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

TI�RI
CHE�VAN

HEZKÉ SVÁTKY SUKOT �HEZKÉ
R. Ehrmann, Sukot, 1956.



PAMÌTNÍ DESKA
Tøebíèskému rodákovi Antonínu Kali-
novi, který na konci druhé svìtové vál-
ky zachránil v koncentraèním táboøe
Buchenwald, kde byl z politických dùvo-
dù vìznìn, minimálnì devìt set �idov-
ských chlapcù, byla v Tøebíèi na budovì
bývalé �idovské �koly 23. záøí odhalena
pamìtní deska s nápisy v èe�tinì, heb-
rej�tinì a angliètinì. Pøíbìh stateèného
mu�e, který chránil své malé spoluvìznì,
popsal v knize Dìti Antonína Kaliny spi-
sovatel a novináø Stanislav Motl. V roce
1944 se Antonín Kalina stal v Buchen-
waldu takzvaným �blokovým� a vytvo-
øil unikátní záchranný mechanismus pro
vìznì, zejména ty dìtské.

Po válce pracoval v Tøebíèi jako ná-
rodní správce, ale brzy pøesídlil do Pra-
hy. Zemøel v roce 1990 ve vìku 88 let
a je pochován na Ol�anských høbitovech
v Praze. Pøed tøemi lety byl v Izraeli in
memoriam ocenìn titulem Spravedlivý
mezi národy. V roce 2014 byl jmenován
èestným obèanem svého rodného mìsta
Tøebíèe a v tém�e roce mu byla udìlena
medaile Za zásluhy I. stupnì.               hj

VÝSTAVA V JIHLAVÌ
Muzeum Vysoèiny v Jihlavì poøádá vý-
stavu �OA, vìnovanou sedmdesátému vý-
roèí vypravení transportù �idù z Tøebíèe
do koncentraèního tábora v Terezínì. Vý-
stavu pøipravil jihlavský badatel Ladislav
Vilímek, bývalý zamìstnanec státního
okresního archivu, který mapuje osudy ji-
hlavských �idù celý svùj �ivot. O znièení
�idovské komunity na Vysoèinì vyprávìjí
jednotlivé panely. Pøipomínají, co pøinesly
�idùm norimberské zákony, jak se museli
smíøit s vystìhováním i jak probíhala je-
jich likvidace. Své místo na výstavì má
také panel, který pøibli�uje okolnosti vy-
pálení jihlavské �idovské synagogy a ob-
øadní sínì �idovského høbitova. 

Výstava veøejnosti pøedstavuje také
unikátní sbírkové pøedmìty vèetnì Tóry
a desek pravdìpodobnì z jihlavské �i-
dovské modlitebny. K vidìní je i dìtský
houpací koník vìnovaný rodinou Meiss-
nerových z Tøe�tì pøed odchodem do
transportu sousedùm.                            jh

BRNÌNSKÝ HØBITOV
Brnìnský �idovský høbitov je od leto�-
ního záøí zaøazen mezi nejpokrokovìji
vybavené kulturní památky v Èeské re-
publice. Proè?

Ka�dý, kdo má doma pøístup k inter-
netu nebo pøímo na høbitovì v pøedsálí

Turistického informaèního centra z vol-
nì pøístupného poèítaèe, mù�e získat
o památce a celém jihomoravském regi-
onu potøebné informace na webových
stránkách: www.jewishbrno.eu. Kromì
turisticky zajímavých poznatkù lze vy-
hledat i jednotlivé hroby a informace
o pohøbených.

Komu se nechce hledat na internetu,
mù�e si na nádvoøí høbitova vyslech-
nout informace ve struènìj�í verzi ze
zvukového panelu. Nebo si lze na recep-
ci zdarma vypùjèit audioprùvodce, vy-
dat se po stopách historie a prohlédnout
si høbitov i hroby slavných brnìnských
�idovských osobností.

Volnì jsou dostupné bro�ury (ti�tìný
prùvodce), které vás zavedou po sto-
pách osobností, symbolù na náhrob-
cích èi mistrù kameníkù. Organizova-
né výpravy si mohou navíc na recepci
je�tì objednat kvalifikovaného prù-
vodce.

Z dotace Jihomoravského kraje byla
novì vytvoøena mobilní aplikace pro
chytré telefony. Mobilní aplikace Audio
guide � �idovský høbitov v Brnì a �i-
dovské památky na ji�ní Moravì obsa-
huje 46 bodù zájmu, z toho 27 je na �i-
dovském høbitovì a dal�ích 19 jsou
�idovské památky na ji�ní Moravì. Ke
ka�dému bodu zájmu pøinále�í zvuková
nahrávka a ke ka�dé jazykové verzi
aplikace (Cz, An, Ru, De) je pøiøazeno
souhrnnì kolem 120 fotografií.

Máte-li v mobilním telefonu nainsta-
lovanou èteèku QR kódù, mù�ete si na
brnìnském høbitovì prostøednictvím
Google Play nebo App Store ze vzdá-
leného serveru poskytovatele Daruma
Plzeò bezplatnì stáhnout a nainstalo-
vat mobilní aplikaci a vydat se po br-
nìnském høbitovì anebo po �idov-
ských památkách ji�ní Moravy. 

Petr �punar

�IDOVSKÝ MIKULOV
Dìjiny �idovských obyvatel, jejich osudy
i rozmanitost kultury a gastronomie si pøi-
pomnìli od pátku do nedìle v Mikulovì
na Bøeclavsku. Ji� poosmé se zde konaly
Dny �idovské kultury. Festival zaèal v pá-
tek divadelní hrou Hygiena krve v nastu-
dování Divadla Lí�eò. Hereèka a zpìvaè-
ka Hana Frejková vystoupila v poøadu
Jidi� ve tøech a v nedìli se v Horní syna-
goze uskuteènil koncert Jiøího Ho�ka
a Dominiky Weiss Ho�kové. Souèástí dnù
�idovské kultury byly také komentované
prohlídky �idovských památek a ochut-
návky jídel, pøipravených podle receptù
�idovské kuchynì.                                   ab

SAXOFONY V SYNAGOZE
Bøeznická synagoga patøila saxofonùm.
V nedìli 20. záøí v ní vystoupilo Èeské sa-
xofonové kvarteto. Jako hosté se pøedstavili
také vokální KrisKrosKvintet a David Eben
(soprán saxofon). Kvarteto zahrálo v Bøez-
nici skladby, je� jsou koncipované pro pro-
støedí synagog, rekonstruovaných v rámci
projektu Deset hvìzd. Zaznìly skladby èes-
kých i svìtových autorù vèetnì hudby �i-
dovské, napøíklad Zdeòka Luká�e, Davida
Ebena, Naomi Shermer nebo Leonarda Co-
hena. Repertoár koncertu je pøizpùsoben
obsazení pìti saxofonù s pìti vokalisty. To
je obsazení, které svou výjimeèností zaujalo
i poøadatele 17. svìtového saxofonového
kongresu ve �trasburku.                               ks
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Letos 25. srpna vyvrcholil v �ilinì prv-
ní roèník Vrba-Wetzler Memorialu, je-
ho� zku�ební roèník probìhl pøed ro-
kem. Je to vlastnì pout�sledující trasu
útìku dvojice osvìtimských vìzòù, Alf-
reda Wetzlera a Rudolfa Vrby, z vyhla-
zovacího tábora Osvìtim-Bøezinka a�
do �iliny v dubnu 1944, jeho� cílem
bylo vydat svìdectví o chodu této to-
várny na smrt a varovat �idovskou ko-
munitu v Maïarsku, její� vyhlazení se
v Osvìtimi právì pøipravovalo. Cílem
sedmidenního pochodu ve stopách hr-
dinù byla proto budova bývalého �i-
dovského starobince v �ilinì, za jeho�
pøízemními okny
psali �estadvaceti-
letý Alfred Wetzler
a devatenáctiletý
Walter Rosenberg,
pozdìji Rudolf Vr-
ba, pøed 71 lety své zprávy. Ka�dý ji
diktoval v jiné místnosti, aby bylo mo�-
né jejich svìdectví srovnat a prokázat
jeho nezpochybnitelnou vìrohodnost. 

ZPRÁVA
32stránkový dokument známý jako Vr-
bova a Wetzlerova zpráva je dnes po-
va�ován za jeden z nejdùle�itìj�ích
dokumentù 20. století, proto�e poprvé
poskytl Spojencùm podrobné informa-
ce o vyhlazování �idovského národa.
Pøesto bylo uvolnìní zprávy pro veøej-
nost �idovskými institucemi v Buda-
pe�ti pozdr�eno a hlavní úèel útìku
obou mladých mu�ù, záchrana maïar-
ských �idù, tím byl do jisté míry zma-
øen. Zpráva byla zveøejnìna a� po zahá-
jení masových transportù do Osvìtimi
15. kvìtna 1944 prostøednictvím BBC
a o pìt dní pozdìji v New York Times.
O mìsíc pozdìji pape� Pius XII., prezi-
dent Franklin D. Roosevelt a �védský
král Gustav V. po�ádali admirála Mik-
lóse Horthyho o zastavení deportací. 

K tomu skuteènì do�lo 9. èervence
1944. Tím bylo podle odhadù zachránì-
no asi 200 000 �idù, ale pro vìt�inu ze
437 000 maïarských �idù, kteøí byli me-
zitím odvá�eni do Bøezinky, znamenala
dvoumìsíèní prodleva smrt v plynových
komorách. Proè o tom ale vyprávím tady,
pøi ka�doroèní tryznì u terezínského kre-
matoria? Nejde mi o to propagovat tuto
zvlá�tní pout�nebo ocenit fyzické nasaze-
ní stovky jejích úèastníkù a vyzdvihnout
organizaèní schopnosti poøadatelù v èele

s Fedorem Gálem. Dokonce o tom ne-
mluvím ani proto, �e vlastním iniciáto-
rem projektu byla moje sestøenice Gerti,
první man�elka Rudiho Vrby. Ani �e to
bylo pøání jejich dcery Zuzy, která se u�
splnìní svého pøání nedo�ila, i kdy� sa-
mozøejmì také. 

POCHOD
Fedor Gál, jestli jsem mu dobøe rozu-
mìl, vidí hlavní smysl pochodu v tom,
�e se pøi jeho ka�doroèním opakování,
nemluvì o rozmluvách na téma �oa,
pøirozenou cestou rodí a utu�uje komu-
nita lidí, které spojuje i fyzicky nároèný

pochod a pøátelství z toho zrozená. Pøi
svém krátkém vystoupení na veèírku
v bývalé �ilinské synagoze se pøiznal,
�e k jeho údivu v�echno klaplo, a� na
jednu výjimku, �e ho zradilo vlastní
tìlo. Ale to za�ili i mnohem mlad�í
chodci, jak to signalizoval výbuch smí-
chu úèastníkù pochodu. Takøka ka�dé-
mu, bez ohledu na vìk, se bìhem tìch
sedmi dnù stalo, �e potøeboval pomoc
a jiný mu ji poskytl, proto�e se snadno
dokázal vcítit do jeho situace, kdy� také
bojoval se svým tìlem. 

Kladu si ale otázku, proè taková soli-
darita nefunguje i bez toho, �e bychom
�li spoleènì sedm dní tì�kým terénem
z Osvìtimi do �iliny ve stopách hrdinù?
V�dyt�to ve skuteènosti dìláme ka�dý
týden. Ka�dý týden znovu vyrá�íme
tì�kým terénem svých soukromých �i-
votù ve stopách hrdinù, kteøí ten týden
zvládali za mnohem tì��ích podmínek.
Na rozdíl od chodcù, o nich� mluvím,
kteøí nemohli skrývat jedni pøed druhý-
mi únavu a podvrknuté nohy, potí�e
s dechem a tluèení srdce, dr�íme své
tì�kosti pod poklièkou a chováme se je-
den pøed druhým, jako by nebyly èasto
toto�né. Navíc si problémy tìch dru-
hých bez ohledu na to doká�eme vy-
chutnávat pomluvami. Tím ménì se nás
potom týkají vylo�ené tragédie, odehrá-
vající se nám pøed oèima, jestli�e ti mo-
mentálnì potrefení jsou nám cizí. Ne-
mù�eme pøece nést tíhu celého svìta,
øíkáme si, ale nakonec pokraèujeme
v cestì jen s tím svým osobním, peèlivì

pøed druhými støe�eným batohem vlast-
ních starostí na høbetì.

ZKU�ENOST
Druhý dùvod, proè o tom mluvím tady,
s tím kupodivu souvisí. Na internetu si
mù�ete najít, co o Rudim, kdy� se s ním
na jaøe 1944 znovu setkala, vyprávìla
Gerta. �Hned jsem si v�imla, jak se zmì-
nil. Kdy� jsem ho znala v Trnavì, byl
Rudi veselý a �t�astný mladý chlapec,
kde�to teï, aèkoli mu bylo pouhých 19
let, byl zatrpklý a cynický. Kdy� nám ale
vylíèil své hrozné zku�enosti z Osvìtimi,
zaèala jsem tu�it, co se s ním stalo.� Ta

zatrpklost mu zùstala
a� do stáøí, kdy�
v Praze pøipravoval
k vydání èeskou verzi
své knihy o útìku
z Osvìtimi a nezdaøe-

né snaze o záchranu maïarských �idù
v nakladatelství Sefer. Proè? Proto�e se
jeho pohled na �oa li�il od pohledu jiných
znalcù problematiky. Aè èasto vidìli a za-
�ili toté� co on, jejich pohled byl ovlivnìn
a èasto i diktován ohledy, které jemu byly
cizí, pøedev�ím ideologickými, ale také
osobními. Zùstaneme-li u tìch ideologic-
kých, at�u� vznikly v hlavì komunistické
nebo sionistické, ta i ona hledala v �oa
zku�enost, která lidstvu nebo �idovskému
národu pomù�e morálnì vpøed, pøiblí�it
se k tomu nebo onomu ideologickému
ideálu. Víra v �pouèení se z dìjin� nepo-
tøebovala vìdìt, pravda vlastní zku�enosti
byla pro ni pou�itelná pøedev�ím jako
opora pro ni samu, pro tu nebo onu víru.
Málokdo, vlastnì skoro nikdo, se proto
dokázal identifikovat s Rudiho pohledem,
který �oa vidìl a líèil jako plánovanou
a uskuteènìnou loupe�nou vra�du, spá-
chanou jedním národem na druhém.
Nìmcùm primárnì ne�lo o vyvra�dìní
�idù, primárnì jim �lo o jejich majetek.
Genocida byla jen nevyhnutelným pøed-
pokladem, jako pøi ka�dé loupe�né vra�-
dì. Nebyla to zvrhlá ideologie, je� ovlád-
la èlovìka, ale zvrhlý èlovìk, jen� pou�il
ideologii ke zdùvodnìní zloèinu. To je
podstatný rozdíl a také diametrálnì odli�-
ný pohled na èlovìka ne� vize ký�eného
solidárního lidského spoleèenství, o nìm�
jsem mluvil pøedtím.
(Èást projevu, který pronesl zemský
rabín K. E. Sidon dne 6. 9. 2015 pøi
tryznì Kever avot v Terezínì. Meziti-
tulky dodala redakce.)

VRBA-WETZLER MEMORIAL
Pochod jako pouto



BERE�IT (1,1�6,8)
Víra v Boha
V jádru �idovské víry je zásadní otázka,
která málokdy zazní. Od poèátku Tóry
sledujeme Hospodina, jak den po dni
vytváøí svìt, z chaosu èiní øád, z ne�ivé
hmoty �ivot, tvoøí nádhernì rozmanitou
flóru a faunu. Poka�dé, kdy� nìco stvo-
øí, prohlásí, �e to je dobré.

Co se pak pokazilo? Jak vstoupilo na
svìt zlo, jak se dalo do pohybu drama,
které zaznamenává Tóra i celá historie?
Krátce lze odpovìdìt takto: mù�e za to
èlovìk. Homo sapiens, my. My, kteøí je-
diní ze v�ech �ivých tvorù disponujeme
svobodnou vùlí, máme mo�nost volby,
mù�eme cítit morální odpovìdnost. Koè-
ky neprobírají etiku toho, �e zabily my�,
vampýr neumí být vegetarián a krávy se
nestarají o globální oteplování.

Kdy� lidé èiní dobro, stávají se z nich
témìø andìlé, kdy� zlo, jsou na ni��í
úrovni ne� zvíøata. Proè tedy Hospodin
riskoval a stvoøil druh, který doká�e zni-
èit samotný øád, který uèinil a jej� pro-
hlásil za �dobrý�? Proè nás stvoøil?

Tuté� otázku klade Gemara v oddíle
Sanhedrin:

Kdy� se svatý, budi� po�ehnán, chy-
stal stvoøit èlovìka, stvoøil pomocné an-
dìly a zeptal se jich: Souhlasíte, aby-
chom uèinili èlovìka ke svému obrazu?

Odpovìdìli: Pane svìta, jaké budou
jeho skutky? Bùh jim ukázal historii lid-
stva. Andìlé odpovìdìli: Proè ti na èlovì-
ku tolik zále�í? (At�èlovìk není stvoøen.)

Hospodin andìly znièil.
Vytvoøil dal�í sbor andìlù a polo�il

jim stejnou otázku. Odpovìdìli stejnì
a Hospodin je znièil.

Vytvoøil tøetí skupinu andìlù a ti od-
povìdìli: Vládce svìta, první a druhý
sbor andìlù ti øekl, abys èlovìka nestvo-
øil, a k nièemu jim to nebylo. Neposlou-
chal jsi. Nemù�eme ti øíct nic jiného
ne�: Vesmír je tvùj. Èiò, jak si pøeje�.

A Bùh stvoøil èlovìka.
Ale kdy� do�lo na generaci potopy

a pak na pokolení lidí, kteøí stavìli baby-
lonskou vì�, andìlé øekli Hospodinu:
Nemìli první andìlé pravdu? Vidí�, jak
je lidstvo zka�ené. A Bùh odpovìdìl
(Izajá� 46,4): �A� do stáøí se nezmìním,
ani s �edinami neztratím trpìlivost.� (Ba-
bylonský talmud, Sanhedrin 38b) 

Gemara se tu zabývá stylistickou vý-
zvou, kterou nabízí text. O ka�dém jiném
èinu stvoøení na zaèátku Bere�it Tóra
pí�e: �Bùh øekl: �Buï� A bylo�� Jen
v pøípadì stvoøení èlovìka, èteme: �Bùh

øekl: �Uèiòme èlovìka s na�í peèetí jako
na�i podobu�� Kdo je to �my� v �uèiò-
me�? Právì z onoho plurálu usoudili
uèenci, �e se Hospodin radil s andìly.

Tím, �e stvoøil lidi, pøivedl Hospodin
na svìt �ivého tvora, který doká�e vní-
mat svobodu a volbu, a tím se podobá
Bohu. Takový je význam vìty: �Uèiòme
èlovìka s na�í peèetí jako na�i podobu.�
Bùh ov�em �ádnou podobu, �ádný ob-
raz nemá, vytvoøit Bo�í obraz by bylo
modláøstvím. Boha nelze ztoto�nit s ni-
èím, co se vyskytuje v pøírodì, ani s ni-
èím, co lidé tehdy uctívali. V doslovném
ètení to znamená, �e Boha nelze vidìt. 

Ale my�lenka, �e Hospodin je nevidi-
telný, je hlub�í. Znamená, �e Boha nelze
chápat nebo pøedpovídat, co uèiní. Kdy�
se Hospodin Moj�í�ovi pøedstavil v hoøí-
cím keøi, øekl: �Budu tím, jím� budu,� ve
smyslu �Budu tím, èím chci být�. Jsem
Bùh svobody, který obdaøil lidstvo svo-
bodou, a vyvedu dìti Izraele z otroctví.

Pico della Mirandola napsal v 15. století
projev O dùstojnosti èlovìka, text, jen� je
pova�ován za �manifest� italské renesance.
V textu promlouvá Hospodin k prvnímu

èlovìku takto: �Adame! Nepøidìlil jsem ti
�ádné urèité sídlo, �ádnou tobì vlastní po-
dobu ani �ádné osobité dary � a to proto,
abys získal a mìl takové sídlo, takovou po-
dobu a takové dary, jaké si podle vlastního
pøání a úsudku sám zvolí�. Pøirozenost
ostatních stvoøení je v�dy pevnì urèena
a rozvíjí se v mezích, které jsou stanoveny
mnou pøedepsanými zákony. Ty si v�ak bu-
de�, ani� bys byl jakkoli omezován, urèo-
vat svou pøirozenost podle své vlastní svo-
bodné vùle, do její� péèe jsem tì svìøil.�
Mirandolova øeè prolomila dvì základní
støedovìké tradice: køest�anskou doktrínu,
je� praví, �e lidé jsou zka�eni prvotním høí-
chem, a platonskou my�lenku, �e lidstvo je
vázáno danými formami. Souèasnì to je
neuvìøitelnì �idovské podání � témìø stej-
né, jaké sdìluje rabín Josef Solovejèik ve
svém Halachickém èlovìku: �Nejzásadnìj-
�í princip v�eho je ten, �e èlovìk musí tvo-
øit sám sebe. Tuhle my�lenku uvedl do svì-
ta judaismus.� S ú�asem jsem zjistil, �e
Mirandola mìl �idovského uèitele, a to ra-
bína filosofa Elijahu ben Mo�e Delmediga,
který vyuèoval na Padovské univerzitì. 

Ale vrat�me se k na�í sidøe. Kdy� Hos-
podin stvoøil lidi k svému obrazu, zname-
ná to, �e dal lidem svobodu volby. I oni
jsou tím, co si zvolí � dobrem èi zlem. 

Jedna z nejpalèivìj�ích èástí Tanachu
se nachází na konci na�í sidry: �A Hos-
podin vidìl, �e se na zemi rozmohla lid-
ská �patnost a zlo je sklonem my�lenek
lidského srdce po celý den. A Hospodin
litoval, �e udìlal èlovìka na zemi,
a rmoutil se kvùli jeho srdci.� (1M 6,5�6)

Otázka andìlù tedy t�ala do �ivého.
Proè Bùh, který znal v�echna rizika
a nebezpeèí, stvoøil druh, který byl
schopen (a také to uèinil) se proti nìmu
vzbouøit, nièit �ivotní prostøedí, vybíjet
zvíøata a zotroèovat a vra�dit své bli�ní?

Talmud si pøedstavuje rozhovor mezi
Hospodinem a andìly, navrhuje, co pro�í-
val sám Hospodin. Odpovìï, ji� dává an-
dìlùm, je pozoruhodná: �A� do stáøí se
nezmìním, ani s �edinami neztratím trpì-
livost.� Co� znaèí: Já, Hospodin jsem pøi-
pravený èekat. Jestli potrvá deset pokole-
ní, ne� se zjeví nìjaký Noach, a dal�ích
deset, ne� pøijde nìjaký Abraham, neztra-
tím trpìlivost. I kdy� mì lidé mnohokrát
zklamou, já se nezmìním. 

Hospodin stvoøil lidstvo, proto�e mu vì-
øil. Mnohem víc ne� my vìøíme v Boha,
vìøí on v nás. A to je ta nejvìt�í záhada
a zázrak, jaké nábo�enství obsahuje.
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse

vybrala a pøelo�ila Alice Marxová.)
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SUKOT
Tajemství pøe�ití
Jako student v Londýnì jsem sly�el teh-
dej�ího vrchního rabína Jonathana Sackse
vyprávìt o symbolice víry bìhem Sukot.

Kdy� byl mladý a èerstvì �enatý, roz-
hodl se, �e si postaví svou první suku,
pøesnì tak, aby odpovídala halachickým
pøedpisùm. Jeliko� nebyl pøíli� zruèný,
po�ádal o pomoc pøi nákupu materiálu
pøítele, který si sám stavìl nádherný
a velký stánek.

Sacks poté vytvoøil skromnou stavbu
o tøech stìnách, její� støechu tvoøily vìtve
a listy. O prvním veèeru Sukot se cestou
domù ze synagogy podíval na impozant-
ní suku svého kamaráda a pak si �el sed-
nout do své skromné stavby. Pøipadalo
mu, �e tenhle úkol vùbec nezvládl. 

Nazítøí se vydal do synagogy a na�el
tam svého pøítele úplnì znièeného, pro-
to�e mu suku porazil noèní vítr. Na
otázku, jak dopadla ta jeho, rabi Sacks
pøekvapenì odpovìdìl, �e poøád stojí.
Po bohoslu�bì pozval pøítele i s rodinou
k sobì a tam zjistili, proè jeho suka vy-
dr�ela a kamarádova, aè silnìj�í, spadla.

Rabi Sacks mìl sice jen malý a prostý
stánek, ale zabezpeèil ho tím, �e ho pøi-
pevnil k mohutnému domu sousedù.
Vtip byl vtom, �e ho pøibil jediným høe-
bíkem! Ale právì tenhle høebíèek zabrá-
nil tomu, aby suka ve vìtru spadla. 

Oba si uvìdomili, �e to je velmi sym-
bolické a vypovídá to o Bo�í prozøetel-
nosti a o svazku �idovského národa pro-
støednictvím Tóry a víry: mohutná
opìrná zeï sousedního domu byla jako
Tóra, malý, ale pevný høebík, na nìm�
dr�ela suka, pøedstavoval víru. 

Ka�dý z nás potøebuje podporu komu-
nity, synagogy, dobrých uèitelù a ostat-
ních. Pokud �ijeme oddìlenì bez kon-
taktu s ostatními, slábneme a snáze
podléháme nepøízni osudu. Mo�ná si
myslíme, �e jsme si postavili silné zákla-
dy, ale bez pomoci ostatních nakonec nic
nezmù�eme.

Pesach oslavuje osvobození z otroctví
a vznik �idovského národa. �avuot pøi-
pomíná jeho duchovní zrození. Sukot
pøedstavuje jeho podivuhodné fyzické
pøe�ití a pøetrvávání díky Bo�í prozøe-
telnosti. A není náhoda, �e po Sukot na-
stává Simchat Tora, která oslavuje dù-
vod na�eho pøe�ití jako národa � Tóru. 

Na�i oporu, na�i skálu v èasech do-
brých i zlých.

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

Staronová synagoga
2. 10. pátek veèerní bohoslu�ba 18.22 hodin
3. 10. sobota �ABAT CHOL HAOMED

KOHELET
2M 33,12�34�26
mf: 4M 29,26�31; hf: Iz 41,1�26
mincha 18.00 hodin
konec �abatu 19.26 hodin

4. 10. nedìle pøedveèer �mini aceret
veèerní bohoslu�ba 18.15 hodin

5. 10. pondìlí �MINI ACERET 9.00 hodin
MAZKIR 10.50 hodin
mincha 18.00 hodin
maariv a hakafot 18.20 hodin

6. 10. úterý SIMCHAT TORA 9.00 hodin
HAKAFOT 11.00 hodin
mincha a maariv 18.15 hodin
konec svátkù 19.19 hodin

9. 10. pátek veèerní bohoslu�ba 18.06 hodin
10. 10. sobota BARCHI NAF�I

BERE�IT 1M 1,1�6,8
hf: Iz 42,5�43,10
mincha 17.40 hodin
konec �abatu 19.11 hodin

16. 10. pátek veèerní bohoslu�ba 17.52 hodin
17. 10. sobota NOACH 1M 6,9�11,32

hf: Iz 54,1�55,5
mincha 17.30 hodin
konec �abatu 18.57 hodin

23. 10. pátek veèerní bohoslu�ba 17.38 hodin
24. 10. sobota LECH LECHA 1M 12,1�17,27

hf: Iz 40,27�41,16
mincha 17.15 hodin
konec �abatu 18.44 hodin

30. 10. pátek veèerní bohoslu�ba 16.25 hodin
31. 10. sobota VAJERA 1M 18.1�22,24

hf: 2Kr 4,1�37
mincha 16.00 hodin
konec �abatu 17.32 hodin

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

Vysoká synagoga
�achrit � Ho�ana raba v nedìli 4. 10. v 8.30 hodin.
Ve v�ední dny �achrit (ranní modlitba) v 8.30 hodin,

mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

Jeruzalémská synagoga
4. 10. nedìle pøedveèer �mini aceret veèerní bohoslu�ba18.15 hodin
5. 10. pondìlí �MINI ACERET 8.50 hodin

MAZKIR 11.00 hodin
6. 10. úterý SIMCHAT TORA 8.50 hodin

Bohoslu�by se konají ka�dou sobotu od 8.50 hodin.
Páteèní veèerní bohoslu�by zde budou 2. 10. v 18.15 hodin a 16. 10. v 17.15. 

Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslu�by nekonají.



Ing. Bc. Ivo Schwarz (nar. roku 1964
v Plzni) vystudoval ekonomiku a øízení
výroby na strojní fakultì Vysoké �koly
strojní a elektrotechnické v Plzni, v le-
tech 1987�1991 pracoval jako ekonom.
Po pádu totality se stal dùstojníkem po-
licie a vykonával rùzné funkce v rámci
Slu�by cizinecké a pohranièní policie
v Plzni. V letech 1993�1997 vystudo-
val obor bezpeènostní slu�by na Poli-
cejní akademii. Roku 2013 byl jmeno-
ván brigádním generálem, od roku
1999 pùsobil v èeské civilní rozvìdce �
v Úøadu pro zahranièní sty-
ky a informace (ÚZSI),
v letech 2007�2014 jako
jeho øeditel. Od øíjna 2014
pùsobí jako velvyslanec
ÈR v Izraeli.

Post velvyslance v Izraeli
nebývá jen vìcí profese,
ale také �srdce�, sympa-
tií, zájmu. Bylo to ve va-
�em pøípadì také tak?
Nepochybnì mìly na ten-
to post vliv èásteènì �i-
dovské koøeny mé rodiny
i to, �e jsem se ve své
pøedchozí profesi o oblast Blízkého
východu hodnì zajímal. Není �ádné
tajemství, �e jsem uplynulých pìta-
dvacet let strávil v bezpeènostních
slu�bách, z toho minimálnì patnáct
posledních let jsem intenzivnì spolu-
pracoval s izraelskými bezpeènostní-
mi slo�kami. Mohl jsem tedy navazo-
vat na pøedchozí kontakty a vzhledem
k tomu, �e bezpeènostní situace je
v Izraeli hlavní prioritou, tyto kontak-
ty jsem nacházel témìø v�ude.

Existuje tedy konkrétní èesko-izra-
elská spolupráce v oblasti bezpeènosti?
Izrael má dlouhou a bolestnou zku�e-
nost v boji o pøe�ití a v boji proti tero-
rismu, tak�e na tomto poli se od nìj
Evropa urèitì má co uèit. My úzce
spolupracujeme v oblasti vojenské
a bezpeènostní, v oblasti vojenského
výcviku a vojenské technologie, ta se
teï má je�tì prohloubit. Netajíme se
s tím, �e existuje velmi dobrá spolu-
práce zpravodajských slu�eb. Plánuje

se náv�tìva policejního prezidenta
v Izraeli, tak�e i v oblasti policie by-
chom snad mohli nìco dìlat. 

V souèasné dobì øe�í Evropa inten-
zivnì imigraèní vlnu z Blízkého vý-
chodu. Jak imigraci øe�í Izrael?
Jak známo, Izrael má velmi �iroce po-
jaté právo alija, právo návratu, pro
osoby s �idovskými pøedky. Ty mají
zcela specifické imigraèní podmínky.

Vùèi ne�idovským bì�encùm se Izra-
elci chovají velmi ostra�itì, co� vyplý-

vá z jejich bezpeènostní situace. Izraeli
hrozí nebezpeèí pronikání uprchlíkù
z egyptské strany, z jordánské strany
a pøes pobøe�í. Izraelci si velmi bedlivì
zabezpeèili Sinaj, aby se migraèní vlny,
které �ly pøes Egypt z rovníkové Afriky,
do Izraele nemohly dostat. Ostøe hlídají
také pobøe�ní pásmo, nelze proniknout
pøes syrskou ani libanonskou hranici. 

Co se týèe bì�encù, kteøí se do zemì
pøece jen dostanou, Izraelci doká�ou
velmi dobøe provìøit identitu a minulost
lidí, kteøí �ádají o azyl. Umìjí identifi-
kovat èlovìka, který by pøi�el jedno-
znaènì s nekalými úmysly, a tato pøísná
bezpeènostní ostraha zachycuje i oby-
èejné bì�ence. Tahle práce s informace-
mi by mohla být pro Evropu urèitì in-
spirací, ale nevím, zda teï, v dobì, kdy
v Evropì existuje vy��í riziko infiltrace
teroristy, bezpeènostní spolupráce s Iz-
raelem nìjak speciálnì zesílila.

Uprchlíky, které si bezpeènostnì
provìøí a kteøí mohou být ekonomic-
kým pøínosem, jak v oblasti fyzické,

tak du�evní práce, Izrael vítá. Ty, kteøí
se nedoká�ou asimilovat a nemají �i-
dovské koøeny, vrací do zemí, odkud
pøi�li, pokud jim tam vylo�enì nehro-
zí smrtelné nebezpeèí. 

Jak byste komentoval fakt, �e za-
tímco Izrael �idùm v�dy nabízí úto-
èi�tì, bohaté islámské zemì, jako
jsou Kuvajt, Saúdská Arábie a dal-
�í, pøed bì�enci ze Sýrie a dal�ích
zemí zavírají dveøe?
To je zajímavý paradox, který by mìl
Evropu varovat pøed pøíli�nou otevøe-
ností. Zároveò to ukazuje, �e jsou
i jiná potenciální øe�ení migraèní vlny,
více orientovaná na zdrojové zemì,

a evrop�tí politici by mìli vy-
vinout mnohem vìt�í úsilí
k zapojení bohatých zemí
z této oblasti.

Do Tel Avivu jste nastoupil
na podzim 2014. Daøí se
navazovat na to, co se dìlo
v dobì pùsobení va�eho
pøedchùdce Tomá�e Pojara?
Byl to skuteènì nástup do
dobøe rozjetého vlaku, který
mìl jen drobné pøibrzdìní,
proto�e velvyslanec Pojar
skonèil svou misi na jaøe 2014
a vzniklo pùlroèní vakuum.

Mùj zástupce pan Pa�ourek øídil chod
ambasády velmi dobøe, ale nìkteré vìci
se pøece jen nahromadily. Týden po
svém pøíjezdu jsem organizoval náv�tì-
vu ministra zahranièí Zaorálka, hned
poté nav�tívili Izrael poslanci bezpeè-
nostního výboru Poslanecké snìmovny
a v listopadu 2014 se konalo spoleèné
zasedání èeské a izraelské vlády v Jeru-
zalémì, kdy do Izraele pøijel èeský pre-
miér, vicepremiér a �est ministrù. Byl
to tedy prudký rozjezd, ale díky podpo-
øe ambasády a ministerstva zahranièí to
�lo zvládnout.

Kdy� nastoupil do úøadu ministr
Zaorálek, nastaly kvùli nìkterým
projevùm jeho bývalého námìstka
Druláka obavy, �e skonèí doposud
dobrá èesko-izraelská spolurádce.
Naplnily se tyto obavy?
Ka�dá vláda je jiná a ka�dý ministr je
jiný. Samozøejmì �e pan ministr Zaorá-
lek vnímá oblast Blízkého východu ji-
nak, ne� ji vnímal pan ministr Schwar-
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zenberg, ale na druhou stranu ta spolu-
práce nikdy nebyla a není vìcí jednoho
èlovìka. Vztahy s Izraelem mají oprav-
du dlouhé trvání a vynikající úroveò.
Pøipomenu jen náv�tìvu T. G. Masa-
ryka, který tehdy jako první a jediný
prezident nav�tívil roku 1927 ji�uv
v mandátní Palestinì. Podporu èerstvì
zrozeného státu roku 1948 snad ani pøi-
pomínat nemusím. Na tyto základy na-
vázal po pádu komunismu prezident
Havel. To je takové pouto, které jedinec
nemù�e zmìnit, mù�e nìco naznaèit,
ale ne zmìnit. Ministr Zaorálek je mu-
�em konsenzu, chtìl by se podílet na
zprostøedkování mírového procesu
na Blízkém východì, chtìl by pøispìt
k lep�í komunikaci mezi Palestinou
a Státem Izrael a ledacos pro to dìlá.
Ale souèasnì bì�í to, co bì�elo v minu-
losti, Èeská republika je stále oporou
Izraele a sna�í se na pùdì Evropské
unie vysvìtlovat specifika Izraele. Izra-
el je z mimoevropských ekonomik na
�estém místì ve vzájemné obchodní vý-
mìnì, existují skvìlé kulturní vztahy.
Tohle v�echno jeden èlovìk � a nejen
v Izraeli, ale ani v jakékoli jiné zemi �
nemù�e zmìnit.

Kdy� vysvìtlujete izraelská specifi-
ka, sly�í Evropská unie na vìcné ar-
gumenty? Není Izrael ve výluèné
pozici státu, na který se kladou ne-
pøimìøené nároky?
Z urèitého úhlu pohledu ano a je úlo-
hou ÈR jako tradièního podporovatele
Izraele, aby jednoznaènìji prezento-
vala specifickou pozici Izraele jako
jediné demokratické zemì v regionu.
Na druhé stranì je na Izraeli, aby se
neuzavíral pøed komunikací s EU
a vnímal dùvody zájmu evropských
zemí o dìní v regionu.

Jaké nejvýznamnìj�í dohody se
uzavøely v dobì va�eho pùsobení
ve funkci?
Asi bych nechtìl vyzdvihovat jedinou
dohodu. U� to samotné spoleèné zase-
dání vlád, takzvané �G to G�, které se
koná zhruba jednou za dva roky a které
má Èeská republika jen se dvìma státy
� se Slovenskem a právì s Izraelem �,
je velmi významné a vyènívá nad obvy-
klou diplomatickou spolupráci mezi
státy. Pøi tom posledním se podepsalo
nìkolik dohod a memorand o porozu-

mìní. Velmi zajímavá je, myslím, do-
hoda o takzvaných pracovních prázdni-
nách, tedy o zamìstnávání studentù
v dobì nestudijní. Znamená to, �e èeská
a izraelská mláde� mù�e o prázdninách
pracovat v partnerské zemi, vydìlat si
tam nìjaké peníze, cestovat a lépe ji po-
znat. Tohle pokládám za sympatický
a vlastnì za nejlep�í zpùsob, jak si
zemì vzájemnì pøiblí�it.

Velmi dobrou spolupráci se podaøilo
navázat èeskému Národnímu bezpeè-
nostnímu úøadu s Národní autoritou
Státu Izrael v oblasti kybernetické
bezpeènosti. Uskuteènila se náv�tìva
delegace na úrovni námìstkù ministrù
a øeditelù státních institucí v Izraeli,
úèastnili se semináøù a tréninku. Vzhle-
dem k tomu, �e Izrael v této oblasti
opravdu patøí k nejrozvinutìj�ím na
svìtì, mimo jiné proto, �e má velmi
hustou infrastrukturu a je terèem èastých
kybernetických útokù, je to pro nás
vynikající �ance a inspirace.

Byla také podepsána smlouva o vìdì,
výzkumu a inovacích, na základì které
vyjí�dí do Izraele od 1. øíjna takzvaný
vìdecko-výzkumný diplomat.

Co bude tento diplomat konkrétnì
dìlat?
Je to dvouletý pilotní projekt s mo�ností
prodlou�ení, který ministerstvo zahrani-
èí pøipravuje ve spolupráci s úøadem vi-
cepremiéra Bìlobrádka. Poèítá se s tím,
�e pokud by se to osvìdèilo, vysílal by
se takový diplomat i do jiných zemí,
mluvilo se o Spojených státech nebo
Spolkové republice Nìmecko. Pøedsta-
vujeme si to tak, �e tento diplomat bude
jakýmsi mostem pro pøenos informací
v oblasti vìdy, výzkumu a inovací. Byla
vybrána dáma, diplomatka, jmenuje se
Delana Mikolá�ová, která region velmi
dobøe zná, studovala v Izraeli a umí
hebrejsky. My bychom chtìli vyu�ít
hlavnì izraelských zku�eností v tom,
v èem jsou oni opravdu mistøi � ve
schopnosti vyu�ít teoretické poznatky
z vìdy v praxi. Univerzity mají agentu-
ry, které pomáhají pøená�et technologie
z výzkumu, z akademického svìta pøí-
mo do reality.

Souvisí to s pojmem, který zaèíná
být obecnì známý: �startup�, tedy s tím,
jak doká�ou malý nápad rychle rozvi-
nout ve firmì o pár lidech, poté ho do-
stat do povìdomí velkých firem a ve

finále tøeba na americkou burzu nebo
ho prodat nìjakému nadnárodnímu
koncernu. Mo�ná se moc neví, �e vel-
mi populární ICQ je pùvodnì izrael-
ský startupový model, který byl rozvi-
nut a prodán, toté� platí o navigaci
s názvem Waze. Tohle v�echno jsou
vìci, které by pro nás mìly být zají-
mavé a inspirativní, chtìli bychom je
pøevzít, ale hlavnì pochopit mecha-
nismus, díky kterému se jim daøí do-
stávat teoretické poznatky tak rychle
do praxe. Na druhé stranì v Èeské re-
publice máme vystavìná výzkumná
a vývojová centra, která by se dala vy-
u�ít jako jakési støedisko pro spolu-
práci izraelských institucí s tìmi ev-
ropskými. 

Nesouvisí ale tyto úspìchy také s iz-
raelskou mentalitou, s nìèím, co se
nelze nauèit? 
To urèitì. Ale nejen mentalitou, ale také
zpùsobem �ivota, výchovou, vzdìlává-
ním. Izraelská spoleènost nestojí na de-
legovaných autoritách jako u nás, tam
tu autoritu musíte dennì osvìdèovat,
øe�it nové a nové problémy a èasto jde
opravdu o �ivot. V�ichni Izraelci slou-
�ili v armádì, v�ichni v�echny znají,
proto�e se nìkdy v tom armádním bez-
peènostním bloku potkali. V armádì
slou�í dohromady taxikáø, dìlník, øedi-
tel banky a øeditel �koly, jsou v jedné
jednotce, nebo dokonce v jednom tan-
ku, tak�e tady vzniká úplnì jiný typ au-
tority a vazeb. Kdy� kdokoli z téhle
skupinky má nìjaký dobrý nápad a na-
pøíklad mu chybìjí finance nebo má nì-
jaký technický problém, uvìdomí si, �e
s ním byl na cvièení nìjaký èlovìk, kte-
rý se vyzná ve financích, nebo nìkdo,
kdo se vyzná v technice, zavolá jim
a zpravidla se domluví. 

V Izraeli také velmi dobøe funguje
princip pozitivního selhání. Kdy� v Iz-
raeli rozjedete projekt a nepovede se to,
je slu�né zaplatit dluhy, a tím to konèí
a nikdo vám nebrání v tom, abyste roz-
jel jiný projekt, nikdo na vás nekouká
skrz prsty, �e jste selhal. Kdy� se v Èe-
chách nìkdo dostane do nesnází, tak se
to s ním bohu�el táhne. V Izraeli pro-
vedli výzkum, který ukázal, �e kdo jed-
nou zkrachoval, má o 15 èi 20 procent
vìt�í �anci, �e v tom dal�ím projektu
bude úspì�nìj�í ne� ten, kdo zaèíná 

(pokraèování na str. 9)
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Øíká se, �e v Jeruzalémì se �idé modlí,
v Haifì pracují a v Tel Avivu se baví.
Øíká se ale také, �e kdy� v Tel Avivu
hodíte kamenem, zcela jistì trefíte za-
kladatele nìjakého startupu, tedy ino-
vativní firmy. Bìhem festivalu DLD
Tel Aviv (Digital Life Design) v prv-
ním záøijovém týdnu toto rèení platilo
asi tak ètyønásobnì. Tel Aviv ji� dáv-
no není populární destinací jen díky
své poloze na bøehu Støedozemního

moøe. Øada svìtových firem tu zaklá-
dá své poboèky èi vývojová centra. 

WI-FI NA PLÁ�I
Telavivská radnice ví, �e má výsostné
postavení, a inovátory si nále�itì hýè-
ká. Podporuje nejrùznìj�í aktivity, které
prezentují Tel Aviv jako otevøené
a chytré mìsto. Jednou z významných
akcí, která se koná v rámci zmínìného
DLD Tel Aviv je konference Cities
Summit. Úèastní se jí zástupci svìto-
vých mìst, ale i aktivisté a iniciátoøi
rùzných spoleèenských èi komunit-
ních projektù. Jednotícím prvkem je
urbanismus. Málokterý starosta by
v dne�ní dobì øekl, �e jeho mìsto není
�smart city�. Starostovi Tel Avivu to
ale v�ichni vìøí. A to i navzdory do-
pravnímu kolapsu pøi výjezdu z par-
kovi�tì nebo kabelùm zdobícím fasá-
dy bauhausových domù. Obyvatelé
Tel Avivu mají stejnì jako v nìkterých
evropských mìstech systém sdílení
kol (Tel-O-Fun) èi aut (Car2Go), k in-
ternetu se pøipojíte na mìstské wi-fi
i na plá�i, v autobuse platíte za jízden-
ku prostøednictvím mobilní aplikace

HopOn a jízdu autem si bez navigace
Waze èi aplikace Pango pro parkování
ji� nikdo nedovede ani pøedstavit.
V rámci konference se ale neprezentu-
jí jen Izraelci. Cities Summit je plat-
formou pro výmìnu zku�eností a in-
spirací pro fungování mìsta.

JEDNORO�CI A SNY
Logickým pokraèováním konference je
festival DLD Tel Aviv a letos se jednalo

ji� o pátý roèník.
U nìkterých panelù
se skuteènì ptáte,
kam dne�ní svìt spì-
je. Pomáhají nám
technologie, nebo
nás èiní závislými?
Potøebujeme náram-
ky èi chytré pøístroje,
aby nám øekly, kdy
máme hlad, nebo
brýle, které nás pøe-
nesou do virtuální
reality? Josi Vardi,
jeden z prvních izra-

elských podnikatelù, jeho� syn je spo-
luzakladatelem ICQ, vedl na toto téma
rozhovor s bývalým prezidentem Pere-
sem, známým svým kladným vztahem
k technologiím, napø. tím, �e dal pod-
nìt ke vzniku firmy BetterPlace, která
vybudovala v Izraeli
sít� elektromobilù.
Firma se sice roz-
hodla své obchodní
aktivity ukonèit, ale
pøesto pøedstavuje je-
den z mezníkù v od-
povìdném pøístupu
ke zdrojùm a k auto-
mobilové dopravì.
Podle Perese bychom
nemìli zapomenout,
�e jsme lidé a na roz-
díl od strojù máme
touhy a sny. Právì to
je na�í hnací silou. �Vìk se pozná podle
toho, kolik má èlovìk snù a kolik toho ji�
dokázal. Pokud poèet snù pøevy�uje zá-
sluhy, je èlovìk stále je�tì mladý,� øekl
nad�enému publiku bývalý prezident,
který v srpnu oslavil 92 let. Náv�tìvníky
neinspirovali ale jen politici.

Vìt�ina panelistù byla právì ze svìta
inovací. Tzv. izrael�tí jednoro�ci (ter-
mín, který oznaèuje úspì�né startupy,
které zakladatelé prodali v hodnotì nì-
kolika miliard dolarù, napø. Waze, Gett
èi DiskOnKey) diskutovali na téma,
zda a kdy úspì�ný startup prodat, nebo
jestli stojí za to si firmu nechat a vybu-
dovat nìco víc. Panely výkonných øe-
ditelek poboèek svìtových spoleèností,
jako je Yahoo, Intel èi Facebook, byly
zase ukázkou toho, �e svìt technologií
není jen doménou mu�ù. Tématem by-
la rovnì� negativní stránka internetu:
jak bránit �íøení antisemitismu èi ky-
ber�ikanì. Celá akce se konala v tela-
vivské Tachanì, a pøesto�e v té dobì
Izrael èelil nejvìt�í píseèné bouøi za
posledních 75 let, bývalá vlaková sta-
nice Orient Expressu praskala ve �vech. 

SOCIÁLNÍ INOVACE
Otázku, co jsou to sociální inovace, si
kladli úèastníci semináøe organizova-
ného delegací Evropské unie v Izraeli.
V rámci nìkolika diskusních stolù se
vedly debaty na téma smart cities, role
komunit èi men�in ve fungování spo-
leènosti, zpùsobu financování a vyu�ití
technologií v systému zdravotnictví.
Èeskou republiku zde zastoupilo nì-
kolik neziskových organizací v èele
s Nadaèním fondem Avast, který je
ukázkou toho, jak mù�e úspì�ná hi-
tech firma podporovat smysluplné ne-
ziskové projekty. Avast (spoleènost

vytváøející antivirové programy) je
generálním partnerem domácího ho-
spice Cesta domù a spoleènì se sna�í
v Èechách otevøenì mluvit o smrti
a umírání. Jedním z takových projektù
Cesty domù je napø. webová aplikace
Mojesmrt.cz, kterou v Izraeli pøedsta-
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DLD Tel Aviv � pohled od èeského stánku.

Virtuální FlyPrague nabízí pøelet nad Prahou prostøednictvím speciálních brýlí.



vila Martina Pojarová. Za firmu Ma-
macoffee se akce úèastnil Daniel
Kolský, který hovoøil o rodinném
podnikání, mobilizaci komunit a ak-
tivním fungování obèanské spoleè-
nosti. Zástupkynì Národního kontakt-
ního centra Akademie vìd ÈR �eny
a vìda poukázaly na øadu stereotypù,
které v dne�ní spoleènosti stále pøe-
vládají. Tì�ko øíct, jestli se podaøilo
definovat, co je to sociální inovace.
Nejlépe to asi popsala pøedstavitelka
Izraelského inovativního institutu �
jedná se o potøebu najít alternativní
øe�ení v oblastech, které nejsou nutnì
ziskové a kde role státu selhává. 

ÈESKÉ STARTUPY
Srovnávat se s Izraelem na startupo-
vém poli vy�aduje jistou dávku chuc-
pe, vlastnosti, bez které se èerství pod-

nikatelé neobejdou. Rozhodnì ale i zde
platí masarykovské �nebát se a ne-
krást�. V Èeské republice v posledních
letech vzniká øada zajímavých inova-
tivních firem a mnoho z nich má na to
uspìt i ve svìtovém mìøítku. Ètyøi
z nich se vydaly vyu�ít pøíle�itosti, kte-
rou nabídlo Velvyslanectví Èeské re-
publiky v Izraeli v rámci svého projek-
tu na podporu ekonomické diplomacie
a umo�nilo jim tak pøedstavit se na te-
lavivské pøehlídce.

Spoleènost Bileto propojuje svìt
technologií a dopravy a usnadòuje tak
cestování jak provozovatelùm hromad-
né dopravy, tak vlastním cestujícím.
FlyPrague je virtuální letecká spoleè-
nost, která nabízí prostøednictvím spe-
ciálních brýlí pøelet nad stovì�atou Pra-
hou. Battswap vyvinula unikátní patent
výmìny baterie u elektrických automo-
bilù a MonkeyData se zamìøuje na ana-
lýzu dat. Jejich vývoj bude jistì zajíma-
vé sledovat. Tøeba i v Èechách budeme
mít nìjakého �jednoro�ce�.
Text a foto PAVLÍNA SCHULTZ, TEL AVIV

(dokonèení ze str. 7)
od nuly a takovou negativní zku�enost
nemá.

Doká�ou také skvìlým zpùsobem vy-
u�ívat vojenské technické vynálezy v ci-
vilní komerèní sféøe. Je to nìco podob-
ného, jako kdy� se projekty vyvinuté
pùvodnì pro americký kosmický vý-
zkum, pro NASA, pou�ívají se v ka�do-
denním �ivotì � tøeba jako teflon.

V Èechách situaci komplikuje asi
také korupce, desítky výbìrových
øízení, nefér jednání. Jak to vypadá
v tomto smyslu v Izraeli?
Výbìrová øízení a to, �e neuspokojení
úèastníci pak výsledky øízení napadají,
je sice u� proslulá èeská specialita, ale
i v Izraeli jde konkurence opravdu a�
�na krev�. V Izraeli to snad má jisté spe-
cifikum: lidé si tam pod vlivem vnìj�ích
okolností uvìdomují, �e i kdy� je byz-
nys hodnì dùle�itý, není to nejdùle�itìj-
�í vìc na svìtì, nejde pøitom o �ivot.

Platí poøád nerovnováha, �e mnohem
více Izraelcù jezdí do Èech a mno-
hem ménì Èechù nav�tìvuje Izrael?
Platí. Je to ale dáno také tím, �e Izra-
elci, hlavnì mláde�, vnímají Èeskou
republiku jako vstupní bránu do Evro-
py, pøijedou do Prahy, chvíli cestují po
Èeské republice a pak se vydají napøíè
Evropou. To se na druhou stranu ne-
daøí, s výjimkou Jordánska se dnes dál
pokraèovat nedá. Spolu s izraelským
velvyslancem Garym Korenem se
s tím sna�íme nìco dìlat, zejména
proto, �e v Èechách stále panuje zako-
øenìná pøedstava, �e v Izraeli se na
ulicích bì�nì støílí nebo �e to není
zcela rozvinutá zemì. Tak�e kdy� pak
lidé pøijedou do Izraele, jsou nad�eni,
�e tam je bezpeèno a je to moderní,
kulturní zemì, �e tam je krásná pøíro-
da, historické památky. Pokud èlovìk
respektuje bezpeènostní specifika,
bì�ná turistika tam je skuteènì úplnì
bezpeèná a nesmírnì zajímavá. 

V souèasné dobì vrcholí pøipomínky
ètvrtstoletí od znovunavázání diplo-
matických vztahù a první náv�tìvy
prezidenta Václav Havla v Izraeli.
Co v�echno se odehrává?

Na konec øíjna pøipravujeme Èeský tý-
den v Izraeli pod zá�titou ministra kul-
turu Hermana. V rámci tohoto týdne
bychom chtìli pojmenovat námìstí
v Jeruzalémì po Václavu Havlovi,
v hotelu King David v Jeruzalémì by-
chom chtìli obnovit na chodníku slávy
Havlùv podpis. Kdy� se v�echno
zvládne technicky, tak by mìla být in-
stalována Havlova lavièka v kampusu
Telavivské univerzity, v ní� dostal Ha-
vel èestný doktorát. Vrcholem by pak
mìla být recepce ke státnímu svátku
ÈR v prostorách rezidence. 

Výroèí znovunavázaní diplomatic-
kých kontaktù s Izraelem si zøejmì
pøipomíná vìt�ina postkomunistic-
kých zemí. Mohl byste porovnat je-
jich souèasný vztah k Izraeli se
vztahem západoevropských státù?
To je tì�ká otázka. Evropská unie se
sna�í vést vùèi Izraeli jednotnou politi-
ku, ale pøíli� se jí to nedaøí, to je vidìt
pøi v�ech hlasováních, pøi prosazování
v�ech dokumentù. Východní blok se po
pádu �elezné opony zbavil závislosti na
Moskvì a zaèal si vytváøet vlastní za-
hranièní politiku a myslím, �e v�echny
tyto zemì se sna�ily o vstøíènou proiz-
raelskou politiku. Èeská republika je
pokládána za zemi Izraeli naklonìnou
nejvíce a v souèasné dobì pøedsedáme
Visegrádské skupinì a chtìli bychom
pozice vùèi Izraeli lépe definovat. 

Ono hodnì zále�í na tom, kdo v ja-
kém období zahranièní politiku vede,
jaká je situace v obchodì. Komu se prá-
vì nabízí výhodný obchod v arabských
zemích, ten se od proizraelské linie od-
kloní, kdy� obchod zkrachuje, tak se
k ní zase vrátí. Lze øíct, �e ta politika je
velmi pestrá a z ní vybíhají rùzné exce-
sy, jako je tøeba �labelling�, tedy volání
po tom, aby zbo�í vyrobené na Západ-
ním bøehu bylo speciálnì oznaèeno.
Toto �oznaèování� se mi naprosto pøíèí,
proto�e ho lze velmi snadno zneu�ít
i v jiných oblastech, oznaèování �idù
u� jsme tu pøece mìli. Byl bych hlavnì
pro to, abychom ve vztahu k Izraeli
pou�ívali nejúspì�nìj�í diplomatickou
metodu, jaká existuje: zdravý rozum
a vnímání vìcí v kontextu.

ALICE MARXOVÁ
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My brzy po válce narození i ti je�tì star-
�í ne� my, lidé s �idovskými koøeny �ijí-
cí v Nìmecku, jsme se dostávali a stále
je�tì dostáváme do situací, kdy je tøeba
se ospravedlòovat. �ijeme v èásteèném
rozporu sami se sebou, proto�e víme, co
z Nìmecka vze�lo a co to pøineslo na-
�im prarodièùm, rodièùm i nám, ale na
druhé stranì je dne�ní Nìmecko zemì
pro bì�ný praktický �ivot velice pøíjem-
ná. Já sama jsem se v kruzích nìmec-
kých pøátel a známých, které jsem si vy-
brala, setkala s projevy antisemitismu
(na rozdíl od kruhù èeských) velmi
málo, témìø mizivì. Generace na�ich
dìtí, dne�ních tøiceti- a� ètyøicetiletých,
se daleko více identifikuje s Nìmeckem
ne� my, a klade si otázku, zda je pro její
identitu nìmecko-�idovské dìdictví vù-
bec podstatné.

NÁVRH RABÍNA LEVINSONA
Situace �idù v souèasném Nìmecku je
z mnoha dùvodù slo�itìj�í ne� jinde.
Ve�kerý �idovský duchovní �ivot se po
válce rozvíjel za krajnì tì�kých okol-
ností. V NDR byl pøed rokem 1989 na-
víc poznamenaný sovìtským stylem, jak
si pamatujeme z na�í èeskoslovenské
socialistické minulosti.

Kdy� jsem v roce 1968 po sovìtské
okupaci Èeskoslovenska pøi�la do Hei-
delbergu, snad ani jediný èlen zdej�í �i-
dovské obce nepocházel z Nìmecka. �i-
vota na obci se úèastnili lidé pùvodnì
z Rumunska, z Ukrajiny, z Maïarska,
studenti z Paraguaye, z USA.

Bohoslu�by obstarával Abraham Abra-
hamoviè, døíve øezník na Ukrajinì, který
se po válce, v ní� byla jeho rodina vèetnì
tøí malých dìtí vyvra�dìna, toulal rozbi-
tou Evropou a zakotvil v Heidelbergu.
Jenom obèas, proto�e o rabíny byla nou-
ze (o jednoho se dìlila spousta komunit),
vedl bohoslu�bu Nathan Peter Levinson,
bádenský zemský rabín pùvodem z Ber-
lína, který se roku 1961 vrátil z emigrace
v USA a usadil se v Heidelbergu.

Právì rabín Levinson roku 1971 navr-
hl, aby byla v tradici berlínské Vysoké
�koly pro �idovské vìdy (Hochschule für
Jüdische Studien zalo�ené v roce 1872
a zavøené roku 1942) znovuzøízena insti-
tuce pro vysoko�kolské vzdìlávání rabí-
nù, kantorù a uèitelù nábo�enství. A tak
v roce 1979 vznikla v Heidelbergu Vyso-

ká �kola pro �idovská studia pod patro-
nátem Ústøední rady �idù v Nìmecku
(Zentralrat der Juden in Deutschland).

K velkému zklamání rabína Levinso-
na, který a� do smrti toto rozèarování
dával veøejnì najevo, bylo rozhodnuto,
�e �kola bude slou�it jak nábo�enským,
tak vìdeckým úèelùm. Jedním z prvních
absolventù nové �koly se stal budoucí
èeský zemský rabín Efraim Karol Si-
don, tehdy exulant v Heidelbergu.

V 90. letech minulého století pøibyla do
nìmeckých obcí spousta �idù hlavnì z bý-
valého Sovìtského svazu, ale také z Izrae-
le. Obcím v�ak chybìli rabíni, kantoøi, uèi-
telé nábo�enství, odborné síly pro vedení
mláde�e. Teprve v roce 2001 byla na hei-
delberské vysoké �kole zøízena katedra pro
rabínská studia, v tém�e roce vznikl libe-

rální rabínský semináø na Ústavu Abraha-
ma Geigera (Abraham-Geiger-Institut) pro
vzdìlávání rabínù a kantorù v Postupimi.

STUDIUM
Dne�ní vysoká �kola patøí ke �pièce �i-
dovských studií v Evropì. Lze tu studovat
desítky oborù, od biblických a rabínských
studií po �idovské umìní, od �idovské ná-
bo�enské nauky pro budoucí uèitele ná-
bo�enství po �idovskou filosofii. Ve�keré
kurzy nav�tìvují studenti �idov�tí i ne�i-
dov�tí. Studují tu lidé, kteøí se pøipravují
na budoucí práci v �idovských obcích
(kterých je mezitím v Nìmecku asi 90)
i v jiných �idovských institucích. Ve spo-
lupráci s Univerzitou ve �týrském Hradci
lze studovat té� dìjiny �idovských kultur.
Jiná mo�nost jsou studia �idovské civili-
zace ve spolupráci s institutem Paidea ve
Stockholmu, �idovská muzeologie, obec-
ná a srovnávací literární vìda ve spolu-
práci s Heidelberskou univerzitou.

�kola nabízí intenzivní výuku hebrej-
�tiny a ivrit, aramej�tiny i jidi�. Ivrit se
vyuèuje podle ulpanových uèebnic a je
známo, �e lépe se jazyk vyuèuje pouze
v samotném Izraeli. Studium je buï ba-
kaláøské, nebo magisterské, pedagogické
bývá ukonèeno státní zkou�kou. Mnoho
studentù zùstává na �kole i po ukonèení
základního studia a pracuje na dizertaci.
Pøehled kurzù naleznete na webových
stránkách instituce: www.hfjs.eu. Na
�kole v souèasné dobì pøedná�í tøináct
profesorù a asi stejné mno�ství asistentù.
Má i svého rabína, který vyuèuje a také
organizuje �abat pro studenty.

NA�E ZLATÁ �KOLA
A teï koneènì k tomu, proè jsem o vy-
soké �kole v Heidelbergu chtìla napsat.

�kola má asi sto dvacet vlastních stu-
dentù. Nízký poèet znamená opravdu
luxusní studium. Pøedná�ek, semináøù
a cvièení se mohou úèastnit i studenti Hei-

delberské univerzity. Na jed-
notlivých semináøích èi lek-
cích sedí v místnosti málo
studentù, tøeba jen ètyøi, to
není zdaleka nic neobvyklé-
ho. I na tìch snad nejoblíbe-
nìj�ích pøedná�kách k biblic-
kým tématùm u profesora
Krochmalnika se nesejde více
ne� tøicet lidí, a to u� je míst-
nost nabitá k prasknutí! At-
mosféra je ú�asná, v malých
krou�cích poskytuje daleko
lep�í pøíle�itost pro diskusi.

Pro nás star�í roèníky se tu nabízí jedi-
neèná mo�nost: mù�eme se coby �hosté�
za mírný poplatek úèastnit ve�kerých
pøedná�ek a vìt�iny ostatních hodin, po-
kud jsme ochotni a schopni spolupracovat
ve stejném tempu jako mladí studenti
a úèastnit se aktivnì referátù, diskusí, ja-
zykových kurzù atd.

Není to tedy �ádná univerzita tøetího
vìku. Dennodennì potkáváme mladé
zanícené studenty a zji�t�ujeme, �e pøi
jisté snaze mù�eme i pøi témìø pùlstoletí
vìkového rozdílu dosahovat stejných
výsledkù jako ti mladí.

JENOM IVRIT!
Kdybych mìla napsat, ke kterému docen-
tovi chodím nejradìji, dostala bych se do
nesnází, proto�e jich mám moc ráda více.
Profesor Daniel Krochmalnik vede v ka�-
dém semestru pøedná�ku na nábo�ensko-
filosofické téma, napøíklad: 13 sloupù �i-
dovství, 13 Maimonidových dogmat,
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Stará a nová budova �koly. Foto archiv autorky.

OD KLASIKÙ K JIDI�
Hochschule für Jüdische Studien v Heidelbergu



dozvídáme se zároveò o rabi Akivovi,
o Eliezerovi z Wormsu, o Mosesi Cordo-
verovi, o velkých �idovských svátcích
a významných datech, o cyklu �idovské-
ho kalendáøe, o Tóøe, prorocích, spisech.
Poslouchám, uèím se, nasávám fakta,
která jsem celý �ivot zanedbávala. 

Profesorka Anat Feinbergová vede se-
mináøe o �idovské literatuøe, nìkdy spe-
ciálnì izraelské. Studenti, kteøí nemohou
èíst knihy v originále, snadno naleznou
spoustu dìl izraelských spisovatelù a dra-
matikù v nìmeckém pøekladu. 

Profesorka Annette Weberová pøedná-
�í na téma �idovské umìní, at�u� jsou to
fresky z Dura Europos z 2. století, typy
synagogálních staveb v prùbìhu staletí
èi moderní �idov�tí malíøi èi sochaøi.

Profesorka Birgit Kleinová se vìnuje
dìjinám �idù. Celý semestr jsme se vì-
novali dìjinám mesianismu, jiný semestr
dìjinám sionismu.

Profesor Roland Gruschka uèí jidi�
a pøedná�í jidi� literaturu; jeho kurzu se
nás zpoèátku úèastnilo asi deset, pozdìji
zùstali jenom ti, kdo rozumìjí jak nìm-
èinì, tak ru�tinì a tøeba je�tì dal�ímu
slovanskému jazyku. Kdy� se èlovìk
nauèí èíst hebrejská písmena, je jidi� ve-
lice zábavná øeè; hodnì jsme se pøi tìch
lekcích nasmáli, kdy� jsme pøeèetli
�ozere�, co� znamená jezero, nebo �tur-
me�, vìzení.

Nejpøísnìj�í docent je Dr. Kevin
Trompelt, který geniálnì vyuèuje biblic-
kou hebrej�tinu i ivrit. Témìø od samé-
ho zaèátku je pøísnì zapovìzeno mluvit
nìmecky, a pokud studentùm k vyjádøe-
ní èehokoli, tøeba i omluvy za neúèast
na minulé hodinì, chybí výrazy v ivrit,
musí gestikulovat, tøeba mávat køídly,
aby vyjádøili, �e nìkam letìli.

Ve sklepení ze 17. století, pozùstatku
heidelberského zámku, na kterém stojí
ultramoderní budova �koly, je ko�er
menza. Tady se dìjí zázraky. Jídlo nejen
vypadá, ale také chutná bájeènì. My
staøí se tu scházíme sami nebo i s mla-
dými studenty povìt�inou �na kafe�.
Pøitom si sdìlujeme dojmy nebo debatu-
jeme o nìèem, co jsme se nahoøe bìhem
lekcí dozvìdìli, a tak tu kávu pijeme
i nìkolik hodin.

Tahle �kola zaèala pøímo urèovat ná�
penzistický �ivot; od øíjna do ledna a od
dubna do èervence se nemù�eme úèast-
nit �ádných jiných akcí. V semestrálním
období zapomínáme i na to �patné svì-
domí, �e �ijeme v Nìmecku. 

VÌRA TRNKOVÁ, HEIDELBERG

V osmdesátých letech minulého století
studovali na Hochschule für jüdische
Studien v Heidelbergu pøevá�nì ne�i-
dov�tí studenti. Jednou, musilo to být
v prvním roèníku mého studia, jsem se-
dìl ve foyer �koly a jedna z nìmeckých
studentek se ze mì sna�ila vypáèit od-
povìï na otázku, ke kterému smìru ju-
daismu se hlásím. Zatímco jsem se �
pravdìpodobnì marnì � pokou�el sleè-
nì vysvìtlit, �e mi úplnì staèí, �e jsem
�id, vstoupila do budovy paní Pnina Le-
vinsonová, man�elka konzervativního
zemského rabína Bádenska-Württem-
berska a Hamburku Levinsona. Proto�e
pro mne mìla vzhledem k mému posta-
vení exulanta zvlá�tní sympatii, cestou,
ne� kolem nás pøevlála do dal�ích dveøí,
prohlásila s naprostou samozøejmostí:
�Karol, ten je konzervativní!� 

Jednou na �abat paní Pnina v synagoze
zaøídila, �e jsem byl volán jako maftir,
abych pøednesl svou první haftaru. Samo-
zøejmì mi to dala vìdìt pøedem, tak�e
jsem se mohl dùkladnì pøipravit. Ale
kdy� jsem byl vyvolán, byl jsem tak roz-
ru�en, �e jsem si za �ivého Boha nemohl
vzpomenout na melodii ètení z prorokù
a celou haftaru jsem odøíkal s �taamej
mikra� pro ètení z Tóry. Nikdo mi to sice
nevyèetl, ale kdy� jsem �el po bohoslu�bì
domù (bydlel jsem v Emmertsgrundu,
vzdáleném nìkolik kilometrù), v�iml
jsem si, �e mám ka�dou pono�ku jinou
a dost se barevnì li�ily. To mému sebevì-
domí v �ádném pøípadì neprospìlo.

Pan kantor Zucker byl rodilý Izraelec
a dìlal, co bylo v jeho silách, aby mi v�tí-
pil razantnìj�í pøednes modliteb. Kdy�
poznal marnost své snahy, povzdychl si,
�e s �touhle slovanskou du�í�, libující si
v táhlém molovém pøednesu, �se asi nedá
nic dìlat�. Pøipomnìl mi tím mého uèitele
v auto�kole, který se mnou také ztrácel tr-
pìlivost a obèas mne pøi øazení plácl pøes
ruku. Jednou mi ale pøikázal, abych zasta-
vil. Otoèil se ke mnì a øekl: �Pane Sidon,
vy jste urèitì hodný pán, ale�� Ale nako-
nec jsem øidièák dostal, a kdyby mi ho
jako chartistovi nezabavili a pøed emigra-
cí nechtìli, abych absolvoval pøezkou�e-
ní, co� jsem hrdì odmítl, mìl bych ho do-
dnes. Pokud jde o ètení z Tóry, dopadl
jsem lépe, ponìvad� jsem je pak provozo-
val v Heidelbergu i ve Staronové a� do
loòského roku, zatímco za volant jsem ji�
nikdy neusedl a sotva kdy usednu. 

S rabínem Levinsonem a jeho pendlová-
ním mezi �abaty tam a onde souvisí ostat-
nì i dùvod, proè jsem jako pra�ský a zem-
ský vrchní rabín nependloval o �abatech
mezi synagogami a a� na výjimky jsem se
nehnul ze Staronové. Usoudil jsem, �e je
lep�í, je-li rabín nìkde ne� v�ude. 

Nejvýraznìj�í rektor Hochschule, které-
ho jsem tam bìhem svého �estiletého stu-
dia za�il, byl rabi Carlebach. Narodil se 28.
prosince jako mùj mlad�í syn Daniel.
Kdy� jsem se to nìkde doèetl, zeptal jsem
se ho napùl �ertem, ale s nadìjí v hlase,
jestli i on byl v dìtství tak stra�né dítì.
Zvá�nìl a po chvíli mi s výèitkou v hlase
odpovìdìl: �Stra�né? To ne. Spí�e slo�ité.� 

V Hochschule jsem navázal dvì pøátel-
ství, jedno s Johannesem, jen� byl nevím
kolikátou generací protestantských faráøù
ze severního Nìmecka, a druhé se �imo-
nem Hirschhornem, který je dnes konzer-
vativním rabínem ve Spojených státech.
O Johannesovi radìji pomlèím, proto�e
jsem ho muèil rozhovory o �oa a o køest�an-
ství (psal jsem toti� diplomku na téma Je�í�
v �idovské tradici), ale �imon, obr nejménì
o hlavu vy��í ne� já, mi prokázal hned nì-
kolikeré dobro nejen svým mlèením.
Vzpomínám si na jeho ruku na svých zá-
dech, kdy� jsem byl v Heidelbergu poprvé
volán k Tóøe. Stì�í jsem vykoktal po�ehná-
ní, jak jsem byl rozèilený, a jeho pøátelská
ruka v cizím prostøedí mi moc pomohla. 

Jeho pøátelství se projevilo je�tì víc,
kdy� mi zaplatil letenku do Izraele, na
kterou bych ze svých skromných pøíjmù
v archivu, stipendia a sociálních dávek
sám nemìl. Jako aktivní sociální demo-
krat mìl styky na nejvy��ích místech své
strany, a kdy� mi o rok pozdìji v Praze
zemøela matka, zaøídil pøes jejího pøedse-
du a budoucího prezidenta Johannese
Raua povolení komunistických orgánù
být alespoò pøi jejím pohøbu. Pomohl mi
také vykorespondovat rabínské studium
v Izraeli. Nìjakou dobu jsme pak spolu
v Izraeli bydleli, a teprve tam mi jen tak
mimochodem prozradil, �e jsem na nìj
v Heidelbergu pùsobil jako �temný mu��.
Díky tomu jsem si uvìdomil, �e jsem
jako cizinec v cizí zemi vìt�inou mlèel
a poslouchal. Ale nakonec jsem se s ním,
kdy� u� jsem si v Izraeli dovolil otevøít
ústa, hloupì pohádal kvùli smìru judais-
mu, který si zvolil. �koda, �e si v Ameri-
ce sotva pøeète, �e mì to dodnes mrzí.

EFRAIM KAROL SIDON
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Zatímco v souèasnosti se tisíce pøistìho-
valcù sna�í dostat do Evropy, pøed sto lety
tomu bylo docela jinak. Miliony lidí tehdy
emigrovaly z Evropy a vìt�ina se sna�ila
dostat do Ameriky,
zaslíbené zemì svo-
body, tolerance a �tìs-
tìny. Jedním z hlavních
center této emigrace se
stal antverpský pøí-
stav a belgická lodní
spoleènost Red Star
Line, které se podaøilo
do roku 1934 pøepra-
vit do Ameriky 2,5
milionu východoev-
ropských vystìhoval-
cù. Mezi nimi byly
také statisíce �idù
z východní Evropy,
zejména z Ruska, kte-
øí prchali pøed chudo-
bou, nezamìstnaností,
ale pøedev�ím pøed ustavièným útlakem
a pronásledováním. 

2,5 MILIONU VYSTÌHOVALCÙ
Na téma �idovské emigrace do Nového
svìta lze a� do zaèátku dubna 2016
zhlédnout výstavu v Galerii Roberta
Guttmanna. Pøipravilo ji �idovské muze-
um v Praze ve spolupráci s Eugeen Van
Mieghem Foundation a za podpory Red
Star Line Museum v Antverpách a pøed-
stavuje dobové dokumenty a fotografie
a obrazy malíøe Eugeena Van Mieghema
z antverpského pøístavu.

O historických okolnostech �idovského
exodu z Evropy jsme ji� psali (viz Rch
11, 12/2013). Pøipomeòme, �e první silná
vlna emigrace následovala po atentátu na
liberálního cara Alexandra II. (1855 a�
1881), který zavedl v Rusku dùle�ité re-
formy. Jeho nástupci zesílili tradièní anti-
semitskou politiku pøedchozích vládcù,
ruské úøady v lidech posilovaly nenávist
k �idùm tím, �e je èinily zodpovìdnými
za v�echny sociální a ekonomické problé-
my ruské øí�e. V dùsledku antisemitismu
a pogromù emigrovalo bìhem desetiletí
po roce 1881 do Ameriky kolem 135 000
�idù. Krvavé pogromy v Ki�inìvì, hlav-
ním mìstì Besarábie (dnes v Moldavsku)
zpùsobily v roce 1903 paniku mezi �idov-
ským obyvatelstvem a vedly k nové vlnì
emigrace. Dal�í pogromy následovaly roku

1905 po porá�ce demokratické revoluce
v Rusku. Mezi lety 1881�1934 tak emi-
grovalo ze zemí východní Evropy témìø
2,5 milionu �idù, dal�í tisíce opustily Ev-

ropu v letech nacismu.
Celkem se podle sta-
tistik z východní Ev-
ropy bìhem tohoto
pùlstoletí vystìhovala
témìø tøetina v�ech je-
jích �idovských oby-
vatel.

SPOLEÈNOST
RED STAR LINE
Belgická plavební
spoleènost Red Star
Line vznikla v roce
1872, kdy její hlavní
èinností byla dopra-
va ropy z Ameriky
do Evropy. Od roku
1880 se specializo-

vala na výnosnìj�í dopravu vystìhoval-
cù. Za pouhý jeden rok spoleènost Red
Star Line pøepravila témìø 25 000 pasa-
�érù z Antverp do Ameriky. Zanedlouho
se mezi rùznými evropskými emigrant-
skými pøístavy jako Hamburk (The
Hamburg-America Line), Rotterdam
(The Holland-America Line) a Liverpo-
ol (The White Star Line) rozvinula in-
tenzivní konkurence. 

V�echny doprav-
ní spoleènosti vì-
dìly, �e jejich zisk
pochází od stovek
podpalubních pa-
sa�érù, cestujících
v lodních pros-
torách. Poptávka
jednodu�e rostla
a rostla a spoleè-
nosti reagovaly
stavbou stále vìt-
�ích lodí. Paroloï
spoleènosti Red
Star Line Belgen-
land mohla pøepra-
vit více ne� jeden
tisíc podpalubních
pasa�érù. Red Star
Line disponovala úèinnou sítí východo-
evropských agentù a nabízela výhodné
ceny. Prùmìrná cena pro cestující ve 3. tøí-
dì byla 35 dolarù.

Ne� vystìhovalci dospìli k antverpské-
mu nábøe�í, kde kotvily lodì Red Star
Line, strávili na vyèerpávající cestì èasto
mnoho týdnù. Pøed nalodìním museli
podstoupit pøísnou lékaøskou prohlídku,
aby bylo jisté, �e nebudou posláni ame-
rickými imigraèními úøady zpìt � na ná-
klady lodní spoleènosti. V roce 1893 si
Red Star Line postavila v antverpském
pøístavu v ulici Montevideo budovu, kde
se provádìly lékaøské prohlídky a dezin-
fekce obleèení a zavazadel. Emigranti
strávili poslední dny pøed svým odjezdem
ve spoleèných noclehárnách, které posky-
tovaly jen velmi málo pohodlí a hygieny. 

V roce 2013 bylo v této budovì blízko
starého pøístavu otevøeno Red Star Line
Museum s pùsobivou expozicí, která sle-
duje historii antverpského pøístavu a èasto
dobrodru�nou cestu východoevropských
emigrantù z chudoby a útisku za vidinou
svobody a lep�ích pøíle�itostí v Novém
svìtì. Mezi cestujícími Red Star Line mù-
�eme nalézt známé osobnosti: Alberta Ein-
steina (1879�1955) nebo ruského �ida Is-
raela Isidora Bejlina (1888�1989), který
v Americe proslul jako hudební skladatel
pod umìleckým jménem jménem Irving
Berlin. Spisovatel �olom Alejchem (1859
a� 1916) své zá�itky z podobné cesty do
zámoøí zpracoval v knize Ulièník Motl. 

DO NOVÉHO SVÌTA
Cesta z Antverp do New Yorku trvala paro-
lodí obvykle jeden a� dva týdny. Pro pasa-
�éry, cestující venku na zádi nebo v podpa-
lubí v pøeplnìných ubikacích, to byla dal�í

tì�ká zkou�ka. Jídlo
nebylo pøíli� chutné,
pitná voda byla ne-
èistá a mnozí navíc
trpìli moøskou nemo-
cí. Aby se americké
imigraèní úøady vy-
rovnaly s obrovskou
záplavou pøijí�dìjí-
cích vystìhovalcù,
byla na ostrovì Ellis
Island nedaleko so-
chy Svobody posta-
vena roku 1892 øada
budov, kde byli emi-
granti registrováni
a podrobeni dal�í
prohlídce. 

Na Ellis Islandu
mìlo své zástupce pøes ètyøicet pøevá�nì
�idovských organizací, které byly pøiprave-
ny poskytnout pøistìhovalcùm pomoc.
Bìhem nejvìt�ího vytí�ení mezi lety
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ZTRACENÉ OBRAZY
Eugeen Van Mieghem a �idov�tí emigranti do Nového svìta

Eugeen Van Mieghem. Foto kolem r. 1902.

Staøí �idé èekají na loï v antverpském pøístavu, 1904.



1892�1924 sem ka�dý den pøijí�dìly tisíce
lidí. I kdy� pøed cestou absolvovali emi-
granti pøísnou lékaøskou prohlídku, byl
dvìma procentùm pøíchozích vstup do
USA obvykle odmítnut. Lidé byli posíláni
zpìt, pokud trpìli ja-
kýmkoli druhem zdra-
votních obtí�í, at� to
byly zánìty nebo oèní
èi ko�ní infekce � ale
také, pokud byli pode-
zíráni z kriminality
nebo du�evních nemo-
cí. Po první svìtové
válce se postoj americ-
ké vlády vùèi imigraci
drasticky zmìnil. Ve
20. letech byly vydány
série zákonù, které
vstup do Spojených
státù stále více ztì�o-
valy. Nakonec v roce
1954 byly budovy na
Ellis Islandu uzavøeny
a chátraly. Teprve po
dlouhé rekonstrukci se
v roce 1990 opìt otevøely veøejnosti jako
Ellis Island Immigration Museum. Více
ne� 100 milionù dne�ních Amerièanù, tedy
více ne� 30 procent populace, jsou potom-
ky tìch, kdo na americkou pùdu poprvé
vstoupili právì na Ellis Islandu. 

EUGEEN VAN MIEGHEM 
Exodus východoevropských a �idovských
emigrantù zachytil v antverpském pøístavu
vlámský malíø Eugeen Van Mieghem
(1875�1930), který se zde narodil a pro�il
celý svùj �ivot. Vyrostl v mìstských do-
cích, kde mìl jeho otec kavárnu na ulici
Montevideo, pøímo proti budovám lodní
spoleènosti Red Star Line. V mládí za�il
období expanze antverpského pøístavu
a poèátek masového vystìhovalectví do
Ameriky. Spìch a shon na nábøe�í a zábava
pøístavních dìlníkù v kavárnì jeho rodièù
na mladého Van Mieghema silnì zapùsobi-
ly. Ji� jako mladík pilnì kreslil pohledy na
pøístav a portréty lidí okolo sebe. 

V roce 1892 byl Van Mieghem pøijat na
antverpskou Královskou akademii výtvar-
ných umìní. Brzy nato se dostal do sporu
s konzervativním uèitelem � jeho zpùsob
kresby byl pøíli� uvolnìný a spontánní.
V roce 1896 byl z akademie vylouèen tým�
uèitelem, který pøedtím vylouèil Vincenta
van Gogha. Van Mieghem zaèal pracovat
v pøístavu pøi nakládání lodí a souèasnì
kreslil v�e, co vidìl. Bìhem nìkolika násle-
dujících let plnì rozvinul svùj talent. Úèast-

nil se �ivota v umìleckém anarchistickém
spolku De Kapel a v roce 1901 byly jeho
práce poprvé vystaveny v Bruselu na spo-
leèné výstavì spolu s francouzskými im-
presionisty, mimo jiné Monetem, Cézan-

nem a Renoirem. 
Po smrti své mladé

�eny v roce 1905 se
Van Mieghem uzavøel
na mnoho let do sebe.
Jeho první samostatná
výstava se konala a�
v roce 1912 v antverp-
ské Královské spoleè-
nosti umìní. Vzbudila
pozornost zahraniè-
ních kritikù a rýsovaly
se plány na dal�í výsta-
vy v Nìmecku a Nizo-
zemsku. Ty v�ak pøe-
kazilo vypuknutí první
svìtové války. Své prá-
ce, jejich� hlavním té-
matem se stalo utrpení
belgických obyvatel za
války, mohl vystavit

teprve v roce 1919. Umìleètí kritici byli
jeho dílem nad�eni, ale obrazy se pøíli� ne-
prodávaly. V roce 1920 byl jmenován uèite-
lem kresby na antverpské akademii, svùj
post si v�ak dlouho neu�il � zhor�ovalo se
mu zdraví a roku 1930 mu praskla srdeèní
aorta. Nedo�il se ani 54 let. 

Kromì dokumentù dopravní spoleènos-
ti Red Star Line a dobových fotografií ant-

verpského pøístavu pøedstavuje výstava
v GRG na padesát Van Mieghemových
kreseb a obrazù. Van Mieghem byl pøede-
v�ím kreslíø, ve svých skicách se sna�il
bezprostøednì zachytit podobu a postavy

pøístavních dìlníkù, východoevropských
a �idovských emigrantù. Koncem 19. sto-
letí kreslil temné veèerní a noèní výjevy,
kde pouze svìtla oken nebo poulièních lu-
ceren a jejich odlesky na mokré dla�bì na-
znaèují atmosféru a v mnohém pøipomí-
nají podobné obrazy èeského malíøe
Jakuba Schikanedera. Vytvoøil øadu paste-
lových obrazù s prùvodem skupin �idov-
ských emigrantù, èekajících na nábøe�í
nebo nastupujících v pøístavu na loï, kte-
ré patøí k jeho nejpùsobivìj�ím námìtùm.
Kresby zachycují jednotlivé postavy
a skupiny emigrantù, kteøí utíkali ze svých
starých domovù a vydávali se na nejistou
cestu do vzdálené zemì s nadìjí na lep�í
�ivot a budoucnost. V�ímal si starcù a ce-
lých rodin �idovských uprchlíkù, které se
v jeho kresbách a obrazech stávají novým
symbolem lidského �ivota a osudu. Po-
dobnì jako Vincent van Gogh objevoval
také Van Mieghem obraz �ivota obyèej-
ných a chudých lidí v obtí�né �ivotní situ-
aci, a otevíral tak cestu modernímu umìní.
Za první svìtové války kreslil dramatické
výjevy uprchlíkù pøed postupující nìmec-
kou frontou, scény poulièního násilí a po-
stavy nepøátelských vojákù v Antverpách.
Ve 20. letech se jeho dramatické obrazy
ponìkud zklidnily, zaèal malovat spí�e
olejem a do jeho obrazù vstupovala více
barevnost a klid �ivota prostých obyvatel
antverpského pøístavu. Aèkoli byl ve své
dobì pomìrnì známým malíøem, po jeho
smrti a druhé svìtové válce upadlo jeho

jméno v zapomnìní a teprve v posledních
letech se díky výstavám a publikacím Eu-
geen Van Mieghem Museum v Antver-
pách dostává opìt do �ir�ího vìdomí ve-
øejnosti.                                    ARNO PAØÍK
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Emigrant se zavazadlem, 1904.

�idov�tí emigranti èekající v antverpském pøístavu, 1899.



OBRANA NÁRODA
Nic ve vás tolik neprobudí �ida jako nì-
kolik dní strávených ve východní Evro-
pì. V Izraeli se mù�ete procházet pod
�havým sluncem v trièku bez rukávù
a cítit se tak trochu jako gój: tu nìco
trance music, tu kousek opery, dobrá
kní�ka od Bulgakova, sklenka irské
whisky. Jakmile vám ale na leti�ti v Pol-
sku orazítkují pas, je v�echno jinak. Na
jazyku sice mù�ete poøád je�tì cítit chut�
svého telavivského �ivota a v rozbité
záøivce blikající nad va�í hlavou v pøí-
jezdové hale se vám zatím nezjevil Bùh,
ale s ka�dým závanem vepøového si pøi-
padáte víc a víc jako nìjaký nedobro-
volný konvertita ke køest�anství. Najed-
nou vás obklopuje diaspora.

Od chvíle, co se v Izraeli narodíte, vám
vtloukají do hlavy, �e poslední staletí
v Evropì pøedstavovala jeden dlouhý sled
perzekucí a pogromù, a pøese v�echno, co
vám diktuje zdravý rozum, vám ponauèe-
ní z této historické lekce dál le�í v �alud-
ku. Je to nepøíjemný pocit, poka�dé nìjak
potvrzený realitou. Minulý týden jsem si
bìhem cesty do východní Evropy uvìdo-
mil, �e se vlastnì nemusí stát nic zásadní-
ho, va�i matku ani sestru neznásilní �ádný
kozák. Staèí zdánlivì nevinná poznámka
zaslechnutá nìkde na ulici, nasprejovaná
Davidova hvìzda a nesrozumitelné heslo
na drolící se zdi, odlesk køí�e na protìj-
�ím kostele v oknì va�eho hotelového
pokoje nebo útr�ek rozhovoru mezi nì-
meckými turisty na polském venkovì to-
noucím v mlze. 

Pak se zaènete sami sebe ptát, jestli je
to v�echno pravda, nebo jenom nìjaká
fobie. Vtírají se vám ty napùl antisemit-
ské projevy do mysli, proto�e je pøedjí-
máte? Moje �ena kupøíkladu prohla�uje,
�e mám pøímo nadlidské schopnosti, po-
kud jde o to, najít nìkde hákový køí�. Je
jedno, kde zrovna jsme � Melbourne,
Berlín, Záhøeb �, do deseti minut v�dyc-
ky nìkde nìjakou svastiku objevím. 

Pøesnì pøed patnácti lety, kdy� jsem
poprvé pøijel jako spisovatel do Nìmec-
ka, pozval mì mùj tamní vydavatel do
výteèné bavorské restaurace (ano, pøi-
pou�tím, zní to jako oxymóron), a právì
kdy� nám pøinesli hlavní jídlo, ve�el do-
vnitø vysoký, statný Nìmec, zhruba �ede-
sátiletý, a zaèal se dost hlasitì projevo-

vat. Ve tváøi byl brunátný a zdálo se, �e je
úplnì namol. Ze zmìti slov, co ze sebe
vyrá�el, jsem rozeznal pouze dvì, která
dokoleèka opakoval: �Juden raus!� �el
jsem a� k tomu chlapíkovi a anglicky,
nejklidnìj�ím tónem, na jaký jsem se
zmohl, jsem mu øekl: �Já jsem �id. Ch-
cete mì odtud vy�típat? No tak, jen do
toho, zkuste to.� Nìmec, který nerozu-
mìl slovo anglicky, dál povykoval ve své
mateø�tinì a bìhem chvilièky jsme u� do

sebe �t�ouchali. Pak se do toho vlo�il
i mùj vydavatel, který mì po�ádal, abych
se vrátil ke stolu. �Nerozumíte tomu,�
pokou�el se mi vysvìtlit. Já byl ov�em
pøesvìdèený, �e tomu rozumím velmi
dobøe. Jako druhá generace � dítì pøe�iv-
�ích holokaust � jsem mìl pocit, �e to, co
se tam dìje, chápu lépe ne� kterýkoli po-
klidný �tamgast restaurace. Po chvíli nás
od sebe èí�níci odtrhli a toho rozèíleného
o�ralu vyhodili. Vrátil jsem se ke stolu.
Jídlo mi mezitím vystydlo, ale u� jsem
stejnì nemìl hlad. Zatímco jsme èekali
na úèet, mùj vydavatel mi hlubokým, ti-
chým hlasem vysvìtil, �e si ten vytoèený
opilec pøi�el stì�ovat, �e auto jednoho
z hostù blokuje jeho vùz. Já sice sly�el
�Juden raus�, ve skuteènosti ten chlapík
ale øíkal �jeden raus�, co� prý znamená
nìco jako �v�ichni ven�. Trval jsem na
tom, �e zaplatím. Reparace novému
Nìmecku, chcete-li. Co nadìlám? Je�tì
i dnes mi staèí zaslechnout pár nìmec-
kých slov a hned jsem ve støehu.

Ale jak se øíká: �To, �e jste paranoidní,
je�tì neznamená, �e po vás nejdou.� Po

svìtì cestuju u� dvacet let a za tu dobu
jsem posbíral nìkolik nefal�ovaných
zku�eností s antisemitismem, které se ne-
dají vysvìtlit nedbalou výslovností. 

Napøíklad jeden Maïar, kterého
jsem potkal v místním baru po literár-
ním veèeru v Budape�ti, trval na tom,
�e mi uká�e obrovskou øí�skou orlici,
kterou mìl vytetovanou na zádech.
Øekl mi, �e jeho dìda zabil bìhem ho-
lokaustu tøi sta �idù a on sám doufá,
�e se jednoho dne bude moct pochlubit
stejným èíslem.

V malém, poklidném východonìmec-
kém mìsteèku mi lehce podnapilý he-
rec, který o dvì hodiny døíve veøejnì
pøedèítal nìkolik mých povídek, vysvìt-
lil, �e antisemitismus je hrozná vìc, ale
nikdo nemù�e popøít, �e nepøijatelné
chování �idù pomohlo rozdmýchávat
plameny nenávisti po celé dìjiny.

Recepèní v jednom francouzském ho-
telu se mnì a arabsko-izraelskému spi-
sovateli Sajjidu Ka�uovi svìøil, �e kdy-
by to zále�elo na nìm, tak by hotel �idy
nepøijímal. Zbytek veèera jsem strávil
posloucháním Sajjidova reptání, �e kro-
mì dvaaètyøicetileté sionistické okupace
musí sná�et je�tì dal�í urá�ky, jako tøeba
to, �e ho má nìkdo za �ida. 

A pøed pouhým týdnem se mì na lite-
rárním festivalu v Polsku nìkdo z publi-
ka zeptal, jestli se stydím za to, �e jsem
�id. Dal jsem mu logickou, dobøe zdù-
vodnìnou odpovìï, v ní� nebyla ani
�petka emocí. Obecenstvo, které pozor-
nì poslouchalo, mi pak zatleskalo. Ten
veèer jsem ale v hotelovém pokoji dlou-
ho nemohl usnout.

Nic ve vás �ida tak dobøe zase neu-
spí jako pár poøádných listopadových
chamsínù. �hnoucí blízkovýchodní
slunce z vás vypálí v�echny památky
na diasporu. Sedíme s mým nejlep�ím
kamarádem Uzim na plá�i v Tel Avivu.
Vedle nìj sedí Krista a Renate. �Nic mi
neøíkejte,� povídá Uzi a sna�í se za-
maskovat zøejmý pohyb ve svých kal-
hotách neúspì�nou telepatií, ��e vy
jste obì ze �védska.�

�Ne,� smìje se Renate, �jsme z Düs-
seldorfu. Z Nìmecka. Znáte Nìmecko?� 

�Samozøejmì,� pøitaká Uzi nad�enì,
�Kraftwerk, Modern Talking, Nietzsche,
BMW, Bayern Mnichov...� Loví v pa-
mìti dal�í asociace spojené s Nìmec-
kem, ale marnì. �Hele, èlovìèe,� povídá
mi, �co tì na tý vej�ce tolik let uèili? Co
abys taky pøispìl se svou tro�kou do
mlýna?�
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TLUSTÉ KOÈKY
Na setkání s paní uèitelkou z Levovy
�kolky jsem se oholil a vzal si ze skøínì
jeden ze svých nejlep�ích oblekù.

�Ta schùzka je v deset hodin ráno,�
smála se mi moje �ena. �Paní uèitelka tì
pravdìpodobnì uvítá v teplákách. A v téh-
le bílé ko�ili a saku bude� vypadat jako �e-
nich.�

�Jako právník,� opravil jsem ji. �A ná-
hodou a� bude po v�em, je�tì mi podìku-
je�, �e jsem se jaksepatøí oblékl.�

�Proè si poøád myslí�, �e se s námi
chce sejít, aby si na Leva postì�ovala?�
namítla moje �ena. �Co kdy� nám chce
jen øíct, �e je Lev hodný kluk, který
ochotnì pomáhá ostatním dìtem?�

Zkusil jsem si pøedstavit Leva, jak se
na dvoøe �kolky velkoryse dìlí o svou ob-
lo�enou housku s vyzáblým, vdìènì hle-
dícím spolu�ákem, který si toho dne za-
pomnìl svaèinu. Obrovské vypìtí, s ním�
jsem se sna�il vykouzlit si pøed oèima
tento výjev, mi málem pøivodilo mrtvici.

Rozhodl jsem se opustit svou ponì-
kud chabou pøedstavivost a zamìøit se
spí�e na zará�ející optimismus své �eny. 

�Opravdu si myslí�, �e si nás pozvala,
aby nám povìdìla o tom, co pìkného
Lev udìlal?�

�Ne,� pøiznala se smutkem v hlase.
�Jen se s tebou ráda hádám.�

Paní uèitelka z Levovy �kolky nás
uvítala skuteènì v teplákách, ale mùj
oblek se jí moc líbil a potì�ilo ji, kdy�
se dozvìdìla, �e tentý� jsem mìl na
sobì, kdy� jsem se �enil.

�Tenkrát ho ov�em mohl nosit i bez
toho, aby musel zatahovat bøicho,� po-
znamenala moje drahá polovièka, naèe�
si obì vymìnily chápavé úsmìvy �en,
jejich� man�elé mají v rychlých pøed-
volbách na telefonu tøi èísla na blízké
pizzerie, zato ale v �ivotì nezavítali do
posilovny.

�No vidíte,� øekla paní uèitelka, �ta
vìc, kvùli které jsem si vás pozvala,
zrovna taky souvisí s jídlem.�

A pak nám sdìlila, �e Lev uzavøel taj-
nou dohodu se �kolní kuchaøkou a ta mu
nosí pravidelnì èokoládu, aèkoli �kolní
rada pøísnì zakázala na pùdì mateøské
�kolky konzumovat jakékoli sladkosti.

�Omluví se, �e jde na záchod, a kdy� se
vrátí, nese si pìt èokoládových tyèinek,�
vysvìtlovala paní uèitelka. �Vèera se na-
pøíklad posadil do kouta a ládoval se èo-
koládou, a� se mu dìlaly boule za u�ima.�

�Ale proè si o tom nepromluvíte spí�
s tou kuchaøkou?� zeptala se moje �ena.

�To u� jsem taky zkou�ela,� povzdy-
chla si paní uèitelka. �Ale ta tvrdí, �e
Lev je takový manipulátor, �e mu nedo-
ká�e nic odepøít.�

�Poèkat, to si opravdu myslíte,� po-
kraèovala moje �ena, ��e pìtileté dítì
doká�e takhle oblbnout dospìlého èlo-
vìka a pøimìt ho k tomu, aby��

�Nev�ímejte si jí,� po�eptal jsem paní
uèitelce. �Ona dobøe ví, co ná� kluk do-
ká�e. Jen se ráda hádá.�

Tého� dne odpoledne jsem s Levem
hrál pøátelské fotbalové utkání a rozhodl
jsem se vyu�ít pøíle�itosti, abych si
s ním promluvil z oèí do oèí.

�Ví�, co mi dnes øíkala paní uèitelka
Riki?� zeptal jsem se.

��e i kdy� jí ka�dé ráno zalévám po-
èítaè, vùbec neroste a poøád je to zakrs-
lík?� odpovìdìl tázavì Lev.

�Ne,� øekl jsem. �Povìdìla mi, �e
Mari ti nosí ka�dé ráno èokoládu.�

�Jo, to jo,� odpovìdìl Lev radostnì.
�Spoustu èokolády, spoustu!�

�Riki mi také øekla, �e prý sní� tu èo-
koládu celou sám a nechce� se podìlit
s ostatními dìtmi,� dodal jsem.

�Ano,� pøisvìdèil Lev. �Ale já jim v�dy-
cky vysvìtlím, �e jim nemù�u dát, proto�e
dìti nesmìjí ve �kolce jíst sladkosti.�

�Pøesnì tak,� souhlasil jsem. �Ale
kdy� dìti nesmìjí ve �kolce jíst sladkos-
ti, jak to, �e ty smí�?�

�Proto�e já nejsem dítì,� za�klebil se
Lev potmì�ile. �Já jsem koèka.�

�Co �e jsi?�
�Mòau,� odpovìdìl Lev tenkým, vrni-

vým hláskem. �Mòau, mòau, mòááááu.�
Na druhý den ráno jsem upíjel kávu

a pøitom listoval novinami. Trenér národ-
ního fotbalového týmu byl zadr�en pøi

celní kontrole, kdy� se pokou�el propa�o-
vat pøes hranice doutníky v hodnotì pøes
pìtadvacet tisíc dolarù. Poslanec Knesetu
za stranu �as koupil restauraci a pøinutil
v ní pracovat svého poslaneckého asisten-
ta, jeho� plat je hrazen z parlamentního
rozpoètu. Trenéøi hvìzdného basketbalo-
vého mu�stva Makabi Tel Aviv èelí ob-
vinìní z daòových únikù. Pozdìji pøi
snídani jsem si pøeèetl kousek èlánku
o soudním procesu s expremiérem Ehu-
dem Olmertem ob�alovaným z korupce
a zakonèil jsem to krátkou zprávou
o tom, �e bývalý ministr financí Avraham
Hirschson, v souèasnosti ve výkonu trestu
pro zloèin zpronevìry, byl svými spolu-
vìzni oznaèen za �vzorného vìznì�.

Dlouhé roky jsem se marnì sna�il po-
chopit, proè se v�ichni tihle prachatí, ús-
pì�ní lidé rozhodnou poru�it zákon
a riskují trest a opovr�ení, kdy� u� pøi-
tom mají v�echno. Olmert pøece ne�ivo-
øil v bídì a chudobì, kdy� zfal�oval ce-
stovní náklady, aby tak mohl vy�dímat
z památníku Jad va�em tisíc dolarù na-
víc. Ani Hirschson netrpìl zrovna hlady,
kdy� zpronevìøil peníze spoleènosti, pro
ni� pracoval. Ale po tomhle rozhovoru
s Levem se mi najednou rozsvítilo. Tito
lidé stejnì jako mùj syn podvádìjí a kra-
dou jen proto, �e �ijí v pøesvìdèení, �e
jsou koèky. Coby tato rozko�ná, chlupa-
tá a smetanu milující stvoøení se nemu-
sejí øídit tými� pravidly a zákony jako
v�ichni ti uøícení, zpocení dvounozí tvo-
rové kolem nich. Kdy� tohle uvá�íme,
doká�eme si u� snadno pøedstavit, jak
by asi znìla obhajoba bývalého premié-
ra pøed soudem:

�alobce: Pane Olmerte, jste si vìdom,
�e fal�ování dokumentù a zpronevìra
jsou protizákonné?

Olmert: Zajisté. Já jako bývalý premiér,
který v�dy ctil morálku i zákony, si plnì
uvìdomuji, �e jsou uvedené èiny pro
v�echny obèany této zemì protizákonné.
Kdy� si ale tuto legislativu peèlivì prostu-
dujete, zjistíte, �e se nevztahuje na koèky!
A já, ctìný pane, jsem po celém svìtì dob-
øe znám coby tlustý, líný kocour.

�alobce (ohromenì): Pane Olmerte,
zajisté nepøedpokládáte, �e tento soud
vezme va�i poslední vìtu vá�nì.

Olmert (olizuje si man�ety svého saka
od Armaniho): Mòau. Mòau. Mòáááu.

Z pøipravované �idovské roèenky 5776
2015/2016. Povídku Obrana národa z heb-
rej�tiny pøelo�ila Tereza Èerná, Tlusté koè-
ky Magdalena Køí�ová.
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V roce 1935, kdy se sochaø, malíø
i grafik Ale� Veselý, autor zastoupený
prakticky ve v�ech významných gale-
riích, zabývajících se moderním umì-
ním, a tvùrce monumentálních plastik
i komorních dìl narodil, vypadal svìt
je�tì podstatnì jinak ne� dnes. Válku
a holokaust, kte-
ré tento svìt vèe-
rej�ka definitiv-
nì oddìlily od
souèasnosti, Ale�
Veselý se �lutou
�esticípou hvìz-
dou na kabátì
pøe�il. V padesá-
tých letech, kdy
komunisté pro-
gramovì a s nad-
�ením nièili to,
co z tradice
a kontinuity zby-
lo, vystudoval
Akademii vý-
tvarných umìní
a od 60. let 20.
století, kdy zaèal
svá díla vìt�inou mimo oficiální
struktury vystavovat, patøí mezi umìl-
ce, kteøí se výraznì vymykají prùmìru
a prostøednosti. I kdy� se v letech nor-
malizace po roce 1968 soustøedìnì
vìnoval tvorbì a veøejnì se neanga-
�oval, stejnì byl (podobnì jako na-
pøíklad Karel Nepra�) veden na èerné
listinì, co� znamenalo nemo�nost re-
alizovat vìt�inu zámìrù a také zákaz
vystavovat. Je to v tomto ohledu
vlastnì nejlep�í vysvìdèení, které
mù�e v podobných situacích umìlec
dostat, �e toti� v podstatì jeho díla je
nìco, co je bytostnì v rozporu s totali-
tou a útlakem jakéhokoli druhu. To
nìco je svoboda, vnitøní stav, který se
skrze vytvoøená díla manifestuje na-
venek. To se ov�em v policejních stá-
tech netoleruje. 

Po roce 1989 se stal Ale� Veselý
profesorem pra�ské akademie a pøed-
stavil své dílo v Praze, v Èeském Krum-
lovì, v Litomy�li, ale také v Chicagu,
Nev Yorku, Mnichovì a dal�ích mís-
tech na výstavách, jejich poèet se blí�í
tøiceti. 

Bìhem let vytvoøil øadu monumen-
tálních i men�ích realizací v Èesku,
v Evropì, v Japonsku, v Izraeli i jinde.
Patøí mezi nì napøíklad asi jeho nejzná-
mìj�í socha Kadi� z roku 1968, Magen
David (Davidova hvìzda) na Národ-
ním høbitovì v Terezínì (1995), plas-

tika Messenger
v holandském
Wijk aan Zee
(1999), Chamber
of Light ve Vil-
niusu (2001) èi
Dotyky a distance
umístìné v areálu
Masarykovy uni-
verzity v Brnì
(2010). V leto�ním
roce pak monu-
mentální plastiky
Brána nenávrat-
na na nádra�í Pra-
ha-Bubny nebo
socha Síla neod-
vratnosti v Tere-
zínì. 

Celá øada zá-
mìrù zùstává nerealizována, tedy ne-
realizována v zamý�leném monumen-
tálním rozmìru. Ale kresby, makety
a modely, které k nim autor vypraco-
val, pùsobí pøesvìdèivì i v men�ím
mìøítku. 

ÈTYØI VÝSTAVY
Na sklonku leto�ního roku se nabízí
mimoøádná pøíle�itost seznámit se s dí-
lem Ale�e Veselého v podobì, jaká za-
tím nebyla zcela dostupná. K umìlco-
vým osmdesátým narozeninám toti�
uspoøádaly ètyøi pra�ské galerie ètyøi
paralelní výstavy, které dokumentují
jeho dílo v celém rozsahu, od 60. let
20. století a� po souèasnost. Projekt
s názvem Bez zaèátku, bez konce bude
k vidìní celý podzim v Galerii 1. patro,
v Galerii Millennium, v Galerii Villa
Pellé a v Galerii Zlatá husa.

V Galerii 1. patro v Myslíkovì ulici
9 v Praze 1 jsou od 2. záøí do 11. listo-
padu vystaveny prostorové a závìsné
objekty, vzniklé od 60. let po souèas-
nost a zapùjèené ze sochaøova ateliéru
ve Støedoklukách. Vìt�inu z nich autor

dosud nikdy nevystavil (otevøeno je
ètvrtek�sobota 14�18 hodin).

Galerie Millennium (Tr�i�tì 5,
Praha 1) mapuje období, ve kterém se
Ale� Veselý vìnoval grafice. Pøesto�e
pomìrnì brzy na grafickou tvorbu re-
zignoval a u� se k ní nikdy nevrátil,
vytvoøil øadu grafických listù, které
patøí k tìm podstatným, které v 60. le-
tech vznikly (otevøeno úterý�nedìle
12�18).

Galerie Villa Pellé (Pelléova 10,
Praha 6) pøedstaví od 18. záøí do 11. li-
stopadu prostorové a kresebné �úvahy�
a vize ve formì men�ích objektù, mo-
delù a kreseb. Jedná se o práce z po-
sledních let (otevøeno je úterý�nedìle
13�18 hodin).

Expozice v Galerii Zlatá husa
(Dlouhá 12, Praha 1) od 30. záøí do
30. øíjna uká�e, jak vznikaly ideje,
které se postupnì vyvíjely k ideálním
pøedstavám monumentálních dimen-
zí. Socha Kadi� byla první realizací
v tomto mìøítku. Dal�í realizované
i nerealizované projekty v prostorách
galerie pøedstavují modely, videa,
kresby, fotografie a texty. Spoleènì
s projekty jsou vystavena i díla ze 60.
a 70. let ze sbírky Galerie Zlatá husa
(otevøeno pondìlí�nedìle 14�18 ho-
din).

KONFRONTACE
Neoficiální (jednodenní) výstavy Kon-
frontace I. a Konfrontace II., uspoøáda-
né v roce 1960 v ateliérech Jiøího Valen-
ty a Ale�e Veselého a vznik skupiny
Konfrontace (Vladimír Boudník, Miku-
lá� Medek, Josef Istler, Jan Koblasa,
Ale� Veselý, Jiøí Valenta, Robert Piesen,
Jiøí Koláø, Hugo Demartini, Karel Ma-
lich) o rok pozdìji byly a zùstaly velkou
událostí v historii èeského výtvarného
umìní. Autoøi tehdy konfrontovali svá
díla a východiska navzájem a souèasnì
svým zpùsobem i s dobou a situací, kte-
rá je obklopovala. Odtud se ka�dý po-
stupnì vydal svou cestou a vlastnì ve
v�ech pøípadech ji také na�el. 

Díky právì probíhajícímu výstavní-
mu projektu Bez zaèátku, bez konce se
mù�eme seznámit s cestou, po které
se vydal Ale� Veselý. Je strhující sle-
dovat, jak se jeho dílo tvoøení kon-
frontuje s dílem stvoøení. Staèí jen vy-
u�ít pøíle�itosti a uvedené expozice
nav�tívit.                                           jd
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BEZ ZAÈÁTKU, BEZ KONCE
Výstavy k osmdesátým narozeninám sochaøe Ale�e Veselého

Kadi�, zahrada ateliéru ve Støedoklukách. Foto jd.
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Philip Roth, �ijící klasik americké �idov-
ské literatury, se pøed tøemi roky dal�í
tvorby dobrovolnì vzdal, a jeho dílo se
tak postupnì uzavírá i v èeském kultur-
ním kontextu. Se zpo�dìním více ne�
ètyøiceti let k nám právì doputovala jeho
novela Òadro (1972) tvoøící první èást
takzvané kepeshovské trilogie, jejím�
hlavním hrdinou je David Kepesh.
A hned na úvod se slu�í konstatovat, �e
na rozdíl od døíve uvedených èástí této
trilogie, Profesora touhy (1977, èesky
2011) a Umírajícího zvíøete (2001, èesky
2007), není Òadro roz-
hodnì text realistický.
Tuto novelu lze v prvé
øadì èíst jako hodnì
fantaskní høíèku, tøeba-
�e interpretaèních rovin
skýtá, a k tomu se záhy
dostaneme, víc.

Sám autor v jednom
rozhovoru podotkl, �e
podle nìj se Òadro od
jeho jiných dìl a� tolik
neli�í: o chování v ex-
trémních situacích pøe-
ce psal v�dycky. Násle-
dující vìtou v�ak svoje
tvrzení moudøe poupra-
vil: pøed Òadrem spí�e psal o extrémním
chování v obyèejných situacích. Jeliko�
jakými jinými slovy ne� �výstøední� èi
�krajní� lze asi oznaèit situaci, kdy se do-
slova ze dne na den stane z Davida Ke-
peshe, neurotického amerického �idov-
ského intelektuála støedního vìku,
obrovské �enské òadro, které v ich-formì
a v zásadì monologicky líèí svùj vpravdì
nebývalý údìl? 

LITERÁRNÍ FRUSTRACE, 
INFANTILNÍ TOUHY
Rothovi vìrní pøíznivci vìdí, �e Kepesh
je profesor literatury, a proto je vùbec ne-
pøekvapí, �e vlastní �okující transformaci
zprvu vysvìtluje faktem, �e rok co rok
uèí Gogolùv Nos a Kafkovu Promìnu,
pøièem� zcela explicitnì øíká: �Pøekafko-
val jsem Kafku.� Jedním dechem nicmé-
nì pøiznává, �e Gogol, Kafka a Jonathan
Swift, z jeho� pera pocházejí také èasto
zmiòované Gulliverovy cesty, �si dokáza-
li pøedstavit neuvìøitelné � vládli slovy

a jejich mozky neúnavnì vytváøely fikce.
Ale já nemìl ani jedno, ani druhé � pouze
literární touhy,� èím� jakoby naznaèuje,
�e jako akademik trpìl pocitem ménì-
cennosti a frustrace. Kdy� navíc ve své
pozoruhodné metamorfóze poslouchá
Shakespearovy tragédie, myslí si, �e jeho
aktuální utrpení je neskonale vìt�í, a ver-
bálnì ho neukonej�í ani autorita dìkana,
který kdy� ho v nemocnici nav�tíví, pro-
pukne v neovladatelný � a jistì�e napros-
to pøirozený a upøímný � smích.

Kepeshe v�ak nikterak neuspokojí ani
dal�í mo�né vysvìtlení,
parodicky se pokou�ejí-
cí o freudovskou analý-
zu. Pokud si pøál pro-
mìnu v òadro ve chvíli
infantilní touhy, kdy se
kochal milenèinými vý-
stavními òadry na plá�i,
co to vypovídá o jeho
matce a nejranìj�ím dìt-
ství a jaké by z jeho pøí-
bìhu plynulo pouèení,
kdyby byl pouhou po-
hádkou? Nìco jako �vy-
varujte se výstøedních
pøání�? Jen minimální
pomoc mu pøi hledání

odpovìdí na tyto otázky poskytne jeho
docela sympatický a pøíjemnì pøízemní
doktor Klinger, jeho� anglické jméno
znamená pøilnout � a který tedy podle
Kepeshe nutnì vzbuzuje v hlavách paci-
entù �fantastické pøedstavy závislosti�;
jakous takous erotickou potìchu mu
v okam�icích, kdy se poddává tìlesným
touhám a rezignuje na jakékoli racionál-
no, zajistí døíve chladnì rezervovaná bílá
anglosaská protestantská milenka Claire;
a koneènì skuteènou podporu mu para-
doxnì nabízejí pravidelné náv�tìvy otce
a jeho uklidòující hovor sestávající z ba-
nalit a klípkù. 

PROÈ PRÁVÌ JÁ 
A �BALÍK PENÌZ, KAMARÁDE�
Z novely, která na první pohled pùsobí
jako humorná, sexuálnì a snad a� por-
nograficky ladìná zále�itost, tak v hlub-
�ích vrstvách èi�í a� jakási existenciální
úzkost. David Kepesh se coby olbøímí
òadro cítí bolestnì osamìlý a pomalu

a neochotnì si pøiznává, �e se mu stýská
po �pøihlouplosti, trivialitì a bezvý-
znamnosti �ivota� � tedy po vìcech, ji-
mi� kdysi otevøenì pohrdal. Navíc si
stále èastìji a naléhavìji klade vyslove-
nì filosofické otázky: co je a co naopak
není na lidském bytí zvlá�tní, je-li na
nìm nyní podle na slovo vzatého odbor-
níka-endokrinologa nejzvlá�tnìj�í �tma-
vì rù�ová bradavka�? A koneènì: Proè
se to celé pøihodilo, a proè právì mnì?
Neboli jinými slovy, co to v�echno zna-
mená, a proè právì já?

Rádoby hlubokomyslné pøemítání
ov�em Kepesh bleskovì rychle støídá
s èistì materialistickými, prospìcháø-
skými úvahami a s nepatrnou nadsázkou
o sobì pøemý�lí jako o mediálnì zajíma-
vém a potenciálnì komerènì úspì�ném
objektu. �ije pøece v Americe druhé po-
loviny 20. století, jak sám ironicky zdù-
razòuje, v Zemi pøíle�itostí a ve Vìku
seberealizace, ve svìtì, který propadl
�levným hamburgrùm, popovým hvìz-
dám a fetu�, a on v nìm tudí� za úèelem
uspokojení svých jistì�e excentrických
a èistì smyslných potøeb hodlá �vydìlat
balík penìz, kamaráde� � co� se v�ak
docela tì�ko pojí s jeho pøedstavami
o tzv. vysoké kultuøe zastoupené kupø.
závìreènou Rilkovou básní a o mo�ném
návratu na univerzitní pùdu, jím� se na-
vzdory své údìsné podobì té� zabývá.

V koneèném efektu se tak zdá, �e Roth
svede i v krat�í próze s lechtivì ko�ila-
tým námìtem a v podstatì bez dìje tu
více, tu ménì zdaøile vybalancovat umì-
ní vysoké a nízké. Od psychiatra po mi-
lenku se zde setkáme snad se v�emi ty-
picky rothovskými postavami, pobavíme
se nad svi�nými výpady na adresu prvo-
plánové psychoanalýzy a pokleslé kultu-
ry Spojených státù, resp. západní civili-
zace vùbec. Obèas nás z kepeshovských
� a v�em dùvìrnì blízkých � úzkostí pøí-
mo zamrazí, zatímco americké feminis-
tické kritièky, jak se dalo èekat, titul
Òadro i dnes, v atmosféøe vyhranìné po-
litické korektnosti, radìji a priori zavrhu-
jí. Ano, ve srovnání s Promìnou èi No-
sem Òadro zrovna geniální veledílo není
a nepatøí ani mezi to nejlep�í, co Roth
kdy napsal. V dne�ní kni�ní produkci je
v�ak i prùmìrný Roth chytrou volbou jak
pro letité fanou�ky, tak pro ty, kdo si
k nìmu cestu teprve hledají. 

HANA ULMANOVÁ

Philip Roth: Òadro. Pøelo�il Jiøí Hanu�.
Mladá fronta, Praha 2015, 92 stran. 
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NEJKAFKOV�TÌJ�Í
Z ROTHOVÝCH PRÓZ
K novele nazvané Òadro



Od konce 18. století do poèátku druhé
svìtové války �ila bìhem �esti generací
v Telèi a okolí rodina Naglù, jejím� nej-
známìj�ím èlenem je malíø Moøic Nágl
(1899�1944). Do Telèe pøi�li Naglové
koncem 80. let 18. století a brzy po pøí-
chodu se jim zaèalo daøit a stoupali na
spoleèenském �ebøíèku. Do roku 1849,
kdy byl v platnosti familiantský zákon,
obsadili Naglové v Telèi tøi familiantská
místa z celkového poètu sedmi míst a sta-
li se pøední telèskou �idovskou rodinou. 

FILIP NAGL Z LUKAVCE
Pøed pøíchodem do Telèe rodina èasto
mìnila svá pùsobi�tì. Za dohledatelný
pùvod mù�eme pova�ovat vesnici Lu-
kavec. Hlavou rodiny byl v té dobì Filip
Lipman (asi 1740�1818). První genera-
ce v èele s Filipem Naglem byla v Telèi
velmi úspì�ná. Nìkolik let po pøíchodu
do Telèe získal do nájmu panskou vino-
palnu a výrobnu pota�e, která pøiná�ela
stálý zdroj pøíjmù a kterou provozoval
a� do své smrti. U� v druhé polovinì 90.
let najdeme jeho podpis mezi pøedstavi-
teli �idovské obce. Z daòových seznamù
z poèátku 19. století vyplývá, �e se Filip
stal místním nejbohat�ím �idem a roku
1810 stanul v èele obce ve funkci �Ju-
denrichtera�. 

O významném postavení a finanèní
prosperitì rodiny svìdèí i Filipùv náhro-
bek. Tato kamenická práce mimoøádnì
vytøíbených klasicistních rysù nále�í na
starém telèském høbitovì (na katastru
Velkého Pìèína) k výtvarnì nejzdaøilej-
�ím a svým zpracováním pøipomíná styl
kamenické dílny, která v této dobì zhoto-
vila nìkteré náhrobky na �idovském
høbitovì v Jindøichovì Hradci. Náhrobní
text Filipa Lipmana je celý vytesán
v hebrej�tinì. Pøíjmení Nagl v textu chy-
bí, Filip je uvádìn jako Lipman Teltsch. 

DAL�Í GENERACE
Na høbitovì najdeme v blízkosti i hroby
Filipových synù. Josef Lejb (asi 1780 a�
1857) získal v roce 1810 mìstskou vi-
nopalnu v Telèi a svým úsilím zajistil
dal�í generaci svých potomkù prostøedky
ke koupi nemovitostí v Kostelní Myslo-
vé, kde rodina �ila a� do druhé svìtové
války. Josefova man�elka Marie, rozená
Kleinová z Pohledu, zemøela roku 1877
a její náhrobek patøí na starém høbitovì

k posledním. Hebrejské jméno Miriam
je zapsáno i pomocí akrostichu poèáteè-
ními písmeny prvních slov øádkù. 

Druhou man�elskou dvojici tvoøí
Mo�e Nagl (1783�1867) a jeho �ena Kat-
harina Chajele Spitzová ze Starého Hob-
zí (1793�1831). Mo�e byl zámo�ným
mu�em, �ivil se obchodem s vlnou a fla-
nelem, po otcovì smrti pøevzal i nájem
panské vinopalny. Krátký nápis Mo�eho
náhrobku uvádí dvakrát jméno a pøíjmení
zemøelého, podruhé v podobì akronymu. 

Pøíslu�níky tøetí generace rodiny Nag-
lù najdeme pohøbené na novém �idov-
ském telèském høbitovì u vrchu Osled-
nice, který byl zalo�en roku 1879 po
naplnìní a uzavøení starého høbitova. Na
novém høbitovì nebylo obvyklé pohøbí-
vat v rodinných sekcích. A� na nìkolik
výjimek byly hroby øazeny chronologic-

ky podle data úmrtí. Stejné pravidlo pla-
tilo i pro hroby èlenù rodiny Naglù.

Pokraèovatelem rodu se stal Moritz Pe-
rec (1812�1888). V první polovinì 40. let
19. století se o�enil s Eleonorou Leou
Löwyovou (1821�1902) a v polovinì 19.
století koupil nedaleko Telèe v Kostelní
Myslové nemovitosti è. p. 32 a 33 se za-
hradami, loukami, pastvinami a lesem.
�idovské vlastnictví zemìdìlských used-
lostí nebylo obvyklé a Naglovi byli jedi-
nými �idovskými obyvateli ve vesnici. 

Po man�elovì smrti se v jeho práci
sna�ila pokraèovat Eleonora. Její pùso-
bení ve mlýnì v Kostelní Myslové je
zvìènìno iniciálami EN a letopoètem
1888, vytesanými na skále u rybníka
nad Kostelní Myslovou (parcela è. 92).

Eleonora byla posledním èlenem rodiny
Naglù pohøbeným na novém �idovském
høbitovì v Telèi. Pøedstavitelem ètvrté
generace Naglù a jediným pokraèovate-
lem rodu byl Julius (1852�1925), syn
Moritze Perece a Eleonory. Jeho man-
�elka Jindøi�ka (asi 1857�1942) pochá-
zela z majetné telèské rodiny Pollakù.
Julius a Jindøi�ka se na stáøí rozhodli
pøestìhovat do Brna a jejich novým do-
movem se staly Nové sady è. p. 4. Julius
Nagl zde roku 1925 ve vìku 73 let zem-
øel a byl pohøben na brnìnském �idov-
ském høbitovì v �idenicích. 

MALÍØ MOØIC NÁGL
V man�elství Julia a Jindøi�ky se narodily
tøi dìti, mezi nimi jediný syn � Moøic.
Narodil se 28. 5. 1889 a od mládí proje-
voval malíøský talent. Vystudoval Umì-
lecko-prùmyslovou �kolu v Praze a na
Akademii výtvarných umìní byl �ákem
Hanu�e Schwaigera. V roce 1915 byl
v bojích v severní Itálii tì�ce ranìn do
pa�e. Moøic se ve 30. letech pøestìhoval
i s rodinou do Telèe a plnì se vìnoval ma-
líøství. Roku 1941 ho � údajnì pøímo od
malíøského stojanu na telèském námìstí �
zatklo gestapo, byl vìznìn v Kounico-
vých kolejích v Brnì a 22. 5. 1942 násle-
doval transport celé rodiny do Terezína.
Moøic i na tomto místì na�el mo�nosti,
jak pokraèovat v malíøské èinnosti. V øíj-
nu 1944 byl i s rodinou deportován do
Osvìtimi, nikdo z nich nepøe�il. 

Roku 1950 bylo pøi pøestavbì jedné
z terezínských budov za trámem nalezeno
254 jeho obrazù. Z nich byla následujícího
roku v budovì spolku Mánes uspoøádána
výstava pod názvem Obrazy Moøice Nág-
la z terezínského ghetta. O Moøicùv odkaz
peèovalo od 90. let 20. století obèanské
sdru�ení Phoenix, které zaèalo budovat
stezku kolem bývalého Náglova statku.
V rámci tohoto projektu bylo v roce 2002
opatøeno Náglovo oblíbené místo u vrchu
Buzený, nazývané Náglova vyhlídka, ka-
menným stolem s lavièkami a okolo byly
vysazeny ètyøi stromy, nesoucí jména ètyø
posledních èlenù rodiny. Zamý�leným zá-
mìrem byla i oprava Náglova statku,
av�ak po rozpadu sdru�ení nemohl být
projekt z finanèních dùvodù zcela usku-
teènìn. Shromá�dìné originály obrazù M.
Nágla zástupci sdru�ení pøedali �idovské
obci v Brnì. Osud a dílo Moøice Nágla
pøipomíná i pamìtní deska na námìstí
v Telèi (viz Rch 6/2002). Je umístìná
u ka�ny, v místech, kde obvykle maloval. 

Text a foto IVA STEINOVÁ
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RODINA NAGLÙ Z TELÈE
Náhrobky jejích èlenù na místních �idovských høbitovech

Hebrejský podpis Filipa Nagla z r. 1810.

Nejstar�í náhrobek Naglù na telèském høbitovì.



Izraelský hospodáøský zázrak v posled-
ních dvaceti letech zajímá ekonomy po
celém svìtì, dokonce i v arabských ze-
mích. Ale jak k nìmu do�lo? A proè právì
v Izraeli, malé zemi bez nerostného bo-
hatství, která je v permanentním existen-
ciálním nebezpeèí a její sousedé ji nejen
ekonomicky bojkotují, ale kdyby mohli,
nejradìji by ji smetli z povrchu zemské-
ho? Na tyto otázky se pokusili ve své kni-
ze Start-Up Nation odpovìdìt Dan Senor
(politický analytik, bývalý hlavní mluvèí
koalièní správy v Iráku) a Saul Singer
(publicista, bývalý redaktor listu Jerusa-
lem Post, autor knihy Confronting Jihad:
Israel´s Struggle and the World after
9/11). Vydali ji roku 2010 a brzy se stala
mezinárodním bestsellerem, pøelo�eným
do 27 jazykù, vèetnì indoné�tiny. Èeský
pøeklad vy�el roku 2011 a nedávno se na
kni�ních pultech objevilo ji� tøetí vydání.
Je ètivá a zajímavá, nejen pro ekonomy �
proto�e je napsána jako skuteèný pøíbìh,
v nìm� sama ekonomie nehraje svým
zpùsobem úplnì hlavní roli.

KDY� NEJDE O �IVOT
Ve ètyøech oddílech a ètrnácti kapitolách
analyzují autoøi faktory, které dle nich
ekonomický rùst v Izraeli od poèátku 90.
let minulého století do roku 2008 (kdy
kniha vznikala) zpùsobily, pomáhají ho
rozvíjet a udr�et. Ka�dá kapitola je spjata
s konkrétními lidmi, odborníky v poèíta-
èových technologiích, podnikateli, vyná-
lezci, politiky, investory, vojáky, co� jsou
kategorie, které se v Izraeli èasto pøekrý-
vají (a jak se ukazuje, ku prospìchu vìci). 

Hned poèáteèní kapitola nazvaná
Hou�evnatost pøedstavuje pøípad izrael-
ského mladíka Shvata Shakeda, zakla-
datele firmy Fraud Science, který roku
2008 nabídl podíl ve své firmì S. Thom-
psonovi, prezidentovi americké spoleè-
nosti PayPal, nejroz�íøenìj�ího interne-
tového platebního systému na svìtì.
Shaked oslovil Thompsona s tím, �e
umí øe�it internetové podvody a zneu�í-
vání platebních karet, nebot�se to nauèil
na vojnì v boji proti teroristùm. Autoøi
popisují první setkání zdánlivì neprù-
bojného mladíka a amerického bosse,
který Shvatovi nedùvìøoval a spí�e pro
klid du�e mu ulo�il test. Svìøil mu sto ti-
síc ji� provìøených transakcí k analýze
a jeho výsledky pak nechal porovnat

s výsledky systému PayPal. Výsledek
ho �okoval: Izraelec mìl analýzu hoto-
vou za tøi dny, a dokonce s pøesnìj�ími
výsledky, ne� jakých dosáhl PayPal se
svým týmem. Spoleènost PayPal byla
nakonec ráda, �e systém Fraud Science
koupila za 169 milionù dolarù. �Musíte
pochopit izraelskou mentalitu,� vysvìt-
lil mu obchodní partner. �Kdy� pracuje-
te na vývoji technologie, která slou�í
k odhalování teroristù, pøièem� je v sáz-
ce spousta �ivotù nevinných lidí, pak je
odhalování zlodìjù pomìrnì snadnou
zále�itostí.�

Hned v této a následující kapitole (na-
zvané Podnikatelé s váleènými zku�enost-
mi) charakterizují autoøi nì-
kolik hlavních vlastností
typického izraelského pod-
nikatele � kurá�, vyzrálost,
schopnost týmové práce,
kritické, nezávislé my�lení
a umìní improvizace. Za
klíèové pro jejich vývoj po-
kládají povinnou vojnu
(a následná ka�doroèní cvi-
èení zálo�ních vojákù).
Bìhem vojny se Izraelci
nauèí jednat samostatnì,
zodpovìdnì, nauèí se od-
hadnout své síly a vychá-
zet s druhými, at�pocházejí ze sebeodli�-
nìj�ího prostøedí, stát za svým názorem
i vùèi velitelùm a nauèí se improvizovat. 

Autoøi zmiòují i to, jak nezvykle
mù�e na zahranièní obchodní partnery
pùsobit izraelská chucpe, tedy upøím-
nost hranièící s neomaleností. 

�EJKOVO DILEMA
Autoøi sledují poèátky izraelské ekono-
miky od kibucù a vládních zásahù do
ekonomiky, je� trvaly od 50. v podstatì
a� do 80. let, po úspì�nou státní podporu
soukromého podnikání (kterou pomohl
�rozjet� tehdej�í ministr financí �imon
Peres), jeho nevídaný rozvoj i faktory,
které tento hospodáøský zázrak ohro�ují.
V�ímají si toho, jak zemì vyu�ívá pøistì-
hovalecké vlny (pøedev�ím kvalifikované
odborníky z bývalého SSSR), ale i toho,
kolik prostøedkù vìnoval Izrael na ab-
sorpci ohro�ených �idù (z arabských
zemí, z Etiopie, Jemenu, z Rumunska). 

V kapitole �ejkovo dilema se sna�í srov-
návat podmínky pro rozvoj nových inova-

tivních projektù a firem v Izraeli a v jiných
zemích, konkrétnì v bohatém emirátu Du-
baj, oplývajícím ropou. �ejk Ra�íd tam za-
lo�il zónu volného obchodu, jeho nástupce
v práci pokraèoval a vytvoøil mj. zóny za-
mìøené na konkrétní prùmyslová odvìtví,
z nich� nejznámìj�í je Dubai Internet City,
která pøitáhla zástupce svìtových techno-
logických firem. Nicménì: pracovníci
tìchto spoleèností pøinesli do Dubaje jen
to, co vyvinuli jinde � pøi�li, aby si vydìla-
li a vrátili se domù. Skuteènému ekono-
mickému, kulturnímu a du�evnímu rozvoji
zde brání � jako ve v�ech arabských ze-
mích � potlaèování svobodného projevu,
nízká úroveò vzdìlání, podøadné postavení
�en a v pøípadì bohatých zemí (jako jsou
Katar, Saúdská Arábie, Spojené emiráty
atd.) paradoxnì právì zdroje ropy. Fakt, �e
bohatství tryská ze zemì, dusí podnikatel-

ské aktivity a upevòuje po-
stavení vládnoucích rodin,
které nemají zájem inve-
stovat do ekonomických
reforem, zlep�ovat úroveò
vzdìlání èi povolovat poli-
tické svobody. Navíc tyto
zemì neudìlují obèanství
cizincùm, a to ani musli-
mùm, netì�í tedy z pøílivu
mozkù (nato� aby kdy
ohro�eným souvìrcùm po-
skytly azyl). 

MOTIVACE
Souèasná schopnost Izraele vytváøet tech-
nologické vynálezy (v knize se doètete
o tìch nejvýznamnìj�ích) a zakládat nové
firmy je výsledkem dlouhodobého proce-
su, jen� zaèal u� pøed vznikem samostat-
ného státu � základní kámen Hebrejské
univerzity byl polo�en u� roku 1918,
Technion byl zalo�en v roce 1925 a Weiz-
mannùv vìdecký ústav roku 1934. Izrael-
skou situaci zkrátka nelze definovat jen na
základì �výkonu�, ale také vize, a to je na
tom celém nejzajímavìj�í a pro Evropany
snad stejnì inspirující. Jak øekla historièka
Barbara Tauchmanová: �Navzdory v�em
svým problémùm má Izrael jednu obrov-
skou výhodu: vìdomí smyslu své existen-
ce. Izraelci mo�ná nemají blahobyt ani po-
klidný �ivot. Zato mají nìco, co obvykle
blahobyt doká�e zadusit: mají motivaci.�

ALICE MARXOVÁ

(Dan Senor, Saul Singer: Start-Up Nation.
Pøíbìh izraelského hospodáøského zá-
zraku. Vydalo nakl. Aligier v Praze, pøe-
lo�ila Hana �kapová, tøetí vydání.)
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START-UP NATION
Kniha o izraelském hospodáøském zázraku (a nejen o nìm)



Doby, kdy Mosad vykonával spektakulár-
ní èiny, ani� by se vìdìlo, kdo konkrétnì
to øídí, u� minuly. Alespoò to naznaèuje
analytik Josi Melman v èlánku, který byl
psán pro deník The Jerusalem Post, ale je
dostupný i na webu Israelspy.com.

Aby nevznikla mýlka. Není to analý-
za ani Mosadu, ani izraelských tajných
slu�eb obecnì. Melman (narozený r. 1950
v Polsku) je velmi zku�ený investigativ-
ní novináø s bohatými kontakty na vlád-
ní i zpravodajské zdroje. Jako takový
pøedkládá názorný obrázek toho, jak se
vyvíjí politika v Izraeli a jak se politický
zápas (lidé vìt�inou øíkají �politikaøe-
ní�) dotýká tajných slu�eb.

Je to obecné téma na celém Zá-
padì. V�ude platí, �e tajné slu�by
mají být nepolitické � nezávislé
na výsledcích voleb a loajální vý-
hradnì vùèi státu. Ale v praxi se
v�ude ukazuje, �e tento ideál zá-
pasí s pøízemní realitou.

V Izraeli k tomu pøistupuje
i dal�í specifikum. Teprve pøed
dvaceti lety byl zru�en cenzurní
zákon, který zakazoval zveøejòo-
vat identitu (dokonce i samotné
jméno) �éfù tajných slu�eb. To u�
neplatí, tak�e nyní nejenom víme,
�e �éfem Mosadu je Tamir Pardo,
jemu� vypr�í mandát koncem le-
to�ního roku. Navíc se i dozvídá-
me, jací lidé na jeho místo aspiru-
jí a jak vedou svoji �kampaò�.

DEJTE TO VOJÁKÙM
Melmanùv text o politizaci taj-
ných slu�eb se odvíjí od tématu
známého jako hnutí BDS. Ta
zkratka znamená Boycott, Divest-
ment and Sanctions (Bojkot, sta�ení in-
vestic a sankce). Odrá�í významné poli-
tikum a prolínání dvou motivací.

Jednak je to motivace západních levico-
vì liberálních elit � od vládních po akade-
mické. Západní progresivisté vidí v Izraeli
symbol zla, které odmítá multikulturní
a politicky korektní diskurz. A v Palestin-
cích (obecnìji v Arabech a muslimech)
vidí symbol obìtí � prostì toho slab�ího,
kterému je tøeba pomoci, v pøípadì potøe-
by i bojkotem �idovského státu.

Apak je to motivace samotné Palestinské
samosprávy. Pro ni je hnutí BDS jakousi
vlajkovou lodí tøetí intifády. To je � po inti-
fádì kamenù a no�ù (1987�1993) a intifádì

sebevra�edných atentátù (2000 a� 2004) �
povstání vedené cestou právních a politic-
kých krokù míøících k delegitimizaci �idov-
ského státu na mezinárodním poli.

To v�e je známo. Ale a� nyní Melman
sdìluje, nakolik se do problému BDS za-
pojují izraelské tajné slu�by a nakolik to
zapojení odrá�í politické pùtky. Od �vyso-
ce postaveného zdroje� se dozvìdìl, �e
právì kvùli BDS vznikla zvlá�tní jednotka
v rámci analytického oddìlení vojenské
rozvìdky Aman. Proè se tím zabývá vo-
jenská rozvìdka, a ne civilní Mosad èi je�-
tì logiètìji ministerstvo zahranièí? Pøíèi-
nou je prý lekce z incidentu pøi zadr�ení
lodì Mavi Marmara v kvìtnu 2010.

Z Turecka vyjelo �est lodí s humanitární
pomocí s cílem prorazit blokádu Gazy. Na
námoøní hranici blokády pìt z nich upo-
slechlo výzvu izraelského námoønictva, ale
Mavi Marmara nikoli. Proto na ni bylo vy-
sláno izraelské komando, ale to se ocitlo
zaskoèeno. Nikdo netu�il, �e �humanitárci�
jsou pøipraveni k boji. Výsledek: 9 zabitých
a 20 zranìných aktivistù, 10 zranìných vo-
jákù a po�kozené vztahy s Tureckem.

Tento výsledek byl v Izraeli pokládán
za fiasko Amanu, Mosadu i rozvìdky ná-
moønictva. A právì z této lekce vze�lo roz-
hodnutí monitorovat propalestinská hnutí
na Západì a dohled nad tím svìøit vojen-
ské rozvìdce (Amanu). Tu logiku vysvìt-

lil Melmanovi jiný �dùle�itý èinitel�. Poli-
tické �pièky Izraele vìøí, �e mezinárodní
organizace sna�ící se delegitimizovat Izra-
el jsou øízené z Palestinské samosprávy.
A proto�e vztah k Palestinské samosprávì
spadá do pravomoci vojenské rozvìdky,
pøevzal tu agendu Aman.

Výsledkem je mimo jiné fakt, �e naros-
tl poèet obèanù USA i zemí EU, nejenom
arabského pùvodu, jim� byl odepøen
vstup do Izraele. A zejména americké úøa-
dy, konkrétnì velvyslanec Dan Shapiro
v Tel Avivu, stále èastìji po�adují vysvìt-
lení ohlednì zacházení s obèany USA.

S KAPKOU PARANOIE
Co s tím? Jsou to vícekolejné pomìry.
Zvlá�tní jednotku na sledování podezøelých
finanèních tokù má Mosad i kontrarozvìd-

ka �in Bet. I ona mù�e odepøít
vstup do zemì �radikálním levièá-
kùm a anarchistùm, kteøí chtìjí �í-
øit na Západním bøehu chaos�. U�
proto vyrukovali s návrhy na refor-
mu dva mu�i, kteøí se ucházejí
o místo v èele Mosadu.

Ram Ben-Barak, bývalý ná-
mìstek �éfa Mosadu, je øeditelem
ministerstva strategických zále�i-
tostí. Místo monopolu vojenské
rozvìdky navrhuje spolupráci
vládních agentur, je� mají to téma
v popisu práce. Josi Kohen, té�
bývalý námìstek �éfa Mosadu,
øídí Národní bezpeènostní radu
a je poradcem premiéra Netanja-
hua. Místo monopolu vojenské
rozvìdky chce vytvoøit malou
jednotku v rámci ministerstva
strategických zále�itostí, která by
celou tu agendu koordinovala.

Zdají se vám ty reformní návrhy
podobné a ponìkud nejasné? Pak
nejste sami. Od dvou mu�ù, kteøí

soupeøí o stejný úøad �éfa Mosadu, by èlo-
vìk oèekával konkurenèní varianty A a B.
Ale nakonec je to jedno, nebot�� jak pí�e
Melman � pøesun pravomocí stejnì zarazí
ministr obrany Mo�e Ja�alon. Ne kvùli zájmu
státu, ale proto, �e politicky soupeøí s minist-
rem strategických zále�itostí Giladem Erda-
nem, svým stranickým kolegou z Likudu.

Autor se ale diví èemusi jinému. Tomu,
�e �demokratický stát úkoluje tøi své bez-
peènostní agentury pro boj s hnutím, které
� jakkoli �kodí a otravuje � je v zásadì ne-
násilné, politické a obèanské�. Ilustruje to
prý radikalizaci a paranoii (�celý svìt je
proti nám�) �íøící se izraelskou spoleèností.

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Mocenská hra o Mosad

Pes a jeho pán, Tamir Pardo v roce 2013. Foto archiv.



Vìt�ina médií referovala, �e letos na 14.
a 15. záøí pøipadl svátek Ro� ha-�ana �
Nový �idovský rok 5776. !!Reflex pøi-
nesl zásadní rozhovor k dne�ní situaci
v Evropì a vlastnì v celém západním
svìtì. Poskytl ho Dan Schueftan, izrael-
ský akademik, bezpeènostní expert a po-
litický poradce nìkolika izraelských pre-
miérù i amerického Kongresu. Mimo jiné
se v nìm øíká: Evropa páchá sebevra�du
nezávisle na poètech imigrantù. Sebevra-
�edná je její demografická politika. Evro-
pané nemají rádi své dìti, jinak by ne-
mohli mít porodnost na úrovni 1,3 na
rodinu. Za 30 let toti� jejich dìti budou
pracovat pøevá�nì na to, aby u�ivili dù-
chodce, jich� bude 65 ze 100. Druhou
známkou probíhající sebevra�dy je rezig-
nace na evropské hodnoty. Evropané ji�
nejsou hrdí na vlastní duchovní dìdictví.
Místo hrdosti na hodnoty, zvyklosti, úsilí,
je� jim zajistily ve v�ech smyslech boha-
tý �ivot, rozhodli se pro �multi kulti�
mentalitu, která ji� nerozli�uje kulturní
a sociální vymo�enosti podle dosa�ené
úrovnì. O politické korektnosti: Politická
korektnost posiluje svými dopady krajní
levici a populistickou pravici, pokládám
ji za nejvìt�í nebezpeèí pro svobodu jed-
notlivce. Fa�izace spoleènosti je fale�nou
odpovìdí na poku�ení politické korekt-
nosti. To je to, o co jde: klasické liberální
hodnoty Západu je tøeba ubránit pøed pa-
tologií politické korektnosti. O pøistìho-
valcích: Arab�tí bì�enci, kteøí se do-
máhají vstupu do Evropy, nechtìjí být
jednìmi z vás, nechtìjí sdílet va�i kultu-
ru, chtìjí va�i kulturu zmìnit do té míry,
�e Evropa u� nebude Evropou. Ti, kdo
dnes pøicházejí na evropský kontinent,
nemají pocit sounále�itosti se zdej�ím
kulturním dìdictvím ani ho mít nechtìjí.
Pøiná�ejí s sebou kulturu, je� se s ním
nutnì dostane do konfliktu. Oni neutíkají
pøed bídou, jak se mylnì domnívají mno-
zí Evropané. Al�írsko, Libye, Irák nejsou
�ádné chudé zemì. Mohly by být nebo u�
byly znaènì bohaté z prodeje ropy, která
jen tak tryská z pùdy. Proè tedy vìt�ina
z tìchto státù patøí k tzv. propadlým?
Proè je �ivot tam znièen a� na døeò �
pouze a jedinì proto, �e tam vládne arab-
ská spoleèenská kultura. A nyní pøicháze-
jí do Evropy a pøiná�ejí s sebou tuté� kul-
turu, je� znièila jejich vlast. (9. 9.) !!Ve

dnech 6.�10. záøí 2015 zavítala do Bos-
kovic paní Eva Morris, dcera poslední-
ho boskovického rabína. Ta pøijela spo-
leènì se svým synem Amosem Reichem
a vnuèkami Abigail a Yael. V pondìlí
7. záøí se rodina paní Morris setkala
s pøedstaviteli mìsta, hosty pøijaly spo-
leènì starostka Hana Nedomová a mís-
tostarostka Jaromíra Vítková. Hosté ob-

dr�eli také pamìtní list s vyobrazením
�idovské ètvrti, který nakreslila výtvarni-
ce Jana Bayerová. V tento den si hosté
prohlédli �idovskou ètvrt�, velice pozitiv-
nì pak hodnotili celkový vzhled této èásti
mìsta i roz�íøení nabídky pro náv�tìvní-
ky. Zaujala je také výstava projektu Na-
dìje a expozice o �idovských ètvrtích
v ÈR v �idovském obecním domì. (Bla-
nenský deník 15. 9.) !!Katolická církev
ji� nabídla pomoc migrantùm. Nezavrhu-
je ji ale ani �idovská obec v Praze. �Za-
tím jsme o tom pøesnì neuva�ovali, ale
nezøíkáme se tohoto kroku,� øekl LN
pøedseda obce Jan Munk. Oproti katolic-
ké církvi dle nìho nemá pra�ská �idovská
obec kapacity uprchlíky ubytovat. ��ád-
nými ubytovacími místy nedisponujeme.
Máme byty, ale tam �ijí nájemníci. Sna�í-
me se, aby byly stále obsazené,� vysvìt-
lil. Mo�nou pomoc tedy vidí spí�e ve fi-
nanèním pøíspìvku. �Pøispìli bychom na
nìjaký solidární fond. Katolická církev
má asi vìt�í mo�nosti. Na�e jsou omeze-
né.� Zároveò se v�ak obává, zda by o ja-
koukoli podporu ze strany pra�ské �idov-
ské obce napøíklad muslim�tí uprchlíci
vùbec stáli. �Pøece jen mezi muslimskou
èástí svìta a �idy jsou pomìrnì zásadní

rozpory,� dodal Munk. (Lidové noviny
19. 9.) !!V Liberci se zaèal natáèet seri-
ál Poslední vízum. Vylíèí pøíbìh èínského
velvyslance v Rakousku, který pøed na-
cisty zachránil tisíce �idù. Seriál vzniká
v èesko-èínské spolupráci a do èínské te-
levize se dostane v pùlce pøí�tího roku.
Jestli ho uvede i ta èeská, se zatím neví.
Jednu z hlavních rolí ztvární slovenská
hereèka Natalia Germani. (Metro, 18. 9.)
!!TOP 09 podporuje èeskou vládu v re-
levantních pozicích k migraèní krizi.
Oceòuje také, �e èeská vláda dodr�uje
pravidla, dodr�uje své závazky, dodr�uje
zákony. �Domníváme se, �e právì dodr-
�ování ve�kerých pravidel je jedním ze
základních východisek ze stávající situa-
ce. Jak ze strany èlenských státù, celé EU
i tìch, kteøí do Evropy pøichází,� uvedla
místopøedsedkynì TOP 09 Helena Lang-
�ádlová. �Èeský národ stojí na rozcestí.
Pøipomeòme, �e zakladatel na�eho státu
Tomá� Garrigue Masaryk naøídil, aby
byli v Èeskoslovensku pøijímáni nejdøív
ru�tí uprchlíci, ukrajin�tí, potom ve
30. letech nìmeètí uprchlíci pøed Hitle-
rem, a staral se o nì. To je tradice, ke kte-
ré se my hlásíme. Jsou ov�em jiné èeské
tradice. Zaèalo to, kdy� u� jsme u Masa-
ryka, hilsneriádou, kdy lidé byli �tváni
spikleneckými teoriemi proti �idùm. Byli
i dal�í, kteøí nás v�dycky stra�ili a �tvali
proti cizokrajným elementùm. My se hlá-
síme k tradici Tomá�e Garrigua Masary-
ka a nikoli Emanuela Moravce, který ten-
to národ stra�il také,� øekl pøedseda TOP
09 Karel Schwarzenberg. (Parlamentní
listy.cz 16. 9) !!Slavnostním koncertem
ve Velké synagoze v Plzni vyvrcholil
v sobotu 12. záøí Jubilejní svìtový chirur-
gický kongres nejstar�í svìtové chirurgic-
ké organizace International College of
Surgeons. Po peèlivé a dlouhodobé pøí-
pravì se uskuteènil od 9. do 12. záøí
v Praze a v Plzni. Vedle odborného vý-
znamu se organizátorùm beze zbytku po-
daøil zámìr pøedstavit stovkám úèastníkù
ze svìta Èeskou republiku jako vyspìlou
zemi, která úspì�nì dohání zpo�dìní
z období totality. Zemi s dobrým zdravot-
nictvím pøes v�echny jeho problémy
a pseudoproblémy, zemi s vyspìlou kul-
turou, pohostinnými lidmi, pracovitými
organizátory, krásnými místy a s dobrou
stravou a nápoji. Nad�ení vyvolal koncert
v synagoze, kde orchestr Divadla J. K.
Tyla pøedvedl ukázky èeské hudby ve
stylu a na úrovni, která pøedèila v�echna
èekávání. (Doma�lický deník, 18. 9.)

jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Jednou z �idovských rodin, která byla za
své podnikatelské zásluhy pový�ena císa-
øem Franti�kem Josefem I. do �lechtické-
ho stavu, byli i Kohnové, kteøí následnì
pøijali pøíjmení von Kahler. Z øady vý-
znamných èlenù rodiny stojí za pøipome-
nutí pøedev�ím sociolog, pedagog a literát
ERICH VON KAHLER, který se narodil pøed
130 lety, 14. øíjna 1885 v Praze (zemøel
28. 6. 1970 v Princetonu, USA), syn Ru-
dolfa von Kahlera (1852 Golèùv Jení-
kov�1932 Vídeò) a Paulliny von Kahlero-
vé, rozené Schwarzové
(1862 Brno�1951 Prince-
ton). Erichovým bratran-
cem byl malíø Eugen von
Kahler. 

Erich von Kahler odmítl
pokraèovat v rodinné pod-
nikatelské tradici a dal
pøednost vzdìlání, vìdì
a umìní. Postupnì studoval
na univerzitách v Mnicho-
vì, Berlínì, Heidelbergu
a Freiburgu literaturu, his-
torii, dìjiny umìní, psycho-
logii a sociologii. Po získá-
ní doktorátu na Vídeòské
univerzitì (1911) se usadil
v Bavorsku, cestoval po Evropì a pøedná�el.
Zde se také dostal do kontaktu s význam-
ným sociologem Maxem Weberem. 

Po nástupu Hitlera k moci v roce 1933
se Kahler prozøetelnì nevrátil z rakous-
kého pobytu a pøes Èeskoslovensko, �vý-
carsko a Anglii emigroval v roce 1938 do
USA, kde o �est let pozdìji získal obèan-
ství. V nové domovinì pracoval jako vy-
soko�kolský pedagog, mj. dlouhá léta
pøedná�el jako profesor na Princentonské
univerzitì a hostoval na øadì jiných �kol,
vèetnì Univerzity v Manchesteru. Kolem
sebe také vytvoøil �Kahlerùv kruh� � ne-
formální debatní uskupení rùzných �i-
dovských intelektuálù a vìdcù, kteøí
utekli ze støední Evropy. Patøili sem mj.
Hermann Broch, Albert Einstein a Tho-
mas Mann. S posledními dvìma mu�i se
Kahler také blízce pøátelil. Jeho sociolo-
gizující díla èasto reflektovala politické
otázky a vztah spoleènosti a moderní
vìdy a technologického pokroku. Kahler
byl rovnì� protiváleèným aktivistou a nad-
�eným sionistou. 

Èeské zemì daly svìtu nìkolik význam-
ných vìdcù, mezi ty ménì známé patøí olo-
moucká rodaèka matematièka OLGA TAUSS-
KY-TODDOVÁ (nar. 30. 8. 1906). Zemøela
pøed 20 lety, 7. 10. 1995 v americké Pasa-
denì. Pozdìj�í dr�itelka nìkolika ocenìní

a èlenka øady vìdeckých institucí se narodi-
la jako druhá ze tøí dcer �idovských rodièù
Idy Tausské, rozené Pollachové, a Julia Da-
vida Tausského. Roku 1909 ode�la rodina
do Lince, kde otec získal místo strojního in-
�enýra. Olze se dostalo velmi dobrého
vzdìlání � na Vídeòské univerzitì absolvo-
vala matematiku. V této dobì se také úèast-
nila schùzek tzv. vídeòského kruhu � nefor-
málního filosofického uskupení vìdcù
pøedev�ím z matematických a pøírodovìd-
ných oborù (èleny byli napø. Rudolf Carnap
èi Ludwig Wittgenstein).

Kvùli zhor�ující se politické situaci
ode�la O. Tausská roku 1935 do Británie,

kde pùsobila na jedné
z fakult na Univerzitì
v Cambridgi a pozdìji na
Londýnské univerzitì, kde
se také seznámila se svým
budoucím man�elem, brit-
ským matematikem Joh-
nem Toddem (1911�2007).
V dobì druhé svìtové vál-
ky pak pracovala v Národ-
ní fyzikální laboratoøi na
vývoji letadel, po válce od-
jeli man�elé do USA, kde
od roku 1957 O. Taussky-
Toddová vyuèovala na
Technologickém institutu
v Kalifornii. Ve svém díle

se vìnovala zejména algebøe a pozdìji teo-
rii matrixu.

RADEK AUBRECHT

Pøed 80 lety, 23. 10. 1935, zemøel v Praze
operní pìvec a re�isér EMIL POLLERT (pùv.
jménem Emil Popper, nar. 20. 1. 1877). Po-
cházel z Liblice u Mìlníka, zpìv studoval
u Franti�ka Pivody a poté u Moritze Wal-
lersteina. Divadelní dráhu zaèínal v ope-
rách, operetách a té� èinohrách u olomouc-
kého nìmeckého divadla (1898�1900).
Hostoval u Bauerovy koèovné divadelní
spoleènosti, se kterou v roce 1899 procesto-
val Bukovinu a Sedmihradsko. Roku 1900
byl anga�ován do opery pra�ského Národ-
ního divadla, kde pùsobil témìø a� do své
náhlé smrti, v letech 1921�1935 setrval i ve
funkci re�iséra opery. Emil Pollert byl ba-
sovým zpìvákem, znalci mluví o jeho �sy-
tém, jadrném, zvuèném, ohebném a vyrov-
naném hlasu, jen� se od hrubozrnnosti
pøetvoøil do mìkké a sametové barvy�.
Jako pìvec se proslavil hlavnì rolemi v ope-
rách B. Smetany, A. Dvoøáka a W. A.Mo-
zarta: Kecala, Figara èi Papagena, jako
re�isér nastudoval mj. opery Turandot, Ja-
kobín, Don Juan, Rusalka èi Piková dáma.
Od záøí 2014 ho pøipomíná pamìtní deska
na domì ve �pálovì ulici v Praze 6. 

am

Ad: Rch 9/2015
V záøijovém Ro� chode� je na stranì 28
zmínka o nové synagoze v Riu de Janeiro, �e
�nese jméno po zemøelém filantropovi Ed-
mondu Sardovi�. Ten filantrop se ale jmeno-
val Edmond Jacob Safra, ne Sard èi Sarde. 

Edmond Safra �il po dlouhá léta v �e-
nevì a vlastnil tu dvì banky, Trade Deve-
lopment Bank (TDB), kterou prodal je�tì
za svého �ivota American Express, a Re-
public National Bank of New York (Suis-
se, RNB), která byla po jeho smrti prodá-
na HSBC, The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation (ta, byt�zalo�ena na
Dálnem východì, je banka britská).

Bìhem své IBM kariéry jsem èasto pra-
coval v obou bankách. Jednou v TDB mì
jejich IT �éf, sefardský �id, pozval na
obìd do horních pater budovy, kam se vo-
zilo jídlo z nedaleké ko�er restaurace.
Kdy� jsem se zeptal, co se dìje, øekl mi, �e
�patron�, tj. Edmond Safra, není rád, �e
pracuji u nìho a chodím jíst trejfe. Ujistil
jsem ho, �e trejfe nejím a �e by bylo blbé,
kdybych si hrál na primadonu a nejedl
s jeho IT lidmi, se kterými ji� po léta pra-
cuji. No ale glatt ko�er to také nebylo. 

Safra nebyl z tìch �idù, co se rádi ukazo-
vali. Pøi rùzných �idovských událostech zù-
stával spí�e nenápadnì vzadu. Ale byl mi-
moøádnì �tìdrý, vìnoval za svého �ivota
miliony na dobroèinnost. I kdy� byl velmi
ortodoxní, dával pravidelnì dary i �enevské
reformní �idovské komunitì, která ze zaèát-
ku pronajímala své místnosti v jeho budovì. 

Edmond Safra zemøel 67letý 3. prosince
1999 udu�ením z kouøe pøi po�áru, který
zalo�il jeho o�etøovatel, aby ho pak mohl
zachránit a získal si jeho obdiv. V�echny
jeho banky (i ty v USA) byly po jeho tra-
gické smrti prodány, peníze byly pøedány
do dobroèinné nadace, které �éfuje jeho
�ena Lily. 

Edmond J. Safra je pohøben na �ene-
vském �idovském høbitovì ve Veyrieru,
který je de iure ve Francii. 

KAREL WIENER
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Olga Taussky-Toddová. Foto archiv.

Edmond Safra. Foto archiv.



Keith Lowe
ZDIVOÈELÝ KONTINENT
Evropa po druhé svìtové válce
! Aèkoli válka skonèila oficiálnì v kvìtnu
1945, trvalo celé desetiletí, ne� se Evropa
opìt postavila na nohy. Válka zanechala tøi-
cet milionù obìtí, rozvrátila ekonomiku
a instituce, kriminalita se vymkla kontrole
a lidé èelili v�udypøítomnému hladu. Lowe
vykresluje prostøednictvím pestrého výbì-
ru konkrétních lokalit obraz chaosu první-
ho pováleèného roku, roku msty na nepøá-
telích a kolaborantech, znovuo�iveného
antisemitismu, k nìmu� paradoxnì vedlo
osvobození vìzòù koncentraèních táborù,
a dal�ích monstrózních etnických èistek,
které zbavily domovù desítky milionù lidí.
Úspì�ná kniha èerpající z primárních
zdrojù aspiruje na základní pøíruèku k dì-
jinám pováleèné Evropy a její opìtovné
konsolidace.

Vydalo nakl. Paseka v Praze r. 2015. Z ang-
liètiny pøelo�ily Zuzana �t�astná a Marie �mi-
lauerová; 424 stran, dop. cena 489 Kè.

Rolf Rendtorff
HEBREJSKÁ BIBLE A DÌJINY
Úvod do starozákonní literatury
! Pøední znalec Starého zákona R. Rend-
torff (1925�2014) vytvoøil knihu, která
pøehlednì a systematicky shrnuje souèas-
né poznatky starozákonního bádání. Její
první èást pøiná�í pøehled star�ích izrael-
ských dìjin, který zároveò zahrnuje staro-
zákonní tradice; druhá èást konfrontuje
starozákonní literaturu, zvlá�tì její druhy
a �ánry, s konkrétní tváøí �ivota ve starém
Izraeli; nejobsáhlej�í tøetí èást je vìnována
jednotlivým spisùm Starého zákona. 

Vydalo nakl. Vy�ehrad v Praze roku
2015. Z nìmèiny pøelo�il Jiøí Hoblík. 376
stran, dop. cena 398 Kè.

Franz Werfel
ÈTYØICET DNÙ
! Pøímým podnìtem pro napsání románo-
vé epopeje Ètyøicet dnù byla pro autora
v roce 1929 náv�tìva v dama�ské továrnì
na koberce, kde pracovaly zmrzaèené dìti
arménských uprchlíkù. Byly to obìti ge-
nocidy, jí� se na Arménech dopustila tu-
recká armáda takøka na konci první svìto-
vé války, údajné pro zaji�tìní týlu.

Ètenáøe dodnes uchvacuje mravní síla
pøíbìhu, líèícího hrdinství hlouèku �patnì
vyzbrojených arménských sedlákù, kteøí
dokázali èelit mnohonásobné pøesile ne-
pøátel. Z rozsáhlého díla Franze Werfela je
román Ètyøicet dnù nejznámìj�í a nejslav-
nìj�í, v èe�tinì vychází ji� posedmé. 

Vydalo nakl. Vy�ehrad v Praze roku
2015. Z nìmèiny pøelo�il Hanu� Karlach.
752 stran, dop. cena 448 Kè.

KONFERENCE CENTRA
�IDOVSKÝCH STUDIÍ
! Pra�ské centrum �idovských studií ve
spolupráci s Kantor Center for the Study
of Contemporary European Jewry pøi Tel-
avivské univerzitì poøádá ve dnech
13.�15. øíjna svou ji� 4. výroèní meziná-
rodní konferenci, která se koná, tradiènì
v Clam-Gallasovì paláci (Husova 20, Pra-
ha 1).

Mezi tématy konference naleznete re-
prezentaci �idù a �idovství v souèasné ev-
ropské kultuøe, literatuøe a médiích; téma
identit(y); pamìt�a pøipomínání holokaus-
tu; soudobý antisemitismus èi interakce
minorit a nábo�enských skupin. Probírané
oblasti pøedstaví pøední domácí i zahraniè-
ní odborníci. Program naleznete na adrese
pcjs.ff.cuni.cz. Konference bude vedena
v angliètinì, vstup je volný.

DVAKRÁT ZACHRÁNÌNÉ DÍTÌ
! Spolek Orot v Brnì poøádá dne 15. øíj-
na od 10 hodin v brnìnském Mahenovì
divadle pøedná�ku pana Thomase Grau-
manna, který patøí k zachránìným Winto-
novým dìtem. Svùj �ivotní pøíbìh vypráví
jako prùøez historickými událostmi v le-
tech 1938�1945. Je to pøíbìh èlovìka, kte-
rý pøi�el o celou rodinu, pøesto dokázal
odpustit, stal se zdravotníkem a pracoval
jako misionáø na Filipínách. 

Po pøedná�ce probìhne pokládání stol-
persteinù ve 13.00 v Královì Poli na Pa-
lackého 119, v rodi�ti pana Graumanna,
a tentý� den ve 14.30 v Tì�anech u Brna
pøed zámkem. V Tì�anech bude v 18.00
následovat beseda pro veøejnost. Vstupné
na pøedná�ku je 40 Kè. Rezervace vstupe-
nek na e-mailu: orotbrno@seznam.cz,
kontakt: Lenka Veselá, 739 555 459.

SPRAVEDLIVÝ RISKUJE
! Srdeènì zveme na prezentaci knihy
Spravedlivý riskuje. Koná se 26. øíjna
v 19.00 v kapli Italského kulturního insti-

tutu (�porkova 14, Praha 1). Kniha pøibli-
�uje osudy v Èechách zatím málo známé,
ale významné postavy èeskoslovenského
odboje Karla Weiricha, vatikánského zpra-
vodaje ÈTK a zachránce �idù v Itálii.
K. Weirich byl navr�en na udìlení státního
vyznamenání in memoriam 2015.

Prezentace se zúèastní autor knihy Al-
berto Tronchin, neteø Karla Weiricha He-
lena Weirichová, pozvání pøijali i kardinál
Dominik Duka OP a italský velvyslanec
Aldo Amati. Spolupoøadatelem je kromì
Italského kulturního institutu a Karmeli-
tánského nakladatelství také organizace
Gariwo, která otevírá v rùzných zemích
tzv. Zahrady spravedlivých a usiluje o zøí-
zení jedné Zahrady i v Praze (více infor-
mací naleznete na cz.gariwo.net). Jeden
z prvních stromù v pra�ské Zahradì spra-
vedlivých by mìl být zasazen právì na pa-
mátku Karla Weiricha.

IZRAELSKÁ KULTURA V ØÍJNU
! V øíjnu a v listopadu bude na turné po
ÈR vynikající izraelský saxofonista Shauli
Einav; odehraje celkem 11 koncertù v rùz-
ných mìstech: 28. 10. vystoupí v Èeských
Budìjovicích, 29. 10. v Týni�ti nad Orlicí,
30. 10. v Pardubicích, 31. 10. v Olomouci
a 1. a 2. listopadu v Praze (více viz na
www.shaulieinav.com/shows).
! V Krajské vìdecké knihovnì Liberec se
7. øíjna v 16.30 otevøe fotografická výsta-
va TLV24 Pavlíny Schultz, která zachycu-
je promìnu ikonických míst Tel Avivu bì-
hem 24 hodin; souèástí vernisá�e bude
i pøedná�ka architekta Daniela Zisse o ar-
chitektuøe Tel Avivu.
! V Mladé Boleslavi se ve dnech 5.�22. øíj-
na konají Dny Izraele. Zahrnují pøedná�ky,
výstavy, koncert a jejich hlavní událostí
bude 16. 10. v Mìstském divadle premiéra
izraelské divadelní hry Mikve. Autorka
hry Hadar Galron se v pøedveèer premié-
ry, 15. 10., zúèastní debaty s diváky.
! Bìhem festivalu Spectaculo Interesse
v Ostravì vystoupí 6. 10. soubor Galilej-
ského multikulturního divadla. 
! Izraelské filmy soutì�í v pùli øíjna na
Mezinárodním festivalu studentských fil-
mù v Písku (viz www.filmfestpisek.cz).

MAGAZÍN V TEREZÍNÌ
! V Terezínì (námìstí ÈSA 87) je od øíjna
otevøen nový moderní multifunkèní pro-
stor pro kulturu a vzdìlávání s názvem
Magazín. Zahrnuje galerii, obchod s èes-
kým designem a knihami (mj. na �idov-
ská témata) a také výtvarnou dílnu. Od
3.�30. øíjna je zde pøístupný cyklus �krá-
baných kreseb Marka �kubala s názvem
Bùh odporných vìcí 2 (kurátorem výstavy
je Otto M. Urban).
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Muzeum moderního umìní v Tel Avivu. 
Foto Jiøí Daníèek.



�IDOVSKÁ OBEC V PRAZE
(Maiselova 18, Praha 1, spoleèenský sál)
Káva o ètvrté
! V pondìlí 12. øíjna uvítáme na �Kávì�
zajímavého hosta: pøijde doc. MUDr. Rad-
van Bahbouh, Ph.D., psycholog, lékaø,
matematik a kouè. Vystudoval matematic-
kou statistiku a teorii pravdìpodobnosti na
MFF UK, psychologii na FF UK, artetera-
pii na PedF JU a v�eobecné lékaøství na
3. LF UK. Kavárna je pøístupna od 14.30,
program zaèíná v 15.30. Pøipravil a mode-
ruje: Honza Neubauer.

Podveèer Yvonne Pøenosilové
! V pondìlí 19. øíjna od 15.00 uvítáme
zpìvaèku swingu, �ansonu a blues Hanku
Køí�kovou.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP V PRAZE
(Maiselova 15, Praha 1, 3. patro)
! 15. 10. v 18.00: Verdikt v Maïarsku
(2013, 108 min, èeské titulky). Projekce
dokumentárního filmu Eszter Hajdú za
pøítomnosti autorky. Díky neustálé pøí-
tomnosti kamer v soudní síni se re�isérce
Eszter Hajdú podaøilo zachytit dramatický
prùbìh procesu z let 2011�2013 se ètyømi
maïarskými pøívr�enci krajní pravice,
kteøí byli obvinìni ze série rasovì motivo-
vaných vra�d �esti Romù. Vstup volný.
! 21. 10. v 18.00: Abayudaya � �idé
z Ugandy. �idovská komunita Abayudaya
vznikla zhruba pøed sto lety. O historii
i souèasnosti tohoto pozoruhodného spole-
èenství promluví za doprovodu bohatého
obrazového materiálu absolventka pra�ské
HTF UK a Bar-Ilanovy univerzity v Ramat
Gan Ivana Yael Brunner-Nepalová, která
v této komunitì pobývala. Vstupné 30 Kè.
! Nedìlní program pro dìti a jejich rodi-
èe: 11. 10. ve 14.00: Lvíèek Arje slaví
Simchat Tóra. Dozvíte se, co je to svitek
Tóry, jakým písmem je psán, a spoleènì si
ho zkusíte vytvoøit. Prohlídka: Klausová
synagoga. Jednotné vstupné 50 Kè.
! Výstava v prostorách OVK: Jiøí Winter
Neprakta: známý i neznámý. Do 22. 10.
od po�èt 12�16, pá 10�12.

PROGRAM �MP
V MAISELOVÌ SYNAGOZE
(Maiselova 10, Praha 1)
! 1. 10. v 19.30: Anèerlovo kvarteto.
Bìhem koncertu zazní Smyècový kvartet
è. 1 Kreutzerova sonáta od L. Janáèka,
Smyècový kvartet è. 3 od V. Ullmanna
a Smyècový kvartet è. 3 D dur od A. Dvo-
øáka. Vstupenky na koncert si mù�ete za-
koupit v Maiselovì synagoze nebo v In-
formaèním a rezervaèním centru �MP.
Vstupné 150 Kè. 

! 7. 10. v 19.00: Arno�t Goldflam: Po-
vídky (Vymý�lení vlastního �ivota). Veèer
autorského ètení a poutavého vyprávìní
re�iséra, herce, dramatika a spisovatele.
Usly�íte výbìr z jeho povídek inspirova-
ných pøíbìhy z vlastního �ivota i �ivota
jedné brnìnské �idovské rodiny podávané
s humorem jemu vlastním. Vstupné 90 Kè.
! 14. 10. v 19.00: Pravicový extremismus:
mezi Maïarskem a Èeskou republikou.
Rasovì motivované vra�dy �esti maïar-
ských Romù v letech 2008�2009 �okovaly
celou Evropu. Soudní pøípad s dopadenými
vrahy bedlivì sledovala maïarská doku-
mentaristka Eszter Hajdú (Verdikt v Maïar-
sku, 2013), která bude hlavním hostem to-
hoto veèera. Dále pøijali na�e pozvání
novináøka a tisková mluvèí ministra pro lid-
ská práva Jarmila Balá�ová, zakládající øe-
ditelka organizace In Iustitia Klára Kalibová
a zástupce serveru Romea.cz Franti�ek Bi-
kár. Moderuje redaktor Maskilu Pavel Kuèa.
! 19. 10. v 19.00: Max Brod: 10+2. Dese-
tisvazkové vydání vybraných spisù Maxe
Broda (Wallstein, 2013�2015) v edici H. G.
Kocha a H. D. Zimmermanna bude brzy
roz�íøeno o dal�í dva svazky. Edice chce
pøedstavit Brodovu tvorbu od raných pra�-
ských próz válkou po romány napsané v Iz-
raeli. Pozvání k rozhovoru pøijali prof. Hans
Dieter Zimmermann a Barbora �rámková,
autorka knihy Max Brod und die tschechis-
che Kultur. Bìhem veèera zazní ukázky
z Brodových textù v podání Jana Hartla. Po-
øad se koná ve spolupráci s Pra�ským lite-
rárním domem autorù nìmeckého jazyka.
V nìmèinì se simultánním tlumoèením do
èe�tiny. Vstup volný.
! 26. 10. v 19.00: Na�e 20. století: pohled
z druhé strany. Pokraèování úspì�ného
pamìtnického cyklu, v nìm� se zamìøíme
na pøíbìh èeských �idù ve 20. století v pro-
línání �idovské a ne�idovské perspektivy.
Na�e pozvání pøijaly Libu�e Pøíbová
(*1925) a Bohumila Havránková (*1927).
Moderuje Petr Sokol. Vstup volný. 

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP V BRNÌ
(tø. Kpt. Jaro�e 3, Brno)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají poøady
v 18 hodin a vstupné na nì je 30 Kè.
! 4. 10. v 10.30: Kam patøí mezuza? Dal-
�í setkání z nového cyklu nedìlních dìt-
ských dílen �alom, vítejte u nás! umo�ní
nahlédnout do tradièní �idovské domác-
nosti. Ve výtvarné dílnì se dìti se svými
rodièi napø. dozvìdí, co je to mezuza, kde
a proè se nalézá. Akce se koná v sále Tu-
ristického a informaèního centra �OB na
�idovském høbitovì v Brnì-�idenicích.
Vstupné 30 Kè.
! 8. 10. v 17.00: Cesty zmizení. �idovská
a romská pamìt�Zadnìstøí � vernisá� vý-
stavy, která se vìnuje dosud nevyprávì-
ným osudùm �idù a Romù za druhé svìto-
vé války deportovaných do rumunských
vyhlazovacích táborù v Zadnìstøí. Pøi pøí-
le�itosti zahájení výstavy se bude konat
diskuse s autorkou Annou Abakunovou
(absolventkou Dnìpropetrovské státní uni-
verzity) na téma Temná historie Podnìstøí
a její vliv na dne�ní spoleènost v Moldav-
sku, Rumunsku a Ukrajinì (v angliètinì,
pøeklad zaji�tìn). Výstava potrvá do konce
øíjna. Vstup volný.
! 13. 10.: �eny a �enský prvek v judais-
mu s ohledem na cykly èasu a svátky. Aè-
koli informace o �ivotì �en v judaismu ne-
jsou bì�né, zachovaly se zprávy o jejich
vlastní spirituální aktivitì a vnímání, zná-
mé jsou napø. východoevropské kajícné
modlitby �en (hebrejsky �tchinot�, jidi�
�tchines�). Pøedná�ka Terezie Dubinové.
Ve spolupráci s �OB. 
! 15. 10.: Deník z kibucu. Beseda nad
stejnojmennou knihou s novináøem a re-
portérem (v letech 2009�2014 �éfredakto-
rem Portálu èeské literatury) Jaroslavem
Balvínem o jeho pobytu v Izraeli a práci
v kibucu Ejn Gev u Galilejského jezera.
J. Balvín hledal také èeské stopy � knihou
prochází nìkolik èeských osudù, které vy-
právìjí pøímí úèastníci nebo jejich potom-
ci. Ve spolupráci s �OB.
! 20. 10.: �idovská identita v èeských ze-
mích v letech 1945-1989. Pøedná�ka Blanky
Soukupové z UK v Praze se bude zabývat
pøedev�ím vývojem moravské a brnìnské �i-
dovské identity a pøínosem moravských
osobností � Richarda Federa, Bertholda Wol-
fa, Alexandra Neufelda, Isidora Fleischera,
Jakuba Gronnera a JUDr. Bedøicha Basse. 
! 27. 10.: O konverzi k judaismu. Pøedná�-
ka rabína Daniela Mayera nabídne historic-
ký pohled na konverzi, pøedstaví praxi, jaká
je dnes v Izraeli, a poskytne aktuální pohled
na problémy s konverzí v ÈR. Na místì lze
zakoupit Mayerovu knihu, která vy�la
v roce 2010 v nakladatelství Oikoymenh.
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Maiselova synagoga. Foto Dana Cabanová.



LAUDEROVY �KOLY
!Zahájení �kolního roku: Malou �kolní
slavnost si letos u�ili jen prvòáèci, které za
pøítomnosti rodièù uvítala tøídní uèitelka
Iva Ratajíková. Pøestavba �koly byla v pl-
ném proudu a v�e pokraèovalo dle harmono-
gramu, pøesto je�tì koncem srpna vypadala
�kola jako zaprá�ené staveni�tì. V úterý
1. záøí jsme ale �áky pøivítali v relativnì
upravených, leè pro nìkteré tøídy provizor-
ních prostorách. Dìkujeme studentùm, rodi-
èùm i kolegùm za trpìlivost a v�echny sr-
deènì zveme na prohlídku nových uèeben,
která se uskuteèní v øíjnu 2015 � viz ní�e.
! Prohlídka nových prostor Laudero-
vých �kol: Zveme v�echny (pra)rodièe
dìtí L�, studenty, pøátele �koly, èleny �OP
a na�e absolventy na prohlídku novì zre-
konstruovaných prostor L�. Koná se
v úterý 20. øíjna, interiéry budou pøístup-
né od 17 do 19 hodin. Budete si moci pro-
hlédnout nové uèebny, dru�inu, pøistavìné
patro a dal�í úpravy, které �kola pøes léto
doznala. Souèasnì je to pøíle�itost, jak se
potkat, popovídat si. Rádi vás uvidíme.

Po celou dobu bude k dispozici také ve-
dení �koly, v rámci jedné z uèeben budeme
pøipraveni zodpovìdìt dotazy týkající se
chodu �koly a plánovaného otevøení 6. tøídy
v záøí 2016. Více na www.lauder. cz. ip

VEÈERNÍ �KOLA TOMANA BRODA
V JÁCHYMCE
!Srdeènì vás zveme na cyklus podzimních
pøedná�ek pamìtníka holokaustu a historika
Dr. Tomana Broda o fenoménech moder-
ních èeských dìjin, které jsou èasto nahlí�e-
ny pøevá�nì jednostrannì a èasto brání ná-
hledu v �ir�ích souvislostech dùle�itých pro
orientaci v souèasném dìní. Program: úvod-
ní pøedná�ka Dr. Tomana Broda, ve které
nastíní své hlavní teze, následná diskuse
s úèastníky ve stylu kulatého stolu. 

Program moderuje Peter Sokol, lektor
ITI. První pøedná�ka se koná 13. øíjna od
18 hodin v budovì bývalé �idovské �koly
v Jáchymovì ulici 3, Praha 1.

První téma: Malé Rakousko-Uhersko.
Národnostní problematika první èeskoslo-
venské republiky. Kdy� se na podzim roku
1918 zhroutilo Rakousko-Uhersko, doufal
T. G. Masaryk, �e na jeho troskách vznikne
nová støední Evropa, �e následnické státy
budou vedeny demokratickými, humanistic-
kými ideály, �e nastolí a zajistí v tomto geo-
politickém prostoru trvalý mír. Splnila se
pùvodní Masarykova vize demokratické
støední Evropy? Jak se èe�tí pøedstavitelé
s problémem národnostní pestrosti vzniklé-
ho státu vyrovnávali a vyrovnali? 
!Termíny a témata dal�ích programù: dne
10. 11.: Èas strasti i nadìje, èas èinu i od-
platy, Období Protektorátu Èechy a Morava;

dne 1. 12.: �Koneèné øe�ení národnostní
otázky.� Pováleèné vyhnání nìmeckého
obyvatelstva z èeských zemí.                     t�

PROGRAM BEJT SIMCHA
!Bejt Simcha poøádá ve dnech 9.�11. øíj-
na víkendový pobyt pro rodiny s dìtmi.
Bli��í informace na kehila@bejtsimcha.
cz nebo na tel.: 603 393 559.
! Dne 17. 10. se koná v Bejt Simcha �a-
charit od 10.30.
!Pravidelné akce: Ivrit � hodiny hebrej-
�tiny pro zaèáteèníky v úterý od 18.00;
kurz pro pokroèilé ve ètvrtek od 18 hodin;
pro støednì pokroèilé od 19.30. Úvod do
judaismu v úterý od 19.45, kabalat �abat
se koná v pátek od 18.00                         bs

KONCERT
PRO NICHOLASE WINTONA
!Muzika judaika uvádí 23. øíjna od 19.30
hodin v Betlémské kapli v Praze koncert
na poèest sira Nicholase Wintona. Na pro-
gramu je symfonická svita Shalom Win-
ton od hudebního skladatele Jaromíra Vo-
gela. Vstupenky lze zakoupit v systému
Ticketportal a Ticket Art, informace a re-
zervace vstupenek: Blanka Vogelová, 730
020 260, muzikajaidaika@seznam.cz     bv

KULTURNÍ PROGRAM 
DSP HAGIBOR
!14. øíjna v 10.30: Klavírní koncert � hra-
je Igor Tausinger.
!20. øíjna v 10.30: Klavírní matiné � hraje
prof. Radoslav Kvapil. 
! 29. øíjna v 15.30: Klavírní odpoledne �
hraje Bo�ena Steinerová a její hosté.
! Výstavy: Ohlédnutí � obrazy Lojzy
�tyndla, Eretz � fotografie Jindøicha Bux-
bauma, Co se do Obecních novin neve�lo
II � fotografie Petra Balajky. 

VÝZVY
!Hledáme na�eho pravého dìdeèka, o kte-
rém víme s jistotou, �e je maïarský �id
(resp. jeho pøedkové byli maïar�tí �idé),
pravdìpodobnì �il v emigraci, nyní je v Pra-
ze a bude mu 90 let. Keressük a nagyapán-
kat. Ismerte a Cieslar családot és a mi közeli
rokonunk? Nagyon szeretnénk megismerni
Önt. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
Elérhetõségünk: Olga Cieslarová, 773 196 619.

KKL�JNF
!Pra�ská kanceláø Keren Kajemet leJisra-
el � Jewish National Fund si vás dovoluje
pozvat na pøedstavení knihy generála
Avigdora Kahalaniho Tanky, které zachrá-
nily Izrael. Koná se dne 12. øíjna v pros-
torách Ministerstva kultury, Maltézské ná-
mìstí 1, Praha 1, od 14 hodin.                mp

NOVÁ TÓRA
PRO BRNÌNSKOU OBEC
Ve ètvrtek 12. srpna pøevzal na vídeòském
leti�ti pøedseda brnìnské �idovské obce Já-
chym Kanarek z rukou sofera Netanela Flu-
menbauma, syna rabína sofera Moshe Flu-
menbauma, novou Sefer Tóru. Po dlouhých
letech je to první nová Kniha zákona na
Moravì. Brnìnská obec se koneènì doèka-
la nového svitku, který bude zatím ulo�en
v trezoru, kde vyèká do ledna pøí�tího roku,
aby jej rabín a sofer, písaø Moshe Flumen-
baum dokonèil a zplnohodnotnil a pøedal
èlenùm brnìnské komunity k u�ívání.

Úkolem sofera bude pøi�ít svitek na dvì
døevìné tyèe s kotouèi a nástavci (acej
chajim � stromy �ivota) a pøipravit ji ke
slavnostnímu vnesení do synagogy a do-
psání posledních písmenek. Kromì samot-
ného svitku zadala brnìnská obec zku�e-
nému a osvìdèenému mistru støíbrníkovi,
Zdeòku Linkovi z Jablonce nad Nisou,
zhotovení koruny Tóry, �títu a ukazovátka.
�tít bude odlit galvanoplasticky. Pøedlo-
hou byl vybrán �tít na Tóru ze sbírky �i-
dovského muzea v Praze, vyrobený roku
1821 brnìnským støíbrníkem Franzem
Kaltenmarkerem. Ten v prvních desetile-
tích 19. století z velké èásti pokrýval svý-
mi výrobky potøeby �idovských obcí na
celém území Moravy.

Koruna Tóry bude rovnì� vyrobena
podle pøedlohy Franze Kaltenmarkera
z roku 1819. Koneèné rozmìry budou sta-
noveny podle rozmìrù Sefer Tóry.

Ukazovátko na Tóru bude zhotoveno
obdobnou technologií jako koruna. Nové
ukazovátko bude pravdìpodobnì rovnì�
odvozeno z práce brnìnského støíbrníka
Franze Kaltenmarkera.

Osmdesát procent z celkových výrobních
nákladù je hrazeno z dotace EHP a Nor-
ských fondù, zbylých dvacet procent je spo-
luúèast brnìnské obce. Plá�tík na Tóru bude
utkán firmou Penn and Fletscher v USA
podle umìleckého námìtu známého �idov-
ského výtvarníka Marka Podwala.

Je milou povinností podìkovat brnìnské-
mu rabínovi Mena�e Klimentovi, který se
velmi aktivnì podílel na získání Tóry, podì-
kování patøí i �idovskému muzeu v Praze
za mimoøádnou vstøícnost a podporu projek-
tu zhotovení nových textilií a støíbrných do-
plòkù pro brnìnskou synagogu.  Petr �punar
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�NO BRATISLAVA
V októbri blaho�eláme na�im èlenom:
pani Viera Delmárová � 83 rokov; pán
Peter Drobný � 60 rokov; pán Jakub
Frey � 93 rokov; pani Mária Inczeová �
77 rokov; pán Peter Kurz � 80 rokov;
pani Ula Pastirèáková � 65 rokov; pani
Jana Pospí�ilová � 50 rokov; pán Arno�t
Richter � 85 rokov; pán Ján Schwarz �
79 rokov; pán Prof. Ing. Juraj Stern � 75
rokov; pani Alena Strapková 72 rokov,
a pani Marianna �iroká � 83 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V øíjnu oslavují své narozeniny: pan Vít
Barto�, nar. 21.10. � 52 let; paní Genovéva
Dostálková, nar. 29.10. � 65 let; paní Sand-
ra Látalová, nar. 3.10. � 29 let; pan Radek
Maník, nar. 14.10. � 48 let; paní Miriam
Navrátilová, nar. 15.10. � 45 let; pan Mi-
chal Pelí�ek, nar. 9.10. � 35 let; paní Mila-
da Slunská, nar. 14.10. � 86 let; paní Marie
Sudová, nar. 9.10. � 76 let, a paní Susana
Urbanová, nar. 6.10. � 82 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V øíjnu oslavují: paní Petra Èepková, nar.
10.10. � 43 let; paní Eva Erbenová, nar.
24.10. � 85 let; pan Ing. Franti�ek Fend-
rich, nar. 24.10. � 63 let; pan Jaroslav
Achab Haidler, nar. 13.10. � 57 let; pan
Jakub Hromádko, nar. 4.10. � 19 let; pan
Derek Lowenthal, nar. 3.10. � 68 let; pan
Vladimír Palkoviè, nar. 6.10. � 66 let; pan
Vladimír Poskoèil ml., nar. 4.10. � 51 let;
paní Martina Sládková, nar. 9.10. � 36 let;
pan Ing. Jiøí Vejvoda, nar. 12.10. � 65 let,
a paní Tereza Vejvodová, nar. 3.10. � 27
let. Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V øíjnu oslaví narozeniny: pan Ladislav
Guttman, nar. 7.10. � 61 let, a paní Mag-
daléna Swinkelsová, nar. 24.10. � 89 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V októbri oslávia narodeniny: pani Kata-
rína Barkányiová, nar. 4.10. � 62 rokov;
pán Eugen Blau, nar. 9.10. � 75 rokov;
pani MUDr. Heda Forbátová, nar. 28.10.
� 65 rokov; pán Tomá� Gregor, nar.
19.10. � 64 rokov; pán Alexander Malý,
nar. 12.10. � 63 rokov; pani PhMr. Zuza-
na Szántová, nar. 10.10. � 89 rokov; pani
MUDr. Katarína �alamonová, nar. 3.10. �
62 rokov, a pán Tibor �imonoviè, nar.
25.10. � 63 rokov. Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V øíjnu oslaví jubilea: sleèna Ester Ada-
mová, nar. 5.10. � 17 let, a pan Walter
Wiener, nar. 27.10. � 86 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V øíjnu oslaví narozeniny tito na�i èle-
nové: pan Pavel Buxbaum, nar. 4.10. �
60 let; paní Al�bìta Dostálová, nar.
11.10. � 79 let; a paní Helga Smékalová,
nar. 28.10. � 85 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V øíjnu oslaví narozeniny: paní Dana
Jeøábková, nar. 2.10. � 76 let; paní Olga
Komárková, nar. 16.10. � 52 let; a paní
Bc. Anastázie Osièková, nar. 20.10. � 69
let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V øíjnu oslaví narozeniny: paní Alena
Popperová, nar. 3.10. � 83 let; pan
Ing. Miroslav Lederer, nar. 5.10. � 68 let;
pan Ing. Arno�t Oliva, CSc., nar. 15.10. �
83 let; paní MUDr. Eva Havlová, nar.
18.10. � 63 let; pan Jan Stadler, nar.
22.10. � 77 let; pan Mgr. Michal For�t,
nar. 22.10. � 52 let; a pan MUDr. Vilém
Lederer, nar. 27.10. � 73 let. V�em na�im
jubilantùm pøejeme hodnì zdraví, �tìstí
a osobní spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V øíjnu oslavují narozeniny: paní Hele-
na Dvoøáková, nar. 15.10. � 81 let; pan
Tomá� Holitscher, nar. 18.10. � 85 let;

paní Hana Hornová, nar. 22.10. � 82 let;
paní Natela Jinjikhashvili, nar. 2.10. �
75 let; pan Ev�en Jokl, nar. 22.10. � 83
let; paní Eva Klingerová, nar. 25.10. �
87 let; paní Blanka Klinkeová, nar.
10.10. � 91 let; paní Tat�ána Luke�ová,
nar. 21.10. � 88 let; paní Dagmar Luke-
�ová, nar. 6.10. � 92 let; pan Zdenìk
Makovec, nar. 23.10. � 83 let; paní Vie-
ra Marvinová, nar. 28.10. � 93 let; pan
Milevoj Slaèálek, nar. 21.10. � 89 let;
paní Judita Timplová, nar. 8.10. � 88 let;
paní Judis Urbanová, nar. 2.10. � 75 let;
paní Eva Vaòousová, nar. 8.10. � 89 let;
pan Josef Vinaø, nar. 26.10. � 81 let,
a pan Rolf Wiener, nar. 1.10. � 81 let.
Jubilantùm pøejeme hodnì zdraví a spo-
kojenosti. Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí oprava:
Dne 28. èervna zemøela ve vìku 99 let
paní Franti�ka Kindová, pohøeb se usku-
teènil 30. 6. v obøadní síni N�H v Praze,
obøad provedl vrchní zemský rabín
Efraim Sidon.

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

Zichronan livracha!
Za nesprávné uvedení vìku vý�e uve-

dených zemøelých v Rch 8/2015 se rabi-
nát omlouvá.

�NO PRE�OV
V mesiaci september sa do�ila jubilea
èlenka na�ej obce pani Judita Gregu�o-
vá, nar. 4.9. � 87 rokov. 

Ad mea veesrim �ana!
V mesiaci október sa do�ívajú jubileí

títo èlenovia �NO Pre�ov: pani Lívia
Peterová, nar. 12.10. � 86 rokov, a pán
MUDr. Ladislav Szántó, nar. 13.10. � 83
rokov. V�etkým jubilantom �eláme pev-
né zdravie, �t�astie, pokoj a pohodu
v kruhu najbli��ích.

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V øíjnu oslaví narozeniny: pan Alexan-
der Leboviè, nar. 28.10. �75 let; pan
Vojtìch Merta, nar. 24.10. �19 let; pan
Kurt Wiener, nar. 6.10. �78 let, a paní
Zuzana Kirilaková, nar. 2.10. � 34 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V øíjnu oslaví své narozeniny paní Eva
Kotrbová, paní Dana �aferová a paní
Mgr. Yvona �aferová. Jmenovaným pøe-
jeme hodnì zdraví a osobní pohody.

Ad mea veesrim �ana!
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POMOC BÌ�ENCÙM
Evrop�tí �idé pomáhají bì�encùm pr-
chajícím ze Sýrie a dal�ích zemí: �idov-
ská komunita v Maïarsku vybrala pro
uprchlíky, kteøí putují pøes Budape�t�, fi-
nanèní hotovost ve vý�i pìt tisíc dolarù
a pøibli�nì pùl tuny jídla. Pøedstavitelé
hlavních francouzských �idovských sku-
pin sepsali deklaraci principù pro koordi-
novanou pomoc syrským uprchlíkùm. Mj.
obsahuje závazek, �e tyto skupiny budou
pomáhat bì�encùm hlavnì  v administra-
tivních a zdravotnických zále�itostech. 

V Americe vyzývá k pomoci pøede-
v�ím syrským bì�encùm �idovská orga-
nizace HIAS (Hebrew Immigrant Aid
Society), která spustila petici, vyzývají-
cí prezidenta Obamu, aby otevøel zemi
dal�ím sto tisícùm Syøanù. 

IZRAEL POMÁHÁ V ØECKU
V pøedveèer �idovského Nového roku,
13. záøí, zachránili pracovníci izraelské
humanitární organizace IsraAid z loïky,
která se zaèala potápìt u bøehù Øecka,
nìkolik uprchlíkù ze Sýrie, Afghánistá-
nu a Pákistánu, vèetnì dìtí. IsraAid po-
máhá té� na øeckém ostrovì Lesbos, kde
rozdává bì�encùm vodu, jídlo, léky, ce-
stovní informace, a dokonce i koèárky
a dìtská nosítka. Izraelské týmy operují
také na srbsko-maïarské hranici.

CORBYN V ÈELE LABOURISTÙ
V záøí zvítìzil ve vnitrostranických vol
bách britských labouristù �esta�edesáti-
letý pøestavitel krajnì levicového køídla
strany Jeremy Corbyn. Corbyn je politik,
který se netají svými protiizraelskými
a protiamerickými názory: pøedstavitele
teroristických hnutí Hamás èi Hizballáh
oznaèil za své �pøátele�, obhajoval reve-
renda Sizera, propagátora antisemitských
konspiraèních teorií, vyzývá k bojkotùm
Izraele a USA. Zastává té� kontroverzní
postoj vùèi Islámskému státu (ISIS), je-
ho� podporu novì zvolený �éf labouris-
tù pova�uje za legitimní politický názor.
Podle nìj by Velká Británie nemìla ni-
jak postihovat bojovníky z øad ISIS, kte-
øí se chtìjí na její území navrátit, a ani
jim v tom bránit. 

EU CHCE OZNAÈOVAT ZBO�Í
Evropská unie odhlasovala rezoluci na
podporu smìrnice pro zvlá�tní oznaèování
výrobkù pocházejících z �idovských osad
na Západním bøehu, ve východním Jeru-
zalémì a na Golanských vý�inách. Speci-
fická oznaèení na produktech, jako jsou

napøíklad kosmetika nebo potraviny, by
mìla umo�nit zákazníkovi v evropských
státech se rozhodnout, jestli tyto izraelské
produkty koupí, anebo je bude bojkotovat.
Evropská unie pøipravovala tento krok nì-
kolik let a podle nynìj�ích zpráv to vypa-
dá, �e pravidla pro zvlá�tní oznaèování by
mìla být dokonèena na konci roku 2015.
Izrael proti tomu ostøe vystupuje, nebot�
oznaèování výrobkù pokádá za souèást
snahy prosadit v �idovsko-palestinském
konfliktu diplomatické øe�ení místo toho,
aby se EU sna�ila dostat Palestince zpìt
k jednacímu stolu. Návrh smìrnice zahr-
nuje také prohlá�ení, �e rekonstrukce
a o�ivení Gazy, znièené za války roku
2014, patøí �k prioritám humanitární po-
moci EU a mezinárodního spoleèenství�.

CHESED T�UVA JAKO AGENT
Ruské ministerstvo spravedlnosti zaøadilo
na seznam nevládních organizací defino-
vaných jako �zahranièní agenti�, které se
zabývají politickou èinností, i �idovskou
spoleènost Chesed T�uva (ChT), která
poskytuje sociální slu�by. Ministerstvo jí
v�ak pøisuzuje snahu �ovlivòovat pravo-
mocné orgány státu�. Chesed T�uva sídlí

v Rjazani, zabývá se distribucí pomoci
(jídla èi zdravotnických potøeb a lékaøské
pomoci) v Rusku a v zemích bývalého
Sovìtského svazu. Dùvodem k zahrnutí
do seznamu je zøejmì to, �e ChT podpo-
ruje americký Joint. 

ALIJA 5775 
Bìhem uplynulého �idovského roku 5775
imigrovalo do Izraele 29 500 lidí, co� je
o 13 procent více ne� v pøedloòském roce.
Vìt�ina nových pøistìhovalcù pochází
z bývalého Sovìtského svazu, z Evropanù
to byli hlavnì francouz�tí (7350) a ukra-
jin�tí �idé (6900), ze Severní Ameriky
pøijelo 3600 lidí a 1200 z Ji�ní Ameriky.

ØECKÉ VOLBY A ZLATÝ ÚSVIT
Nedávné volby v Øecku pøinesly nejen
vítìzství stranì Syriza, ale také mírný
vzestup pravicové, xenofobní a antisemit-
ské stranì Zlatý úsvit, její� vedení popírá
�oa. Zatímco v minulých volbách získala
strana 17 køesel v 300èlenném parlamen-
tu, nyní má o jednoho zástupce více. Vìt-
�ina jejích vùdcù èelí obvinìní z podnì-
cování násilných èinù vùèi imigrantùm. 

AUSTRALSKÝ MINISTR 
S JARMULKOU
Novým australským ministrem pro zdro-
je, energii a Severní teritorium se stal
Josh Frydenberg, který svou pøísahu slo-
�il na hebrejskou Bibli. Daroval mu ji sir
Zelman Cowen, který v letech 1977�
1982 zastával funkci australského gene-
rálního guvernéra. Pøedstavitelé austral-
ské komunity zaslali novému ministrovi
zdravici, v ní� vyjadøují nad jeho jmeno-
váním �velikou hrdost�.         (am, ztis.cz)
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V dùsledku antisemitismu emigrovalo v letech
1881�1934 ze zemí východní Evropy témìø 2,5 milio-
nu �idù. Foto k èlánku na str. 12�13.


