

Micrajim, milujte pøistìhovalce i vy!�
(5M 10,17�19)

Nabízí se v�ak otázka: proè láska, která
hraje tak významnou roli v Páté knize, je
tak málo zøejmá v pøedchozích knihách
(s výjimkou 3M 19)? Na tuto otázku lze
nejlépe odpovìdìt jinou. Proè v První kni-
ze Moj�í�ovì nehraje �ádnou roli odpu�tì-
ní? Hospodin pøece Adamovi a Evì ani
Kainovi neodpustil (i kdy� trest zmírnil).
Odpu�tìní nefiguruje ani v pøíbìzích o po-
topì, o babylonské vì�i nebo pøi zkáze So-
domy a mìst na pláni. Bo�í odpu�tìní se
poprvé objevuje a� ve Druhé knize, kdy�
Moj�í� úspì�nì prosí o odpu�tìní po høí-
chu s teletem a poté je ustanoveno v podo-
bì Jom kipur (3M 16), ale a� tehdy. Proè?

Jednoduchá a rázná odpovìï zní:
Hospodin odpustil lidem teprve tehdy,
kdy� se lidé nauèili odpou�tìt si navzá-
jem. První kniha konèí tím, �e Josef od-
pustí svým bratrùm. Teprve poté zaène
Hospodin lidem odpou�tìt.

Vrat�me se k lásce. První kniha obsahuje
øadu odkazù k lásce. Abraham miluje Jic-
chaka, Jicchak miluje Ezaua. Rebeka miluje
Jakova, Jakov miluje Rachel a miluje také
Josefa. Je tu spousta láskyplných vztahù.
Jen�e témìø v�echny se nakonec uká�ou
jako rozdìlující prvek. V Bere�it lze dobøe
vycítit to, co vìt�ina moralistù a teologù ig-
norovala. �e skuteèná, lidská a vá�nivá lás-
ka, která zaplòuje vìt�inu prorocké literatu-
ry i Píseò písní, je úplným opakem odta�ité
a zobecnìné lásky nazvané agapé, ji� si spo-
jujeme se starovìkým Øeckem. Ale taková-
to lidská láska jako základ spoleènosti ne-
staèí: umí spojovat, ale i vytváøet sváry.

Proto nevystupuje jako hlavní motiv.
Stane se to a� tehdy, kdy dosáhneme inte-
grované sociálnì morální a politické vize
v Páté knize, která kombinuje lásku
a spravedlnost. Cedek, spravedlnost, se
stane v této knize dal�ím klíèovým slo-
vem, objevuje se osmnáctkrát. V judaismu
jsou láska a spravedlnost spojeny. Láska
bez spravedlnosti vede k soupeøení, nako-
nec mù�e vyústit v nenávist. Spravedlnost
bez lásky postrádá lidský rozmìr, sílu sou-
citu a milosrdenství. Potøebujeme obojí.
Jedineèná etická vize � Hospodinova lás-
ka k lidem a lidská láska k Bohu � pøeve-
dená do etiky lásky k bli�nímu i cizinci
tvoøí základ moderní západní civilizace.
A zrodila se zde, v Páté knize Moj�í�ovì,
v knize, je� èiní lásku zákonem.
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøelo�ila A. Marxová. Biblic-
ké citáty jsou uvedeny v pøekladu rabína
E. K. Sidona.)

4 VÌSTNÍK 8/2015

SIDRA
PRO TENTO

MÌSÍC

Láska jako zákon. Ilustrace Marc Chagall, 1958.



�OFAR JAKO BUDÍK
Kdy� se rozpláèe miminko, má jeho
køik výbu�nou sílu � uprostøed noci vás
vytrhne ze spánku a jdete ho v mrákot-
ném stavu utì�it a nakrmit. Rodiè si na
tenhle milovaný zvuk zvykne, je na nìj
kdykoli pøipravený; kdy� máte dìt�átko,
nepotøebujete budík.

Jak se blí�í konec léta a vstupujeme
do mìsíce elulu, vnímáme dal�í zvuk,
který nás má probudit ze spánku, zvuk
�ofaru. S troubením na �ofar zaèínáme
mìsíc pøed Ro� ha-�ana. Proè? Proni-
kavý zvuk �ofaru nás má postupnì
probrat z apatie, není urèen k tomu,
abychom ho zamáèkli jako tlaèítko na
budíku a døímali dál. Ka�dý den trou-
bíme tøi zvuky: tkija, �varim a trua �
dlouhé zatroubení, tøi krat�í a nìkolik
staccatových. V Talmudu (traktát Ro�
ha-�ana 34a) jsou tyto zvuky pøipodob-
nìny k náøku a kvílení, tedy takovým,
které se podobají i dìtskému pláèi.

Ve starovìku se na �ofar troubilo
i ka�dých padesát let na znamení jubi-
lejního roku, kdy se propou�tìli slu-
�ebníci na svobodu. Právì idea svobo-
dy, zmìna sebe samého i svìta kolem
nás, je s Novým rokem tìsnì spojena.

Vìt�inu �ivota projdou lidé �ivotem
jako zombie, jakoby bez vùle. Hospo-
din nás obdaøil obrovským darem �
svobodnou vùlí, ale èasto jako by-
chom si nebyli vìdomi její ceny.
�Pøedlo�il jsem ti �ivot a smrt, po�e-
hnání a prokletí, abys �il ty a tvé sémì
a zvolil �ivot.� (5M 30,19) Svobodná
vùle znamená neustálý výbìr mezi �i-
votem � øe�ením výzev � a uhýbáním
pøed nimi, tedy smrtí.

Øada z nás jen ubíjí èas, ka�dých
pìt minut kontroluje telefon nebo e-
mail, surfuje na internetu. Nìkde
v hloubi du�e chceme nìco dokázat,
ale neumíme do toho vlo�it úsilí. Tøe-
ba si toho nejsme vìdomi, ale jsme
v neustálém sporu mezi �ivotem
a smrtí, skuteèností a eskapismem. 

Zvuk �ofaru by mìl fungovat jako
budík, mìl by nás probudit a donutit
pøipravit se na blí�ící se Nový rok.
Oznamuje ú�asný zvuk svobody, na�i
svobodnou vùli, díky ní� bychom
mìli èinit správná rozhodnutí a zvolit
�ivot.

BRYAN WOOD, 
kantor Staronové synagogy
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � srpen 2015

Staronová synagoga
31. 7. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
1. 8. sobota �ABAT NACHAMU

VAETCHANAN 5M 3,23�7,11
hf: Iz 41,1�26
mincha perek � 3 20.15 hodin
konec �abatu 21.45 hodin

7. 8. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
8. 8. sobota EKEV 5M 7,12�11,25

hf: Iz 49,14-51,3
mincha perek � 4 20.00 hodin
konec �abatu 21.32 hodin

14. 8. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
15. 8. sobota �ABAT RO� CHODE�

REE 5M 11,26�16,17
mf: 4M 28,9�15
hf: Iz 66,1�24
mincha � perek 5 19.45 hodin
konec �abatu 21.17 hodin

16. 8. nedìle 2. den Ro� chode� elul
21. 8. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
22. 8. sobota �OFTIM 5M 16,18�21,9

hf: Iz 51,12�52,12
mincha � perek 6 19.30 hodin
konec �abatu 21.01 hodin

28. 8. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
29. 8. sobota KI TECE 5M 21,10�25,19

hf: Iz 54,1�10
mincha � perek 1-2 19.15 hodin
konec �abatu 20.45 hodin

4. 9. pátek veèerní bohoslu�ba 19.23 hodin
5. 9. sobota �ABAT SLICHOT

KI TAVO 5M 26,1�29,8
hf: Iz 60,1�22
mincha � perek 3-4 19.00 hodin
konec �abatu 20.29 hodin

V sobotu �achrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Ka�dý v�ední den maariv (veèerní modalitba) od 19.30 hodin.

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

mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

Jeruzalémská synagoga
Bohoslu�by se konají ka�dou sobotu od 8.50 hodin.

Páteèní veèerní bohoslu�by zde budou 7. 8. a 21. 8. v�dy v 19.20 hodin. 
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslu�by nekonají.

Bejt Simcha 
(Maiselova 4, Praha 1)

Kabalat �abat ka�dý pátek od 18.00 hodin.
Úvod do judaismu ka�dé úterý od 19.45 hodin.



JOSHUA FAUDEM (1975), absolvent pra�-
ské FAMU a dokumentarista, natoèil
v roce 2003 spolu s Jackem Baxterem do-
kumentární film Blues on the Beach
(Blues na plá�i)
o hudebním baru
v Tel Avivu. Sní-
mek byl zpoèátku
zamý�len jako
portrét v�edního
�ivota v Izraeli
uprostøed intifády,
v�e v�ak zmìnil
sebevra�edný te-
roristický útok na
tento bar, který oba dokumentaristé pøe-
�ili. Film se tak stal spí�e svìdectvím
o traumatu a vùli �ít dál. Po dvanácti le-
tech vytvoøili Faudem a Baxter ve spolu-
práci s izraelským výtvarníkem Korenem
Shadmim komiks, v nìm� zpracovávají
tuto událost s urèitým odstupem. Grafic-
ký román Mike�s Place v pøekladu Lenky
Bukovské vydalo letos nakladatelství Ali-
gier a do Prahy ho Faudem pøijel uvést
letos v èervnu jako host Dnù Jeruzaléma.

Komiks Mike�s Place vypráví pøíbìh
stejnojmenného baru na pøímoøské
promenádì v Tel Avivu a teroristického
útoku, který na nìj v dobì vrcholící
druhé intifády spáchali dva muslim�tí
obèané Velké Británie. K sebevra�ed-
nému atentátu do�lo 30. dubna 2003,
zemøeli pøi nìm tøi civilisté a padesát
lidí bylo zranìno. Jen díky duchapøí-
tomnému zásahu vyhazovaèe Aviho Ta-
biba nebylo obìtí na �ivotech v zaplnì-
ném baru uprostøed koncertu mnohem
více. V komiksu sledujeme skuteèné
pøíbìhy nìkolika hlavních postav:
amerického filmaøe Jacka Baxtera,
jeho izraelského spolupracovníka
a barmana v Mike�s Place Joshuy Fau-
dema, pøíbìh ne�t�astné lásky majitele
baru Gala a jedné ze servírek, fran-
couzské �idovky Dominique, která
byla jednou ze tøí obìtí útoku, a nìko-
lika dal�ích. Bar Mike�s Place, oblíbe-
ný zvlá�tì mezi anglicky hovoøící ko-
munitou, byl vyhlá�ený jako prostor,
kde se konají pravidelné �ivé koncerty
rockové a bluesové hudby, a také jako
místo, kam se netahá politika: mezi
hosty i zamìstnance podniku patøili
ostatnì �idé i Arabové. U� týden po
útoku byl bar znovu otevøen, aby �ro-

dina� pøátel, stálých hostù a zamìst-
nancù baru ukázala svou semknutost
i odhodlanost nepodvolit se teroru
a �ít dál. Pøesto komiks je�tì více ne�

film se stejným
námìtem Blues na
plá�i reflektuje
pøedev�ím hloub-
ku traumatu, ji�
si z útoku v�echny
obìti odná�ejí.
Do dìjové linie
komiksu jsou
vpleteny i pøíbì-
hy obou atentát-

níkù, z nich� jeden zemøel na místì
a tìlo druhého bylo nalezeno o nìkolik
dní pozdìji vyplavené moøem. Autoøi
komiksu jeho dosud nevysvìtlenou
smrt interpretují jako sebevra�du pod
tíhou pocitù viny a strachu.

Jste Izraelec, ale máte anglické jmé-
no. Kde jste se narodil a jaké jsou
va�e koøeny?
Narodil jsem se ve Spojených státech,
v Detroitu, jako nejmlad�í ze ètyø dìtí.
Pøedkové mých rodièù pøi�li do Ameriky
u� v polovinì 19. století. Byli jsme se
sourozenci ètvrtá generace v USA, moje
americké koøeny tedy sahají dost hlubo-
ko. Matka pocházela z Brooklynu, tátova
rodina z Chicaga a Detroitu. Vyrùstal
jsem v rodinì, která nebyla nábo�ensky
zalo�ená, nedodr�ovali jsme tøeba �abat,
zato ale byli mí rodièe zapálení sionisté.
My dìti jsme chodily do �idovské �koly
a na�e rodina byla �idovsky velmi uvì-
domìlá. Napøíklad o svátcích se u nás
doma mluvilo o situaci �idù v Sovìt-
ském svazu, pøipomínali jsme si jejich
útlak. �idovská identita v nás tedy byla
pevnì zakotvená. V roce 1983 se pak ro-
dièe rozhodli odejít do Izraele. Mnì bylo
tehdy osm let, nejstar�í sestøe patnáct.

Dodnes tam v�ichni �ijete?
Rodièe zùstali v Jeruzalémì, jedna sestra
�ije v Tel Avivu, dva sourozenci se vrátili
do Státù � a já poøád cestuju, nikde jsem
se neusadil. Za poslední ètyøi roky jsem
�il støídavì v Montrealu, v New Yorku,
v Coloradu, pøedtím v Praze a v Torontu.
Prostì jsem poøád nìkde. Ale nejvíc ze
v�eho patøím do Izraele, do Jeruzaléma,
kde jsem vyrostl. Tam jsem doma.

V Praze jste studoval na FAMU. Jak
vás to vùbec napadlo?
Do Prahy jsem poprvé pøijel, kdy� mi
skonèila slu�ba v armádì a já je�tì se
dvìma kamarády cestoval autem po Ev-
ropì. Byl jsem na ni zvìdavý, mìl jsem
rád èeskou kinematografii � k mým nej-
oblíbenìj�ím filmùm patøí tøeba Kachy-
òovo Ucho, pøipadá mi krásnì hitchcoc-
kovské. Pøijí�dìli jsme do Prahy a já se
zrovna probouzel na zadním sedadle,
tak�e jsem mìsto vidìl nejdøív vzhùru
nohama. Okam�itì mì to tu okouzlilo,
vydal jsem se sám na procházku ulice-
mi, a� jsem náhodou dorazil k FAMU.
Ve�el jsem dovnitø a potkal profesora
Pecáka, který mì odkázal na studijní od-
dìlení, at� prý se zkusím pøihlásit na pro-
gram pro zahranièní studenty.

A to jste nakonec udìlal?
To trvalo je�tì dal�í rok. Nìjakou dobu
jsem se pak toulal po svìtì, �il chvíli
v New Yorku, ale pøi�el èas se rozhod-
nout, co dál. Chtìl jsem buï zkusit pøijí-
maèky na Hebrejskou univerzitu a na-
stoupit tam na historii a politologii,
anebo studovat film. A tak jsem poslal
do Prahy formuláøe a v�echny projekty,
které tam po�adovali. Nejdøív mi pøi�el
dopis, �e mì nevzali. U� jsem se zaèal
smiøovat s my�lenkou, �e se vrátím do
Izraele a budu studovat, pak mi ale na-
jednou pøi�el dopis, �e se na FAMU
uvolnilo místo a �e mì tedy berou. A já
celý rozru�ený odjel do Izraele vyøídit si
vízum.

V jaké to bylo dobì?
Léto 1999. V Izraeli zrovna vyhrál vol-
by Ehud Barak, ovzdu�í bylo plné eufo-
rie. A já si obstaral v�echny potøebné
dokumenty a odjel do Prahy studovat:
nejdøív na rok program pro zahranièní
studenty, nakonec jsem si ale pobyt pro-
dlou�il o dva roky individuálním studij-
ním plánem, jeho� výhodou bylo, �e
jsem si mohl vybírat uèitele i projekty.

Natoèil jste u� v té dobì nìjaké zají-
mavé �kolní filmy?
Jako závìreèný film jsem tu v èe�tinì
natoèil dokument A Will to Dance (Vùle
tanèit). Vypráví o Margit, �idovce, pøe-
�iv�í holokaust, která mìla velmi zají-
mavý pøíbìh. Na zaèátku války se se-
známila s nìmeckým vojákem pùvodem
z Jihlavy a zamilovali se do sebe. Ji pak
poslali do Terezína a vojáka wehrmach-
tu na frontu, ale po válce za ní pøijel.
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NA ISLÁM JSEM NEZANEVØEL
Rozhovor s izraelským dokumentaristou Joshuou Faudemem

Joshua Faudem. Foto Pierre Pe�er Friedmann.



Margit u� tady nemìla nic a nikoho, ce-
lou její rodinu vyvra�dili nacisté, a tak
se nechala pokøtít a vzala si ho. V dobì,
kdy jsem film toèil, byl její man�el u� po
smrti, ale ani tak není mùj dokument jen
o Margit. Vystupují v nìm také její dcera
a vnuèka, které o téhle rodinné historii
vùbec nevìdìly. Je to pøíbìh o minulosti
i o souèasnosti zároveò. Ze v�ech svých
filmù mám tenhle dodnes nejradìji. Dá
se mimochodem zdarma zhlédnout na
internetu, na serveru Vimeo.

Po dokonèení studií jste odjel zpátky
do Izraele a zaèal toèit o baru Mike�s
Place?
Ano. V únoru roku 2003 jsem se po dlou-
hých �esti letech v cizinì vrátil do Izrae-
le, kde zrovna byla v plném proudu inti-
fáda. Zemì se naprosto zmìnila, a musím
pøiznat, �e ten návrat byl pro mì �ok �
z evropského klidu najednou pøijet na
místo, kde øádí tohle �ílenství, celou spo-
leènosti svírá strach. Navíc jsem nevìdìl,
co se sebou, bydlel jsem u rodièù v Jeru-
zalémì, chtìl jsem zaèít pracovat u filmu,
ale nevìdìl jsem, jak do toho. A kdy�
jsem se jednou krátce po návratu prochá-
zel po pøímoøské promenádì v Tel Avivu,
najednou jsem tam spatøil bar Mike�s
Place. To mì ohromilo � znal jsem ten
podnik velmi dùvìrnì z Jeruzaléma, byl
to populární bar, v mládí jsem tam èasto
chodil, v�echny jsem tam znal, ale nevì-
dìl jsem, �e mají poboèku i v Tel Avivu.
Ve�el jsem dovnitø a vidìl tam staré ka-
marády � Gal a Dave, kteøí pak vystupují
ve filmu i v kní�ce, byli i na mé bar mic-
va, vyrùstal jsem s nimi. Pozdravili jsme
se, zaèali si povídat, co s námi celé roky
bylo, a nakonec mi Gal nabídl práci
i bydlení v Tel Avivu. A tak jsem tam za-
èal dìlat barmana.

Tady nìkde pak zaèíná pøíbìh natáèe-
ní filmu Blues na plá�i?
Ano. Asi o mìsíc pozdìji pøi�el do baru
newyorský dokumentarista Jack Baxter,
který nám vyprávìl, �e chtìl natoèit film
o Marwánu Barghútím, ale zjistil, �e
materiál u� zpracovává nìkdo jiný. Sa-
mozøejmì mìl na sebe vztek, �e si to
v�echno pøedem nezjistil a �e pøijel do
Izraele úplnì zbyteènì. Ale nakonec ná-
hodou vstoupil do baru Mike�s Place
a v�echno dopadlo úplnì jinak. Já tam
ten den nebyl, ale nazítøí na mì na baru
èekal vzkaz od Gala, majitele: �Joshi,
zavolej mi, Gal.� Polekal jsem se, �e
mám prù�vih, ale pak se ukázalo, �e den

pøedtím slovo dalo slovo a Jack Baxter
se rozhodl natoèit o baru dokument �
a já s ním mìl spolupracovat. Zaèalo to
takhle improvizovanì, guerillovì, jak øí-
káme v Izraeli. Vypili jsme s Joshuou la-
hev slivovice, kterou jsem mìl je�tì
z Èech, a druhý den jsme se s hlavou
bolavou jako støep pustili do práce.

Z dokumentu i z komiksu je zøejmé,
�e Jack Baxter sice chtìl pùvodnì
udìlat politický dokument o palestin-
ském pøedákovi, pak ale naopak zaèal
natáèet film programovì apolitický,
který ukazuje ka�dodenní �ivot v Iz-
raeli jaksi navzdory politické situaci.
Jen�e s teroristickým útokem, k nì-
mu� do�lo uprostøed natáèení, se ob-
sah i atmosféra dokumentu zásadnì
promìnily. Chápete i pøesto ten film
jako nepolitický?
Ano, rozhodnì. Kdyby byl ná� cíl poli-
tický, nejpozdìji po teroristickém útoku
bychom zamíøili k otázkám palestinsko-
izraelského konfliktu. Ale to se nedìje,
naopak dál sledujeme soukromý �ivot
v�ech aktérù, tentokrát ov�em u� pozna-
menaný traumatem pro�itého sebevra-
�edného atentátu. Zajímá nás lidský pøí-
bìh. A na to se chtìl Jack soustøedit
i pøedtím, ne� nìkdo tu�il, �e se bar stane
terèem útoku. Jistì, dokument pøiná�í po-
hled jedné strany konfliktu, té izraelské.
Znám pár lidí, propalestinsky zamìøe-
ných kritikù Izraele, kteøí kvùli téhle
�jednostrannosti� film odmítli. Ale to je
jejich problém, proto�e ten film opravdu
není politický. I v komiksu si mù�ete
v�imnout, �e se tam ka�dou chvíli mih-
nou v pozadí tøeba zprávy z televize � ale
politika jako taková se neøe�í.

V komiksu je na rozdíl od filmu vy-
právìn i pøíbìh dvou atentátníkù,
jako motto jsou u jednotlivých kapi-
tol mírumilovné citace z Koránu. Jak
doká�e èlovìk, který pøe�il teroristic-
ký útok jako vy, v sobì najít empatii
a nestane se tøeba nepøítelem islámu?
Nikdy jsem na islám nezanevøel, právì
naopak. V�dycky jsem byl levièák, v pat-
nácti, kdy� vyhrál volby Rabin, jsem do-
konce vstoupil do mláde�nické odno�e
Strany práce. Coby zaèínající voják jsem
se je�tì hlásil k umírnìné levici, kdy�
jsem ale po tøech letech armádu opou�tìl,
byl jsem u� nalevo víc ne� strana Merec.
A ten teroristický útok mìl na mì podob-
ný dopad. Èlovìk s tou zku�eností mù�e
nalo�it rùznì. Mù�ete volat: �Podívejte

se, co mi ti zlí muslimové provedli.� Ta-
ková reakce se od nìj mo�ná i oèekává.
Ale já si dobøe uvìdomuju, �e vìc je slo-
�itìj�í. I ty citáty z Koránu, které se obje-
vují v kní�ce, ukazují, �e terorismus je
vlastnì proti islámu. A teroristùm jsme se
v komiksu rozhodli dát tváø, abychom
ukázali i jejich pøíbìh, dali ètenáøi mo�-
nost nìjak se vztáhnout i k nim. Nìkdo se
mù�e divit: �Proè? V�dyt� tihle lidé ti
zpùsobili trauma na celý �ivot.� Chtìli
jsme tím také dát najevo, �e autoøi ko-
miksu nechovají muslimy v nenávisti.
V islámu stejnì jako v �idovství jsou
dobré i �patné vìci, jde jen o interpretaci.
A já chtìl ukázat, �e tihle teroristé igno-
rovali, co se v Koránu øíká o respektu
k druhým nábo�enstvím, vybírali si z nìj
jen jednu stránku. Navíc si myslím, �e já
a Jack coby lidé, kteøí pro�li touhle hrù-
zou, máme urèitý morální nárok pouká-
zat na tyhle vìci. Pokládám to za velmi
dùle�ité poselství na�í knihy.

Jak jste citáty z Koránu vybírali a jak
se do knihy vùbec dostaly? Ve filmu
tohle v�echno pochopitelnì chybí.
Pùvodnì kniha nebyla rozdìlená na kapi-
toly, ale redaktor knihy, mùj dávný ka-
marád Mark Siegel, to prosadil. Zpoèát-
ku jsem byl proti, nechtìl jsem, aby nìco
brzdilo spád vyprávìní. Pak jsme to pro-
bírali s Jackem a postupnì dospìli k zá-
vìru, �e se nám ta my�lenka vlastnì za-
mlouvá. A pak nás napadlo, �e bychom
mohli ka�dou kapitolu uvést výrokem
z Koránu, dokládajícím, �e terorismus je
s ním v rozporu. To nám bylo jasné,
zvlá�t� Jack má islám nastudovaný, u�
pøedtím natoèil film o Malcolmu X a ví,
o èem mluví. A pak jsme zavolali na�emu
spoleènému kamarádovi, newyorskému
imámovi Benjaminu Bilalovi, který nám
ochotnì pomohl citáty najít a vybrat, po-
slal nám jich asi tøicet. Kdy� jsem pak
tohle v�echno ukázal redaktorovi, øekl
mi: �Joshuo, teï u� nevypráví� jen pøí-
bìh � u� sdìluje� urèité poselství. Teï je
kniha hotová a mù�e jít do tisku.�

Jak jste se vùbec dostal k tomu po le-
tech z knihy utvoøit komiks?
Text vznikal nejprve jako autoterapeutic-
ké psaní, jako urèitá moje snaha vypsat
se z traumatu, které v sobì dosud nosím,
uzavøít v sobì tu �ivotní kapitolu. Po-
stupnì z toho zaèalo vznikat nìco jako
scénáø pro hraný film, ke spolupráci jsem
pøibral i Jacka. Práce na tom trvala roky.

(pokraèování na str. 9)
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V èervnu mohli diváci v Praze zhlédnout
pøedstavení vytvoøená jedním z nejzají-
mavìj�ích souèasných svìtových chore-
ografù, izraelským tvùrcem Ohadem
Naharinem: inscenaci Poslední dílo (Last
Work), zatím nej-
èerstvìj�í Nahari-
nùv kus, jej� v Hu-
debním divadle
Karlín tanèil jeho
soubor Batsheva,
a balet Decadance,
který choreograf
pøipravil se sou-
borem Národního
divadla. Toto pøed-
stavení lze na Nové scénì ND vidìt do
konce roku je�tì nìkolikrát.

BAT�EVA DE ROTHSCHILD
O taneèním souboru Batsheva (Batsheva
Dance Company) nemù�eme mluvit, ani�
bychom nezmínili jeho zakladatelku. Ba-
ronka Bat�eva de Rothschild pocházela
z francouzské vìtve slavné bankéøské ro-
diny, nicménì svou originální a èinorodou
povahou se rodinnému prostøedí vymyka-
la (údajnì se kromì sourozencù se svými
pøíbuznými pøíli� nestýkala). Narodila se
roku 1914 v Londýnì
(její pùvodní jméno
bylo Bethsabée, Bat�e-
vou se stala a� v Izrae-
li), vyrùstala ve Francii,
ve Spojených státech
vystudovala chemii
a biologii. Za druhé
svìtové války podporo-
vala francouzský odboj,
vstoupila do armády, po
invazi Spojencù se vy-
lodila v Normandii
a s armádou dorazila do
Paøí�e. Poté fungovala
jako spojka mezi fran-
couzskými a americký-
mi jednotkami. Kdy�
válka skonèila, vrátila
se do New Yorku a za-
psala se do taneèní �koly prùkopnice mo-
derního tance Marthy Grahamové.

Roku 1951 jela poprvé do Izraele, bì-
hem 50. let navázala v zemi øadu kontaktù
a trvale se zde rozhodla usadit roku 1962.
Byla a je dosud jedinou z rodu Rothschil-

dù, kdo si tuto cestu zvolil. V nové zemi
byla od zaèátku velmi aktivní a své jmìní
pou�ívala k podpoøe oborù, které mìla
ráda: pøírodovìdy a baletu. Je�tì v New
Yorku zalo�ila Nadaci na podporu umìní

a vìdy, roku 1965
pak v Izraeli vznikl
Batsheva de
Rothschild Fund
na rozvoj základ-
ního vìdeckého
výzkumu, pøede-
v�ím v medicínì
a zemìdìlství. Na-
dace funguje do-
dnes a vìnuje se

projektùm ze v�ech oborù. Prostøedkù vy-
u�ívají hlavnì zaèínající vìdci, øada z nich
patøí k emigrantùm z bývalého Sovìtské-
ho svazu. Aèkoli se baronka nikdy nestala
izraelskou obèankou, vnímala Izrael jako
skuteèný domov, který neopustila ani
v nejtì��ích chvílích. Kdy� vypukla jom-
kipurová válka, odevzdala jako v�ichni
ostatní své auto armádì a fungovala jako
øidièka. Financovala té� výstavbu pro
nové pøistìhovalce a pùjèky potøebným
v Tel Avivu. V Bílém mìstì roku 1999
také zemøela a je zde pohøbena.

Dnes ji zøejmì nejvýraznìji pøipomí-
ná taneèní soubor, který nese její jméno.
Zalo�ila ho roku 1964 v Tel Avivu a ke
spolupráci a výuce taneèníkù pøizvala
svou nìkdej�í uèitelku Marthu Graha-
movou. Mezi tìmi, kdo se u ní vyuèil, je

i Ohad Naharin, jen� od roku 1990 sou-
bor vede. Roku 1974 pøevzal Batshevu
� kvùli rozporùm mezi baronkou a sou-
borem � do své správy stát. 

JAZYK GAGA
Ohad Naharin se narodil roku 1952 v kibu-
cu Mizra na severu zemì, v souboru Bat-
sheva zaèal tanèit roku 1974, poté ho Mart-
ha Grahamová pozvala do svého souboru
v New Yorku. V Americe získal �pièkové
umìlecké vzdìlání (School of American
Ballet, The Juilliard School atd.), roku
1980 zde zalo�il vlastní soubor, s ním� pra-
coval a� do roku 1990. Jako vedoucí Bat-
sheva Dance Company vytvoøil desítky
vlastních choreografií a vy�kolil stovky ta-
neèníkù. K jeho stylu patøí vynález �pohy-
bového jazyka�, jej� nazval �gaga�. Tuto
metodu si èlenové souboru osvojují a díky
ní dosahují nejen technického mistrovství,
ale také neuvìøitelné, �ivelné dynamiky
a jedineèné, jakési nebaletní pøirozenosti
pøipomínající pohyb stromù ve vìtru nebo
podmoøských rostlin zmítaných vlnami.
Spoèívá ve vnímání vlastního tìla, na-
prostém uvolnìní, soustøedìní na vnitøní
energii, na pøedstavivost, koncentraci na
své pocity a vjemy a souèasnì na vnímání
okolního prostoru. V souvislosti s metodou
gaga odmítá Naharin v uèebnách zrcadla.
V rozhovoru o tom øíká: �Zrcadla kazí du�i
taneèníka, brání mu vnímat své souèásti.
Kdy� máte velké dovednosti v jakékoli

profesi, tøeba v chirur-
gii, nepou�íváte zrcad-
la a víte pøesnì, co
dìláte, s ve�kerou
jemností a pøesností.
V tanci z nìjakého dù-
vodu, narcistního èi
plynoucího ze závis-
losti, nevím, se ze zr-
cadla stala nutnost. Je
to opravdu ru�ivé. Na-
víc je to pak vidìt na
jevi�ti, �e nìkdo zkou-
�í pøed zrcadly. Nepro-
pojuje se se svými
emocemi, ale pouze
s tím, jak vypadá. Mu-
síte cítit, jak vypadá-
te� Podstata gaga
spoèívá v tom, �e pøed

tím, ne� svému tìlu øekne�, co má dìlat, na-
slouchá� mu. Souvisí to také s tím, �e ne-
hledíte na svìt pøes svùj vlastní obraz �
kdy� pozorujete svìt, nemìli byste pøece
vidìt sebe. Nepatøíte pøece do toho, co vidí-
te. Tak�e je to vlastnì i logicky �patnì.�
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TANEC JAKO �IVEL
Balet Národního divadla uvádí choreografii Ohada Naharina

Ohad Naharin. Foto archiv.

Pøedstavení Decadance � soubor Baletu ND. Foto na této dvoustranì Martin Diví�ek.



Naharinovu metodu vyu�ívají u� nejen
taneèníci, ale i laici, kteøí se úèastní lekcí
pro veøejnost, je� vedou jeho �áci. Konají
se nejen v Izraeli, ale u� i v USA, Kanadì
a v Evropì (jedna se v èervenci uskuteè-
nila i v Praze). V kanadském Torontu vedl
Naharin dokonce lekci pro pacienty s Par-
kinsonovou chorobou.

DECADANCE
Souèasnou Batshevu tvoøí �estatøicet ta-
neèníkù a taneènic, kteøí pocházejí z mno-
ha zemí (od Izraele, pøes USA, Portoriko,
Evropu po Rusko a Austrálii) a jsou rozdì-
leni na hlavní a juniorskou skupinu.
Bìhem roku odehrají na 250 pøedstavení
pro 75 tisíc divákù po celém svìtì. Jako
státní soubor a pøední �vývozní artikl� iz-
raelské kultury si Batsheva za�ívá své

s vyznavaèi antiizraelského bojkotu, kteøí
bìhem jejích � pravidelnì vyprodaných �
turné organizují protestní akce. �Nemys-
lím, �e by se bojkotem Batshevy nìjak
zlep�ila situace Palestincù,� komentuje to
Naharin lakonicky, �pokud ano, klidnì
bych se k bojkotu pøidal.�

Pøedstavení Decadance, je� vzniklo
pod zá�titou velvyslance Státu Izrael
v ÈR, je kolá�í výstupù z Naharinových
star�ích prací (nové choreografie pøipra-
vuje zásadnì jen pro svùj soubor). V Pra-
ze ho se èleny souboru ND nastudovali
jeho asistenti Erez Zohar, Gili Navot
a Adi Salant, koneènou podobu doladil
Naharin na místì. Taneèníky jeho pojetí
mo�ná pøekvapilo. �V baletu se pohyby
podøizují pøesným pravidlùm. Tady �ádná
nejsou. Ka�dý taneèník si musí najít
vlastní cestu,� øekl jeden z úèinkujících. 

I kdy� choreograf tvrdí, �e neexistuje
nic takového jako typický izraelský tanec,
ve svých dílech vyu�ívá tradièní �idovské
motivy. Co� je dobøe vidìt právì v pra�-
ské inscenaci: Jádrem první (a mo�ná nej-
pùsobivìj�í) scény Decadance je pesa-
chová píseò Echad mi jodea, hraná velmi
rychlým tempem, a� jako mar�. Na �id-
lích rozestavìných do pùlkruhu sedí ta-
neèníci obleèení v ortodoxním stylu,
v èerných oblecích, bílých ko�ilích a klo-
boucích, a do pravidelného tempa písnì,
která vypoèítává základní pojmy judais-
mu seøazené v èíselné øadì od 1 do 13,
vykonávají v kánonu mechanicky stejné
a pøesné pohyby. Jen jeden taneèník se
v�dy nad øadu zvedne a jeden na jejím
konci padá k zemi. Jevi�tì se stává podo-
benstvím pevného, drtivého øádu pøená-

�eného v neustálém øetìzci, øádu, kterému
nelze uniknout. Mo�ná jen snahou o po-
vznesení nad nìj � anebo pádem do hlu-
bin. Pøi tomto baletu se ale lidé (v hledi�-
ti, ale i na jevi�ti) dokonce baví: kdy�
úèinkující vytáhnou na jevi�tì nic netu�ící
diváky nebo se na scénì objeví televizní
obrazovka v roli komentátora. 

Zkrátka: balet Decadance lze jen do-
poruèit. Není to jen pìkná podívaná, je
chytrý, originální, lyrický i zábavný. Na
závìr jen jedna rada: pokud se nechcete
ocitnout na jevi�ti, nekupujte si lístky na
krajní sedadla. (A samozøejmì naopak.)

ALICE MARXOVÁ

(V èlánku je pou�it rozhovor Kristiny
Soukupové s Ohadem Naharinem, pub-
likovaný na serveru www.tanecniaktua-
lity.cz.)

ROZHOVOR
S JOSHUOU FAUDEMEM
(dokonèení ze str. 7)
Pak jsem dal náhodou text pøeèíst svému ka-
marádovi, redaktorovi nakladatelství First
Second Books, a ten byl nad�ený. Byl to
jeho nápad udìlat z toho místo filmu grafic-
ký román, a on také titul u nakladatele prosa-
dil. Na�li jsme kreslíøe � Izraelce, který inti-
fádu také sám za�il, to pro nás bylo dùle�ité.
Jeho kreslíøský styl nám hned padnul do oka
a výsledek, myslím, stojí za to.

Druhá intifáda skonèila, dnes se ale
nìco podobného vrací, ka�dou chvíli
sly�íme o teroristickém útoku v Jeruza-
lémì nebo okolí. Co se podle vás za po-
sledních deset let v Izraeli zmìnilo?
Je to tak, v�echno jako by bylo zpátky. Mám
strach o tom vùbec pøemý�let. Situace se po-
øád jen zhor�uje. V posledním pùlroce natá-
èím rozhovory se spoustou lidí z generace
roku 1948, kteøí bojovali ve válce za nezá-
vislost. Kdy� jsem jednou zaèal otázku vì-
tou: �Potom co válka roku 1948 skonèila,�
pøeru�il mì ten pamìtník, devadesátiletý sta-
øík: �Ale ta válka neskonèila. Poøád jsme
v ní.� Úplnì mì z toho zamrazilo. Zneklid-
òuje mì i sociální a ekonomická situace v Iz-
raeli a taky se mi vùbec nelíbí, jak izraelské
politické vedení zámìrnì pracuje se stra-
chem. V den voleb stra�il premiér, �e Arabo-
vé houfnì pøicházejí volit, to není v poøádku.
Pøipadá mi to jako propaganda v Sovìtském
svazu. Izrael je svobodná zemì, to ale ne-
znamená, �e na�i politici jsou o tolik lep�í.
Ale jsem tam doma, jsem toho souèástí � na
rozdíl od lidí, kteøí mají na Izrael jasný ná-
zor, ale vùbec mu nerozumìjí, nikdy tam ne-
�ili. Kdy� mi kamarádka z Francie øekne, �e
nepøijede do Izraele, proto�e nesouhlasí
s na�í politikou, pøipomenu jí, �e na dne�ní
katastrofální situaci na Blízkém východì
mají dost zásadní podíl Francouzi a Britové,
kteøí na poèátku 20. století uzavøeli Sykeso-
vu-Picotovu dohodu. Tihle lidé by se mìli
nejdøív pouèit o vlastní historii.

Myslíte, �e situace má nìjaké øe�ení?
Recept urèitì není jednoduchý. Ale mo�ná
by pro zaèátek staèilo, kdy� se dohodne-
me, �e ka�dá strana zaène nìèím malým,
drobným ústupkem. Øeknìme, �e Izraelci
by okam�itì zastavili ve�kerou výstavbu
na palestinských územích a Palestinci by
zmìnili osnovy toho, co se uèí ve �kole.
A pak se tøeba za rok sejít znovu, podívat
se na to, jestli obì strany splnily to svoje,
a mù�e se pokraèovat dál. Proto�e dosa�e-
ní míru a shody je obrovský úkol, který se
dá zvládnout jen postupnì po malých
krùècích.                 MAGDALENA KØÍ�OVÁ
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Matìj �ust a Morgane Lanoue v Decandance.



Po tøech letech pøíprav byla v úterý
30. èervna za hojné úèasti hostí otevøe-
na nová historická expozice v Maise-
lovì synagoze. Pøedcházela jí od dub-
na minulého roku dùkladná stavební
obnova budovy vèetnì izolace starých
zdí proti vzlínající vlhkosti, instalace
nového systému elektrických rozvo-
dù, podlahového topení a zevnitø pøí-
stupného sociálního zaøíze-
ní, celkové obnovy vnìj�ího
plá�tì budovy a èásti vnitø-
ních omítek, polo�ení nové
dla�by a nové výmalby.
Nezmìnilo se v zásadì te-
matické zamìøení expozice,
ale hlavnì zpùsob její pre-
zentace, která je více otevøe-
ná a pøístupná veøejnosti,
více odhaluje architekturu
samotné synagogy i vysta-
vené exponáty ve vitrínách,
jejich� nabídku doplòují te-
matické projekce a interak-
tivní dotykové panely.

Zmìnil se také zámìr vyu-
�ití � støed hlavního sálu sy-
nagogy zùstává prázdný, aby
mohl být veèer promìnìn
v auditorium pro komorní
koncertní, divadelní èi pøed-
ná�kové programy, které do
ní vnesou více �ivota a mno-
hostranný kontakt náv�tìvní-
kù s jedním z nejstar�ích
a s historií pra�ského ghetta
nejvíce spojených objektù.
Za úspì�né øe�ení expozice
patøí uznání hlavnímu pro-
jektantovi, architektu Hynku Fetterlo-
vi, autorùm scénáøe Ivetì Cermanové
a Alexandru Putíkovi a jejich spolupra-
covníkùm, správì budov �idovského
muzea a mnoha restaurátorùm, kteøí se
na obnovì synagogy podíleli.

SOUÈÁSTÍ MAISELOVY ULICE
První a nejnápadnìj�í zmìnou je obno-
va vstupního prùèelí synagogy vèetnì
jeho plastického èlenìní � bohatých
kru�eb oken, panelování a náro�ních
bosá�í i gotických krabù a fiál na �tí-

tech, stejnì jako citlivého barevného
øe�ení vèetnì zdùraznìní èervenohnì-
dých terakotových prvkù fasády, které
ji výraznì o�ivují. Teprve nyní je zøej-
mé, jaký byl zámìr pøístavby novogo-
tického prùèelí v letech 1893�1905,
které mìlo starou synagogu zasadit do
nové poasanaèní zástavby. To umo�-
òuje propojení výzdoby prùèelí s boè-

ními fasádami sousedních domù, kte-
ré synagogu zaèleòuje do ulièní fronty
a souèasnì zdùrazòuje její výjimeèné
postavení jako jedné z nejpamátnìj-
�ích budov ghetta. Poprvé po mnoha
desetiletích si tak náv�tìvníci mohou
pøímo z ulice prohlédnout celé prùèelí
Maiselovy synagogy vèetnì Magen
David a Desatera v jejím �títì, které
dosud koruny stromù témìø úplnì za-
krývaly. 

Také vstupní hala se zmìnila, po-
skytuje více prostoru pøicházejícím

a odcházejícím skupinám náv�tìvní-
kù, kteøí nejsou zdr�ováni nákupem
suvenýrù. Úspìchem je rovnì� úèelná
konstrukce sklenìného zádveøí, které
minimalizuje vliv vnìj�í teploty a po-
èasí na vnitøní prostor a posiluje tak
jeho klimatickou stabilitu, nezbytnou
kvùli vystaveným cenným textiliím
i komfortu náv�tìvníkù. Ménì �t�astné
se zdá umístìní dvou obrazovek s pro-
jekcí programù �idovského muzea po
stranách monumentálního vstupního
portálu s vinnou révou v tympanonu
a nápisem �Po�ehnán budi�, kdo sem
pøichází ve jménu Pánì!� (�alm 118,

26), které náv�tìvníky spì-
chající k prohlídce synago-
gy pøíli� neoslovují a infor-
mace jsou jistì dostupné
i na volnì pøístupných letá-
cích a skládaèkách.

PØELET NAD
�IDOVSKÝM
MÌSTEM
Architektonické øe�ení sa-
motné expozice pùsobí
o mnoho volnìji a svobod-
nìji ne� døíve, individuální
náv�tìvník má vìt�í mo�-
nost orientace a výbìru té-
mat podle svého rozhodnutí,
co� podporuje interaktivní
charakter celé expozice.
Zdaøilé jsou i sklenìné
a klimatizované vitríny fir-
my Lotech s vnitøním
osvìtlením, s pozadím
z pøírodních døevìných de-
sek, které díky prùhlednosti
nezmen�ují prostor a umo�-
òují lépe si prohlédnout ex-
ponáty i architekturu syna-
gogy. Zejména v uvolnìné
støední èásti mù�e náv�tìv-

ník sledovat arkády postranních lodí
a pilíøe, nesoucí boèní lodì a sít�ovou
klenbu nad celým prostorem, který
v zásadì odpovídá pùvodní Maiselovì
synagoze � �tak skvìlé a ozdobné, �e
se jí krásou nevyrovná �ádná synagoga
ve v�ech zemích diaspory�, jak pí�e na
závìr své kroniky v roce 1592 David
Gans. Pøes toto hodnocení se její dne�-
ní výmalba zdá a� pøíli� nápadná a mís-
ty svou barevností konkuruje i vitrí-
nám. Co by asi jejímu vzhledu øekli
stavitelé, �nejlep�í a nejvíce znalí ze
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NOVÁ EXPOZICE
V MAISELOVÌ SYNAGOZE
�idé v èeských zemích v 10. a� 18. století 

Prùèelí Maiselovy synagogy � pohled z Maiselovy ulice.



v�ech øemeslníkù, mistøi nad mistry,
vzácný Josef Wal a Herc Coref�, vèet-
nì Davida Ganse a Mordechaje Maise-
la samotného? 

Ve støední uprázdnìné èásti hlavní-
ho sálu v�echny náv�tìvníky upoutá
velkoplo�ná projekce prùletu nad �i-
dovským Mìstem z Langweilova mo-
delu Prahy, jeho� digitální zobrazení
vzniklo ve spolupráci s Muzeem hl.
mìsta Prahy a ÈVUT. Tato èást mode-
lu pochází z doby kolem 1830, a za-
chycuje tedy je�tì pozdnì barokní
a klasicistní vzhled ghetta, nikoli jeho
stísnìnou a depresivní zástavbu, v ni�
se jeho ulice promìnily bìhem druhé
poloviny 19. století. Poskytuje témìø
idylický obraz mìsta, v nìm� jsou
dobøe èitelné v�echny dominanty zá-

stavby � �idovská radnice a sedm sy-
nagog, ale také �indelové a keramické

støechy s vysokými renesanèními
a barokními komíny a v�echny detaily
fasád s pøestavovanými cihlovými �tí-
ty nebo tøeba rozbitými okenicemi. Je
pùsobivý zejména pro domácí ná-
v�tìvníky, kteøí si jej dosud nikdy ne-
mohli tak zøetelnì a do detailù pro-
hlédnout. Dokonalou iluzi neobyèejnì
kvalitního zobrazení a projekce ponì-
kud naru�ují pouze �edivé koruny
stromù na høbitovì a chybìjící bílé
èásti ulic bez dlá�dìní. Pøesto je do-
minantním zá�itkem celé expozice, na
který pøímo navazují témata jednotli-
vých vitrín, která v�echna s historií
pra�ského ghetta
úzce souvisejí. 

EXPOZICE
Vitríny souèasné in-
stalace nesledují
pøísnì historickou
linii, ale soustøedí
se spí�e na jednotli-
vá témata v celém
období star�í histo-
rie pra�ského ghet-
ta, co� umo�òuje
hlub�í pohled na
smysl a význam
jednotlivých expo-
nátù. V ponìkud sa-
mostatném vstup-
ním prostoru se
náv�tìvník seznámí
ve vitrínì vpravo
s mapou asi 45 vý-
znamnìj�ích histo-
rických �idovských
obcí v èeských ze-
mích v období
10.�18. století. Upro-
støed tohoto prosto-
ru stojí stùl s doty-
kovým panelem, kde
je mo�né dohledat
k jednotlivým obcím podrobnìj�í in-
formace a fotografie jejich sídli�t�, sy-
nagog a høbitovù, prohlédnout si dal�í
translokaèní plány �idovských obcí
z let 1727�1728 a také charakteristic-
ká zobrazení �idù v dobovém obleèe-
ní 14.�18. století. Na tuto tematiku
navazují i první vitríny s plány a obra-
zy pra�ského ghetta a nìkterých ven-
kovských obcí. 

Prohlídka expozice pokraèuje v ji�ní
boèní lodi øadou vitrín, vìnovaných

postavení �idù ve støedovìké a ranì
novovìké spoleènosti, ukázkami pa-
novnických privilegií, ale také potup-
ných �idovských znamení; dal�í vitríny
jsou vìnovány institucím �idovských
obcí a jejich pøedstavitelùm, doplnìné
audiovýkladem o jazycích �idù v èes-
kých zemích a zvlá�tì zajímavým líèe-
ním vnitropolitických sporù v pra�ské
�idovské obci. Pùsobivým exponátem
je tu mj. støedovìký peèetní prsten
s antickou øezbou Mo�eho bar �eloma,
nalezený pøi archeologickém prùzku-
mu na námìstí Republiky spoleèností
Archaia. Velká vitrína uprostøed boèní

lodi se vìnuje ukázkám �idovské kni�-
ní kultury s mo�ností listovat na doty-
kovém panelu nìkolika nejstar�ími tis-
ky a rukopisy vèetnì Pra�ské hagady
(1526). Dal�í vitrína patøí tradièní �i-
dovské vzdìlanosti a jejím pøedním
pøedstavitelùm, na ni� navazují texty
o �idovské mystice a mesianismu, spo-
jené s expozicí roucha a praporce �elo-
ma Molcha, chovaných po staletí jako
vzácné relikvie v Pinkasovì synagoze. 

(pokraèování na str. 13)
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Restaurovaný aron ha-kode�. 

Projekce prùletu nad �idovským Mìstem.

Hlavní loï Maiselovy synagogy. Foto na této dvoustranì Dana Cabanová, �MP.



Lajla lavan, tzv. Bílá noc, je ji� tradiè-
ním festivalem, který dává obyvatelùm
a náv�tìvníkùm Bílého mìsta dal�í pøí-

le�itost veselit se a� do brzkého rána.
Pøipomíná výroèí (6. èervna 2003), kdy
byl Tel Aviv díky nejvìt�í koncentraci
staveb ve stylu Bauhausu zapsán do se-
znamu svìtového dìdictví UNESCO.
Oznaèení tedy neznamená probdìlou
noc, ale vztahuje se k bílým budovám,
které metropoli proslavily (viz napø.
minulé èíslo Rch).

EVROPSKÉ DÌDICTVÍ
Vìt�ina oslav se odehrává v tradièních
èástech mìsta, jako jsou Rothschildùv
bulvár, Bialikovo námìstí nebo novì
zrekonstruované námìstí divadla Ha-
bima. Ka�dým rokem se sem sjí�dí
i spousta pøespolních a ulice pukají ve
�vech. Letos se Bílá noc konala 25.
èervna pod názvem White Night Eu-
ropa a v dobì zvy�ujícího se napìtí
mezi Izraelem a Evropou mìla zdù-
raznit spoleèné kulturní dìdictví
a vazby. Na to upozoròovaly i bill-
boardy s Mozartem nebo Monou Li-
sou ovìnèené vlajkami rùzných ev-
ropských zemí. Jednou z akcí byla tzv.
Delishow, pokus propojit kulináøský
svìt se svìtem módy. Z Èeské repub-
liky se módní pøehlídky na Rothschil-
dovì bulváru úèastnili Josefína a Petr
Bako�ovi, kteøí ve spolupráci s izrael-

skou dvojicí Two Tone tvoøenou Zo-
harou Kalevovou a �imonem Ezekie-
lem pøipravili vynalézavou instalaci

kolekce obou návrháøek. Vzbudili na-
d�ení, a kdy� vypustili �aty na obøím
balonu k nebi, diváci jen �asli. 

KOLEM NÁDRA�Í
O nìkolik ulic na jih, v okolí Hlavní-
ho autobusového nádra�í (Tachana
ha-merkazit chada�a), se konala ménì

okázalá, ale stejnì zaznamenáníhodná
akce nazvaná Pop Up Park. Organizá-
toøi Ivry Baumgarten a Ja�a Rozov

(který �il v minulosti v Praze) si zá-
mìrnì vybrali ètvrti Neve �a�anan
a �apira, které svými projekty ji�
v minulosti zaèali o�ivovat. Komplex
autobusového nádra�í je pøíbìhem
sám o sobì, jeho okolí nemá dobrou
povìst, èasto je oznaèováno za �gehe-
nom�, a radnice jako by nevìdìla, co
si s tímto místem poèít. Z om�elých
fasád okolních domù je ale patrné, �e
i tohle je Bílé mìsto v architektonic-
kém smyslu slova a �e v sobì skrývá
ohromné mo�nosti. Na to se sna�ili
poukázat i organizátoøi, zmìnit vní-
mání tìchto ètvrtí a dát jim nadìji.

Prázdné prostranství mezi ulicemi
Salame a Ha�alechet tedy bìhem Bílé
noci o�ilo aktivitami, které by se bì�nì
mohly odehrávat v parku, tady mìly
navíc je�tì umìlecký rozmìr. Kromì
hudebních vystoupení a videoprojekcí
byli k vidìní piknikové performance
a cirkusoví akrobati, lidé si mohli za-
hrát kroket nebo minigolf, absolvovat
lekci zahradnièení a osázet èást parku
kvìtinami nebo slanit po zdi autobuso-
vého nádra�í. Mezi umìlci a náv�tìvní-
ky byli kromì rodilých Izraelcù, kteøí
do tìchto míst zavítají jen zøídka, i oby-
vatelé z øad gastarbeitrù a súdánských
uprchlíkù, které organizátoøi zámìrnì
pøizvali. S rozbøeskem Pop Up Park
zmizel, ale zùstalo nìkolik lavièek
z kmenù a koøenù stromù, které Rozov
se svými spolupracovníky natøeli na

zlato a je� mají pøipomínat, �e i tady
mù�e vzniknout nìco pozitivního.

PAVLÍNA SCHULTZOVÁ
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BÍLÁ NOC V BÍLÉM MÌSTÌ
O letním festivalu v Tel Avivu 

Lidé si mohli tøeba slanit po zdi autobusového nádra�í. Foto autorka.

Zùstalo nìkolik lavièek z koøenù stromù. Foto Omer Bitas.



JEDNOBAREVNÉ LINIE
Nìkolik otázek pro Josefínu Bako�ovou

JOSEFÍNA BAKO�OVÁ je módní návrháø-
ka a kreativní øeditelka pra�ské galerie
Harddecore. Módní tvorbì se vìnuje pøi-
bli�nì od roku 2007. Její obleèení se vy-
znaèuje le�érními a propracovanými støi-
hy, elegancí a kvalitními materiály.
Josefína klade dùraz na detail, netradiè-
ní provedení a variabilitu. V èervnu nav-
�tívila Tel Aviv, aby se úèastnila módní
show evropských a izraelských návrháøù
u pøíle�itosti Bílé noci v Tel Avivu.

Co vás v Tel Avivu nejvíc zaujalo?
V Tel Avivu jsem byla potøetí, ale poprvé
pracovnì, spolupracovali jsme na spoleè-
ném projektu s místními návrháøi, tak�e
jsem za�ila mìsto i z pohledu místních
Izraaelcù, designérù. Nav�tívili jsme spo-
leènì obchody s látkami, nitìmi, �roubky
i velká papírnictví. To bylo ohromnì zají-
mavé. Je tam mnohem vìt�í výbìr. Èlo-
vìk pøijde do obchodu a najde v�e, co po-
tøebuje, to z Prahy neznám.

Jak hodnotíte izraelskou módu? Exis-
tuje podle vás nìco jako izraelský styl? 
V�eobecnì je izraelská móda neurèitá,
pro mì nic neøíkající. Mezi lidmi, kteøí
se o módu zajímají, se prosazuje styl,
který není na první pohled nápadný. Je
to pøedev�ím minimalismus, jednoba-
revné a èisté linie.

Jak se vám spolupracuje s izraelský-
mi návrháøi?
V Èechách je èlovìk zvyklý na stres, v�e
musí být naèasované na vteøiny. Návrháøi
v Izraeli umìjí dobøe improvizovat, ne-
jsou nervózní, dùvìøují si navzájem. Za-
�ila jsem tam jednoznaènì inspirativní
týden. Po návratu u� pracuji na nové ko-
lekci, inspirované podnebím v Tel Avivu.

Jste øeditelkou pra�ské galerie Hard-
decore, øeknìte nám o ní víc.
Galerie Harddecore byl projekt, který mìl
pøedstavovat nové a zaèínající designéry.
Byl to jediný prostor v Praze, který mla-
dým studentùm poskytoval místo k pre-
zentaci. Poøád to tak je, ale jeliko� mezi-
tím vznikla øada podobných míst, jezdíme
ven a pøivá�íme i zahranièní designéry.
Novì teï v galerii máme kolekci �perkù
od �imona Ezekiela, designéra, se kterým
jsme v Tel Avivu spolupracovali na insta-
laci. Jeho vìci jsou hodnì zajímavé, vý-
raznì se li�í od èeských �perkaøù.    (psch)

(dokonèení ze str. 11)
Východní èást prostoru po stranách
aronu ha-kode� je vìnována �zlatému
a �eleznému vìku� pra�ského ghetta,
pøedev�ím osobnosti jeho primase a sta-
vebníka své vlastní
synagogy Morde-
chaje Maisela a pre-
zentaci jeho nejstar�í
synagogální opony
a plá�tíku na Tóru
z roku 1592. Protìj�í
vitrína je vìnována
Maiselovu nejvý-
znamnìj�ímu sou-
èasníkovi, vrchnímu
rabínu Jehudovi ben
Becalel, a s jeho
osobou spojenému
mýtu o pra�ském
Golemovi. Uvedené texty o obou pøed-
ních osobnostech renesanèního ghetta
pocházejí výhradnì
ze soudobé kroniky
Davida Ganse. Se-
verní boèní loï je
vìnována tématu
ob�ivy a øemesel
pra�ských �idù
s vystaveným pra-
porem a mohutným
cínovým klíèem �i-
dovských øezníkù
a cechovním zna-
mením pra�ských
�evcù. Zakonèena
je vitrínou s dokla-
dy diskriminace,
duchovního útlaku
a pogromù pra�-
ských �idù, spoje-
ných s pùsobivou audionahrávkou elegie
Et kol ha-telaa Avigdora Kary a autentic-
kým líèením proti-
�idovských násil-
ností, páchaných
oddíly rakouského
vojska a pandury
v listopadu 1744.
Epilog expozice je
vìnován �idovské-
mu osvícenství a jo-
sefinskému období,
v nìm� ji� mnozí
�idé studovali na pra�ské univerzitì

a byli horlivými náv�tìvníky univerzitní
knihovny v Klementinu. 

INTERAKTIVNÍ PANELY
Nejvìt�í novinkou expozice je její roz�í-

øení o øadu interak-
tivních dotykových
panelù a audiostoja-
nù � o úvodním pul-
tovém panelu, vìno-
vaném historii �idù
a �idovských obcí,
jsme se ji� zmínili,
dal�í dva dotykové
panely v ji�ní lodi
jsou vìnovány nej-
star�ím hebrejským
rukopisùm a tiskùm
a biografiím asi 60
rabínù z èeských

zemí, s vyobrazením titulních listù jejich
knih a náhrobkù. Poslední panel se vìnu-

je komentované pro-
hlídce jednotlivých
skupin pøedstavitelù
pra�ské �idovské
obce na holdovacím
prùvodu pøi narození
prince Josefa roku
1741. K tìmto no-
vým prvkùm, které
znaènì roz�iøují ob-
sahovou kapacitu ex-
pozice, snad èasem
pøibude i audioprù-
vodce, vìnovaný sa-
motné expozici, který
by významnì zpøí-
jemnil prohlídku ze-
jména individuálním
náv�tìvníkùm. Stejnì

potøebná je ji� dnes vhodná mobilní apli-
kace, která by dovolila pøíjem základních

informací ka�dému
na vlastním mobilu.
Nová expozice po-
tvrzuje správnost
nastoupené cesty re-
vitalizace muzejních
expozic a po vychy-
tání posledních nedo-
statkù bude slou�it
náv�tìvníkùm muzea
po dal�í desetiletí. 

ARNO PAØÍK
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NOVÁ EXPOZICE V MAISELOVÌ SYNAGOZE

Maiselova synagoga � pohled od východní stìny. 

Maiselova synagoga jako prostor pro kulturní poøady.

Pohled do expozice. Foto Dana Cabanová.



Dùm fotografie Galerie hlavního mìsta
Prahy pøipravil ve spolupráci s �idov-
ským muzeem v Praze výstavu fotografií
pocházejících z Osvìtimského alba. Té-
mìø ka�dý, kdo vidìl nìjaký televizní do-
kument o �oa nebo èetl knihu vìnovanou
tomuto tématu, se ji� s nìkterým z vysta-
vených snímkù pravdìpodobnì setkal.

Nyní je lze vidìt v�echny (na 200 fotogra-
fií) a díky moderní technologii ve velmi
dobré kvalitì. Pøed oèima se nám odvíjí
tragédie evropských �idù v její závìreèné
fázi a díky instalaci, nenaru�ované popis-
kami nebo panely s texty (ty tvoøí samo-
statný úvod k výstavì), máme pocit, �e
jsme její souèástí. Nìkolik snímkù je za
doprovodu záznamù vyprávìní pøe�iv�ích
promítáno na stìnu ve velkém formátu
a postavy na nich jsou v �ivotní velkosti,
co� tento pøízraèný pocit zesiluje. 

Fotografie zachycují pøíjezd transpor-
tù, zmatek poté, co z vlakù �idé vystoupi-
li, selekci, odchod tìch, kteøí byli vybráni
jako práceschopní a smìøují k odv�ivení
a do barákù, a skupiny tìch, kteøí �ne-
pro�li� � starce, �eny s dìtmi, jak èekají.
Je�tì nevìdí, naè pøesnì, jsou klidní,
apatiètí, jen nìkteré �eny a dìti si zøejmì
nìco povídají. V dal�í sérii vidíme hory
vìcí, kufrù, pytlù, bot, lavorù, které tøídí
vìzeòkynì. Jsou tu celkové pohledy z vý�-
ky na vlaky a dav pøed nimi, na selekci,
bli��í zábìry skupin �en, dìtí a mu�ù, de-
tailní pohledy na tváøe. Jakkoli to nebylo
cílem fotografa, vytvoøil jeden z nejpùso-
bivìj�ích dokumentù o holokaustu, o to
dìsivìj�í, �e autor snímkù musel vìdìt,
jaký osud jeho �objekty� èeká. 

Následující text je redakènì zkrácenou
a mírnì upravenou verzí úvodu k výstavì,
jejím� kurátorem je Martin Jelínek z �i-
dovského muzea v Praze.                   (am)

PØÍJEZD TRANSPORTÙ
Fotografie z alba zachycují pøíjezd tzv.
maïarských transportù koncem kvìtna

nebo zaèátkem èerv-
na 1944. Podle nìkte-
rých pramenù byly
fotografie poøízeny
bìhem jednoho dne,
podle jiných v prùbì-
hu nìkolika týdnù.
Velká èást vlakù pøi-
jela z mìst Berehovo,
Mukaèevo a U�horod
na Podkarpatské Rusi,
bývalé èásti území
Èeskoslovenska, je�
muselo Èeskosloven-
sko v listopadu 1938
postoupit Maïarsku.
Jak je patrné z nahra-

ných svìdectví pøe�iv�ích, velká èást de-
portovaných hovoøila doma jazykem ji-
di�, ale pova�ovali se za Èechoslováky. 

Tzv. maïarské transporty, na rozdíl
od transportù pøedchozích, zají�dìly do
tábora Osvìtim-Bøezinka pøímo po novì
vybudované vleèce. Prodlou�ení �elez-
nièní trati mìlo za cíl urychlit proces se-
lekce stejnì jako zefektivnit tøídìní za-
baveného majetku. Práceschopní byli
vìt�inou po krátké dobì pøevezeni do ji-
ných pracovních táborù v Øí�i, ostatní �
pøedev�ím �eny s dìtmi a staøí lidé �
byli bezprostøednì po pøíjezdu posláni
do plynových komor. V Osvìtimi-Bøe-
zince byl takto zavra�dìn více ne� mili-
on evropských �idù, z toho minimálnì
75 000 z Podkarpatské Rusi. Z území
bývalého Èeskoslovenska nacisté za-
vra�dili více ne� ètvrt milionu �idù.

LILI JACOBOVÁ
Album nalezla podle svých slov po osvo-
bození koncentraèního tábora Mittelbau-
Dora (poboèného tábora Buchenwaldu)
v jednom z barákù u�ívaných pøíslu�níky
SS bývalá vìzeòkynì z Osvìtimi, tehdy
devatenáctiletá Lili Jacobová. Pocházela
z mìsteèka Bilky z berehovského kraje,
pro�la vyhlazovacím táborem Osvìtim-

Bøezinka a dal�ími pracovními tábory, a�
byla na jaøe 1945 deportována do tábora
Mittelbau-Dora, zamìøeného na výrobu
nechvalnì známých raket V2. Kdy� sem
v�ak v bøeznu 1945 pøijela, byla ji� tak ze-
sláblá, �e mìsíc pøed osvobozením strávi-
la v táborové �nemocnici�. V den osvobo-
zení 11. dubna 1945, kdy� �la vítat
americkou armádu, se zhroutila na cestì
a spoluvìzni ji odnesli do blízkého bará-
ku, který døíve slou�il pøíslu�níkùm SS.
Zde Lili pøi hledání teplého obleèení na�la
v noèním stolku album. Pøi jeho prohlí�e-
ní s pøekvapením zjistila, �e nìkteré foto-
grafie zachycují sousedy z jejího rodného
mìsta, rabíny, èleny její rodiny a na jedné
fotografii dokonce ji samou � obyvatele
mìsta Bilky soustøedìné koncem kvìtna
1944 v ghettu v Berehovì, odkud byli od-
vezeni nìkolika transporty do Osvìtimi.

Tøi týdny po osvobození tábora se Lili
Jacobová spolu s dal�ími spoluvìzni
z Èeskoslovenska dostala do autobusu vy-
praveného osvobozeneckou americkou ar-
mádou do Prahy. Odtud putovala na Mora-
vu a poté se pøes Slovensko vrátila domù.
Tam zjistila, �e kromì ní nikdo z její rodi-
ny válku nepøe�il. Na vlakovém nádra�í
v Bilkách se potkala s rodinným pøítelem
z dìtství Maxem Zelmanovièem, který se
vrátil do rodného mìsta z pracovního tábo-
ra, a brzy se rozhodli, �e se vezmou. Max
se krátce pokou�el o provozování restaura-
ce v Mukaèevì, ale po odstoupení Podkar-
patské Rusi Sovìtskému svazu v èervnu
1945 se mladý pár stejnì jako dal�ích 120
000 obyvatel Podkarpatské Rusi rozhodl
�ít v Èeskoslovensku a za dramatických
okolností pøekroèil hranice. 

LIBOUCHEC, PRAHA, USA
Lili Jacobová a Max Zelmanoviè se usa-
dili v malé obci Libouchec u Dìèína, kde
�ilo je�tì nìkolik novì pøestìhovaných

�idovských rodin pùvodem z Podkarpat-
ské Rusi. Lili s Maxem se vzali a v pro-
sinci 1946 se jim narodila dcera Ester.
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OSVÌTIMSKÉ ALBUM
Dùm fotografie a �idovské muzeum pøedstavují dokument o �oa

Pøíjezd transportù.

Mu�i po pøíjezdu.



Lili pøesto zaèala hledat zpùsob, jak od-
jet a dostat se do Ameriky. Kdy� se svìøi-
la rabínu Bernardu Farka�ovi o existenci
alba, poradil jí, aby je odvezla do Prahy
na �idovskou obec. V té dobì vznikal
první koncept pro èeskoslovenskou expo-
zici v Osvìtimi. Tehdej�í øeditelka pra�-
ského �idovského muzea Dr. Hana Vo-
lavková pova�ovala za zásadní, aby se
fotografie objevily na výstavì. V kvìtnu
1947 tak �M získalo od Lili Jacobové
svolení poøídit kopie snímkù z alba. Al-
bum pro muzeum ofotil fotograf Birn

(pravdìpodobnì Samuel Birn, brnìnský
meziváleèný fotograf, který po válce �il
v Praze). Expozice v Osvìtimi nakonec
z finanèních (a zøejmì i z politických) dù-
vodù nevznikla, ale 207 sklenìných negati-
vù Osvìtimského alba formátu 9 x 12 cm
zùstalo ulo�eno v archivu muzea.

Koncem roku 1948 se Lili Jacobové
s dcerou a man�elem podaøilo emigro-
vat do Spojených státù. Na album, jeho�
originál si odvezla, se pozapomnìlo. 

OSVÌTIMSKÝ PROCES
V roce 1949 bylo sice nìkolik fotografií
uchovaných v muzeu publikováno bez uve-
dení zdroje v knize Tragédia slovenských �i-
dov, ale znovuobjevení snímkù z alba pøine-
slo a� jejich publikování ve ètvrtém vydání
knihy Továrna na smrt Oty Krause a Ericha
Kulky v roce 1956. Tehdy byla poprvé jedna
z fotografií alba pou�ita i na obálku knihy.
Pøedev�ím z ideologických dùvodù nebyly
fotografie z Osvìtimského alba a� do konce
50. let pøíli� publikovány. V následujících le-
tech v�ak jejich kopie poøízené z pra�ských
negativù získaly Jad va�em v Jeruzalémì,
Muzeum soudobých dìjin v Budape�ti,
Osvìtimské muzeum a dal�í instituce.

Bìhem procesu s váleèným zloèin-
cem Adolfem Eichmannem v Izraeli

v roce 1961 objevila pøíbìh Lili Jacobo-
vé americká média a následnì v rùzných
zemích vy�lo o albu a jeho historii nì-
kolik èlánkù. Zásadní význam pro roz�í-
øení povìdomí o albu v�ak mìl a� tzv.
osvìtimský proces s 22 bývalými dozor-
ci z Osvìtimi, zahájený ve Frankfurtu
nad Mohanem v prosinci 1963, kde al-
bum slou�ilo jako dùkazní materiál.

Na jaøe 1964 byla na �ádost Nìmecka
vyrobena série z negativù ulo�ených
v �M a pøed tribunálem ji pøedstavil Erich
Kulka. Jako svìdek byl pøedvolán bývalý

vedoucí fotografické-
ho studia, které mìlo
na starost poøizování
identifikaèních por-
trétù vìzòù, haupts-
charführer SS Bern-
hard Walter. Ten se
pøiznal k poøízení asi
40 fotografií a jmeno-
val svého podøízené-
ho Ernsta Hoffmanna
jako spoluautora alba.
Hoffmann se v�ak
krátce po válce stal
nezvìstným, a nebylo
tedy mo�né Waltero-
vo tvrzení potvrdit.

Dodnes se s jistotou neví, zda fotografie
poøídili pouze dva zmínìní èlenové SS. 

SERGE A BEATA KLARSFELDOVI 
V roce 1979 vyslali man�elé Serge a Beata
Klarsfeldovi, svými aktivitami dobøe zná-
mí �lovci nacistù�, do tehdej�ího východ-
ního bloku dva studenty, kteøí mìli doku-
mentovat zanikající �idovské památky
v Polsku a v Èeskoslovensku. Do Èesko-
slovenska byl vyslán
devatenáctiletý stu-
dent Sorbonny Em-
manuel Lulin. Cesto-
val z Budape�ti pøes
Bratislavu do Prahy.

Lulin pøi svém bá-
dání v muzeu narazil
na kopie fotografií
z Osvìtimského alba
a asi 70 jich pøivezl
zpìt do Paøí�e, kde
byly publikovány
v dodatku ke knize
Mémorial de la dépor-
tation des Juifs de
France vydanou Ser-
gem Klarsfeldem a jím zalo�enou spoleè-
ností Synové a dcery �idù deportovaných
z Francie. Proto�e podle Lulina bylo tehdy

ulo�eno v �M více ne� 150 fotografií, vy-
slali ho Klarsfeldovi do Prahy znovu v dub-
nu a èervenci 1980. Na základì Lulinových
informací pak Serge Klarsfeld nalezl Lili
Jacobovou (provdanou Meierovou) v Mia-
mi. Celé album nechal ofotografovat a Lili
pøesvìdèil, aby jeho originál darovala pa-
mátníku Jad va�em v Jeruzalémì. 

NOVÉ TISKY
Do dne�ních dnù se dochovalo 189 foto-
grafií. Na pøedsádce alba je vìnování,
o kterém se dodnes neví, komu bylo ur-
èeno a kdo je jeho autorem: Andenken
von Deinem Lieben und Unvergessli-
cher und Treulibender Heinz (V upo-
mínku od Tvého drahého a nezapome-
nutelného a vìrnì milujícího Heinze).

Kdy� Lili Jacobová album na�la, bylo
jeho souèástí je�tì deset volnì vlo�e-
ných listù, které zachycují náv�tìvu He-
inricha Himmlera v Osvìtimi a dvì fo-
tografie krematoria z Mittelbau-Dory.

Za témìø 70 let, kdy jsou sklenìné ne-
gativy ulo�eny ve fotoarchivu �idovského
muzea (do øíjna 1994 muzea státního), se
jich 15 ztratilo a nìkolik bylo po�kozeno.
Lili Jacobová od roku 1947 do roku 1980
nìkolik fotografií z alba rozdala a díky ko-
piím poøízeným v roce 1947 v Praze moh-
ly být pozdìji zpìt do alba doplnìny. Na
výstavì jsou pøedstaveny nové tisky z ori-
ginálních sklenìných negativù ze �idov-
ského muzea v Praze a chybìjící jsou na-
hrazeny novými tisky z negativù, které
nechal Serge Klarsfeld poøídit v Miami
v roce 1980. Výstava dodr�uje èlenìní ori-
ginálního alba vèetnì názvù kapitol: v pøí-
zemí galerie pøesnì vèetnì jednotlivých
pozic fotografií, v patøe volnìji.

Výstava je v Domì fotografie (Revo-
luèní 5, P 1) otevøena do 20. záøí, út�ne
10.00�18.00.                MARTIN JELÍNEK
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Selekce. Fotografie na této dvoustranì jsou z archivu �MP.

Ti, kteøí nepro�li.



Josi Wolf otevøel svùj obchod se sta-
rými knihami a obrazy krátce poté, co
se ke komunismu spìjící socialismus
sesypal a pøedpisy zabraòující ob-
chodní èinnosti neboli vykoøist�ování
èlovìka èlovìkem pøestaly platit. An-
tikvariáty pochopitelnì existovaly
i døíve, a i kdy� byly státní, fungovaly
do jisté míry i za tìchto okolností tak,
jak je to v obchodì normální � mimo
jiné se øídily nabídkou a poptávkou.
To bylo mo�né vzhledem k tomu, �e
knihy i obrazy se nakupovaly pøímo
od lidí, kteøí je nabízeli, a také proto,
�e èást klientely, a to ta dùle�itìj�í,
pøedstavovala pomìrnì kompaktní
skupinu sbìratelù knih, grafiky a ob-
razù. Aèkoliv se skládala z originálù
a podivínù v�eho druhu a uvnitø probí-
hal, ne-li zuøil ostrý konkurenèní boj,
pøedstavovala souèasnì jakési bratr-
stvo, schopné v zájmu vìci, a zejména
jejího provozu soudnosti, solidarity
i mlèenlivosti. Navíc se v�ichni na-
vzájem dobøe znali.

Josi Wolf se za tìch dvacet let, bì-
hem kterých se vyuèil a pak ve státních
antikvariátech pracoval, nauèil hodnì.
Nejen o starých tiscích, obrazech a gra-
fikách a jejich hodnotì a cenì, ale
i o lidech, kteøí je kupovali a prodávali,
sbírali a shroma�ïovali, rozumìli jim
a milovali je nebo je chorobnì hroma-
dili do souborù, odkud se bìhem èasu
pøelévaly zase do jiných rukou a jiných
sbírek. Pokud nìkdo ze sbìratelù zem-
øel nebo ho, co� se také nezøídka stáva-
lo, zavøeli, pak se to brzy pozitivnì
projevilo na tr�bách antikvariátù. To
byla jedna stránka vìci. Druhou pøed-
stavovala skuteènost, �e si bìhem tìch
let vybudoval skvìlou knihovnu a ko-
lekci grafických listù a také nìkolika
desítek obrazù. 

Skuteèný sbìratel ale Josi Wolf nebyl.
Obrazy i knihy, které shromá�dil, mìl
rád a to, �e je mohl kdykoliv vzít do
ruky, èíst nebo prohlí�et, mu pøiná�elo
radost i uspokojení. Souèasnì ale necítil
potøebu získávat stále nové a dal�í
exempláøe, které by to, co mìl, doplnily
a roz�íøily. Dokonce byl ochoten se nì-
kterých vìcí i vzdát. A tak roztøídil kni-

hovnu, grafiku i obrazy do dvou skupin.
Tu men�í si ponechal a s druhou, mno-
hem rozsáhlej�í, zaèal svùj obchod se
starými knihami a obrazy.

Èasem se jeho antikvariát stal zná-
mým a jen málokdo ze sbìratelù ho
èas od èasu nenav�tívil. Stavovali se
tu i cizinci a také antikváøi z Evropy
i z Ameriky, pokud se do Prahy vypra-
vili, ho mìli na seznamu míst, které je
zapotøebí nav�tívit. S Wolfem se poèí-
talo na aukcích ve Frankfurtu i v Paøí-
�i a zvali ho i na obèasná mezinárodní

setkání, kterých se úèastnili pouze an-
tikváøi a kde obchodovali jen mezi se-
bou. Malým krámkem v zapadlé ulici
nedaleko Vltavy pro�la bìhem let
spousta zajímavých i podivných lidí
a obèas se tu objevily skuteèné skvos-
ty, inkunábule, stará pra�ská a výcho-
doevropská judaika, renesanèní tisky,
dopisy a rukopisy pra�ských �idov-
ských spisovatelù, Werfela, Broda,
Kafky a mnoho jiných vzácností. 

Josi se nezmìnil. Obdivoval krásné
tisky a rukopisy, které èasto sám objevil
mezi hromadami makulatury, nechával
je opravit a restaurovat, tì�il se tím, �e
je mù�e ukázat pøátelùm, ale kdy� se
objevil zájemce, který si je podle jeho
mínìní zaslou�il, dokázal se s nimi roz-
louèit. A vý�ka nabídky nebylo èasto to
hlavní, co o prodeji nakonec rozhodo-
valo. Nìkdy to vypadalo, �e víc ne� ob-
chod sám ho zajímá udr�ovat v pohybu

ten proud dokonalých tiskù z minulých
èasù a lidí, kteøí se o nì zajímají a zále-
�í jim na nich, nechat protékat lidi i vìci
tmavou místností svého obchodu a tì�it
se z jejich zájmu, radosti, chytraèení
i snahy ho obèas o�idit. 

Vedl svùj obchod po staru. Nejra-
dìji mìl zákazníky, kteøí se dostavo-
vali osobnì, na to, co je zajímalo a po
èem pátrali, si udìlali dostatek èasu
a hlavnì vìdìli, o co jde. Jinak øeèe-
no, �e nejde pouze o peníze. Ale i on
si musel, aby obstál v konkurenci,
jednoho dne zøídit internetový ob-
chod a nabízet knihy a tisky, tak jako
v�ichni ostatní, touto cestou. Èasem
se ukázalo, �e pomalu, ale setrvale se
prodej pøesouvá právì na internet,
stále více knih se posílalo po�tou
a do krámku pøicházelo stále ménì
zákazníkù. Byly dny, kdy sice èasto
zvonil telefon a poèítaè oznamoval
co chvíli do�lou po�tu, ale nikdo ne-
pøi�el, aby se probíral regály a mapa-
mi tiskù, a hlavnì, aby zapøedl roz-
hovor o tom, co ho sem a ke knihám
vùbec pøivádí a pøitahuje.

Do�lo to tak daleko, �e i zoufalci, kte-
øí pøicházeli a nabízeli k prodeji vìci,
které jim u� jinde a mo�ná i tady nìkoli-
krát odmítli koupit, byli nakonec vítáni
a tìch pár slov, která pøedcházela nevy-
hnutelnému závìreènému odmítnutí,
bylo jedinou zajímavìj�í událostí, která
se ten den v krámku odehrála. Aby de-
batu prodlou�il, Josi obèas i nìco z tìch
nabízených kní�ek koupil a pak, kdy�
jejich bývalý majitel ode�el, je rovnou
dával do krabice s odpadem. Kupoval
teï celé knihovny; dìti zemøelých o nì
obvykle nestály a s odùvodnìním, �e
knihy není kam dát, se jich hromadnì
zbavovaly. Stále se je�tì obèas mezi
knihami daly najít jedineèné vìci, ale
celý ten proces Josimu nepøíjemnì pøi-
pomínal selekci, o které mu vyprávìl
otec, který byl v Osvìtimi a mìl to záz-
raèné �tìstí, �e se odtud vrátil.

Vlastnì stále pøibývalo knih, které
nikdo nepotøeboval a nechtìl, ani za-
darmo. 

Kdy� nebyl na nákupech nebo ob-
hlídce knihoven, sedìl Josi Wolf pøed
obrazovkou a doplòoval nabídku. Au-
tor, titul, popis, stav výtisku, obálka,
cena � tak to �lo celý den a pak dal�í
a do toho vyøizování objednávek. Os-
tatnì, poslední dobou jich u� také moc
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nechodilo. Zaèínal mít dojem, �e celý
svìt je pøeplnìný knihami, grafikou
a obrazy, nìkdy se mu zdálo, �e mezi
nimi není celkem ani �ádný rozdíl: jen
samý papír, písmo a vazby.

Jednou veèer, kdy� rolety ve výlo-
ze a na dveøích byly u� napùl sta�ené
na znamení, �e se zavírá, si zapálil
cigaretu a chystal se vypnout poèí-
taè. Místo toho se ale posadil ke klá-
vesnici a napsal: Salamon Gursky:
Arba�a malachim � Ètyøi andìlé.
Pøekvapenì si to po sobì pøeèetl, ale
ani jméno autora, ani název knihy
mu nic neøíkaly. 

�U� mi z toho v�eho hrabe,� po-
myslel si, ale poèítaè pøesto nevy-
pnul. Místo toho psal dál: Autor, kte-
rý patøil ke tøetí generaci pøívr�encù
chasidského rebeho Pinchese z Kori-
ce, napsal nìkolik kabalistických tex-
tù, které se nedochovaly. Výjimkou
je spis Arba�a malachim, vyti�tìný ve
Slavutì v tiskárnì bratøí �apirù roku
1830. Pojednává o skryté stránce
vìcí a bytostí, oznaèované autorem
souhrnnì jako nistar. Formát 110 x
163 mm, obálka pozdìj�í kartonová
s vytlaèenými lvy, kteøí dr�í korunu
na pøední stranì. Nìkolik listù chybí,
hebrejské a jidi� vpisky v textu i na
pøíde�tí. Celkový stav knihy: èitelná.
Cena: 260 000 Kè.

Josi Wolf se zbláznil, mìl chut� pøi-
psat je�tì na závìr. Ale pak ho ten vý-
sledek rutiny a pøepracování docela
pobavil. Podíval se do indexu hebrej-
ských a jidi� autorù, aby si potvrdil,
èím si byl stejnì jistý � �ádný Sala-
mon Gursky tam nefiguroval. Ani vel-
ké bibliografické soupisy kabalistické
literatury o �ádných Ètyøech andìlech
nic nevìdìly. Josimu se dokonce po-
daøilo najít soupis knih, ti�tìných ve
slavutské tiskárnì � také nic.

Do nabídky to dám, rozhodl se na-
konec, a také to udìlal. Vzpomnìl si,
�e mìl nedávno v ruce pøibli�nì stejnì
velkou obálku se lvy a korunou, na�el
ji, naskenoval, a nabídku jí doplnil.
Teprve potom vypnul poèítaè, stáhl
rolety a uzamkl je velkými visacími
zámky. Po dlouhé dobì mìl zase do-
cela dobrou náladu. Vykraèoval si po
nábøe�í a svìt mu pøipadal zajímavý
a zábavný. Uvidíme, kolik znalcù se
nechá nachytat, pomyslel si spokoje-
nì, kdy� nastupoval do tramvaje.

Bylo jich pomìrnì hodnì. U� ráno
ho vzbudil telefon z New Yorku. �Co
to blbnou, jaký Arba�a malachim,�
pøemý�lel rozespale a radìji zavìsil
s tím, at� dotyèný zavolá za tøi hodiny.
Cestou domù se toti� zastavil na skle-
nièku a potøeboval spát. Jenom�e ne�
staèil usnout, zazvonil telefon znovu �
tentokrát to bylo z �idovského muzea,
ze sbírky starých tiskù. �Pane Wolfe,
rezervujeme závaznì inzerovanou
knihu Salamona Gurského. Objednáv-
ka u� e-mailem ode�la, volám jen pro
jistotu, abyste s námi poèítal,� ozýva-
lo se ze sluchátka. �Zavolejte za hodi-
nu,� bylo jediné, na co se Josi zmohl.
Pomalu se dostával do obrazu. Pustil
poèítaè, pøeèetl si anonci, kterou vèera
veèer umístil na web, a pak se podíval
do po�ty. Bylo tam �est dal�ích zájem-
cù, ètyøi naznaèovali, �e jsou v pøípa-
dì potøeby ochotni akceptovat i vy��í
cenu. A dal�í e-mail z Tiberiady
a hned nato z Bar-Ilanovy univerzity.

�Malér,� pomyslel si Josi. Vypadalo
to, �e se v�ichni zbláznili. �V�dyt� pøe-
ce mají k dispozici katalogy a databáze
stejnì jako já, tak jak mù�ou skoèit na
takovou prùhlednou a nevinnou legrác-
ku,� øíkal si. A také si øíkal, �e se z toho
bude muset rychle nìjak dostat, jinak
pøijde o kredit i o zákazníky.

Dalo to pomìrnì hodnì práce. Musel
si vymyslet polského zprostøedkovate-
le, který mu mìl knihu na druhý den
poté, co uveøejnil anonci, pøivést a pøe-
dat � a který to nakonec neudìlal. Asi
ho nìkdo pøeplatil, uvedl Josi v dopise,
který rozeslal v�em zájemcùm. Bylo
jich celkem dvacet devìt. Vìt�inou
samé kapacity a pochopitelnì mu ni-
kdo z nich nevìøil. Nìkteøí ho �ádali
o adresu sbìratele, kterému knihu pro-
dal, a nabízeli za ni i docela slu�né pe-
níze, aby se mohli na výtisk podívat
a pøípadnì si poøídit fotokopii. Ale Josi
Wolf obchodní tajemství neporu�il. 

Po této podivné, ale svým zpùsobem
osvì�ující události se v�echno vrátilo
do starých kolejí. Josi sedìl u poèíta-
èe, doplòoval nabídku autor, titul, po-
pis, stav výtisku, obálka, cena a èím
dál víc se mu to zajídalo. Tím víc, �e
po historii se Ètyømi andìly velmi
zøídly u� tak dost nepoèetné objed-
návky. Obchod se pomalu, ale jistì za-
stavoval. 

�Jak je mo�né,� pøemý�lel jednou
k veèeru, kdy rolety byly u� opìt sta-
�eny na pùl �erdi a on se chystal vy-
pnout poèítaè, �jak je mo�né, �e se
tolik lidí, kteøí jsou nespornì odbor-
níky a znalci, ucházelo o knihu,
o které mìli vìdìt, �e ve skuteènosti
neexistuje. Nebo se o tom alespoò
mohli snadno pøesvìdèit.� Pak si ale
vzpomnìl, kolikrát u� se setkal s tím,
�e badatelé na slovo vzatí naletìli
podvodníkùm, jak problematické
jsou znalecké posudky, o které se
opírá pravost originálù, a jak èasto u�
se stalo, �e pod falzem se objevilo
dobrozdání hned nìkolika kapacit
v pøíslu�ném oboru � a to pochopitel-
nì v dobré víøe.

Vtom mu nìkdo polo�il ruku na ra-
meno. Josi se lekl tak, �e málem pøe-
vrátil poèítaè. 

�Nebojte se,� øekl mu�, který se
bùhvíjak dostal dovnitø, �trochu jsem
se opozdil, ale u� jsem tady.�

�Co co co si pøepøejete?� vykoktal
Josi. Nìjakým zvlá�tním zpùsobem si
uvìdomoval, �e toho èlovìka zná,
i kdy� neví, kdo to je. 

�Jste Josi Wolf?� 
Josi pøikývl.
�Nesu vám tu knihu,� vysvìtlil svo-

ji pøítomnost pøíchozí. Mluvil jidi�.
Josi, který v tomto jazyce umìl s potí-
�emi jen trochu slabikovat, mu rozu-
mìl. 

Mu� polo�il na stùl pøed poèítaè
malý balíèek, zabalený do starých no-
vin a pøevázaný provázkem.

Josi ho pomalu rozbalil. Nejdøíve se
objevila obálka se dvìma lvy, kteøí,
obrácení proti sobì, dr�eli v pøedních
tlapách korunu. Na titulním listì bylo
napsáno: Salamon Gursky: �lo�a ma-
lachim. 

�Tøi andìlé,� èetl mu� tichým hla-
sem a Josi pøikývl a svìsil hlavu

�Nemusí si to tak brát,� øekl mu
posel, knihu zase do novin zabalil
a usmál se na nìj. �Ten ètvrtý, to
jsem já.�

Josi vypnul poèítaè, stáhl rolety
k zemi a uzamkl je na visací zámky
Za chvíli u� oba kráèeli po nábøe�í.

�A� po vás,� øekl antikváø svému
spoleèníkovi, kdy� nastupovali do
tramvaje.

Od té doby Josiho Wolfa u� nikdo
nevidìl.
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V èervencovém èísle Rch jsme refero-
vali o nìkolika konferencích, které se
zabývaly nebývalým nárùstem antise-
mitismu v Evropì. Zastavili jsme se
v Bruselu na konzultacích s vrcholný-
mi evropskými politiky a pak jsme za-
vítali do Jeruzaléma, kde se konal dal-
�í roèník konference pod titulem
Globální fórum proti antisemitismu.

Dnes se ji� asi nedozvíme, kdo od
koho opisoval. Ve stejné dobì, kdy se
konala první izraelská
konference na toto
téma, se tradièní vý-
roèní zasedání Ameri-
can Jewish Commit-
tee pøejmenovalo na � jak jinak ne�
Global Forum (GF). Ano, i v intelek-
tuální spoleènosti se obèas objevují
módní výrazy. Pøed èasem bylo v�e
globální, nyní je zas v kurzu narativ
(probojoval se � jako mnoho anglika-
nismù � i do èe�tiny). Nové jméno
pøed nìkolika lety v�ak neubralo na
kvalitì a záva�nosti konference AJC.
Spí�e naopak. �t�astným se také ukázal
zámìr pøedat první èást konference
mladým. Ti zcela samostatnì zorgani-
zovali první tøi dny pod názvem AJC
ACCESS Summit. Sami vybrali pro-
gram, pozvali úèastníky, zajistili logis-
tiku a o v�em s nále�itou vervou in-
formovali. Tweety a facebooky blikaly
a pípaly rovnou z jednacích sálù.

POUÈENÍ I EMOCE
A jak se jim to povedlo? Skvìle. Je-
jich program byl nejen pouèný, ale
i zábavný, místy i emotivní. Tøeba
tehdy, kdy� se na pódiu objevil Mu-
hammad Ali. Ne, nejednalo se o slav-
ného boxera, nýbr� o jeho asi dvaceti-
letého jmenovce z Jemenu. Jak sám
uvedl, donedávna byl � stejnì jako
vìt�ina vrstevníkù v jeho zemi � za-
pøisáhlým antisemitou, nenávidícím
Izrael. Pak se náhodou seznámil pøes
internet s nìkolika mladými Izraelci
a americkými �idy. A zjistil, �e je
v�echno jinak. Pokou�el se o tom pøe-
svìdèit i pár svých pøátel. Jen�e jeho
zemi dobyla al-Káida. Jen pár dnù
pøed konáním konference se ukrýval
ve svém bytì a doslova èekal na smrt.
Vìdìli o nìm. Mohl se v�ak dorozu-

mívat pøes Skype. V riskantní operaci,
za okolností, které nemohly být na
konferenci zcela zveøejnìny, se mu
podaøilo uprchnout. Ví se jen, �e AJC
v tom sehrál klíèovou roli. Proto mohl
vystoupit na pódiu hotelu Hilton, toho
stejného, pøed kterým byl v roce 1981
postøelen prezident Reagan.

Samotné GF, následující po tøídenní
mláde�nické pøedehøe, bylo i tento-
krát namícháno ze smìsi záva�ných

informací, faktù, ná-
zorù, komentáøù, ale
také � stejnì jako
v první èásti � z emo-
cí. A ne�lo jen o sa-

moúèelné hraní na city. V�echny
osobnosti, jejich� èiny byly AJC oce-
nìny, si zaslou�í úctu a pozornost.
Stávají se samy o sobì symboly dne�-
ní tak rozjitøené doby.

CENA ZA ODVAHU
Výroèní cena AJC za morální odvahu
byla udìlena tentokrát tøem osobnos-
tem, dvìma in memoriam. Zidan Seef,
drúzský policista, obìtoval svùj �ivot,
kdy� zastavil palestinské teroristy,
kteøí zaútoèili loni v listopadu na sy-
nagogu v Jeruzalémì. Dan Uzan byl
dobrovolným èlenem ochranky, které-
ho zastøelil terorista pøed synagogou
v Kodani, kde se právì konal obøad
bat micva. V obou pøípadech pøevzali
ceny pøi dojemné ceremonii jejich ro-
dinní pøíslu�níci.

Lassana Bathily se narodil v Mali.
Kdy� osudného lednového dne po ma-
sakru v redakci Charlie Hebdo napad-
li teroristé paøí�ský ko�er supermar-
ket, mìl tady právì slu�bu. Díky
duchapøítomnosti a odvaze se mu po-
daøilo zachránit patnáct lidských �ivo-
tù tak, �e pomohl nic netu�ícím lidem,
kteøí si pøi�li do obchodu nakoupit,
utéci do sklepa, kde je ukryl. 

Pøedání cen za morální odvahu ta-
kovýmto lidem je pùsobivé v�dy, na-
to� v Americe. Lze si jistì pøedstavit
vlnu dojetí, která skuteènì zasáhla
v�echny, i otrlé úèastníky konference. 

O ÈEM SE MLUVÍ
Vyberme jen namátkou tituly nìkte-
rých prezentací � nad nynìj�í diskuta-

bilní úrovní americko-izraelských
vztahù se zamý�lel námìstek ministra
zahranièí Antony Blinken (zaskakoval
za Johna Kerryho, který si tìsnì pøed
konferencí zlomil nohu), Jair Lapid,
poslanec Knesetu a pøedseda strany
Je� atid pøedstavil svou vizi izraelské
budoucnosti, senátor Robert Menen-
dez, aè èlen Obamovy Demokratické
strany, se velmi kriticky vyjádøil k pøi-
pravované dohodì o íránském jader-
ném programu, velmi skepticky znìl
i Martin Indyk, bývalý americký vel-
vyslanec v Izraeli, kdy� komentoval
vyhlídky na mírový proces. Podle
ukrajinských kritikù je premiér Arse-
nij Jaceòuk vynikajícím øeèníkem,
kdy� se obrací k zahranièním poslu-
chaèùm a odsuzuje antisemitismus,
v pøípadì domácího publika se tak prý
je�tì nikdy nestalo. Jeho pøíspìvek
byl pro mnohé pøedvídatelný, nicmé-
nì jeho srovnání �oa a ukrajinského
hladomoru zde s velkým pochopením
pøijato nebylo. 

Jak jsme ji� uvedli minule, vìt�inu
záznamù lze najít na internetu (www.
ajc.org). Avizovali jsme i diskusi, za-
jímavou pøedev�ím pro evropské po-
sluchaèe. �Mají �idé v Evropì bu-
doucnost?� ptal se sugestivnì titul
pódiové diskuse. Deidre Bergerová,
øeditelka berlínské kanceláøe AJC, se
sna�ila nalézt konsenzus mezi dal�ími
úèinkujícími, ale marnì. Jeffrey Gold-
berg, korespondent magazínu Atlan-
tic, prohlásil, �e u� je naèase, aby
�idé pøestali být kanárky v dole, kteøí
hlídají demokracii. Bret Stephens, re-
daktor The Wall Street Journal, zcela
lapidárnì prohlásil, �e dne�ní evrop�tí
�idé dìlají stejnou chybu jako jejich
rodièe a prarodièe ve tøicátých letech.
Simone Rodan Benzaquenová, která
za AJC pùsobí v Bruselu, se sna�ila
zmínit jak klady, tak zápory, kterým
jsou dnes v Evropì vystaveny �idov-
ské komunity. A tak vlajku euroopti-
mismu dr�el stateènì jen známý pol-
ský novináø Kostanty Gebert, disident
a redaktor listu Gazeta Wyborcza,
který rozesmál publikum hned v úvo-
du � �Pøi�li jste snad na pohøeb?� ze-
ptal se v nará�ce na èerné odìvy
v�ech diskutujících, zatímco on byl
v bílém plátìném obleku. Ale legraè-
ní téma to není.

TOMÁ� KRAUS
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První èervencový den obletìla svìt
smutná zpráva: V nemocnici v anglic-
kém Slough zemøel v noèním spánku
Nicholas Winton. Nedávno, v kvìtnu,
oslavil 106. narozeniny.

Vzápìtí média zaplavily èlánky o Win-
tonovì �ivotì a jeho jedineèném jed-
nání bìhem holokaustu. O N. Winto-
novi ji� zaznìlo tolik, �e bychom zde
stì�í napsali nìco originálního. Pøetis-
kujeme vìt�í èást textu, jej� v kvìtnu
roku 2009 napsal ná� zesnulý kolega
Tomá� Pìkný k Wintonovu centeniu
(a k polo�ení pamìtního kamene
u studánky v petøínské stráni a zalo�e-
ní jabloòového sadu tamté�) do rubri-
ky Kalendárium. Zamý�lí se v nìm
mj. nad tím, èím to je, �e Wintonùv
èin zaujal i dne�ní mladou generaci,
která se o rùzné typy váleèných hrdinù
ne v�dy dostateènì zajímá.

VÌNOVAT ÈAS A ENERGII
Wintonovi rodièe patøili k vrstvì nìmec-
kých �idù, vìt�inou finanèníkù, kteøí pøi-
cházeli do Anglie z Nìmecka v 19. století.
A� do roku 1938 se jmenovali Wert-
heimovi, k �idovství ale mìli vztah znaènì
ambivalentní (své dìti nechali dokonce
pokøtít). Jejich syn se nemohl za svùj èin
� záchranu nìkolika set pøedev�ím �i-
dovských dìtí z Èeskoslovenska
v roce 1939 � stát Spravedlivým mezi
národy, proto�e toto ocenìní Izrael li-
dem �idovského pùvodu neudìluje.
U� dvacet let se mu ov�em dostává
hojnosti poct, i velkých: Královna ho
pový�ila do �lechtického stavu,
v Praze dostal Øád TGM, ocenila ho
americká Snìmovna reprezentantù,
jmenuje se po nìm planetka atd.
V Èechách také z iniciativy studentù
vznikla podpisová akce s výzvou, aby mu
byla udìlena Nobelova cena míru (do-
dnes ji podepsalo na ètvrt milionu lidí,
údaj z roku 2014). V�echny ty pocty a roz-
ruch kolem sebe sir Nicholas pøijímá evi-
dentnì s rozpaky, údivem, ironií a trochu
i rozmrzele, obèas ho ale pøece jen zradí
dojetí, jako tehdy, kdy� mu (skoro po hol-
lywoodsku) v setmìlém obøím sále pra�-
ského Kongresového centra studenti má-
vali rozsvícenými mobily... 

Není tì�ké vysvìtlit, èím tento stoletý
mu� pøitahuje tolik mladých lidí u nás.

Solidní úøedník a pøitom letec (za války
v RAF), makléø a sportovec (jako �ermíø
byl ve výbìru pro olympijské hry). Musí
být skvìlý organizátor, musí mít charisma
a sílu prosadit svou vùli. Zachrání stovky
malých dìtí a padesát let to skrývá � kdy-

by jeho �ena v roce 1988 nena�la na
pùdì krabici s dokumenty, nikdo by nic
nevìdìl. Nejlep�í kladný hrdina: tak sta-
romódnì skromný a neasertivní a pøitom
tak módnì cool. Navíc je to �ná�� hrdi-
na, zachraòoval dìti odsud, jeho vlaky
vyjí�dìly z Wilsonova nádra�í... Tím nej-
zajímavìj�ím pro mladé lidi je ale mo�ná
je�tì nìco jiného. Winton není váleèný
hrdina, jako byli polská jepti�ka Irena

Sendlerowá nebo �védský diplomat Ra-
oul Wallenberg, kteøí zachránili stovky
dìtí za války s nasazením �ivota. Toho by
se odvá�il skuteènì málokdo. Winton se
nemusel bát, �e ho nacisté zabijí. Jen se
prostì namísto na ly�ovaèku do �výcar-
ska vydal zachraòovat lidské �ivoty do
malé a ohro�ené zemì. �Jen jsem vidìl,
k èemu se schyluje, a udìlal, co jsem
mohl, abych pomohl,� øekl nedávno
o své misi. Vypadá to hodnì jednodu�e:
chce to jen �vìnovat tomu èas a energii�,
jak øíká sir Nicholas Winton. Pøita�livé

na tom je, �e to, co on tehdy, by mohl udì-
lat skoro ka�dý a kdykoli. (Rch 5/2009, tp)

TEHDY BYLA STRA�NÁ ZIMA�
Wintonovo gentlemanství a skromnost
nezmìnily ani pocty, jich� se mu po zá-
sluze v Británii a Èechách dostalo (napo-
sledy mu v øíjnu 2014 prezident ÈR udìlil
Øád bílého lva), jeho �ivot se stal námì-
tem (více èi ménì zdaøilých) filmù a do-
kumentù, pomníkù, memoárù a nejrùz-

nìj�ích projektù; popularitu pøijímal
se zdvoøilostí, zájem o druhé a je-
jich osudy a práci ho neopou�tìl ani
ve vysokém vìku. Jen nìkdy prý
museli Wintonovi blízcí hájit jeho
soukromí a právo na odpoèinek.

Vìt�ina zachránìných dìtí ztrati-
la bìhem �oa rodièe; nìkteré zùsta-
ly v Británii, jiné se vrátily (pokud
mìly ke komu) po válce do Èesko-
slovenska, v øadì pøípadù pak emi-
grovaly pozdìji do USA, Izraele èi
západní Evropy. Rodiny onìch 669
dìtí, které zachránil, teï èítají na

6000 èlenù. K Wintonovým dìtem patøili
napøíklad genetièka Renata Laxová, spi-
sovatelka Vìra Gissingová, re�isér Karel
Reisz, novináø Joe Schlesinger, spoluza-
kladatel izraelského leteckého prùmyslu
Hugo Marom èi èlen britského parlamen-
tu lord Alfred Dubs.

Svùj èin N. Winton vysvìtloval, jako by
se jednalo o nìco zcela pøirozeného.
O bezprostøedním impulzu pro organizo-

vání dìtských transportù se zmínil
v rozhovoru pro LN (z roku 2007).
Na otázku �Co ve vás poprvé podní-
tilo my�lenku spustit takovou zá-
chrannou akci?� odpovìdìl: �Mys-
lím, �e kdy� jsem vidìl v�echny ty
uprchlíky v táborech. To byli lidé,
kteøí pøijeli do Èech ze Sudet a vlast-
nì se tak podruhé stali uprchlíky,
proto�e tady nemìli �ádné pøíbuzné.
Tehdy byla stra�ná zima a oni je
v�echny akorát nastìhovali do uby-

tovacích táborù ,Nissen hut�. V této chvíli,
kdy jsem to vidìl, jsem si uvìdomil, co se
vlastnì dìje a �e je to velice �patné.�

Na dal�í otázku �Proè jste o tom celá
dlouhá desetiletí mlèel? O tom, �e jste
zachránil skoro sedm set �idovských
dìtí, vlastnì donedávna nikdo nevìdìl.
Bylo to z èiré skromnosti?� pak øekl:
�Nemìl jsem �ádný zájem vyhla�ovat
do svìta, �e jsem bìhem války zachránil
spousty malých dìtí. Vlastnì nebylo
o èem mluvit, proto�e po válce to u� pro
mì v�echno skonèilo.�                     (am)
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NEBYLO O ÈEM MLUVIT
Ve vìku sto �esti let zemøel sir Nicholas Winton

Nicholas Winton v roce 1939. Foto archiv.

Nicholas Winton stoletý. Foto David Levene.



Koncom júna nav�tívila Bratislavu RE-
BEKAH KLEIN-PEJ�OVÁ z Purdue Uni-
versity v Indiane (USA). Profesorka
Klein-Pej�ová sa vo svojich výskumných
projektoch zaoberá históriou stredoeu-
rópskeho a �peciálne aj slovenského �i-
dovstva. Pred krátkym èasom jej vy�la
v prominentnom vydavate¾stve Indiana
University Press publikácia Mapping Je-
wish Loyalties in Interwar Slovakia.
(Knihu je mo�né zakúpit�prostredníctvom
internetu.) Pod¾a samotnej autorky sa jej
kniha venuje meniacim sa hraniciam �tá-
tov po prvej svetovej vojne a dôsledkami
týchto zmien. Kolaps monarchie postavil
�idovské men�iny Èeskoslovenskej re-
publiky do rôzneho postavenia. Na Slo-
vensku bolo zásadnou otázkou, ako sa �i-
dovská men�ina preorientuje z metropole
Budape�t�na hlavné mesto Prahu. Uhor-
ský �tát dlhodobo a úspe�ne asimiloval
�idov smerom k maïarskej kultúre a ja-
zyku. Toto viedlo èeskoslovenské úrady
k tomu, �e lojalitu �idovského obyvate¾st-
va na Slovensku opakovane skúmala
a preverovala. Kniha sa venuje aj prelo-
movým udalostiam, ktoré presvedèili ès.
úrady o lojalite slovenského �idovstva. 

Povedzte nám nieèo o svojom rodin-
nom pôvode, odkia¾ pochádza va�a
rodina? Aký je jej vzt�ah k �idovstvu?
Vyrastala som v typickej americkej
newyorskej �idovskej rodine. Moji
predkovia sa do USA prist�ahovali z Eu-
rópy v období najväè�ích imigraèných
vån koncom 19. a zaèiatkom 20. storoèia.
Rodina mojej matky má korene v Litve,
otcova rodina je èiastoène z Minska, èias-
toène z Uhorska. Rodina nebola ortodox-
ná, moja stará mama z matkinej strany
ako prvá prestala dodr�iavat�kó�er, ale isté
stravovacie zásady pochádzajúce z religi-
ozity dodr�iavala naïalej. 

�tudovala som históriu a moderné �i-
dovské dejiny so zameraním na strednú
a východnú Európu na Columbia Univer-
sity v New Yorku. Vzdelanie som si dopl-
nila aj v Budape�ti a dnes pôsobím v �táte
Indiana na Purdue University a venujem
sa výskumu �idovskej histórie, �peciali-
zujem sa na východnú Európu. 

Venovali ste sa �peciálne histórii a his-
toriografii slovenského �idovstva. V èom

sa táto historiografia lí�i od maïar-
skej alebo èeskej historiografie? 
Maïarská �idovská historiografia sa t�a�is-
kovo zaoberá obdobím polovice 19. st.
Toto obdobie sa niekedy pova�uje za �zla-
tú éru� maïarského �idovstva. Majoritná
spoloènost�sa vtedy z politických dôvodov
sna�ila o integráciu �idovstva, nosnými té-
mami pri popise tohto obdobia sa stáva
asimilácia a emancipácia, tie� zmena vní-
mania nábo�enstva a vzt�ahy �idov k ma-
ïarskej �¾achte. Dôle�ité je vnímanie
a stoto�nenie sa �idov s maïarskou kultú-
rou a maïarským jazykom. Neskôr sa
k týmto témam pripája druhá hlavná pro-

blematika � reflexia holokaustu. Dôle�ité
je tie� vnímanie dôsledkov Trianonu na �i-
vot �idovskej men�iny v Maïarsku.

Pre èeskú historiografiu je t�a�iskové
vnímanie èesko-nemeckého konfliktu
a role �idovskej minority v pozadí tohto
konfliktu. Vidiet�tu dôraz na duchovnú
obnovu a znovuzrodenie �idovstva. 

K slovenskej historiografii vieme pove-
dat�, �e tu je málo prameòov. Z autorov by
som v prvom rade menovala Yeshajahu
Jelínka (Davidova hviezda pod Tatrami),
Jána Mlynárika a Líviu Rotkirchenovou
a ïal�ích. Jelínkovou tézou je, �e uhorská
historiografia je koncipovaná tak, �e slo-
venskí �idia sa v nej strácajú, zabúda sa
na nich. A podobná situácia sa pod¾a Je-
línka opakuje aj v histórii èeskosloven-
ského �idovstva, kde sa opätovne sloven-

skí �idia �strácajú�. Z ïal�ích autorov tre-
ba spomenút�Ivana Kamenca a Ladislava
Lipschera � historikov venujúcich sa slo-
venskému holokaustu. Dôle�itým je tie�
Jacob Katz, maïarský historik, ktorý väè-
�inu svojho �ivota pre�il v Jeruzaleme.

Ako americké akademické prostredie
vníma va�e projekty a výskum zame-
raný na východnú Európu? 
Na príkladoch �idovskej aj slovenskej �i-
dovskej histórie vysvet¾ujem vo svojich
publikáciách a predná�kach, na èo sa tre-
ba pozerat�, èo je dôle�ité v histórii v�eo-
becne. Dávam �idovskú skúsenost� do
kontextu vzniku nového �tátneho usporia-
dania Európy po prvej svetovej vojne.
V súèasnej Amerike, v americkej histori-
ografii je znaèný záujem o vysvetlenie
koreòov blízkovýchodných konfliktov.
Chceme porozumiet� tomu, èo sa deje
v Iraku, Iráne, Afganistane a inde. A vidí-
me paralely medzi rozpadom európskych
�tátov a rozpadom Otomanskej rí�e po pr-
vej svetovej vojne. Zaujímame sa o ko-
laps �tátnych systémov, o zmeny hraníc
a krízy, ktoré s tým súvisia. A táto proble-
matika nie je pre Amerièanov exotická. 

Pri výskumoch pracujete s archívny-
mi materiálmi. Jestvujú aj v USA ar-
chívne zdroje relevantné k �idovskej
histórii východnej Európy? 
Áno, dokonca aj zdroje vzt�ahujúce sa
�peciálne na oblast� Slovenska. Napr.
v New Yorku sa nachádza Centrum �i-
dovskej histórie (Center for Jewish Histo-
ry), kde je uchovávaná aj èast�pozostalos-
ti Benjamína Eichlera, niekdaj�ieho
predsedu ÚZ�NO. Pochopite¾ne hlavné
zdroje sú v Európe, prípadne v Izraeli.

Jeden z pozostatkov spoloèného èesko-
slovenského �tátu je aj Ro� chode�, spo-
loèný �idovský mesaèník vydávaný pre
èeskú a slovenskú komunitu. Èo by ste
odkázali jeho vnímavým èitate¾om?
Èasopis poznám zo svojho pobytu v Pra-
he, kde som prvýkrát pri�la v januári
1993 a pracovala som ako sprievodkyòa
po �idovskej Prahe. Som rada, �e je do-
dnes vydávaný v èe�tine aj slovenèine.
Historická skúsenost��idov v Èeskoslo-
vensku nám radí, aby sme vnímali javy
v ich komplexnosti, videli ich z oboch
strán. To, �e Ro� chode� aj dnes publikuje
slovenské texty, je do istej miery preja-
vom re�pektu k realite.

Pýtal sa Jaro Franek,
prekladal Maro� Borský.
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REBEKAH KLEIN-PEJ�OVÁ 
V BRATISLAVE

Rebekah Klein-Pej�ová. Foto autor.



Tak je to tu. Dohoda velmocí s Íránem,
o ní� se mluvilo a jednalo skoro dva roky,
byla uzavøena 14. èervence ve Vídni. Jak
u� to u dlouho chystaných dohod bývá,
základní argumentaèní munice byla vy-
støílena bìhem oné debaty. (Jen v leto�-
ním roèníku Rch se jí zabývaly èlánky
v bøeznu, kvìtnu a èervenci.) Té� se nic
nezmìnilo na tom, �e hlavním proponen-
tem dohody je Obamova Amerika a hlav-
ním odpùrcem Izrael (bez rozdílu politic-
kých barev). Nové je snad jen to, �e
podobnì zaskoèeny americkým spojen-
cem se cítí sunnitské mocnosti jako Tu-
recko, Egypt èi Saúdská Arábie. U� není
tajemství, �e právì ony se cítí více ohro-
�eny �íitským Íránem a jeho mocenskými
ambicemi ne� Izraelem.
Tak�e teï u� jen struènìji
a v rámci povinné informa-
ce, aè mù�e mít ètenáø po-
cit, �e leccos z toho u� ví.

NE DÙVÌRA, 
ALE KONTROLA
Dohoda stanoví podle oèe-
kávání toto. Írán nezlikvi-
duje kapacity svého jader-
ného výzkumu (jak by si
pøál Izrael), ale pouze je na
deset let omezí. Poèet od-
støedivek na obohacování
uranu sní�í o dvì tøetiny,
zredukuje zásoby obohaceného uranu na
300 kilogramù, nebude ho obohacovat
nad 3,67 procenta, pøestane pou�ívat pod-
zemní støedisko Qom, pøebuduje tì�ko-
vodní reaktor v Aráku (aby nemohl produ-
kovat vìt�í mno�ství plutonia) a umo�ní
inspektorùm OSN náv�tìvy ve svých zaøí-
zeních vèetnì vojenských.

Výmìnou za to budou zru�eny protií-
ránské sankce. To Teheránu umo�ní vy-
vá�et ropu a plyn, èím� klesne jejich svì-
tová cena a výraznì posílí íránské pøíjmy.
(U� to pokládá Izrael za hrozbu, nebot�
Teherán bude mít více prostøedkù na vý-
zkum i �íøení svého vlivu.) Dále budou
odblokována konta a majetky Íráncù v za-
hranièí, a po pìti letech má být dokonce
odvoláno zbrojní embargo vùèi Íránu.

Nikdo, ani americký prezident, si nedì-
lá iluze, �e by ta dohoda mohla Teherán
zmìnit nebo �e lze tomu re�imu dùvìøo-
vat. Sám Barack Obama prohlásil, �e do-
hoda se neopírá o dùvìru, ale výhradnì
o kontrolu. Tím ale potvrzuje podezøení,

�e riziko Íránu vnímá jen technologicky.
Ano, Írán vyvíjí technologie, kterými
mù�e ohrozit Izrael i jiné zemì. Proto
Amerika udìlá v�e, aby tomu zabránila �
nasadí své sofistikované technologie, po-
èítaèe, softwary a jejich algoritmy, odpo-
slechy èi drony. Problém je v tom, �e
Obama nepokládá za stejnì vá�nou hroz-
bu i to, co z Teheránu vychází, ale tìm so-
fistikovaným technologiím se vymyká �
deklarované proti�idovství, hrozby znièe-
ní Izraele, konference popíraèù holokaus-
tu, soutì�e karikatur �oa.

Kdy� nedávno rasista v Ji�ní Karolínì
postøílel v kostele devìt Afroamerièanù
a pøi�lo se na to, �e se nechával fotit
s vlajkou Konfederace, ta vlajka zmizela

ze v�ech oficiálních míst. Aby bylo jasné,
�e nereprezentuje pouze ji�anský region,
ale pro èernochy i neblahou dobu otroctví
a stále platnou hrozbu. Obama má dobrý
cit pro tyto obavy Afroamerièanù, ale po-
dobné obavy Izraelcù tak vá�nì nebere.
Protiizraelské èi proti�idovské �tvaní vy-
cházející z Teheránu je pro nìj spí�e ne�
hrozbou sice odpudivým, leè nezvratným
folklorem. Vá�nì nebere ani to, jak Izra-
elci vnímají rizika Íránu.

V rozhovoru, který Barack Obama
poskytl listu The New York Times, Tho-
masi Friedmanovi øekl: �Nehodnot�te
mì podle toho, zda dohoda zmìní Írán,
ukonèí jeho agresivitu vùèi nìkterým
arabským zemím a povede k uvolnìní
napìtí mezi �íity a sunnity. Hodnot�te
mì podle jedné vìci: zabrání dohoda
tomu, aby Írán bìhem pøí�tích deseti let
vyrukoval s jadernou zbraní? Je pro
Ameriku, Izrael a na�e arabské spojence
na stole nìjaká jiná a lep�í alternativa?�
Myslí to dobøe, ale Izraelce tím neoslo-

ví. Pro prezidenta, kterému pøí�tí rok
konèí mandát, je lhùta deseti let skoro
definitivou. Pro �idovské spoleèenství,
které o svùj kus zemì k �ivotu zápolí
3500 let, je desetiletá lhùta prkotinou.

BUDEME MÍT KLIKU?
�e dohodu velmocí s Íránem odmítne pre-
miér Netanjahu, nemá ani smysl pøipomí-
nat. V tom postoji je u� léta dùsledný. Za-
jímavìj�í je, jak ji hodnotí Bret Stephens
v listu The Wall Street Journal. Neodmítá
v�e pau�álnì, ale srovnává argumenty
a doplòuje k nim protiargumenty.

Vstøícnost k íránské teokracii pùsobí
divnì, ale to se øíkalo i roku 1971, kdy�
USA navázaly vztahy s komunistickou Èí-
nou. Henry Kissinger udìlal z Èíny de fac-
to amerického spojence ve studené válce.
Kdyby to tak fungovalo i s Íránem, proè

ne. Jen�e Stephens pøipo-
míná rùzná ale: Peking èe-
lil vnìj�í hrozbì Moskvy
� Írán �ádné vnìj�í hrozbì
neèelí, tak�e nemá moti-
vaci. Peking �ehlil vztah
k Washingtonu tzv. ping-
pongovou diplomacií (zná
to ka�dý, kdo vidìl film
Forrest Gump) � Írán nic
takového nedìlá, naopak
zabavuje obchodní lodì
v Hormuzském prùlivu.
Komunistický lídr Teng
Siao-pching vìøil, �e zbo-
hatnout je skvìlé � íránský

prezident Hasan Rúhání, notabene poklá-
daný za liberála, byl týden pøed uzavøením
dohody na prominentní manifestaci pod
hesly �Smrt Americe, smrt Izraeli�.

Stephens není �ádný váleèný �tváè.
Pøiznává, �e západní spoleènosti � �ani
americká, ba dokonce ani izraelská� �
nechtìjí jít do války proti Íránu. Ale
zbrzdí-li Obamova dohoda jaderný pro-
jekt Íránu jen o deset let, nedává pøí�tí-
mu prezidentovi jinou mo�nost volby
ne� válku.

Stephens pøipomíná, �e Amerièané
jsou historicky vzato klikaøi, ale tato do-
hoda nechává a� pøíli� mo�ností otevøe-
ných: �Mo�ná budeme mít zase kliku.
Mo�ná si Írán po Chameneím vybere
lep�ího vùdce. Mo�ná mezinárodní in-
spektoøi uspìjí v tom, v èem neuspìli
v Severní Koreji. Mo�ná je John Kerry
nejlep�ím vyjednavaèem na svìtì a do-
jednal nejlep�í mo�nou dohodu. Anebo
mo�ná kliku mít nebudeme.�

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: S dohodou na stole

Jednání skonèilo. Foto archiv.



V�echna média referovala, �e 1. èervence
ve vìku 106 let zemøel sir Nicholas Win-
ton, který pøed vypuknutím druhé svìtové
války zachránil 669 èeskoslovenských dìtí
pøevá�nì �idovského pùvodu pøed jistou
smrtí v nacistických koncentraèních tábo-
rech. !! �Evropa nikdy nebyla dobrá v in-
tegrování cizincù. Zatímco obèanství ve
Spojených státech je právní vztah, v Evro-
pì prochází kulturou, historií, jazykem. Je
to emoèní vztah. Evropské ekonomice zá-
roveò svìdèí ne pøíli� drahá pracovní síla,
proto ji sem lákala. Nevìdìla v�ak, co se
v�emi tìmi cizinci dìlat, tak stvoøila
koncept multikulturalismu. De facto in-
stitucionalizo-
vala vylouèení
z vìt�inové spo-
leènosti. Teï u�
sice Evropa tolik
nepotøebuje pra-
covní sílu, ale
imigraèní toky
ji� byly nastave-
ny. Ve zlomcích
tìch uprchlíkù,
kteøí nyní míøí
do Evropy, zøej-
mì jsou tero-
risté, radikální
islamisté s tou-
hou zabíjet. Samotný terorismus ale není
ten problém. Tím je výzva, kterou pro ev-
ropský národní stát pøedstavují cizinci, lidé
charakterizovaní svojí jazykovou a kultur-
ní jinakostí. Nìkdo mù�e být èeský obèan,
ale pokud nebude Èech, nikdy se skuteè-
ným èeským obèanem nestane, proto�e
není souèástí kolektivnì sdílené historie.
Co s tìmito lidmi? Kdo to je? V Americe
mù�ete být cizinec � a stejnì budete ak-
ceptován jako Amerièan. Já jsem kupøíkla-
du maïarský �id, zároveò obèan USA
a pro americkou spoleènost to nepøedsta-
vuje �ádný problém. Tohle je drama sou-
èasné Evropy, nacionalismus. V�echno,
o èem jsme se doposud bavili, se toèí oko-
lo návratu nacionalismu do Evropy. Vidím
ho v Øecku, v Itálii, v Maïarsku, vidím ho
na severu Evropy. Návratu nacionalismu
na kontinent se bojím nejvíc a nevím, co
s tím dìlat,� øekl v rozhovoru pro Lidové
noviny George Friedman (1949), americ-
ký geopolitik, zakladatel a dodnes výkon-
ný øeditel soukromé agentury pro sbìr

a analýzu informací Stratfor, sídlící v Te-
xasu (1. 7.). !! �idovská populace ve svìtì
dosáhla poèetního stavu, který mìla pøed
holokaustem, masovým vyvra�ïováním
�idù bìhem druhé svìtové války. Uvedlo
to izraelské výzkumné centrum Jewish Pe-
ople Policy Institute. V souèasné dobì �ije
na svìtì asi 14,2 milionu �idù. Pokud se
ov�em zapoèítají v�echny osoby, které
mají jednoho �idovského rodièe, i ty, které
se identifikují jako �idé pouze zèásti, pù-
jde o èíslo 16,5 milionu. Právì nìco pøes
16 milionù �idù �ilo ve svìtì v pøedveèer
druhé svìtové války. (MFD 1. 7.). !! �Ne
ka�dá cesta je natolik mediálnì sledovaná

jako leto�ní nì-
kolikadenní pu-
tování pape�e
Franti�ka po
Svaté zemi. Pon-
tifik v kvìtnu
v Izraeli zavítal
do me�ity, po-
modlil se u Zdi
náøkù a také se
setkal s hlavou
zdej�í islámské
obce a vyzval
muslimy, køest�a-
ny a �idy k vzá-
jemné toleranci.

Výjimeènou náv�tìvu zachytili izrael�tí
fotografové a teï coby výstava míøí do
východoèeské metropole. Její vernisá�
probìhne u� pøí�tí týden v pondìlí 13. èer-
vence v 16 hodin v Galerii biskupské rezi-
dence a zahájí ji vzácný host � izraelský
velvyslanec Gary Koren. Tato výstava u�
s velkým zájmem probìhla napøíklad
v Praze, Liberci a dal�ích mìstech.
V Hradci budou fotografie k vidìní a� do
28. srpna. Galerie je otevøena zdarma ka�-
dý v�ední den.� (Hradecký deník, 11. 7.) !!
Synagoga v Milevsku se nachází v Soko-
lovské ulici è. p. 209, asi 300 metrù od
hlavního námìstí. Byla postavena za první
svìtové války v letech 1914�1919 jako ná-
hrada za Starou synagogu, která pøestala
dostaèovat. Jedná se o dílo pra�ského ar-
chitekta Støílka a pøedního architekta ob-
dobí èeského kubismu O. Tyla. Pøedstavu-
je unikátní kombinaci pseudoempírových
a kubistických prvkù. Kubismus je zastou-
pen ojedinìlým prùèelím �títu, trojúhelní-
kovým tvarem �títu, který je podepøen

ètyømi sloupy, se stavba hlásí k empíru.
V interiéru se zachovala èelní stìna se sva-
tostánkem � schránkou na Tóru a symboly
Desatera a dále �enská galerie podepøená
kamennými sloupy. V roce 1997 byly na
synagogu umístìny dvì pamìtní desky pøi-
pomínající genocidu �idù za druhé svìto-
vé války. Na první desce je v hebrej�tinì
a èe�tinì tento nápis: �Tato budova byla
pøed druhou svìtovou válkou synagogou
�idovské obce v Milevsku. V letech
1939�1945 byli témìø v�ichni její èlenové,
�eny, mu�i i dìti, povra�dìni nacisty. Tuto
desku vìnuje mìsto Milevsko památce �i-
dovských spoluobèanù.� Druhá deska nese
jména devadesáti �idovských obìtí na-
cismu z Milevska a okolí. (Písecký de-
ník, 17. 7.) !! Na Colours of Ostrava se le-
tos daøilo i etnické hudbì, které tradiènì
patøí podstatná èást programové nabídky.
Pákistánský zpìvák Faiz Ali Faiz pøivezl
plnou náruè vypjatých emocí a dokonale
sezpívaný a sehraný soubor stylu qawwali,
izrael�tí Alaev Family zase neuvìøitelnì
rozjetou smr�t�instrumentaènì modernizo-
vané, ale duchem hluboko v koøenech usa-
zené hudby bucharských �idù. (zprávy.
iDNES. cz). !! Èínský konzul Ho Feng-
�an ve Vídni rozdal mezi lety 1938�1940
tisíce víz do �anghaje. Mnoha rakouským
�idùm tak pomohl uniknout pøed holo-
kaustem. Zachránil mo�ná a� deset tisíc �i-
votù. Na vídeòském domì, kde konzulát
sídlil, mu v letos dubnu Èína odhalila pa-
mìtní desku. Spravedlivého mezi národy
letos ocení i Tchaj-wan. Válku nakonec
v �anghaji pro�ilo zhruba 25 tisíc �idù.
Tehdej�í �ivot v souèasnosti mapuje místní
muzeum �idovských uprchlíkù. Ho Feng-
�an po válce pracoval je�tì na nìkolika
èínských a tchajwanských úøadech, konec
�ivota strávil v kalifornském San Francis-
ku. V roce 2000 mu Izrael jako jednomu
ze dvou Èíòanù udìlil titul Spravedlivý
mezi národy, americký Senát jej ocenil
o osm let pozdìji. (ihned.cz) !! Nezvyklá
podívaná se naskytla lidem v centru Velké-
ho Meziøíèí. Hasièi z vody na �ádost kri-
minalistù lovili trezor. �Ukázali, co chtìjí
z vody vytáhnout, my jsme pokladnu vy-
zvedli a odjeli,� uvedla mluvèí hasièù Pet-
ra Musilová. Informace, o jakou pokladnu
�lo a jak se do vody dostala, odmítla poli-
cie sdìlit. �Pøípad by mìl souviset s nedáv-
ným vyloupením vietnamské tr�nice v sy-
nagoze,� uvedl zdroj MF DNES, který je
s pøípadem seznámen. Podle nìj neznámí
pachatelé odnesli z nákupního centra celý
trezor. (MFD 15.7.)

jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
V srpnu uplyne 115 let od úmrtí �achisty
WILHELMA STEINITZE (17. 5. 1836 Pra-
ha�12. 8. 1900 New York). Historicky prv-
ní, byt�neoficiální mistr svìta v královské
høe a jeden z nejlep�ích �achistù poslední
tøetiny 19. století pocházel z nezámo�né
pra�ské �idovské rodiny, která �ila v ghettu.
Wilhelm hrál �achy od 12 let; zásadním
zlomem v jeho �ivotì byl odchod do Vídnì
(1858), kde zaèal bìhem studií pravidelnì
hrát v kavárnì Romer. Od 60. let 19. století
�il a hrál v Londýnì, kde se stal profesioná-
lem. Velmi úspì�nì se úèastnil øady turnajù
v Evropì a po roce 1873, kdy se pøestìho-
val do USA, i na americkém kontinentu.
Roku 1886 se konal první �achový svìtový
�ampionát a Steinitz na nìm získal titul
mistra svìta. Svìtový titul pak dr�el nepøe-
tr�itì a� do roku 1894, kdy prohrál s Nìm-
cem Laskerem. Tato porá�ka pøedznamena-
la konec jeho kariéry, který navíc urychlily
fyzické a du�evní problémy. 

V srpnu si pøipomeneme také 15. výroèí
úmrtí významného britského filosofa, v rod-
né zemi takøka neznámého rodáka STEPHA-
NA KÖRNERA (26. 9. 1913
Ostrava�17. 8. 2000 Bri-
stol). Körner vystudoval na
pra�ské Karlovì univerzitì
práva, po nacistické okupa-
ci opustil rodnou zemi
a pøes Polsko emigroval do
Británie. Unikl tak osudu
svých rodièù a øady dal�ích
pøíbuzných, kteøí se stali
obìtí �oa. Po dobrovolném
vstupu do    ès. zahranièních
jednotek a úèasti mj. v bitvì
o Francii získal grant, který
mu umo�nil studovat filoso-
fii na Univerzitì v Cam-
bridge. 

Po válce zaèal Körner
pùsobit na univerzitách:
nejdøíve vyuèoval nìmèinu v Cardiffu
a následnì filosofii v Bristolu, zde získal
profesuru a stal se tu dìkanem a prorekto-
rem. Roku 1970 získal profesuru té� na
americké Yaleovì univerzitì a na øadì dal-
�ích univerzit pøedná�el jako hostující pro-
fesor. Ve své vìdecké práci se zamìøoval
hlavnì na Kantovu filosofii a na filosofii
matematiky. Körner patøil k nejvlivnìj�ím
postavám britské filosofie druhé poloviny
20. století. V srpnu 2000 spáchal sebevra�-
du spolu se svou man�elkou Edith, rozenou
Löwyovou (rodaèkou ze Znojma, která
v Británii patøila ke klíèovým postavám
rozvoje národního zdravotního poji�tìní)
poté, co u ní lékaøi odhalili zhoubný nádor.

Pøed 50 lety, dne 2. srpna 1965, zemøel
v Praze ve vinohradské nemocnici drama-
tik, prozaik, divadelní, literární a výtvarný
kritik, publicista, autor loutkových her
a próz pro dìti FRANTI�EK LANGER (nar. 3.
3. 1888 v Praze). O F. Langerovi jsme na
stránkách Rch psali ji� nìkolikrát, pøipo-
meòme ale, �e ètenáøùm jsou k dispozici
jeho dvacetisvazkové souborné spisy, je�
v letech 2000�2008 vydalo pra�ské nakla-
datelství Akropolis (ve spolupráci s Diva-
delním ústavem), vèetnì tøí svazkù kores-
pondence, prací psaných v exilu a svazku
vzpomínek na Franti�ka Langra, jeho kre-
seb a karikatur. Pøipomeòme té�, �e pøed 20
lety byla na dùm è. p. 2213 v Preslovì ulici
v Praze 5, kde Langer bydlel po návratu
z londýnského exilu a� do své smrti, upev-
nìna umìlcova výrazná busta od sochaøe
Kurta Gebauera. 

Pøed 115 lety, 6. srpna 1900, se v Pra-
skolesích u Hoøic narodil prozaik, novi-
náø, pøekladatel a literární kritik JIØÍ WEIL
(zemøel 13. 12. 1959), spisovatel pronásle-
dovaný jak nacistickou, tak komunistic-
kou zvùlí. O obou ideologiích vydal svì-
dectví, v èeské literatuøe jedineèná:
v románech �ivot s hvìzdou, Na støe�e je

Mendelssohn, v �alozpìvu
za 77 297 obìtí a ve dvoj-
románu Moskva hranice
a Døevìná l�íce. 

Pøed 140 lety, 26. srpna
1875, se ve Václavicích
u Bene�ova narodil rabín,
autor nábo�enských pojed-
nání a dosud u�ívaných
uèebnic, zakladatel ka�do-
roèních terezínských try-
zen RICHARD FEDER. Více
ne� tøicet let pùsobil v Ko-
línì a spolu s kolínskými
�idy byl také v roce 1942
deportován do terezínské-
ho ghetta, kde po celou
dobu jeho existence pùso-
bil jako rabín a spoluvìzni

byl uznáván jako morální opora. Osvobo-
zení se do�il v Terezínì, bìhem vìznìní
v�ak zahynula jeho man�elka a vìt�ina ro-
diny. Po osvobození se Feder nejdøíve
vrátil do Kolína, kde se podílel na znovu-
zalo�ení �idovské nábo�enské obce, po-
zdìji pùsobil jako vrchní zemský rabín
v Brnì. Zde 18. listopadu 1970 také ze-
møel a je tu pochován.

Tého� dne pøed 70 lety, tedy 26. srpna
1945, zemøel v pìtapadesáti letech v ame-
rickém exilu v Beverly Hills jeden z nej-
slavnìj�ích pra�ských rodákù � básník,
spisovatel a publicista FRANZ WERFEL
(narodil se 10. 9. 1890 v Praze). 

(ra, am)

PØEMYSL JANSA
� Spravedlivý mezi národy

Nejnovìj�ím Spravedlivým mezi národy
(toto ocenìní udìluje Stát Izrael a památník
holokaustu Jad va�em tìm, kdo aè sami ne�i-
dovského pùvodu, se s nasazením vlastního
�ivota zaslou�ili o záchranu �idù) se stal in
memoriam PØEMYSL JANSA. Za to, �e upro-
støed zimy roku 1945 ukryl ve svém domì ve
Vala�ském Meziøíèí Ericha Kulku, jemu� se
podaøilo uprchnout i se svým dvanáctiletým
synem Ottou po evakuaci koncentraèního tá-
bora Osvìtim z pochodu smrti.

�Tatínkovo vyprávìní o útìku zaèínalo
zastávkou v Ostravì, kam pøijel s transpor-
tem zubo�ených zajatcù. Lidé najednou ucí-
tili silnou vùni kávy, na peron toti� Èervený

køí� pøivezl kotel kávy pro vìznì. V�ichni
se dychtivì vyhrnuli z vlaku a esesáci tomu
nedokázali zabránit. Tatínek mìl pod vìzeò-
ským mundúrem pro ka�dý pøípad civilní
�aty. V nastalém zmatku se do nich i s mým
star�ím bratrem svlékli. Pak prý zaèali pro-
klepávat kola vlaku, tak�e vypadali jako
drá�ní zamìstnanci. S pomocí stateèných
lidí se jim nakonec povedlo pøe�ít,� vypráví
o otcovì útìku Tomá� Kulka. Nakonec Eri-
cha a Ottu Kulku ve své kùlnì ukryl cizí
èlovìk � Pøemysl Jansa.

I kdy� hrozilo velké nebezpeèí z prozra-
zení, Jansa, který �ivil sám poèetnou rodi-
nu, se o oba uprchlíky postaral. Kdy� byly
venku mrazy, nechal je pøespávat ve svém
domì. Erich Kulka se potom vypravil do
rodného Vsetína a díky pomoci pøátel
z odboje pøe�il do konce války v horách. 

Erich Kulka se svým synem válku pøe�il
a po ní se odstìhoval do Izraele, kde se stal
spisovatelem a historikem (viz Kalendárium
v minulém èísle Rch). Otto se stal renomo-
vaným historikem v oboru �idovských dì-
jin, v èe�tinì vy�ly loni jeho vzpomínky na
Osvìtim nazvané Krajiny Metropole smrti.
Mlad�í syn Tomá� je profesorem estetiky na
Karlovì univerzitì v Praze.

Pøemysl Jansa se stal 115. Spravedli-
vým mezi národy z Èeské republiky. Oce-
nìní pøevzal v èervnu od izraelského vel-
vyslance v ÈR Garyho Korena jeho syn
Petr Jansa.                                (am, ztis.cz)
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Tomá� Kulka a Petr Jansa. Foto archiv.

Stephan Körner. Foto archiv.



ARCHIVÁØ NA KOLE: 
JIØÍ FIEDLER
! Americká spisovatelka s èeskými ko-
øeny Helena Epsteinová (autorka knih
Dìti holocaustu nebo Nalezená minu-
lost) a historièka Wilma Iggersová ediè-
nì pøipravily soubor vzpomínek na Jiøí-
ho Fiedlera a textù, které se zabývají
prací tohoto historika, archiváøe, pøekla-
datele, fotografa a pøedního znalce �i-
dovských památek. Do sborníku pøispìli
Fiedlerovi kolegové, pøátelé, pøekladate-
lé, redaktoøi, editoøi a lidé, jim� jeho obì-
tavost, píle a erudice pomohla v práci èi
v pátrání po svých pøedcích (jako sama
Epsteinová). 

Kniha je zatím dostupná jen v angliè-
tinì v elektronické podobì: lze si ji
zdarma stáhnout na stránce https://itu-
nes.apple.com/us/book/archivist-on-bi-
cycle-iri/id1021406922?ls=1&mt=11. 

Vydalo ji americké nakl. Plunkett Lake
Press jako elektronickou knihu roku
2015; 114 stran. Více informací na uve-
deném odkazu a na adrese nakladatel-
ství www.plunkettlakepress.com.

Benedikt Spinoza
KOMPENDIUM GRAMATIKY
HEBREJSKÉHO JAZYKA
! Compendium grammatices linguae
hebraeae je jedním z posledních dìl Be-
nedikta Spinozy (1632�1677). Tematic-
ky zde filosof navazuje na problematiku
pojednanou ji� v Traktátu teologicko-
politickém; nezbytnou podmínku pro ja-
kékoliv diskuse o teologických otáz-
kách toti� spatøoval v dùkladné znalosti
pramenného jazyka. Na rozdíl od pøed-
chozích zvyklostí usiluje o zcela seku-
lární a na Bibli nezávislé pojetí.

Význaèným rysem spisu je teorie
lingvistického monismu, tj. nauka
o slovních druzích, které jsou Spinozou
v rámci hebrej�tiny chápány témìø vý-
hradnì jako jména a jejich deriváty.
Téma prapùvodní dokonalosti jazyka,
historicko-kritický pøístup k nábo�en-
ské tradici, ale také základní ontologic-
ká koncepce holandského filosofa, to
v�e je zde syntetizováno do nového cel-
ku. Studium tohoto spisu zprostøedková-
vá ètenáøi neobvyklý pohled na Spinozo-
vo my�lenkové dílo, zejména pokud jde
o nìkteré motivy z �idovské tradice,
které jsou v nìm obsa�ené.

Vydalo nakl. Academia v Praze roku
2015. Pøelo�il a poznámkami a úvodem
doplnil Pavel Vrtílka; 196 stran, dop.
cena 265 Kè.

Lois Lowryová
SPOÈÍTEJ SI HVÌZDY
! Kniha americké autorky zavede mlad-
�í ètenáøe do Dánska v dobì druhé svì-
tové války. Kamarádky Annemarie a El-
len si zatím válku nijak neuvìdomují,
snad jen v tom, �e se v obchodech nedá
koupit tolik vìcí, zvlá�tì jejich oblíbe-
ných sladkostí. Váleèné hrùzy v�ak ná-
hle a brutálnì vtrhnou do jejich �ivota,
kdy� Nìmci zaènou v okupovaném
Dánsku pronásledovat �idy. Ellen je to-
ti� �idovka a ocitá se v ohro�ení �ivota.
Román strhujícím zpùsobem pøipomíná
hrdinství dánských obèanù, kteøí za-
chránili pøes 7000 �idovských obyvatel
království tím, �e je pøevezli pøes moøe
do neutrálního �védska.

Vydalo nakl. Argo v Praze roku 2015.
Pøelo�ila Dominika Køest�anová; 128
stran, dop. cena. 158 Kè.

POCHOD VRBY A WETZLERA
! První pochod po stopách útìku R. Vrby
a A. Wetzlera z Osvìtimi do �iliny, jej�
inicioval sociolog a spisovatel Fedor
Gál, se uskuteèní od 19. do 25. srpna.
Úèastníci stráví první den v Osvìtimi,
kde s prùvodcem projdou tábor Osvìtim
I a pøenocují. Druhý den ráno se blí�e
seznámí s okolnostmi Vrbova a Wetzle-
rova útìku pøímo v táboøe Osvìtim II-
Bøezinka a poté se vydají pì�ky po trase
dlouhé témìø 130 km. Po ukonèení po-

chodu, ve dnech 25.�26. 8., se v �ilinì
uskuteèní dvoudenní setkání, na nìm� bu-
dou mít úèastníci mo�nost reflektovat své
zá�itky. Chystá se veøejná debata, promí-
tání filmu s tematikou romského holokau-
stu a také koncert. Soubì�nì se uskuteèní
vìdecká konference, na ní� budou pøed-
staveny nové poznatky o odporu a útìcích
z koncentraèních táborù v dobì �oa. (Více
informací o projektu viz www.vrba-
wetzler.eu.)

KERETÙV VAR�AVSKÝ
DÙM V DOXU
! Centrum moderního umìní DOX (Pou-
pìtova 1, Praha 7) pøedstavuje maketu
snad nejslavnìj�í polské stavby posled-
ních let. Var�avský �dùm�, pojmenova-
ný podle svého prvního obyvatele, izra-
elského spisovatele Etgara Kereta, má
pouhých 152 cm na �íøku (více o nìm
viz Rch 11/2012) a vytvoøil ho architekt
Jakub Szczêsny. Vznikl v úzké mezeøe
mezi dvìma obytnými budovami ve
var�avské ulici Chlodna, kde bývala
hranice mezi ghettem a ne�idovskou
èástí mìsta. Na výstavì s názvem Ope-
rations, kterou pro galerii DOX pøipra-
vila vratislavská galerie BWA a ostrav-
ský Kabinet architektury, budou vedle
Keretova domu prezentovány Szczêsné-
ho i dal�í mnohotvárné umìlecké pro-
jekty. Autor nav�tíví 4. øíjna Prahu.

DNY JERUZALÉMA POKRAÈUJÍ
V PRAZE
! V srpnu pokraèuje festival Dny Jeru-
zaléma (www.daysofjerusalem.com),
a sice projekcemi dvou izraelských fil-
mù na pra�ské Letné (v prostoru Stali-
nova památníku, v�dy od 21.30 hodin):
! 6. srpna: Mùj otec, mùj Bùh od re�isé-
ra Davida Volacha pojednává o rabínovi,
hlavì malé ultraortodoxní komunity
v Tel Avivu. Je ctìn pro svou hlubokou
víru, nicménì jeho lpìní na zásadách je
prvopoèátkem konfliktu mezi ním a ma-
lým synem (Ilan Griff).
! 13. srpna: Neklidný, syrový a zároveò
citlivý film o otci a synovi, o prchavé
pouti za vykoupením, natoèený zná-
mým izraelským filmaøem Amosem
Kollekem. Poté, co se mnoho let jen
protloukal, se Mo�e zaèíná prosazovat
jako básník a vystupuje se svými básnì-
mi v newyorském baru na Manhattanu.
Neèekanì se setkává se synem, kterého
pøed jednadvaceti lety opustil a zane-
chal ho v rodném Izraeli. (Oba snímky
jsou s anglickými a èeskými titulky.)
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KONCERT
VE �PANÌLSKÉ SYNAGOZE
! �idovské muzeum v Praze zve v pon-
dìlí 17. 8. od 19.30 do �panìlské syna-
gogy (Vìzeòská 1, P 1) na koncert Ose
�alom, písnì lásky a míru, jej� provede
Vídeòský �idovský soubor (Wiener Jüdi-
scher Chor) vedený Romanem Grinber-
gem. Zazpívá staré i nové písnì, v jidi�,
hebrej�tinì i ladinu. Vstup volný.

�IDOVSKÁ OBEC PRAHA
JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
! V srpnu pokraèuje cyklus varhanních
koncertù. Zveme na koncert 13. 8. od
18. hodin: na varhany hraje Jan Hora,
program zahrnuje mj. skladby J. S. Ba-
cha a F. Mendelssohna-Bartholdyho. 
! Zveme té� na veèerní komentova-
nou prohlídku, která se koná ve ètvrtek
27. 8. od 19 hodin. Na úvod zahraje na
varhany Václav Peter. V synagoze mù-
�ete do 11. záøí vidìt fotografie Jarosla-
va Fi�era �idovské památky a volná
tvorba a stálé výstavy �idovská obec od
roku 1945 po dne�ek a �idovské památ-
ky a jejich rekonstrukce (více o nich viz
Rch 5/2015).

�IDOVSKÉ MUZEUM
GALERIE 
ROBERTA GUTTMANNA
! U� jen do 23. 8. je v Galerii Roberta
Guttmanna (Staré �koly 3, P 1) pøístup-
na výstava Zmaøené nadìje. Pováleèné
Èeskoslovensko jako køi�ovatka �idov-
ských osudù, která pøedstavuje málo
známé aspekty historie èeských zemí po
druhé svìtové válce, spojené s návratem
pøe�iv�ích z koncentraèních táborù a tran-
zitem desetitisícù �idovských uprchlíkù
pøes na�e území.  Tematicky tak navazu-
je na pøedchozí výstavu Orient v Èe-
chách? �idov�tí uprchlíci za první svì-
tové války, která 20. století uvedla jako
éru uprchlíkù (více viz Rch 6/2015).
Otevøeno dennì kromì sobot a �idov-
ských svátkù 9�18 hodin.
! V nedìli 23. 8. se od 16 hodin koná
závìreèná komentovaná prohlídka vý-
stavy v doprovodu jejího autora, filmo-
vého dokumentaristy Martina �moka.
(Základní vstupné 40 Kè.)

JOSIP PELIKAN
V SYNAGOZE ÈESKÝ KRUMLOV
! Kromì stálé expozice Svìt èeskokrum-
lovských �idù lze v synagoze v Èeském
Krumlovì od 7. srpna do 30. záøí
zhlédnout dal�í výstavu. Pøedstaveny

jsou dobové fotografie slavného slovin-
ského fotografa, souèasníka Josefa Sei-
dela Josipa Pelikana, který v první pùli
20. století zobrazil slovinské mìsto Cel-
je a okolí. Pelikan byl výraznou osob-
ností slovinské fotografie a podobnì
jako Josef Seidel se zajímal o v�e, co jej
obklopovalo. 

Mistrovství Pelikana spoèívá zejména
v ovládání svìtla ve fotografii. Umìl
dobøe pracovat s perspektivou a dokázal
najít pravou chvíli pro své reportá�ní
snímky. Fotografoval v mìstských uli-
cích, lázních i horách. Vedle ateliéru ve
mìstì Celje vedl v lázeòské sezonì
i ateliér v Roga�ské Slatinì. Vydával po-
hlednice a byl fotografem mnoha výrob-
ních závodù v okolí Celje. Jeho portréty
zaujaly veøejnost ji� pøed lety a dnes
patøí mezi nejlep�í ve Slovinsku a urèitì
i v Evropì. Celje mìlo podobný osud
jako Èeský Krumlov a velmi se ho dot-
kla druhá svìtová válka. V dobì války
nemohl Pelikan pracovat tak jako døív,
pøesto na svých snímcích poutavì za-
chytil atmosféru okupovaného mìsta.

SYNAGOGA TURNOV
! Pøijmìte pozvání na koncert skupiny
�irim a�irim. Koná se v sobotu 15. 8. od
18.00. Zazní hebrejské písnì, biblické
texty s moderním zvukem. Vstupné
100 Kè. Jste srdeènì zváni!

FESTIVAL
JIÈÍNSKÝ �OULET
! V nedìli 16. 8. se koná festival �idovské
kultury v Jièínì, nazvaný Jièínský �oulet.

V 10 hodin se uskuteèní komentovaná
prohlídka �idovského høbitova v Jièínì
s Terezií Dubinovou. Od 14.00 hodin ná-
sleduje v rekonstruované �idovské �kole
pøedná�ka Jana Neubauera Na létajícím
koberci z Jemenu do Izraele, o historii je-

menských �idù od královny ze Sáby do
souèasnosti. V 18.00 hodin zveme na kon-
cert skupiny �irim A�irim Hebrejské písnì
a �idovské melodie na biblické texty. Kon-
cert se koná v jièínské synagoze.

OPERACE VALKÝRA V JIÈÍNÌ
! Dne 2. záøí v 18.00 se v sále �idovské
�koly v Jièínì (�idovská 100) koná
vernisá� výstavy Stauffenberg a �opera-
ce Valkýra�. Atentát na Hitlera z 20. èer-
vence 1944 (ve spolupráci s Památníkem
Terezín). Výstava potrvá do 30. záøí,
dennì od 9 do 17 hodin (v srpnu v pátek
do 19 hodin).

SYNAGOGA KOSOVA HORA
! Srdeènì zveme 2. srpna od 16 hodin
na koncert skupiny Trombenik.

VÝSTAVA V�UDE DOBØE
! Do konce srpna potrvá v Centru souèas-
ného umìní DOX výstava s názvem V�u-
de dobøe, snímky tøí fotografù týdeníku
Respekt, Karla Cudlína, Milana Jaro�e
a Matìje Stránského. Zaznamenávají his-
torické události, pøírodní kalamity i oby-
èejné �ivoty lidí po celém svìtì. Otevøe-
no dennì kromì úterý.
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Z výstavy V�ude dobøe. Foto Karel Cudlín.

LUACH 5776
Právì vychází �idovský diáø � Lu-
ach na rok 5776 (2015/2016). Ob-
sahuje pøehled �idovských svátkù
a význaèných dní, týdenní �idov-
ský i obèanský kalendáø, základní
modlitby a po�ehnání v hebrej�ti-
nì s èeským pøekladem vrchního
rabína Efraima Sidona a adresáø
�idovských obcí a organizací v ÈR
a na Slovensku.

Luach 5776 je v prodeji v Mai-
selovì 18,  Praha 1 (na rabinátì
a v kanceláøi F�O ve 2. patøe)
a v redakci Ro� chode� Izraelská 1,
Praha 3 (Nový �idovský høbitov)
za 70 Kè. Pøi zaslání po�tou bude
k cenì 70 Kè úètováno po�tovné
20 Kè.

Objednávky zasílejte do redak-
ce Ro� chode� (Izraelská 1, 130 00
Praha 3; e-mail: roschodes@se-
fer.cz) nebo na F�O (Maiselova
18, 110 00 Praha 1; e-mail: sekre-
tariat@fzo.cz).

Luach 5776 je té� k dostání i ve
vybraných pra�ských knihkupec-
tvích, kde je doporuèená cena
100 Kè.



IX. REFORMNÍ �ABATON
! IX. reformní �abaton: World Union for
Progressive Judaism a Bejt Simcha srdeè-
nì zvou na IX. reformní �abaton, který se
bude konat ve dnech 28.�30. srpna
2015 v Jièínì ve spolupráci s Federací
�idovských obcí a Ba�evi, o. p. s. Pro-
gram zahrnuje bohoslu�by a besedu
s rabínem Joelem Oseranem (viceprezi-
dent WUPJ), pøedná�ky, prohlídku Jièína
i náv�tìvu �idovských høbitovù v Jièínì
a Mladé Boleslavi. Úèastnický poplatek:
1200 Kè dospìlí, 700 Kè dìti a studenti
do 18 let (za ubytování, stravování, do-
pravu z Prahy do Jièína a zpìt, pro-
gram), místní úèastníci 250 Kè (za stra-
vování a úèast na celém programu).
Dal�í informace a pøihlá�ky na e-mailu
kehila@bejtsimcha.cz nebo na telefonu
603 393 558, za�lete je nejpozdìji do 7. 8.
V�ichni jste srdeènì zváni.                    bs

KURZY BIBLICKÉ
A MODERNÍ HEBREJ�TINY
! �idovská liberální unie poøádá násle-
dující kurzy: Biblická hebrej�tina: Zaèá-
teèníci � kurz ètení z uèebnice rabi Ri-
charda Federa Haleluja. Mírnì pokroèilí
� èlánky z té�e uèebnice. Pokroèilí: Prù-
bì�nì èteme a pøekládáme, nyní 19. ka-
pitolu z 1. knihy Moj�í�ovy.

Moderní hebrej�tina: Kurzy pro úplné
zaèáteèníky, zaèáteèníky, mírnì pokro-
èilé BET a støednì pokroèilé BET+.
Pou�íváme také audiovizuální techniku.

Kurzy jsou zdarma, jsou hrazeny
z grantu M�MT a NFOH.

Kurzy zaènou opìt po prázdninách,
podle poètu �ákù na zaèátku záøí nebo
po �idovských svátcích Nového roku,
v øíjnu 2015. Poøádáme i udr�ovací kur-
zy pøes léto. Info o kurzech sledujte na
www.zlu.cz ef

NOVÝ NÁHROBEK
NACHUMA SOFERA
V nedìli 19. dubna 2015 (30. nisan
5775) probìhla na starém �idovském
høbitovì v Tachovì vzpomínková akce
pøi pøíle�itosti 200. jahrzeitu Nachuma
Sofera (kolem 1735�1815), legendární
osobnosti tachovské �idovské komunity.
Soferùv pùvodní náhrobek byl cílem ná-
v�tìv ortodoxních vìøících z celého svì-
ta. Vztahují se k nìmu rùzná vyprávìní
o zvlá�tní úèinnosti modliteb proná�e-
ných na jeho hrobì, o zázraèných uzdra-
veních apod. Pùvodní náhrobek byl zni-
èen spolu s celou západní èástí høbitova
za komunistického re�imu.  

Od roku 2013 prochází tato èást høbi-
tova postupnými opravami, které pove-
dou k obnovení její pietní hodnoty. Opra-

vy jsou hrazeny ze sponzorských darù,
zprostøedkovaných mezinárodním sdru-
�ením Ohalei Tzadikim, a organizovány
Muzeem Èeského lesa v Tachovì ve spo-
lupráci s vlastníkem høbitova, F�O. 

V rámci oprav byl v bøeznu 2014 vyro-
ben a instalován nový náhrobek Nachuma
Sofera. Tvar, velikost,
materiál a celkové
provedení náhrobku
byly navr�eny s cílem
napodobit náhrobek
pùvodní, i kdy� nejde
o pøesnou repliku.
Nová nápisová deska
v�ak obsahuje zcela
pøesné znìní pùvodní-
ho epitafu. 

Pro dal�í fáze oprav
je plánováno (a èás-
teènì ji� realizováno)
nové ohrazení høbito-
va vèetnì repliky pùvodní  kamenné
ohradní zdi a brány s møí�ovými vraty.

Dubnového vzpomínkového setkání,
organizovaného Muzeem Èeského lesa
v Tachovì, se zúèastnili èlenové sdru�e-
ní Ohalei Tzadikim, potomci tachov-
ských �idovských rodin, �ijící v zahra-
nièí, zástupci mìsta Tachova vèetnì
starosty Jiøího Struèka a v neposlední
øadì i veøejnost.      Václav Fred Chvátal

Z RODINNÉHO ALBA RODINY
GLÜCKÙ, GROAGÙ A LACHSÙ
Nedávno jsme dostali do redakce násle-
dující dopis: Chtìla jsem Vám podìko-
vat za èlánek v �idovské roèence 5775
�Olomoucký pobyt a olomouètí pøátelé
Ludwiga Wittgensteina� od MUDr. Pav-
la Maòáka. Mìla jsem radost, kdy� jsem
se dozvìdìla, �e mùj strýèek Heini Gro-
ag patøil mezi �jednoho z nejchytøej�ích
a jistì nejvtipnìj�ích� z lidí, se kterými
se Max Zweig kdy setkal. Heini Groag
byl bratrancem mého otce, nebo� jeho
matka Viktorie Groagová byla sestra mé
babièky Wilhelmíny Lachsové. Je�tì
mìla bratra Juliuse. Viktorie, Wilhelmí-
na a Julius byli z rodiny Glückovy. Juli-
us mìl dceru Helenu, ta byla taneènicí,
�aèkou Milèi Mayerové. Pøe�ila Osvì-
tim a po válce ode�la do Belfastu, kde
zalo�ila taneèní skupinu. Napsala vzpo-
mínky �Je èas promluvit� a v nich pí�e
o tetì Viky jako o chytré a vtipné paní.
Vlastním fotografie rodiny Groagù,
u kterých jsem èasto trávila prázdniny.
Na�e rodiny se hodnì nav�tìvovaly.

Jsem narozená v roce 1942 a po válce
z celé rodiny zùstali jen dva bratøi: mùj
otec Hugo a Emil. Oba mìli za man�el-
ky árijky. Huga a moji sestru Kitty de-
portovali v roce 1945 do Terezína. Heini
Groag také pøe�il díky své árijské man-
�elce, Otì. Byla jsem v roce 1988 za
sestøenicí Al�bìtou Groagovou v Anglii
v Oxfordu. Ukázala mi knihu od Briena

McGuinesse, který pøi�el a� do Brna
nav�tívit Heiniho Groaga po stopách
Wittgensteina. Tak se s Al�bìtou sezná-
mil a o�enil se s ní. 

Na fotografii z poèátku tøicátých let,
kterou vám posílám, jsou v�ichni souro-
zenci (zprava): Julius Glück, Wilhelmí-
na a Viktorie a (úplnì vlevo) je mùj otec
Hugo Lachs.

Marta �épková, Praha
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Foto V. F. Chvátal.

Foto rodinný archiv Marty �épkové.



�NO BRATISLAVA
V auguste blaho�eláme na�im èlenom:
pán Ing. Michal Bednár � 71 rokov; pán
Viliam Belák � 95 rokov; pán Juraj
Drobný � 75 rokov; pani Mgr. Viera Fis-
cherová � 72 rokov; pani MUDr. Soòa
Händlerová � 65 rokov; pani Eva Koz-
mová � 78 rokov; pani �aneta Maklako-
vá � 76 rokov; pani Viola Malinová � 77
rokov; pán Ing. ¼udovít Nágel � 100 ro-
kov; pani Mária Neme�ová � 77 rokov;
pani RNDr. Martina Pa¾ovèíková � 50
rokov; pani Eva Reichová � 80 rokov;
pán Ing. Peter Szalai � 77 rokov; pani
Laura �pániková � 93 rokov; pani Natá-
lia Tagerová � 82 rokov; pani Klára Un-
gerová � 96 rokov; pán Ing.Otto Wagner
� 91 rokov, a pani Elvíra Weissová �
100 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V srpnu oslavují: paní Milena Balbin-
derová, nar. 12.8. � 80 let; paní Tereza
Balbinderová, nar. 1.8. � 30 let; pan
Jindøich Feinberg, nar. 28.8. � 92 let;
pan Peter Fischer, nar. 29.8. � 69 let;
paní Ivana Nepalová, nar. 6.8. � 40 let;
paní Zuzana Prudilová, nar. 17.8. � 60
let; pan Franti�ek Redlich, nar. 9.8. � 83
let; pan Tadeá� Natanael Selinger, nar.
13.8. � 16 let, a paní Solaøová Eva, nar.
18.8. � 80 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V srpnu oslavují: paní Irena Dousková,
nar. 18.8. � 51 let; pan MUDr. Vladimír
Kovtun, nar. 21.8. � 51 let; pan Pavel Ma-
lina, nar. 5.8. � 72 let; paní Isabela Santu-
sová, nar. 29.8. � 58 let; pan MUDr. PhD.
Bohumil Skála, nar. 29.8. � 60 let; pan Jiøí
�etelík, nar. 26.8. � 60 let, a pan Josef Ep-
stein Veselý, nar. 26.8. � 63 let

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V srpnu oslaví své narozeniny pan Jan
Spira, nar. 17.8. � 81 let, a paní Ester
Neèasová, nar. 24.8. � 93 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V auguste oslávia narodeniny: pán Juraj
Adamec, nar. 7.8. � 63 rokov; pani Mari-
anna Eva Fusková, nar. 11.8. � 68 rokov;
pani Prof. Ing. DrSc. Miriam Gálová, nar.
8.8. � 80 rokov; pani JUDr. Margita Grun-
waldová, nar. 24.8. � 80 rokov; pán
PhDr. Ivan Kamensky, nar. 24.8. � 74 ro-

kov; pani MUDr. Viera Kolínová, nar. 6.8.
� 64 rokov; pán ¼udovít Laufer, nar. 25.8.
� 73 rokov; pán Tomá� Mittelmann, nar.
29.8. � 68 rokov; pani MUDr. Judita �te-
cová, nar. 24.8. � 85 rokov; pani Zuzana
�toffanová, nar. 8.8. � 82 rokov; pani
PhDr. Jana Te��erová  � 67 rokov; pani Ve-
ronika Vargová, nar. 8.8. � 88 rokov, a pani
Irena Vasilková, nar. 28.8. � 93 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V srpnu oslaví jubilea: paní Ing. Kateøi-
na Bure�ová, nar. 9.8. � 65 let; pan Mi-
chal Abraham, nar. 10.8. � 65 let; pan
Jindøich Steindler, nar. 11.8. � 92 let;
paní Helena Mejstøíková, a paní Marie
Delièová, nar. 30.8. � 68 let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V srpnu slaví narozeniny paní Marie
Bínová, nar. 9.8. � 77 let; pan Jindøich
Buxbaum, nar. 30.8. � 62 let; paní Si-
mona Dorazilová, nar. 7.8. � 43 let; paní
Jaroslava Gregorová, nar. 24.8. � 69 let;
paní Milu�ka Ottová, nar. 19.8. � 72 let,
a pan �imon Hrbek, nar. 30.8. � 20 let.
Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V srpnu slaví: paní Eva Koko�ková,
nar. 1.8. � 31 let; paní Eva Válková, nar.
5.8. � 86 let; paní Bc. Jana �perlová,
nar. 5.8. � 43 let; pan JUDr. Jindøi�ka
Weiniger, nar. 6.8. � 64 let; pan Karel
�ubrt, nar. 20.8. � 66 let; pan Radek
Uhel, nar. 28.8. � 40 let; paní Anita Pec-
ková, nar. 30.8. � 67 let, a pan Ing. Jiøí
Tanzer, nar. 31.8. � 78 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V srpnu oslavují narozeniny: pan Mark
Bljumental, nar. 21.8. � 89 let; paní Dag-
mar Brödnerová, nar. 1.8. � 86 let; paní

Cecilie Dobiá�ová, nar. 17.8. � 88 let;
paní Jana Dubová, nar. 30.8. � 89 let; paní
Libu�e Dudková, nar. 22.8. � 84 let; paní
Vìra Egermayerová, nar. 14.8. � 75 let;
pan Max Fronìk, nar. 2.8. � 95 let; pan
Petr Hebák, nar. 9.8. � 75 let; pan Pavel
Král, nar. 1.8. � 90 let; paní Zuzana Led-
vinová, nar. 5.8. � 85 let; pan Franti�ek
Mi�ka, nar. 27.8. � 96 let; paní Marianna
Müllerová, nar. 16.8. � 95 let; paní Inna
Rottová, nar. 22.8. � 80 let; pan Jindøich
Steindler, nar. 11.8. � 92 let; paní Marieta
�molková, nar. 10.8. � 94 let; pan Ludevít
Végh, nar. 26.8. � 94 let; pan Charles
Wiener, nar. 15.8. � 75 let; pan Michael
Wiener, nar. 15.8. � 75 let; paní Raja �ád-
níková, nar. 25.8. � 86 let, a paní Eva Èe-
pelková, nar. 15.8. � 81 let.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí:
Dne 28. 6. zemøela ve vìku 89 let paní
Franti�ka Kindová, pohøeb se uskuteènil
30. 6. v obøadní síni N�H v Praze, obøad
provedl vrchní zemský rabín Efraim Sidon.

Dne 10. 7. zemøel ve Frankfurtu nad
Mohanem ve vìku nedo�itých 90 let pan
Imrich Mann, pohøeb se uskuteènil 15. 7.
2015 v obøadní síni N�H v Praze, obøad
provedl vrchní pra�ský rabín David Peter.

Dne 14. 7. zemøela ve vìku 92 let
paní Jaroslava Hrudová.

Dne 16. 7. zemøel ve vìku 102 let pan
Valtr Kraus.

Zichronam livracha!

�NO PRE�OV
V mesiaci august sa do�ívajú jubileí:
pán PaedDr. Peter Chudý, nar. 21.8. �
65 rokov; pani Mgr. Ilma Mitrovèáková,
nar. 20.8. � 79 rokov; pani MUDr. Kata-
rína Kri��áková, nar. 29.8. � 64 rokov;
pán Ing. Ladislav Hava�, nar. 22.8. � 54
rokov; pán Ing. Denis Tomko, nar. 16.8.
� 44 rokov, a pán Ing. Albín Bazler, nar.
19.8. � 68 rokov. V�etkým jubilantom
�eláme pevné zdravie, pokoj a pohodu.

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V srpnu oslaví narozeniny: pan Tomá�
Pulc, nar. 20.8. � 46 let; pan Michal Le-
boviè, nar. 13.8. � 52 let, a paní Renata
Becková, nar. 25.8. � 37 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V srpnu oslaví své narozeniny paní Re-
nata Lanèová. Pøejeme jí hodnì zdraví
a osobní pohody. Ad mea veesrim �ana!
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CAMERON PROTI ISLAMISMU
Britský premiér David Cameron vyhlá-
sil �pìtiletku�, bìhem které by Británie
mìla pokroèit v boji s islámským extre-
mismem a antisemitismem. Chce, aby
se úøady (ale i lidé v ka�dodenních �ivo-
tech) soustøedily na �chyby v integraci�,
které vedly k tomu, �e se mladí Britové
pokou�ejí bojovat po boku Islámského
státu. Cameron té� øekl, �e zavede nový
zákon, na základì kterého budou moci
rodièe, kteøí mají dùvodné obavy, �e je-
jich potomci plánují odjet do Iráku nebo
Sýrie a chtìjí se pøipojit k IS, svým dì-
tem zabavit pas.

ÚTOK V MOSKVÌ
V pùli èervence byl v Moskvì postøelen
viceprezident Ruského �idovského kon-
gresu a øeditel �idovského muzea
v Moskvì Sergej Ustinov. Dvaa�edesáti-
letý podnikatel byl hospitalizován v kri-
tickém, ale stabilizovaném stavu. Útoèník
jej postøelil na parkovi�ti nedaleko budo-
vy Muzea �idovské historie v Rusku, kte-
ré podnikatel v roce 2011 zalo�il. Policie
bere ve vy�etøování v úvahu více motivù,
podle Ruského �idovského kongresu je
je�tì pøedèasné hovoøit o motivu èinu,
av�ak jeho demonstrativní charakter
a blízkost �idovského muzea, vedle kte-
rého byl spáchán, naznaèují nacionalistic-
ký motiv. Pøipomeòme, �e v bøeznu za-
støelil dosud neznámý útoèník v centru
Moskvy dal�ího politika �idovského pù-
vodu, opozièního vùdce Borise Nìmcova
(více o nìm viz Rch 4/2015).

NESMÌJÍ UCTÍT TERORISTU
Soud ve francouzském Montreuil rozho-
dl, �e radnice v mìsteèku Aubervilliers na
severovýchodním okraji Paøí�e nemù�e
poctít èestným obèanstvím Marwána
Barghútího, palestinského pøedáka z hnu-
tí Fatah, který si odpykává v izraelském
vìzení nìkolikanásobný do�ivotní trest za
teroristickou èinnost. Starosta mìsta Au-
bervilliers pøedstavil zámìr udìlit Bargh-
útímu èestné obèanství jako souèást sna-
hy mìstského zastupitelstva podporovat
�politické vìznì� v�ude po svìtì. Marwá-
na Barghútího, který stál za pøípravou nì-
kolika desítek vra�edných teroristických
útokù na izraelské civilisty, starosta pøi-
rovnal k Jihoafrièanu Mandelovi.

MAKABIÁDA V BERLÍNÌ
Koncem èervence zaèíná v Berlínì 14. ev-
ropská makabiáda � sportovní klání �i-
dovských sportovcù. Jsou to první hry

svého druhu konané v Nìmecku a probí-
hají èásteènì v amfiteátru Waldbühne
a èásteènì na olympijském stadionu (spor-
tovi�tì nechal vybudovat Hitler pro nacis-
tické olympijské hry roku 1936). Bìhem
èervence jede z Tel Avivu do Berlína jede-
náct poslù na motorkách s pochodnìmi,
od jejich� svìtla bude zapálena pochodeò
makabiády. Chtìjí tak pøipomenout své
pøedchùdce, kteøí tuté� cestu projeli na po-
èátku 30. let, aby dali na vìdomí, �e
v mandátní Palestinì se konají makabej-
ské hry (a aby dodali �idùm odvahu k ali-
ja). Bìhem zahajovacího ceremoniálu má
promluvit nìmecký prezident Joachim
Gauck. Her se úèastní 2300 sportovcù
z 36 zemí, kteøí soutì�í v 19 sportovních
disciplinách. 31. èervence se sportovci
spolu s diváky pokusí pøekonat Guinnes-
sùv rekord v nejpoèetnìj�ím kidu�i. 

CENA PRO DIVOKÉ HISTORKY
Filmovou Platinovou cenu, je� se ji� po-

druhé udìluje pro oblast �panìlska, Por-
tugalska a Latinské Ameriky (a proto
zvanou �iberoamerický Oscar�), získal
argentinský �idovský re�isér Damián
Szifrón za své Divoké historky. Jeho sní-
mek, skládající se z �esti pøíbìhù a cha-
rakteristický originálnì pojatým èerným
humorem, byl ocenìn za nejlep�í scénáø,
hudbu, re�ii a zvukové efekty. 

Soutì�e se úèastnilo tøináct zemí se
tøiceti filmy. Ke kandidátùm na nejlep�í
re�ii patøil také film Pan Kaplan od uru-
guayského re�iséra Álvara Brechnera. 

ØÁD ZA ZÁSLUHY
KLARSFELDOVÝM
V èervenci pøedala v Paøí�i nìmecká vel-
vyslankynì nejvy��í nìmecké vyzname-
nání � øád Za zásluhy � francouzským
man�elùm Beate a Sergemu Klarsfeldo-
vým. Klarsfeldovi se poprvé setkali
v roce 1960 a ji� nìkolik desetiletí se za-
bývají vyhledáváním uprchlých nacistic-
kých zloèincù. Vystopovali mj. Klause
Barbieho, zvaného �Øezník z Lyonu�, do
Sýrie uprchlého nacistu Aloise Brunnera,
ale té� nìkdej�ího nìmeckého kancléøe
Kurta Georga Kiesingera. Sestavili také
seznam z Francie deportovaných �idov-
ských dìtí. Klarsfeldovi byli nedávno
v Praze u pøíle�itosti výstavy Osvìtimské
album (viz èlánek na str. 14�15).

�IDOVSTVÍ PO OTCI
Èlenové Britského shromá�dìní reformních
rabínù novì definovali �idovskou identitu.
Podle ní jsou �idy i dìti �idovských otcù
a ne�idovských matek, a to i bez konverze.
Rozhodnutí o vstupu do komunity bude na-
dále v rukou místních rabínù, reformní ra-
bínský soud je bude pouze (a zøejmì spí�e
formálnì) potvrzovat. Rozhodnutí má i své
odpùrce, kteøí tvrdí, �e rùzní rabíni budou
mít rùzná mìøítka, co� povede k celkovému
sní�ení úrovnì znalostí judaismu a tradic
mezi britskými �idy. Zastánci naopak øíkají,
�e toto je cesta, jak získat pro �idovství více
lidí. Do reformního hnutí patøí asi pìtina
z 270 000 britských �idù.          (am, ztis.cz)
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