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CENY PAMÌTI NÁRODA
Mezi ètyømi bojovníky proti nacismu, kteøí
pøevzali 17. listopadu v Národním divadle
v Praze Ceny Pamìti národa, ka�doroènì
udìlované neziskovou organizací Post Bel-
lum pamìtníkùm zlomových momentù mi-
nulého století, byli letos i dva èlenové �i-
dovské obce v Praze, Anna Hyndráková,
která pøe�ila koncentraèní tábory a podaøilo
se jí na konci války uprchnout z pochodu
smrti, a Viktor Wellemín, bojovník od  Tob-
rúku, vá�nì zranìný pøi útoku u Dunker-
que. Spolu s nimi byli ocenìni Lýdie Ková-
øová za pomoc odbojáøùm ve slovenských
horách a Branislav Tvaro�ek, který podpo-
roval partyzány a aktivnì se úèastnil Slo-
venského národního povstání. Po válce ho
komunisté odsoudili k pìti letùm vìzení
v uranových dolech.

Ocenìní jim bylo udìleno za to, ��e ve
svém �ivotì prokázali, �e èest, svoboda
a lidská dùstojnost nejsou prázdná slova�.

POSLANCI PROTI BOJKOTU
Prohlá�ení
V posledních týdnech èelí Stát Izrael nové
vlnì barbarského násilí vùèi jeho obèanùm
ze strany radikálních arabských útoèníkù.
Evropská komise namísto zøetelnì artikulo-
vaného odsouzení tìchto èinù podniká na
svého klíèového spojence a reprezentanta
západní politické kultury v regionu propa-
gandistický a potenciálnì i ekonomicky ci-
telný úder.

�okující rozhodnutí Evropské komise
o speciálním oznaèování izraelského zbo�í
z Judska, Samaøí a z Golanských vý�in je
dùkazem hluboko zakoøenìné nenávisti nì-
kterých politikù k jediné blízkovýchodní de-
mokracii a vyvolává otázku, zda napøí�tì za-
pojovat do struktur evropské administrativy
osoby s politicky extremistickou minulostí.

Po snaze direktivnì vnutit èlenským stá-
tùm Evropské unie relokaèní mechanismus
jde krátce za sebou o dal�í selhání Evrop-
ské komise, její� nìkteøí èlenové se zøejmì
stále intenzivnìji vzdalují realitì dìní v Ev-
ropì a jejím �ir�ím okolí. Takoví ohro�ují
nejen povìst stávajícího vedení Evropské
unie, ale posilují nedùvìru obyvatel k my�-
lence evropské integrace jako takové.

Na svìtì je aktuálnì vedeno kolem
dvou stovek rùzných územních sporù.
Evropská komise se ov�em soustøedí prá-
vì na dìní v Izraeli, kde se otevøenì staví
proti zájmùm �idovského státu. Z dlou-
hodobého hlediska jde pro Evropu a její
hodnoty o sebedestruktivní chování. Oh-
ro�ení èi ztráta spojenectví se Státem Iz-
rael by dopadly negativnì právì na Evro-
pu. Ta by se zvlá�tì po útocích v Paøí�i
mìla právì od Izraele zaèít uèit, jak za-
cházet s teroristy.

Èeská republika a její zástupci repre-
zentují v evropských strukturách v otázce
blízkovýchodního konfliktu vìt�inou raci-
onální pozici, vyva�ující mnohdy extrém-
ní diskurz debaty. Èesko by se mìlo po-
dobnì chovat i v pøípadì prvního kroku
k centrálnì organizovanému bojkotu izra-
elských výrobkù, takovou praxi hlasitì od-
mítnout a rozhodnutí Evropské komise ne-
aplikovat.
Robin Böhnisch (ÈSSD), pøedseda skupi-
ny pøátel Èeská republika � Stát Izrael
v Meziparlamentní unii, a dále poslankynì
a poslanci: Petr Gazdík, místopøedseda PS
PÈR (TOP 09 a Starostové); Jan Barto�ek,
místopøedseda PS PÈR (KDU-ÈSL); Pavel
Bìlobrádek, místopøeseda vlády (KDU-
ÈSL); Jan Zahradník (ODS); Martina
Berdychová (ANO); Daniel Korte (TOP
09 a Starostové); Marek Benda (ODS);
Zdenìk Bezecný (TOP 09 a Starostové);
Jan Chvojka (ÈSSD); Marek �ení�ek
(TOP 09 a Starostové); Pavel �rámek
(ANO); Ladislav �incl (ÈSSD); Antonín
Seïa (ÈSSD); Pavlína Nytrová (ÈSSD);
Bohuslav Chalupa (ANO); Pavel Plzák
(ANO); Jana Pastuchová (ANO); Karel
Tureèek (TOP 09 a Starostové); Richard
Dolej� (ÈSSD); Jiøí Mihola, pøedseda po-
slaneckého klubu (KDU-ÈSL); Václav Ze-
mek (ÈSSD); Zbynìk Stanjura, pøedseda
poslaneckého klubu (ODS)                             

ps

VÁ�ENÉ ÈTENÁØKY, 
VÁ�ENÍ ÈTENÁØI, 
pøejeme v�e dobré v novém kalendáøním
roce. Doufáme, �e nám i nadále zachováte
svou pøízeò, které si velmi vá�íme. Nové
pøedplatitele srdeènì vítáme. Mìsíèník Ro�
chode� zasíláme buï v klasické papírové
podobì po�tou v neprùhledných obálkách,
nebo také elektronicky v PDF. 

Zasílání èasopisu po�tou i elektronicky
lze uhradit bankovním pøevodem na ní�e
uvedený úèet Federace �idovských obcí
v ÈR. Prosíme, pokud provádíte platbu
z ciziny, uhraïte bankovní poplatky (cca

100 Kè), nejsou zahrnuty v cenì pøedplat-
ného. Nepou�ívejte �eky; pokud nemù�ete
pou�ít bankovní spojení, za�lete laskavì
pøíslu�nou èástku v bankovkách doporuèe-
ným dopisem. 

Roèní pøedplatné pro ÈR je 400 Kè, elek-
tronicky v PDF 240 Kè; roèní pøedplatné do
Evropy stojí 750 Kè, elektronicky v PDF
240 Kè; roèní pøedplatné do zámoøí stojí
1000 Kè, elektronicky v PDF 240 Kè. Èást-
ku v korunách nebo její ekvivalent v eurech
èi dolarech zasílejte laskavì na èíslo úètu
030031-1936511339/0800 (IBAN CZ14
0800 0300 3119 3651 1339; BIC
GIBACZPX) u Èeské spoøitelny, a. s. Jako
variabilní symbol uvádìjte 122016; jako
údaj pøíkazce jméno pøedplatitele.

Na území ÈR je té� mo�né pou�ít k plat-
bì po�tovní poukázku typu C. Pokud budete
platit osobnì v �idovské radnici (Maiselova
18, Praha 1), tak ve 2. patøe v pokladnì
Federace �idovských obcí v ÈR u paní
ing. G. Slezákové nebo sl. M. Wichsové. Na
uvedené úèty lze té� uhradit platby za Lu-
ach (70 Kè + po�tovné, variabilní symbol:
5776) a �idovskou roèenku (195 Kè + po�-
tovné, variabilní symbol: 201516).

Objednávky pøedplatného zasílejte do
redakce Ro� chode�, Izraelská 1, 130 00
Praha 3, e-mail: roschodes@sefer.cz, tele-
fon: 226 235 217/8, mobil: 605 319 468.
Na tìchto kontaktech rádi zodpovíme
i va�e pøípadné dotazy. Do objednávky
uveïte jméno, po�tovní adresu a u elek-
tronického zasílání svùj e-mail.

redakce
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Evropská komise schválila 11. listopadu
pokyn, který naøizuje, �e zbo�í, které Izrael
vyrábí ve svých osadách na územích Zá-
padního bøehu (vèetnì východního Jeru-
zaléma) a Golanských vý�in a vyvá�í je
do EU, musí mít pro pøesnou informaci
zákazníka zvlá�tní oznaèení o svém pùvo-
du. Tedy nikoli �vyrobeno v Izraeli� nebo
na �Golanských vý�inách�, ale �vyrobeno
na Golanských vý�inách� a k tomu je�tì
�v izraelské osadì�. Jde hlavnì o ovoce
a zeleninu vypìstovanou v osadách v údo-
lí Jordánu, ale také o víno (z Golan) èi
kosmetické výrobky. 

Skuteènost, �e zvlá�t-
ní oznaèení vy�aduje
EU ze v�ech státù vyrá-
bìjících zbo�í na spor-
ném území jen od Izrae-
le a �e pøíkaz pøi�el
v dobì, kdy se Izrael
potýká s vlnou teroru,
kdy evropské obèany
neohro�uje Izrael (a jeho produkty), ale
islamistiètí teroristé, a nakonec, �e toto
naøízení (je� zpùsobí, �e zbo�í z osad
ztratí celní výhody volného obchodu
v EU a posléze povede k celkovému
bojkotu zbo�í z osad) u�kodí pøedev�ím
palestinským zemìdìlcùm, kteøí v tìch-
to osadách pracují, vzbudilo logickou
kritiku. Mluvèí izraelského ministerstva
zahranièí Emmanel Nah�on mj. øekl:
�Zavedení znaèení posílí radikální kru-
hy, které podporují bojkot Izraele a upí-
rají mu právo na existenci.� 

NEOZNAÈUJTE RAJÈATA
Kritika oznaèování probìhla i u nás (viz
mj. protestní dopis na stranì 2) a v zá-
padním tisku. Komentátor amerického
týdeníku Jewish Journal (jewishjour-
nal.com) David Suissa se ptá, �jak je
mo�né, �e v souèasné dobì mohou ev-
rop�tí úøedníci vìnovat tolik èasu právì
vyèleòování Izraele? Teï, kdy� jsme byli
svìdky, jak barbaøi znièili brány mìsta
svìtla, zaènou se u� vìnovat rozumnìj-
�ím prioritám? Nebo budou pokraèovat
se svou posedlostí a vnímat izraelsko-
palestinský konflikt jako pùvodce v�ech
globálních sporù � jako by jejich rezolu-
ce mohly zastavit bezuzdné islamistické
násilí, které ohro�uje Evropu a dal�í
èásti svìta? Zajímalo by mì, jaký signál
vysílají tihle evrop�tí �éfíci teroristùm,
kdy� tolik usilují o to, aby zvlá�t�oznaèi-
li izraelskou zeleninu. Evrop�tí vùdci by
spí� mìli po�ádat o izraelskou pomoc
v boji proti sílící pohromì. Bùh ví, �e

Izrael má v této oblasti bohaté zku�enos-
ti. Ale nejprve by Evropa potøebovala
lekci o tom, koho pøednostnì oznaèovat.
Oznaèujte teroristy. Oznaèujte jejich
ideologii. Oznaèujte spojence, kteøí vám
s nimi mohou pomoci bojovat. Ale pøe-
staòte oznaèovat izraelská rajèata.�

NEPODSTATNÝ ROZDÍL
Jonathan Tobin, komentátor listu Com-
mentary, kritizuje fakt, �e oznaèování
schválil i prezident Obama, a zdùrazòuje:
�Vysvìtlení, �e oznaèování tìchto vý-
robkù se dìje proto, aby zákazníci neby-

li uvádìni v omyl, je nesmysl. I britský
soud prohlásil, �e neexistuje právní zá-
klad pro tvrzení, �e zákazník, jen� si kou-
pí tøeba kosmetický výrobek od Ahavy,
který se vyrábí na Západním bøehu, je
uveden v omyl informací o jeho izrael-
ském pùvodu. Nutno také dodat, �e z po-
hledu vìt�iny Palestincù a lidí, kteøí pod-
porují v�eobecný bojkot Izraele, je rozdíl
mezi �idy na Západním bøehu a v Jeru-
zalémì a tìmi, kdo �ijí uvnitø hranice
pøed rokem 1967, nepodstatný. Ti, kdo
neuznávají právo Izraele na existenci,
vidí celý Izrael jako okupované území,
co� nedávno prohlásil i vùdce palestinské
samosprávy Mahmúd Abbás.�

Tobin dále pøipomíná, co napsal zna-
lec mezinárodního práva profesor Eu-
gene Kontorovich v komentáøi v The
New York Times: �Spousta Evropanù,
Amerièanù i Izraelcù s izraelskými
osadami nesouhlasí. Ale existující do-
hody, napøíklad ty vytvoøené pod zá�ti-
tou Svìtové obchodní organizace, zaru-
èují, �e v�echny pøíkazy a omezení
musí být aplikovány stejnì v�emi náro-
dy, nikoli jen nìkterými. Jinak øeèeno �
i pøesto, �e nesouhlasíte s �idy, kteøí
�ijí na sporném území, odkud je chtìjí
Palestinci vytlaèit, �ádný národ nemá
právo oznaèovat tímto zpùsobem zbo�í
z tìchto oblastí. Jeliko� �ádný jiný ná-
rod na svìtì není vystaven takovému
zacházení, není pochyb o tom, �e máme
co do èinìní se zaujatostí. A zaujatosti
vùèi �idùm se øíká antisemitismus�
(commentarymagazine.com).

Kelly McParland v kanadském listu
National Post pí�e: �Pøedstírat, �e toto
rozhodnutí je jen administrativní zvlá�t-
nost, znamená zastírat zlovolnou povahu
jeho dopadu. Dùvodem nejsou obchodní
zájmy, ale evropská netrpìlivost kvùli ne-
dostateènému vývoji mírového procesu
a sílící vliv muslimské populace v Evro-
pì, je� sympatizuje s Palestinci a nesná�í
Izrael� (nationalpost.com).

DVOJÍ METR
Rozhodnutí kritizují i èe�tí europoslanci.
V anketì na otázku, zda jim pøijde, �e

rozhodnutí Evropské ko-
mise je správné, ji� pro-
vedl server Euroskop.cz,
odpovídalo dvanáct po-
slancù napøíè politickým
spektrem. Kromì K. Ko-
neèné (KSÈM), která
rozhodnutí pokládá za
správné, nebot�neoznaèo-

vání by �znamenalo legitimizovat nele-
gální okupaci a umo�nilo by to Izraeli
z této okupace profitovat�, a L. Nieder-
mayera a J. �tìtiny (TOP 09/EPP), kteøí
se domnívají, �e rozhodnutí EK nelze
�podsouvat politické motivy a úmysly�,
vidí v�ichni dotázaní naøízení kriticky.
Pavel Svoboda (KDU-ÈSL/EPP) odpo-
vìdìl: �Je to nepøímá výzva k bojkotu Iz-
raele, tì�ko si lze v mezinárodním kon-
textu pøedstavit hor�í dobu pro podobný
krok, ne� je tato. A proè tedy ne Krym,
Ji�ní Osetie a Abcházie? Dvojí metr by
nemìl být vizitkou Evropské komise.� 

Miroslav Poche (ÈSSD/S&D): �Mys-
lím si, �e vìt�ina sankèních mechanismù
nebo opatøení podobného typu nepøispí-
vá k ukonèení konfliktù nebo zmírnìní
napìtí. Klíèem k trvalému øe�ení izrael-
sko-palestinského konfliktu je v první
øadì politický dialog, k èemu� by EU
mìla maximálnì pøispívat a sna�it se obì
strany dostat k jednacímu stolu a vytvoøit
jim pøíznivé podmínky pro diskusi. Toho
ale nemù�eme dosáhnout, pokud bude
mít ta èi ona strana pocit, �e straníme té
druhé. Zároveò nátlaková opatøení ji� vy-
hrocenou situaci mohou spí�e zkompli-
kovat, ne� �e by pøispívala k dosa�ení
dohody.� A na závìr Tomá� Zdechovský
(KDU-ÈSL/EPP): � Pøijde mi to stupidní
a nedomy�lený proti�idovský krok. Pev-
nì vìøím, �e se paní Mogheriniová pro-
budí a tento návrh stáhne. Nicménì po-
kud by k tomu nìkdy pøikroèila, budu to
brát jako doporuèení, které výrobky mám
naopak preferovat.�                             (am)

OZNAÈUJTE TERORISTY,
NE IZRAELSKÁ RAJÈATA
K rozhodnutí EK oznaèovat zbo�í z �idovských osad



VAJECHI (1M 47,28�50,26)
Po�ehnání proti zapomnìní
Drama star�ích a mlad�ích bratrù, které
jsme sledovali v První knize Moj�í�ovì
od Kaina a Ábela a dál, zvlá�tním zpùso-
bem vrcholí v pøíbìhu Josefových dìtí.
Jakov/Jisrael má brzy zemøít. Josef otce
nav�tíví a pøivede s sebou své dva syny,
Mena�eho a Efraima. Je to jediná scéna,
kdy se dìdeèek Jakov setká se svými
vnuky. Jakov po�ádá Josefa, aby dìti pøi-
strèil blí�, aby jim mohl po�ehnat. Text
velmi podrobnì popisuje, co se pak stalo:

�A Josef vzal oba tak, �e mìl Efraima
po své pravici, k Jisraelovì levici, a Me-
na�eho po své levici, k pravici Jisraela,
a opìt je pøistrèil. A Jisrael vztáhl pravici
a polo�il ji na hlavu Efraima, toho mlad-
�ího, a levici na hlavu Mena�eho, úmyslnì
zkøí�il ruce, proto�e prvorozený je Me-
na�e� Josefovi se v�ak nelíbilo, vida, �e
jeho otec pokládá svou pravici na hlavu
Efraima, a zvedl otcovu ruku, aby ji pøe-
místil z Efraimovy hlavy na hlavu Mena-
�eho. Øekl otci: ,Tak ne, tati, prvorozený
je tento, na jeho hlavu vlo� pravici!� Jeho
otec se v�ak vzepøel a pravil: ,Já to vìdìl,
synu! Také z nìho bude lid a také on
zmohutní, ale jeho mlad�í bratr zmohutní
nad nìj a jeho sémì bude plné národù!�
A po�ehnal jim onoho dne slovy: ,Tebou
se bude �ehnat Jisrael,� øíkaje: ,Ké� tì
Bùh ustanoví jako Efraima a jako Mena-
�eho!�, a ustanovil Efraima pøed Mena-
�em.� (1M 48,13�14, 17�20)

Není slo�ité pochopit, proè Josef tak
úzkostnì dbal na to, aby Jakov po�ehnal
nejprve prvorozenému. Jeho otec upøed-
nostnil tøikrát mlad�ího bratra pøed star-
�ím, a poka�dé to zpùsobilo tragédii. Nej-
prve se sám Jakov sna�il vytlaèit svého
star�ího bratra Ezaua z prvorozenectví.
Pak si jako nevìstu vyvolil mlad�í Rachel
(a nikoli její star�í sestru Leu) a nakonec
prote�oval své nejmlad�í syny Josefa
a Benjamina, mìl je radìji ne� star�í dìti
Reuvena, �imona a Leviho. Dùsledky to-
hoto v�eho byly katastrofální: odcizení od
bratra Ezaua, napìtí mezi sestrami Rachel
a Leou a nepøátelství mezi jeho syny. Jo-
sef si kvùli tomu zakusil své � bratøi ho
hodili do studny, nejprve ho chtìli zabít,
pak ho prodali do egyptského otroctví. Je
mo�né, �e se jeho otec nepouèil?

Nebo si snad myslel, �e Efraim � které-
ho ho mìl Josef po pravici � byl star�í?
Vìdìl vùbec Jakov, co dìlá? Neuvìdomil
si, �e riskuje, �e rodinné nepøátelství bude
pokraèovat i v dal�í generaci? Jaký dùvod
ho mohl vést k tomu, aby dal pøednost

mlad�ímu ze svých vnukù? Nikdy je ne-
vidìl. Nic o nich nevìdìl. Proè ho napad-
lo dát prvorozenectví Efraimovi a nikoli
Mena�emu?

Jakov vìdìl dvì vìci a právì ty v�e vy-
svìtlují. Vìdìl, �e pobyt jeho rodiny
v Egyptì nebude krátký. Ne� ode�el
z Kenaánu za Josefem, zjevil se mu Hos-
podin a øekl mu: �Neobávej se sestupu do
Micrajim, jeliko� tì tam uèiním velikým
národem! Já s tebou sestoupím do Micra-
jim a já tì také vyvedu a Josef polo�í
svou ruku na tvé oèi.� (1M 46, 3�4)

Hospodin tak popsal zaèátek dlouhého
exilu, jej� pøedpovìdìl u� Avrahamovi
a jeho potomkùm. Jakov znal také jména
svých vnukù, Mena�e a Efraim. Dal si
tyto údaje dohromady a staèilo mu to.

Kdy� se Josef koneènì dostal z vìzení
a stal se vladaøem Egypta, o�enil se a mìl
syny. Tóra popisuje jejich narození takto:

�Je�tì ne� pøi�el rok hladomoru, se Jo-
sefovi narodili dva synové, které mu po-
rodila Asnat, dcera Potifery, onského
knìze. Prvorozeného Josef pojmenoval
Mena�e, ,jeliko� mi Bùh dal zapomenout
na v�echny mé útrapy a na celou rodinu
mého otce�. A druhého nazval Efraim,
,jeliko� mne Bùh v zemi mé bídy uèinil
plodným�.� (1M 41,50�52)

Tóra zde nanejvý� úspornì vyjadøuje
zku�enost exilu, která se bìhem staletí
mìla mnohokrát opakovat. Nejprve Jo-
sef cítil úlevu. Léta, kdy byl otrokem

a pak vìznìm, skonèila. Vypracoval se.
V Kenaánu byl nejmlad�í z jedenácti
bratrù v nomádské rodinì pastevcù.
V Egyptì byl v centru nejmocnìj�í civi-
lizace starovìkého svìta, mocnìj�í ne�
on byl jenom faraon. Nikdo mu nepøipo-
mínal jeho pùvod. Nosil královský há-
bit, prsten, mìl koèár, byl egyptský
princ. Minulost byla jen trpká vzpomín-
ka, kterou se sna�il vytìsnit z mysli.
Mena�e znamená �zapomínání�.

Jak plynul èas, Josefovy pocity se
zmìnily. Ano, vypracoval se. Ale tento
národ ani jeho kultura nebyly jeho. Jeho
vlastní rodina byla bezvýznamná, ne-
vzdìlaná. Ale pøesto k nìmu patøila, z ní
se zrodil. Byli to jen pastevci (jimi�
Egypt�ané opovrhovali), ale mluvil s nimi
Bùh � a �ádný bùh slunce, øeky nebo
smrti, ale Hospodin, stvoøitel nebe a ze-
mì, který se neusídlil v pyramidách,
chrámech nebo dal�ích sídlech moci, ale
promlouval v lidských srdcích a pozvedl
prostou rodinu k morálním vý�inám. Ne�
se Josefovi narodil druhý syn, prodìlal
vnitøní zmìnu. Aèkoli ho obklopovaly
ve�keré svody pozemského úspìchu,
Egypt mu pøipadal jako �zemì sou�ení�.
Proè? Proto�e to bylo vyhnanství, exil.

Existuje sociologické hodnocení imi-
grantských skupin, známé jako Hansenùv
zákon: �Druhá generace se sna�í si pøipo-
mínat to, naè se první generace sna�ila za-
pomenout.� Josef pro�el svou promìnou
velmi rychle. Ne� se narodil druhý syn,
byl to u� jiný èlovìk. Synka nazval Efra-
im, a tím si pøipomínal to, naè se v dobì
Mena�eho narození sna�il zapomenout.

Jakovovo po�ehnání Efraima a Mena-
�eho nemìlo nic do èinìní s jejich vì-
kem, hlavní dùvod spoèíval v jejich jmé-
nech. Jakov vìdìl, �e toto jsou první dvì
dìti narozené v exilu, vìdìl také, �e toto
vyhnanství bude dlouhé a bude mít øadu
temných chvil. Jakov se proto sna�il na-
znaèit v�em budoucím pokolením, �e
v�dycky bude existovat rozpor mezi pøá-
ním zapomenout (a tedy asimilovat se,
pøizpùsobit se, umrtvit nadìji na návrat
domù) a nutkáním pamìti (vìdomím, �e
toto je �exil�, �e patøíme do jiného pøíbì-
hu a ná� domov je jinde). Dítì zapome-
nutí (Mena�e) mù�e být po�ehnáno. Ale
vìt�í po�ehnání nále�í Efraimovi, chlap-
ci, který si pamatuje minulost a ví, kdo
je, odkud pøi�el a kam patøí.

(Z komentáøù rabiho Jonathana Sack-
se vybrala a pøelo�ila Alice Marxová.
Biblické citáty jsou pøevzaty z pøekladu
rabína E. K. Sidona.)
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Václav Hollar: Jakov �ehná Efraimovi a Mena�emu.



MENORA � 
NA�E SVÌTLO SVOBODY

Na Titovì oblouku, slavné øímské pa-
mátce, jsou zpodobnìni vítìzní øím�tí
vojáci po návratu z pokoøeného Jeruza-
léma a �idov�tí zajatci, kteøí nesou váleè-
nou koøist � mj. jiné vzácný sedmiramenný
svícen, menoru, který stával v jeruzalém-
ském Chrámu. Z architektury mocných
øí�í, které kdysi vládly svìtu, se lze
mnoho dozvìdìt o spoleèenské struktu-
øe tehdej�ích spoleèností. Patøí k nim
i velkolepé øímské vítìzné oblouky, ne-
uvìøitelné masy kamení, které mìly
oslavovat moc øímského impéria. 

Egyptské pyramidy se stavìly jako
jehlany � jejich nej�ir�í strany tvoøily
základ a zu�ovaly se do tenouèké �pi-
ce. Vrchol stavby pøedstavuje vládce,
faraona, jemu� v�ichni ostatní podléha-
jí � stojí pod ním.

Øímské panteony se stavìly jako øady
sloupù, které dr�í sva�ující se trojúhel-
níkovou støechu. Podobají se star�ím
øeckým chrámùm, jen s tím rozdílem, �e
k chrámovému vstupu nevedou schody.
Sloupy symbolizují demokracii tìchto
spoleèností, nicménì sloupy stále pod-
pírají trojstrannou støechu, která pøed-
stavuje nejvy��í císaøovu moc.

Struktura moci v �idovských mode-
lech se li�í. Vezmeme-li menoru, je pra-
vým opakem trojúhelníku, v podstatì to
je trojúhelník postavený vzhùru noha-
ma. Podstavcem (�picí) smìøuje k zemi,
základnou k nebi.

Zatímco ve starovìkém Egyptì se
obyèejní lidé faraona jako nejvy��ího
vùdce báli, vzbuzoval v nich hrùzu,
Moj�í� se sna�il svému lidu pomoci, ne-
povy�oval se nad nìj. Základna menory
smìøuje vzhùru a stejnì se Moj�í� sna�il
povzná�et lidi zprostøedkováním Bo�í-
ho uèení. On byl onou základnou, bez
nìj a jeho pokory by menora nemohla
nikdy stát.

Aèkoli byl ná� Chrám zboøen a �idé
vyhnáni a rozptýleni do v�ech koutù
svìta, od Moj�í�e se uèíme, �e ka�dý
obyèejný �id má svùj význam. Tím, �e
vede morální �ivot a dodr�uje základní
etické pøíkazy, je pøíkladem svìtu, tvoøí
jeho základ, podpírá ho. 

Titùv oblouk stojí jako pøipomínka
sice mocné, ale ji� zaniklé øímské øí�e.
Kdy� si rozsvítíme své chanukové svíc-
ny, záøí z nich vìèné svìtlo svobody. 

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

kislev � tevet

Staronová synagoga
4. 12. pátek veèerní bohoslu�ba 15.43 hodin
5. 12. sobota VAJE�EV 1M 37,1�40,23

hf: Am 2,6�3,8
mincha 15.25 hodin
konec �abatu 16.57 hodin

6. 12. nedìle pøedveèer Chanuka � rozsvícení 1. svìtla ! 16.50 hodin
7. 12. pondìlí 1. den Chanuka � rozsvícení 2. svìtla       !!
8. 12. úterý 2. den Chanuka � rozsvícení 3. svìtla     !!!
9. 12. støeda 3. den Chanuka � rozsvícení 4. svìtla     !!!!

10. 12. ètvrtek 4. den Chanuka � rozsvícení 5. svìtla     !!!!!
11. 12. pátek 5. den Chanuka � rozsvícení 6. svìtla     !!!!!!

veèerní bohoslu�ba 15.42 hodin
12. 12. sobota �ABAT RO� CHODE� TEVET � 6. DEN CHANUKA

MIKEC 1M 41,1�44,17
4M 28,9-15 mf: 4M 7,42�47
hf: Za 2,14�4,7
mincha 15.25 hodin
konec �abatu 16.56 hodin
rozsvícení 7. svìtla                                      !!!!!!!

13. 12. nedìle 2. den Ro� chode� tevet
7. den Chanuka � rozsvícení 8. svìtla       !!!!!!!!

14. 12. pondìlí 8. den Chanuka
18. 12. pátek veèerní bohoslu�ba 15.42 hodin
19. 12. sobota VAJIGA�

1M 44,18�47,27
hf: Ez 37,15�28
mincha 15.25 hodin
konec �abatu 16.57 hodin

22. 12. úterý pùst 10. tevet                                                 6.11�16.45 hodin
25. 12. pátek veèerní bohoslu�ba 15.52 hodin
26. 12. sobota VAJECHI 1M 47,28�50,26

hf: 1Kr 2,1�12
mincha 15.30 hodin
konec �abatu 17.01 hodin
V sobotu �achrit (ranní modlitba) od 9 hodin.

Ka�dý v�ední den maariv (veèerní modlitba) od 19.30 hodin.

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

mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

Jeruzalémská synagoga
V nedìli 6. 12. v 16 hodin zde bude rozsvíceno 1. chanukové svìtlo.

Bohoslu�by se konají ka�dou sobotu od 8.50 hodin.
Páteèní veèerní bohoslu�by zde budou 11. 12. od 15.40 hodin

a 18. 12. od 15.40 hodin. 
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslu�by nekonají.

Bejt Simcha
V sobotu 5. prosince od 10.30 hodin probìhne ranní bohoslu�ba � �achrit.

Kabalat �abat ka�dý pátek od 18.00 hodin.



Malíø a sochaø JAROSLAV RÓNA (nar.
1957 v Praze) absolvoval Vysokou �kolu
umìleckoprùmyslovou v Praze (obor
skláøské výtvarnictví u prof. Stanislava Li-
benského). V roce 1987 byl jedním ze za-
kladatelù skupiny Tvrdohlaví. Kromì mal-
by a sochaøství se zabývá scénografií,
ilustrací knih (k dílùm E. A. Poea, F. Kaf-
ky, G. Meyrinka a G. Orwella) a literární
prací, pùsobil (jako re�isér, scenárista, he-
rec) v divadelních skupinách Pra�ská pìt-
ka, Mimóza, Sklep. Je autorem øady soch
ve veøejném prostoru (v Praze, Bratislavì,
Klenové u Klatov, Chebu, Liberci), v le-
tech 2005�2012 pùsobil na pra�ské AVU
jako vedoucí pedagog v oboru sochaøství,
roku 2010 vy�la v nakladatelství Gallery
jeho monografie od Jiøího Olièe.

Nedávno byla na Moravském námìstí
v Brnì odhalena Rónova monumentální
socha markrabìte Jo�ta. Pøi této pøíle�i-
tosti jsme ho po�ádali o rozhovor, jej�
poskytl ve svém ateliéru na Novém �i-
dovském høbitovì ve Stra�nicích.

Odkdy pracujete v ateliéru na Novém
�idovském høbitovì?
Od 80. let minulého století. Kdy� jsem
sem poprvé pøi�el, byla za okny neprù-
hledná zelená stìna, skuteèná d�ungle,
a za zdí bydlela jedna rodina, jmenovali
se Francovi. Nìkdy si tu dìlali vzadu za
domy ohníèek. V�echno to zaèalo tím,
�e mùj otec u� nesnesl, jak je v mém po-
koji v�echno od barev a v�ude páchne
terpentýn. Jednoho dne jsem pøi�el
domù, v�echny moje barvy a �tìtce byly
sbalené v batohu a u toho cedule: �Toto
v�echno musí okam�itì opustit tento
byt.�

To vám bylo kolik?
Asi 21, u� jsem studoval UMPRUM. Se-
dìl jsem nad tím batohem a vùbec jsem
nevìdìl, kam pùjdu. V tu chvíli zazvonil
telefon a byl to kamarád, keramik Jaro-
slav Ko��, spolu�ák ze Slovenska, a øekl
mi, �e na�el v Nuslích suterénní ateliér
a �e kdy� to spolu opravíme, mù�u tam
pracovat s ním. Pøestìhoval jsem se do
Nuslí a �il tam jako nìjaký nuzný paøí�-
ský umìlec � celé dny jsem maloval, ka-
marádi mi sedìli modelem, v tiskárnách
mi dávali zadarmo zbytky barev, na jídlo
jsem si vydìlával vracením nalezených
lahví. Otec mi odmítl dávat kapesné, asi
myslel, �e si to rozmyslím, ale já mìl
taky svou hlavu. A on nakonec ustoupil.
Jednoho dne tam za mnou pøi�el a ozná-
mil mi, �e se poptal na �idovské obci,
a �e kdy� opravíme jeden ponièený byt
na høbitovì, mù�u prostory u�ívat. S rùz-
nými peripetiemi to vydr�elo dodnes.

Od 90. let se høbitov zaèal civilizo-
vat, èistit. U toho jsem trochu pomá-
hal, s tehdej�ím správcem jsme ozna-
èovali pøestárlé stromy nebo jsem
navrhl lustr do tahary ve svém oblíbe-
ném stylu art deco. 

Myslíte, �e zdej�í høbitov svou archi-
tekturou nìjak inspiruje va�e sochy?
A máte své oblíbené náhrobky?
Urèitá strohost, vyvá�enost a solidnost
tvarosloví, které tady ví-
dám, mì urèitì ovlivnily.
Tady nejsou �ádné okra-
sy navíc, �ádné kýèovité
figury, jenom hmota
a èisté linie. Strohost
nebo jen mírná dekora-
tivnost tenhle høbitov sty-
lovì zceluje.

Mám moc rád náhro-
bek Jana Kotìry pro rodi-
nu Elbogenových u zadní
zdi. Jsou tam dva od Jana
Kotìry vedle sebe: první
je�tì v èistì secesním,
rostlinnì zdobném stylu,
a druhý je modernìj�í,
jednodu��í a monumentálnìj�í, ve stylu
art deco, tak�e je tam krásnì vidìt ten
pøechod mezi styly. To jsou opravdu kle-
noty. Je �koda, �e dnes u� lidé høbitov-
ním náhrobkùm tolik péèe nevìnují. Je to
asi otázka financí, ale i citlivosti.

Vy jste tu udìlal tøi náhrobky.
První byl pro vrchního kantora Viktora
Feuerlichta, návrh jsem rodinì vìnoval.
Chtìl jsem, aby ten náhrobek byl nìèím
novým a souèasnì navazoval na ostatní
v øadì. Pak jsem navrhl hrob svému otci,
tomu jsem chtìl udìlat samozøejmì také
nìco zajímavého: je z indické �uly a spo-
lupracoval jsem s jednou kamenickou díl-
nou z Liberce, ve které jsou opravdu skvì-
lí øemeslníci. A hned vedle mého otce si
koupila hrob rodina Lischkeových. Ti mi
a� na rámcový finanèní limit nechali vol-
nou ruku, a tak jsem navrhl oválný hrob
ze svìtlé liberecké �uly, která je krásná
a kvalitní, a kdy� zmokne, tak zrù�oví. 

Jak se vám líbí stavba � hrobka, kte-
rou navrhl Kurt Gebauer pro ostatky
ze zru�eného høbitova ve Vladislavo-
vì ulici?
To je skvìlá práce! Za dané situace to
bylo ideální, velmi citlivé øe�ení. Snad je-
diná malièkost � �e ty vnitøní stìny hrob-
ky mohly být také tesané, a ne øezané, ale
to není tak dùle�ité. O to je ale hor�í ten
pomník èeskoslovenským obìtem holo-
kaustu, kterému se obecnì tady øíká
�praèka� a který opravdu za v�eho nejvíc
pøipomíná automatickou praèku. Navrhl
ho architekt Stehlík, obecnì známý jako
èlovìk, který vytuneloval Poldovku.

V roce 2003 jste na Starém Mìstì
v Praze vytvoøil bronzový pomník
Franze Kafky. Jak tuto sochu vidíte
s odstupem více ne� desetiletí?

Mám se svými hotovými
vìcmi ve veøejném pro-
storu v�dycky po nainsta-
lování urèitý problém.
Kdy� je dám na místo,
musím je nìjakou dobu
pozorovat, abych je defi-
nitivnì celkovì zhodno-
til. Ale souèasnì od té
práce je�tì nemám vnitøní
odstup, a tak k nim cho-
dím jako nìjaký vetøelec,
zkoumám, jestli mají
správnou velikost, jestli
jim nìco nechybí nebo
nepøebývá. To jsem mìl
i s Kafkou, a hodnì dlou-

ho. Ale jak plyne èas a jak si ta socha
i okolí, které jsem v tomhle pøípadì kvùli
ní speciálnì upravoval, sedá, jak se jí lidé
dotýkají a ona chytá dobré svìtlo, tak pøe-
stanu vnímat detaily a vnímám jen celek
a mám z ní radost. A tohle je ten pøípad.
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JEN HMOTA A ÈISTÉ LINIE
Rozhovor s malíøem a sochaøem Jaroslavem Rónou

Jaroslav Róna. Foto na této dvoustranì archiv J. R.

Detail pomníku Franze Kafky.



Pro dùm �palíèek v Chebu jste zpo-
dobnil Davida, jak sedí na hlavì Goliá-
�e. David tam vypadá jako rytíø v br-
nìní � lze to pova�ovat za jezdeckou
sochu?
To asi ne. Je to zkrátka vítìzný pastevec
David, jen� má na sobì vypùjèené brnì-
ní (mimochodem jeho hlava je hlava
souèasného dalajlamy, kdy� mu bylo asi
14 let), jen� sedí na
useknuté hlavì obra Go-
liá�e, aby tím bývalého
obávaného nepøítele je�-
tì více poní�il. Hlavu
Goliá�e jsem pro zmìnu
vytvoøil podle hlavy bo-
xera Mikea Tysona � ex-
trémnì brutálního �am-
piona tì�ké váhy.

Co øíkáte na pohybli-
vou hlavu Franze Kaf-
ky od Davida Èerného
na prostranství nedale-
ko Národní tøídy?
Vlastnì mi to nijak ne-
vadí � jen bych byl rad�i, kdyby to ne-
mìl být právì Kafka. Ale lesklá, pohyb-
livá a promìnlivá obøí hlava pøed
obchoïákem, proè ne? To mi víc vadí ty
stra�livé výduchy z metra hned vedle:
také se lesknou a ten prostor v�echny
tyhle masivní lesklé vìci dohromady
úplnì zabíjejí. Ale kdyby tam nebyly ty
obøí výduchy, tak samotná lesklá toèící
se hlava by byla moc pìkná.

Ilustroval jste nìkteré Kafkovy prózy.
Jaká to byla práce a jak vùbec vnímá-
te mo�nosti texty tohoto autora do-
provázet obrazem?
Kdy� jsem si èetl nìkteré jeho texty, dìlal
jsem si pro sebe obrázky, které jsem pak
vydal v kní�ce Umanuté kresby. Na zá-
kladì toho mì pak oslovilo jedno malé
nakladatelství, které chystalo bibliofilské
vydání Popisu jednoho zápasu. Ale najít
výtvarný ekvivalent ke Kafkovì textu je
skoro nemo�né. Znám jen jednoho malí-
øe, který maloval tak, �e nìèím doslova
vystihl podstatu Kafkových próz. Ten
malíø Kafku asi nikdy neilustroval, ne-
vím, jestli ho vùbec znal, jmenoval se
Anton Räderscheidt a pocházel z Kolína
nad Rýnem. Ve 20. letech se stal pøízniv-
cem moderny, pak magického realismu.
Jeho umìní prohlásili nacisti za zvrhlé,
on se je�tì navíc zamiloval do �idovské
fotografky, se kterou uprchl z Nìmecka.
Vidìl jsem jeho obrazy nedávno v Benát-

kách na výstavì umìní výmarské repub-
liky. On maloval tøeba takové výjevy
z ulic, skupiny lidí, kteøí jdou ve skupinì,
ale pøitom z toho èi�í totální osamìlost,
strnulost, maloval prostì pøesnì tak, jak
Kafka pí�e. To já tak dobøe neumím,
i kdy� si myslím, �e se snad jeho atmo-
sféry nìjak dotýkám. Ale nejlep�í asi je,
kdy� se Kafka vùbec neilustruje, obrazy

naru�ují èistotu pøedstavy
pøímo z psaného slova.

Také jste dìlal scénu
k filmu Amerika.
Kafka psal o Americe, ale
nikdy tam nebyl, tak jsem
si pøedstavoval, �e mohl
vidìt americké mìsto
jako Prahu, ale mnohem
vy��í, a tak jsem to taky
do toho filmu navrhl.
Jako Prahu, ale místo
mrakodrapù hodnì vyso-
ké mì�t�anské domy. Na-
konec se tyhle návrhy
z finanèních dùvodù ne-

realizovaly. Vùbec mì ten film hodnì
zklamal. Ale zase jsem si za peníze, které
jsem si tam vydìlal, mohl realizovat
v bronzu sochu Podobenství s lebkou.

Máte pocit, �e v Praze chybìjí moder-
ní sochy, a kde by pro nì bylo vhodné
místo?
Souèasné sochy tu urèitì chybìjí. Myslím,
�e není vhodné dávat sochy na Malou Stra-
nu nebo na Staré Mìsto, proto�e tam na to
není místo. Kafkùv pomník byl v tomhle
ohledu výjimka. Vidìl bych je spí� tam,
kde je prostor � na Praze 6, tam, kde jsou
technické univerzity, ve Vr�ovicích nebo
v urèité èásti �i�kova a samozøejmì na síd-
li�tích. Dnes se dají udìlat sochy, které odo-
lají v�emu a nejsou tak výrobnì nároèné, ze
�eleza, betonu, z traverz. Kdy� se èlovìk
podívá v Paøí�i v Défense na monumentál-
ní, barevné, hravé sochy, to je radost. Tak-
hle by se dala probarvit a ozvlá�tnit sídli�tì.
Ale to by na�i zastupitelé museli mít trochu
fantazie a zájmu o umìní.

Lze podle vás udìlat dobrý památník
holokaustu?
Tu hrùzu a nekoneènou zrùdnost asi vù-
bec vyjádøit nelze. Ale kdy� u� se o to nì-
kdo pokusí, tak urèitì asi spí�e abstrakt-
ním dílem. Pøímo v Osvìtimi-Bøezince je
památník z roku 1967, který dìlali sochaøi
Jarnuszkiewicz, Palka, Cascella, Simoni-
ci, Valle a Vitale, je to prostor poskládaný

z kamenných segmentù, vypadá to jako
zbytky nìjakého starého chrámu, jako
kdy� èlovìk vstoupí mezi ruiny, kde se
stalo kdysi nìco stra�ného. Tak to je, mys-
lím, nejpøijatelnìj�í cesta. V Brnì navrhli
prostou èernou kamennou krychli, to také
není �patné. A v Praze by taková socha
mohla být Kadi� od Ale�e Veselého. 

Pro Brno jste nedávno dokonèil sochu
Odvahy, kterou jste ztvárnil jako gi-
gantickou jezdeckou sochu. Proè prá-
vì tak?
Zadání soutì�e na Moravské námìstí,
kterou vyhlásilo mìsto Brno roku 2012,
znìlo, �e to má být jezdecká socha na
téma Odvaha, vytvoøená na poèest mark-
rabìte Jo�ta Lucemburského. Socha mìla
doplnit dal�í u� stávající tøi platonské
ctnosti. Mírnost pøedstavuje horizontální
ka�na pøed kostelem svatého Tomá�e.
Prozíravost je bronzový model støedovì-
kého Brna a Spravedlnost je figura, která
zvedá kvádr pøed Nejvy��ím soudem. Pro
Odvahu vybral architekt Hrù�a nádherné
místo, které vychází z tradice umístìní
jezdeckých soch na náro�í nìkterých kos-
telù a katedrál, jak to je tøeba v Benátkách
nebo v Padovì. Podle tohoto klasického
italského modelu urèil místo pøed koste-
lem tak, �e je socha ponìkud vysunutá do
druhé èásti námìstí a nabízí se té� pohle-
du z velké dálky. Chtìli jezdeckou sochu

asi proto, �e právì ta jaksi pocitovì stvr-
zuje starobylost mìsta. A i kdy� se názory
na pùsobení Jo�ta Lucemburského rùzní,
jako nejlep�ího mo�ného jezdce vybrali

(pokraèování na str. 9)
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David a Goliá�.

Jezdecká socha Odvaha. Foto Markéta Bestová.



Pogrom nazývaný køi�t�álová noc se
odehrál v noci z 9. na 10. listopadu 1938
v nacistickém Nìmecku, v Rakousku
a v Sudetech. Bylo pøi nìm zabito 91
�idù, zatèeno a následnì v koncentraè-
ních táborech internováno na 30 tisíc

�idù a vypáleno na pìt set synagog. Le-
tos si Ústrední zväz �idovských nábo-
�enských obcí na Slovensku pøipomnìl
toto výroèí velmi zajímavým a podnìt-
ným zpùsobem. Uspoøádal toti� ve spo-
lupráci s neziskovou organizací Syna-
goga Slovaca 9. listopadu v Bratislavì
jednodenní konferenci s názvem �i-
dovské kultúrne dedièstvo na Slovensku,
vìnovanou jak �idovským památkám
a snaze o jejich ochranu a záchranu, tak
i zpùsobùm a mo�nostem, jak historii
a kulturní hodnoty �idù na Slovensku
uchovávat a pøedstavovat veøejnosti. To
kulturní dìdictví, jak v úvodním slovì
pøipomenul pøedseda ÚZ�NO Igor Rin-
tel, které mìlo podobnì jako synagogy
a knihy, spálené za køi�t�álové noci, zmi-
zet z povrchu zemì. 

STØEDNÍ EVROPA
V prvním ze ètyø okruhù, kterým se
konference vìnovala, pøedstavil kurá-
tor Slovenského národného múzea �
Múzea �idovskej kultúry Maro� Bor-
ský konkrétní stav, ve kterém se dnes
slovenské �idovské památky � pøibli�-
nì sto dochovaných synagog a na sedm
set �idovských høbitovù � nacházejí.
Konstatoval, �e synagogy na Sloven-
sku jsou dnes v rozhodující vìt�inì his-
torickým objektem a u� jen v nìkolika
málo pøípadech také místem, kde se
scházejí vìøící. Tak je tomu ov�em
v celé pováleèné støední a východní
Evropì. Tam, kde jako na Slovensku

namísto 135 tisíc �idù �ije dnes okolo
tøí tisíc lidí, kteøí se k �idovství hlásí, to
ani jinak být nemù�e. A pøece, na druhé
stranì nejsou výsledky zase tak �patné.
Dokonce, vezmeme-li okolnosti v úva-
hu, èasto pozoruhodné. Projekt Syna-
goga Slovaca, který Maro� Borský øídí,
se systematicky blí�í svému cíli zma-
povat v�echny zachované �idovské pa-
mátky v zemi. Èást synagog je u� ve
slu�ném stavu, at�u� jsou ve vlastnictví
�idovských obcí, mìst a obcí èi jednot-
livcù. Ty, které u� lze nav�tívit, vytvá-
øejí Slovenskou cestu �idovského kul-
turního dìdictví, která dnes zahrnuje
24 památek � synagogy, expozice Mú-
zea �idovskej kultury a tøi høbitovy �
rozesetých po celém území od Bratisla-
vy po Ko�ice (podrobné informace na
www.slovak-jewish-heritage.org).

Co se høbitovù týká, jejich stav
a poèet zdaleka pøesahuje mo�nosti,
jakými �idovské instituce na Sloven-
sku disponují. Ale i tady existují vý-
jimky a není zase tak málo tìch, kteøí

�idùm v jejich úsilí vrátit a zachovat
místùm posledního odpoèinku jejich
dùstojnost pomáhají. 

Maro� Borský je realista, kdy� øíká:
�Obce, které synagogy vyu�ívaly,
shoøely spolu se svými rabíny v Osvì-
timi. Nemù�eme oèekávat, �e z nich

ze dne na den vzniknou muzea holo-
kaustu a pamìtní místnosti.� Ale sou-
èasnì je, nebo lépe øeèeno musí být
i velký idealista, proto�e bez toho se
ve støední Evropì �idovské památky
zachraòovat prostì nedají. 

O stavu �idovských památek v Èeské
republice struènì referoval a dokonèe-
ný projekt Deset hvìzd � Revitalizace
�idovských památek v ÈR pøedstavil

autor tohoto èlánku, o situaci v Maïar-
sku zasvìcenì promluvil historik archi-
tektury a autor knihy Synagogy v Ma-
ïarsku Rudolf Klein z Budape�ti.

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY
OBNOVY
Druhý okruh posunul jednání pøímo
k praxi. Hovoøili lidé, kteøí se s ne-
snázemi péèe o památky potýkají
v terénu a na konkrétních místech.
Peter Schwarz z Ko�ic popsal, co
v�echno se staví �idovské obci do
cesty, kdy� se sna�í opravit a vyu�ít
budovy ve svém vlastnictví. Je to po-
chopitelnì omezený objem financí
a velikost budov, stavìných pro mno-
honásobnì poèetnìj�í kehilu, ale ne-
jen to. Nìkdy jsou to i pøemr�tìné
po�adavky památkáøù, slo�ité sta-
vební pøedpisy a byrokracie vùbec.
Nicménì, jak bylo dolo�eno fotogra-
fickou dokumentací, i tak se dá leda-
cos udìlat a dokonèit.

O obnovì synagogy v �ilinì z roku
1931, díle svìtoznámého architekta Pe-
tera Behrense, patøícímu k nejvýznam-
nìj�ím moderním stavbám na Sloven-
sku, referoval Marek Adamov, øeditel
obèanského sdru�ení Truc sphérique.
Sdru�ení uspìlo s návrhem rekonstruk-
ce a kulturního vyu�ití synagogy v sou-
tì�i, vypsané �NO v �ilinì v roce
2011. Mimo jiné také proto, �e �ilinská
�idovská obec dala pøednost neko-
merènímu projektu. A ukázalo se, �e
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Peter Salner vítá úèastníky konference. Foto jd.

Interiér stupavské synagogy. Foto R. Klein.

Synagoga ve Stupavì z r. 1803 Foto R. Klein.



právem. Za ètyøi roky dokázali obèanské
sdru�ení a jeho spolupracovníci realizo-
vat vìt�inu nákladných a sofistikova-
ných rekonstrukèních prací. Pøí�tí rok by
se restaurovaná Nová synagoga � Kunst-
halle �ilina mìla otevøít v celoroèním
provozu (www.novasynagoga.sk).

Beata Nemcová prezentovala pøíbìh
zdevastovaného �idovského høbitova
v Banské �tiavnici, který se díky její
iniciativì a nìkolik let trvající usilov-

né práci dobrovolníkù z øad studentù
místního gymnázia i obèanù mìsta stal
opìt dùstojným pohøebi�tìm (www.zi-
dovskycintorin.sk).

Tibor Kornfeld popsal, kolik práce,
èasu a prostøedkù musela vynalo�it
malá obec v Dunajské Stredì na obno-
vu svého velkého, starobylého a do-
dnes vyu�ívaného høbitova, i kolik
starostí je spojeno s jeho údr�bou. Ale
pøesto se chystají i na dal�í opu�tìné
høbitovy v okolí.

PREZENTACE A PAMÌ¡T
Odpoledne byl na programu tøetí blok,
ve kterém Viera Kamenická seznámila
pøítomné s mo�nostmi, které poskytuje
náv�tìvníkùm Múzeum �idovskej kultu-
ry v Bratislavì vèetnì speciálních pro-
hlídkových okruhù, uèených dìtem
a mláde�i. �idovské komunitné mú-
zeum, nacházející se v bratislavské sy-
nagoze v Heydukovì ulici (www.syna-
gogue.sk), pøedstavila Jana �vantnerová.
O rùzných podobách úspì�né snahy
uchovat v Bardejovì památku na zanik-
lou �idovskou obec referoval Peter
Hudák (http://suburbiumbardejov.sk)
a o organizaci druhého roèníku festivalu
�idovské kultury ve Vrabloch nedaleko
Nitry Jozef Trubíni.

Poslední èást, kterou øídil souèasný
pøedseda bratislavské obce Egon Gál,

byla vìnována holokaustu: Martin
Korèok pøedná�el o Múzeu holokaus-
tu, umístìném v bývalém pracovním
a koncentraèním táboøe v Seredi
(http://edah.sk), Monika Vrzgulová
pøiblí�ila èinnost Dokumentaèního
støediska holokaustu v Bratislavì
(www.uzzno.sk/dsh) a Rù�ena Kor-
mo�ová ze �pi�ské Nové Vsi informo-
vala, jak je téma holokaustu zaèlenì-
no do výuky dìjepisu na tamním

gymnáziu.

Jednalo se o zajíma-
vé a pøekvapivì ne-
formální setkání lidí,
kterým není lhostej-
ná minulost ani pøí-
tomnost �idovské
pospolitosti na Slo-
venku a kteøí pro tuto
pøítomnost, a tedy
i budoucnost leda-
cos konkrétního vy-
konali. Celá øada

úèastníkù pøevzala z rukou pøedsedy
ÚZ�NO pamìtní plaketu jako výraz
ocenìní jejich �nezi�tné a dlouhodobé
èinnosti pøi záchranì a zviditelnìní �i-
dovského kulturního dìdictví�. 

Nìkdy v budoucnosti (ale nepøíli�
vzdálené) by stálo za to uspoøádat èes-
ko-slovenskou pracovní konferenci na
podobné téma. Výmìna zku�eností je
dùle�itá, ale stejnì pøínosná by mohla
být i spolupráce v konkrétních projek-
tech, které by ochranu, záchranu i pre-

zentaci �idovského kulturního dìdic-
tví v obou zemích pomohly dostat
kvalitativnì i co do rozsahu na je�tì
vy��í úroveò.                  JIØÍ DANÍÈEK

JEN HMOTA
A ÈISTÉ LINIE
(dokonèení rozhovoru ze str. 7)
právì jeho. V Brnì �il, patøil k význam-
ným osobnostem své doby, byl synovec
Karla IV. a rok pøed smrtí získal titul øím-
ského krále. Kdyby zadání znìlo jenom
Jo�t Lucemburský, nemìl bych tu svobo-
du a musel bych více pøihlédnout k dobo-
vým reáliím. Ale takhle to byla jezdecká
socha, alegorie Odvahy. Já to pojal jako
symbol rytíøe a rytíøství jako jednoho
z pilíøù støedovìké evropské køest�anské
kultury. Rytíø byl ve své ideální podobì
vybaven základními ctnostmi, jako byla
vìrnost panovníkovi, odvaha, víra a mrav-
ní bezúhonnost. Pravzorem rytíøe byl
øímský jezdec. Chtìl jsem tou sochou
v Brnì tuto ideu ztvárnit.

Pøijali ji Bròané bez výhrad?
Myslím, �e jsem tou sochou Brno roz-
poltil. Kritici jí vyèítají zejména prota-
�ené nohy konì, i kdy� socha je celá
proporènì a výrazovì posunutá do mojí
vlastní reality, a právì to je na ní zají-
mavé. Já jsem nesoutì�il proto, abych
naplnil pøedstavy o historické jezdecké
so�e. S umìním obeznámenìj�í Bròané
jsou sochou nad�ení, to bylo vidìt u�
pøi instalaci a e-mailem mi zatím chodí
jen pochvalné dopisy. Bulvární tisk so-
chu pøevá�nì zesmì�òuje a nìkteøí lidé
zase dìlají bizarní fotky se sexuálním
podtextem a dávají to na internet. A to
jsem zámìrnì udìlal klisnu. Nedovedu
si pøedstavit, co by se dìlo, kdyby to
byl høebec� 

Poslední otázka � pro�íváte nìjak své
�idovství po otci?
Nejsem halachický �id a nejsem vìøící.
Ale ve své tvorbì se zabývám osudový-
mi problémy, to snad mám z té �idovské
strany, a souèasnì mám mo�ná jistý
nadhled, spí�e asi po èeských pøedcích,
a smysl pro humor po obou. Nejsem ná-
bo�ensky vzdìlaný, ale pojetí Boha, tak
jak to chápu já, je mi urèitì nejbli��í
v judaismu, v nìm� je Bùh temný, ne-
jasný. Jeho zámìry se tì�ko lu�tí, to mi
pøijde pravdivé. Asi budu zatracený,
proto�e neèiním vùèi Hospodinu, co
bych èinit mìl. Na druhou stranu podle
chasidù nejvíc høe�í èlovìk, který nedì-
lá to, k èemu byl pøedurèen. A já snad
dìlám to, k èemu mám talent, maluju
a sochaøím. To je moje modlitba.     

ALICE MARXOVÁ
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D�bán senické chevra kadi�a z r. 1776. 
Muzeum �idovské kultury, Bratislava.  

Pozoruhodný kruhový �idovský høbitov v Senici. Foto A. Jirou�ek.



Pøíbìh Anny Butové je ètvrtá kapitola
knihy rozhovorù a pøíbìhù Josefa
Mlejnka Volyò tam v dáli, kterou právì
vydává brnìnské Centrum pro studium
demokracie a kultury. Rozhovory a pøí-
bìhy doplòuje pøíloha zahrnující �vo-
lyòské� texty Josefa Mlejnka � kritické
recenze knih o Volyni, krátký esej o vý-
tvarném díle Rostislava Zárybnického
a úryvek z autorova vyprávìní o osudu
rodinného vìtrného mlýna na Volyni
Dìdùv volyòský vitrak.

Moje maminka Marie Tomíèková se za
svobodna jmenovala Ku�elová. Mamin-
èin otec, mùj dìda, Franti�ek Ku�ela,
byl dlouhou dobu nemocný, a proto�e
nemìl mu�ského potomka, obával se, co
se stane s hospodáøstvím, pokud on ode-
jde. Èasto vyslovoval pøání, �e by rád,
je�tì ne� se tak stane, vidìl na dvoøe
hospodáøe. Nevím, proè se nakonec roz-
hodl pro Alexandra Tomíèka, mého tatín-
ka. Mamince bylo �estnáct rokù, a muse-
la se za nìj provdat. Ke Ku�elùm pøi�el
tatínek jako èlovìk, který nic nemìl, ale
získal u nich okam�itì postavení hospo-
dáøe. Jakmile se pøi�enil do Ku�elovy
rodiny, dìda rozepsal statek na tøi díly:
první díl napsal na tatínka, druhý na na�i
babièku, a ten tøetí dal na�í mamince.
Brzy potom dìda umøel.

Mìli jsme na Volyni osm hektarù
chmelnic a padesát hektarù pùdy, mìli
jsme i dìveèky a chasníky, v�echno.
Pøed válkou k nám jezdili kupovat
chmel a� z Ameriky. Mìli jsme také
vlastní su�árnu, v ní� se chmel po su�e-
ní �okoval. V podlaze byl kulatý otvor,
jeden èlovìk stál nahoøe, sypal chmel do
�oku, druhý uvnitø �oku �lapal, aby se
ve�lo chmele co nejvíc. Ta su�árna se
u nás stavìla v roce, kdy jsem se narodi-
la. Peníze na její stavbu si tatínek musel
vypùjèit. Maminka ho od úmyslu pùjèo-
vat si peníze zrazovala, prosila ho, at�to
nedìlá, ale tatínek ji neposlechl, vypùj-
èil si, ale za rok mìl dluh splacený. Su-
�árnu na chmel nemìl v Knihynkách
ka�dý, daly by se spoèítat na prstech
jedné ruky. Kdy� se doèesal chmel, sla-
vila se doèesná, pøi ní� hospodáøi povì-
sili na krk vìnec z kvìtin a chmele. Tatí-
nek pøipravil hostinu, z místnosti pro
èesáèe se vynosily postele a postavily se
tam stoly s jídlem a pitím pro v�echny,

kdo se na èesání chmele podíleli. Ale
kdy� pøi�la po roce 1939 sovìtská vláda,
udìlali z nás kulaky, a dìveèky a èeledí-
ny jsme mít nesmìli. Nikdo u na�ich ne-
smìl slou�it, na�e dìveèky a slu�ky mu-
sely odejít na Donbas rubat uhlí. Tatínek
musel zbourat chmelnici, tìch osm hek-
tarù, byly to obrovské sloupy. Rusové
by nás vyvezli na Sibiø, byli jsme u� pøi-
praveni na cestu, mìli jsme u� sbité bed-
ny a v tìch bednách nacpané peøiny, ale
do toho pøi�li Nìmci, a to nás vlastnì
pøed tou Sibiøí zachránilo. 

GRI�A CVI
Rodina Cviho Goldgammera �ila v pøed-
váleèném Polsku v Suwa³kách v bia³ys-
tockém okrese. Po nìmeckém pøepade-
ní Polska Cvi, to je jeho �idovské
jméno, jmenoval se pøedtím Gri�a, teh-
dy mu bylo tøináct let, utekl od pøíbuz-
ných do Lucku na západní Ukrajinì.
Knihynky, kde jsme �ili my, se nachá-
zely v luckém okrese. V Lucku chodil
Gri�a Goldgammer do sovìtské �koly.
Brzy potom, co pøi�el do Lucku, napadl
Hitler Sovìtský svaz,
obsadili nás Nìmci
a zaèalo pronásledo-
vání �idù, kteøí byli
zavíráni do ghett.
Koncem roku 1941
byl Gri�a nasazen na
práci pøi opravách sil-
nic. Práce se vykoná-
vala mimo ghetto a na
�idy pøi ní dohlí�eli
ukrajin�tí dozorci. Kdy�
�idé pracovali u Kni-
hynek, na�í vesnice,
kde �ili i dal�í Èe�i,
Gri�a u nás dokonce
obèas pøespával. Tatí-
nek toti� jednoho ukrajinského dozorce
podplatil, aby Gri�a mohl u nás praco-
vat, pomáhal mu pøi práci v domì. Mìli
jsme hodnì velké hospodáøství, krávy,
konì, prasata. A Gri�a kydal hnùj ve
chlévì. Èas od èasu se musel na noc
vrátit do ghetta v Lucku. Jednou mu ta-
tínek øekl: Dneska se nevracej. A ukryl
ho pøed ukrajinskými dozorci. Lucké
ghetto bylo záhy nato zlikvidováno.
V�echny �idy z ghetta postøíleli. Bylo
v nìm v té dobì asi tøi sta �edesát do-
spìlých a dìtí, mrtvé házeli do dvou

velkých jam. Dìti do nich házeli za�iva.
Mìli jsme u nás na práci ruského zajatce.
Kdy� na tatínka pøi�la øada, �e musí jít
zakopávat �idy, poslal místo sebe toho
zajatce. On pak øíkal: Chozjajin, tak
plakali, tak plakali, a zem se takhle ko-
líbala. Tatínek Gri�u schoval pøed oku-
paèní policií a skrýval ho po tøi roky ve
stáji, ve stodole a na rùzných jiných
místech. Nosil mu tam jídlo a obleèení.
Gri�a èistil stáj a poklízel v domì, ze
stodoly nebo sklepa vycházel jen v noci.
Tatínek tìsnì pøed válkou vykopal sklep,
ve kterém chtìl pøes zimu skladovat
øepu pro krávy. Ale kdy� zaèala válka,
tak se na to u� vyka�lal, sklep nedokon-
èil. A v tom nedokonèeném sklepì byl
Gri�a schovaný celé tøi roky. Nebyl
ukrytý pod hnojem, jak se mezi na�imi
pøíbuznými èasto traduje; tak tomu bylo
v pøípadì ruského zajatce. Jako mladá
holka jsem mìla oèi v�ude a nic mi neu-
niklo. Kdy� Nìmci chytali zajatce, pøi-
�la jsem domù a povídám: Marza � on
byl Kalmyk, mìl takové ty �ikmé oèi �,
Nìmci chytili suchýho Vasku, tak se øí-
kalo jinému zajatci, ale ten nebyl od
nás. Marza na nic neèekal a utekl do
polí. Mìli jsme na nich vyvezený hnùj,
on se do toho hnoje zaryl a vydr�el tam

schovaný a� do veèe-
ra. Gri�ovi jsem pøiná-
�ela jídlo, povídali
jsme si spolu, aby se
necítil osamìlý a ne-
bylo mu smutno. Tatí-
nek ho jednou musel
odvézt a na nìjaký èas
schovat v opu�tìné
polské vesnici, proto-
�e ho Nìmci u nás na
základì cizího udání
hledali. To u� se fron-
ta pøiblí�ila k západní
Ukrajinì, v pøedjaøí roku
1944. Kdy� Nìmci
Gri�u u nás hledali,

tak se nám zrovna tu noc narodila jeh-
òátka, já jsem byla v kotci a vázala
jsem jim kolem krku èervené ma�le. On
se na ta jehòátka a na mì díval. Tatínek
za ním pøibìhl, �e se musí rychle scho-
vat. Vlezl si pod králièí boudu a tatínek
ho zaházel koòským hnojem. Kdy� ni-
koho nena�li, jen tatínka, mì a oveèky,
sebrali se a �li pryè. Kdyby na Gri�u
pøi�li, v�echny by nás postøíleli. Mìli
jsme �tìstí, ale tatínek vìøil v Boha,
a byl pøesvìdèený o tom, �e se nic tako-
vého nemù�e stát. 
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PØÍBÌH ANNY BUTOVÉ
a �idovského chlapce Gri�i Cvi Goldgammera



DO PALESTINY A DO ÈECH
Kdy� skonèila válka, na�i za nìjakou
dobu odjeli do Èech. Gri�ovi-Cvimu ta-
tínek øekl: musí� odjet do Palestiny, Stát
Izrael tehdy je�tì neexistoval. Koupil
mu oblek, zaopatøil ho a on se pøes Pol-
sko vydal do té Palestiny. Ve Var�avì
potkal Sáru, svou budoucí �enu. Je�tì
v Polsku se vzali a do Svaté zemì se vy-
dali spolu. Nebylo mu tehdy moc, nìco
pøes osmnáct let. V Palestinì �li rovnou
do kibucu. Mìli dva syny, pozdìji si za-
lo�ili vlastní farmu. Hospodaøit byl zvy-
klý od nás a zemìdìlská práce se mu lí-
bila. Na té své farmì mìl nakonec a�
padesát krav. Daøilo se mu. Neustále po
nás pátral, ale na Volyni, a tam jsme u�
nebyli, navíc Knihynky pozdìji pøejme-
novali na Majaky. V roce 1947 na�i od-
jeli do Èech, doma u� nikoho nemìli, já
jsem se vdala do Ruska, zùstala s nimi
jen moje sestra Milu�ka. V Èechách ale
tatínek maminku natolik potì�il, �e jí
udìlal na�eho bratra Jiøíèka, který je
o devatenáct let mlad�í ne� já. Zrovna
dneska odletìl na Moravu, proto�e je in-
struktorem u letcù. Ve stejném roce, kdy
se mamince narodil Jiøíèek, rodila jsem
i já, jenom�e syn, který se mi narodil,
pìt dní po porodu umøel. Byla tuhá
zima, dítì dostalo zápal plic a v tu ránu
bylo pryè. 

Tatínek mì mìl rád a mìl strach, aby si
Gri�a se mnou nìco nezaèal. Nevím,
proè nechtìl, aby Gri�a patøil do rodiny.
Staral se pøitom o nìj jako o vlastního.
A ne� se na�im narodil Jiøíèek, nemìli
�ádného syna. Mo�ná proto, �e byl chu-
dý? Ale to byl tatínek také, ne� se o�enil,
a nakonec jsme tak nebo tak o v�echno
pøi�li. Mùj man�el byl voják, Ukrajinec.
Jmenoval se Fjodor But a byl o �est rokù
star�í. Poznali jsme se po válce a oba
jsme se do sebe zamilovali na první po-
hled. Mìli jsme se moc rádi, utekla jsem
kvùli nìmu z domova. Tatínek pøi�el
k Tomíèkùm a zeptal se: Není u vás
Aninka? A teta mu øekla: Vona ti utekla,
bì� za ní, jsou tam a tam. On jí odpovì-
dìl, �e mì nepùjde pøesvìdèovat a �e ani
nemù�e, kdy� jsem v�echno pøetrhala
a �la si. Brali jsme se s Feïou 19. února
1947 a bez dvaceti dní jsme spolu �ili pa-
desát rokù. Do Èech jsme se vrátili a�
v roce 1962. Nemohli jsme se z Ukrajiny
vrátit ve stejnou dobu, kdy odjela vìt�ina
Èechù, v�dycky nastaly nìjaké kompli-
kace. Feïa jel tehdy zrovna na ly�ích na
náv�tìvu k rodièùm a dostal z toho zápal
plic, a já jsem bez nìj pochopitelnì neod-

jela. Pøitom byl v na�ich papírech napsa-
ný, �e pojede do Èech s námi, ale nepo-
daøilo se to. �ili jsme v Morivsku, v Èer-
nihivské oblasti, postavili jsme si dùm,
pracovala jsem u lesní správy jako úèet-
ní. Pozdìji jsem mìla jet do Èech za na-
�imi sama, ale nestihla jsem udìlat do
termínu odjezdu inventuru, a v jiném ter-
mínu mì ze sovìtské Ukrajiny nepustili.
Tatínek mi jel naproti a� do Èierné pri
Èope, ale já jsem tam v domluvenou do-
bu nedorazila. Nechal mi u pohranièníkù
peníze, a kdy� jsem jela krátce nato zno-
vu, tak mi je jeden z pohranièníkù pøedal:
Tu máte va�e peniaze, otec vám je tu ne-
chal. Pøijela jsem
i s dìtmi, se�lo se
ve�keré pøíbuzen-
stvo, kdy� jsem
pøijela i s dìtmi,
dceøi Ninì byly
tehdy ètyøi roky.
Pøijela jsem bez
man�ela, s ním
jsem pøijela a� po-
druhé. A napotøetí
jsme tady v roce
1962 oba zùstali.
Dva roky jsem
bydlela s mamin-
kou ve Dvoøe
Králové na Podstráni a chodila jsem teh-
dy pì�ky pracovat do Tiby. Pozdìji jsme
dostali byt pøímo na námìstí. 

SETKÁNÍ V IZRAELI
Cvi Goldgammer nás dlouhá léta marnì
hledal. Ale v roce 1995 nav�tívil Èeskou
republiku a pobýval v Karlových Varech
v lázních. V hotelu vyprávìl svùj pøíbìh
recepènímu a ten mu poradil, aby si dal
do novin inzerát. Mám ho je�tì nìkde
schovaný, ale musela bych ho hledat.
A pomocí inzerátu v novinách Aòu To-
míèkovou, nyní Butovou, na�el. Mùj ka-
marád ze �koly pøijel za námi a pøivezl
nám noviny s inzerátem. A øekl mi: Za-
volej tam, Aninko. Táta, man�el, mi øí-
kal, nevolej tam, z toho stejnì nic nebu-
de. Ale zavolala jsem tam hned ten den
veèer, kdy nás dostihl Gri�ùv inzerát
v Mladé frontì, a hned napoprvé jsem se
dovolala. Cvi plakal, já jsem plakala,
plakali jsme oba. Zval mì, abych k nim
pøijela. Pøijela bych, ale nemám tolik
penìz. O to se nestarej, já peníze mám.
Dceøi a zet�ovi jsem vylíèila, �e se Gri�a
ozval a �e chce, abychom pøijeli do Izra-
ele. Dcera jen rozmáchla ruce a povídá:
Mami, nikam rad�i nejezdi. Ale Jirka,

mùj skoro o dvacet let mlad�í bratr, na to:
Ne, musí� tam jet. U dcery to nebylo ani
tak ze strachu, i kdy� jsme vìdìli, jak
v Izraeli je, ale namítala, �e neumím ang-
licky a tak. Nakonec souhlasila s tím, �e
pojedu s vnuèkou Pavlínkou, která v tu
dobu studovala na Karlovì univerzitì
a anglicky umìla. Zet�ák nám dal peníze,
Pavlínka mi vychystala pas, a u� jsme
jeli! Jen�e moje mlad�í vnuèka byla zrov-
na do nìkoho �ílenì zamilovaná a nechtì-
la se mnou být v Izraeli moc dlouho.
Byli jsme tam spolu jenom deset dní.
Spojili jsme se telefonicky s Cvim-Gri-
�ou, �e tedy jedeme. Oni nám museli

pøijet naproti,
proto�e bydleli
sto ètyøicet kilo-
metrù od Tel Avi-
vu. Z hlavy si ne-
vzpomenu, jak se
to tam jmenuje,
ale mám nìkde
adresu � tady tu
adresu nemám,
musela bych ji
taky hledat. Syno-
vé Goldgamme-
rových se mnou
mluvili polsky,
Sára jako polská

�idovka umìla polsky a nauèila pol�ti-
nu i je. V Izraeli jsme byli u Zdi náøkù
i u Mrtvého moøe, ale i v zoologické za-
hradì. Synové nás autem vozili po celé
zemi. Sára mìla poøád o nás strach, pro-
to�e tam byla napjatá situace, tak�e oni
dost èasto zastavovali, zavolali jí a øekli:
Mama, o. k. To bylo v roce 1995. 

Cvi-Gri�a u� dnes ne�ije, ani jeho
�ena Sára, umøela døív ne� on. Po je-
jich smrti jsme si s jejich syny u� nedo-
pisovali. Pøed èasem jsem zru�ila pev-
nou linku, mám teï jen mobil. Ho�i
chtìli, abych pøijela, volali, �e táta je
hodnì nemocný a �e máma umøela. Cvi
se pøestìhoval do men�ího bytu, zmìnil
adresu, to jsem vìdìla, adresu mi po-
slal jeho syn Dudi, který by v souèas-
nosti mìl být v Africe. Druhý syn se
jmenuje A�er, ten je v Izraeli. Má za
man�elku Íránku a mají spolu dvì dìti,
kluka a holku, oba slou�ili v armádì.
Byli to moc milí lidé. Do Izraele se u�
asi nepodívám, hlavnì kvùli zdraví,
proto�e �patnì chodím. Myslela jsem,
�e napí�u na izraelské velvyslanectví,
zet�ák mi dokonce øíkal, �e mì tam odve-
ze, ale u� tam není ta paní, kterou znám

(pokraèování na str. 13)
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Setkání v Izraeli po padesáti letech: Anna Butová a Cvi
Goldgammer, foto archiv A. Butové.



Právì v tìchto dnech je tomu sto let od
prvého kni�ního vydání Kafkovy Pro-
mìny, jednoho z nejznámìj�ích literár-
ních dìl 20. století. Povídky, o které
byly popsány stohy papíru mnohokrát
pøevy�ující rozsah díla samého a o její�
ilustraci se pokusila øada autorù ze
v�ech mo�ných konèin
zemìkoule. V souèasné
dobì probíhá v Madridu
výstava vìnovaná tomuto
výroèí. Poøádá ji Èeské
kulturní centrum ve spo-
lupráci se Sefardským
centrem (Centro Sefarad
Israel) v Madridu, v jeho�
prostorách se výstava koná.
Ve vstupní místnosti jsou
instalovány panely, doku-
mentující dùle�ité událos-
ti ze �ivota Franze Kafky,
doplnìné fotografiemi
autora samotného i lidí
jemu blízkých, zejména �en, které se-
hrály v jeho �ivotì významnìj�í roli. 

V dal�ích dvou místnostech vyèlenì-
ných na expozici lze vidìt v�echna prv-
ní nìmecká vydání textù, publikova-
ných za Kafkova �ivota (s výjimkou
v roce 1912 první tiskem vydané knihy
krátkých próz Betrachtungen /Rozjímá-
ní/). Dvì z vystavených knih, Die Ver-
wandlung (Promìna) a Das Urteil (Or-
tel), obsahují i ojedinìle se vyskytující
Kafkovy rukopisné dedikace � Promìna
je pøipsána strýci Siegfriedu Löwymu,
Ortel sestøe Ottle. Mezi vy-
stavenými exponáty jsou
rovnì� vzácné exempláøe
prvních vydání Kafko-
vých próz v èe�tinì. Jed-
ná se o Promìnu, která
vy�la s ilustracemi Otty
Coestera v roce 1929 u Jo-
sefa Floriana ve Staré
Øí�i, Zámek, vydaný Spol-
kem výtvarných umìlcù
Mánes s obálkou Toyen
v roce 1935, a dvì skoro
nedostupné bibliofilie, je� nechal s pù-
vodními grafikami Alberta Schamoniho
vytisknout Josef Portman v nákladu 25,
respektive 26 exempláøù v Litomy�li
v roce 1929 (Zpráva pro jistou akade-
mii) a v roce 1931 (Venkovský lékaø).
Vystaven je také pra�ský sborník Das

Jüdische Prag z roku 1917, ve kterém je
Kafka zastoupen povídkou Der Traum
(Sen). 

ANI Z DÁLKY
Sám Kafka by patrnì nebyl pøíli� nad-
�en skuteèností, �e souèástí expozice

jsou i ilustrace k povídce
Promìna, které vytvoøili
nìmeètí grafici a ilustrá-
toøi Willy Wessel a Otto
Coester. Jde o ètyøi Wes-
selovy akvarely z roku
1924, které pro vydání
chystal Josef Florian
a k nìmu� nakonec nedo-
�lo. O pìt let pozdìji stejný
text pro Floriana ilustro-
val jiný mladý vestfálský
umìlec, Otto Coester. Al-
bum reprodukovaných
leptù, kte-
ré Coester

roce 1928 vydal ve Staré
Øí�i s názvem �estero
konfigurací ke Kafkovì
Promìnì, je v Madridu
v kopiích také vystaveno.
Oba dva umìlci (ostatnì
stejnì jako i vìt�ina ilus-
trátorù, kteøí se Promì-
nou zabývali po nich) ne-
chápou metamorfózu
Gregora Samsy v hmyz
jako metaforu situace, ve které se tento
mladý mu� nachází, a ilustrují povídku,

jako by se jednalo o reál-
ný pøíbìh. 

Kafka k tomu ve svém
dopisu nakladateli Kurtu
Wolfovi pí�e: �Naposle-
dy jste mi napsal, �e ti-
tulní list k Promìnì na-
kreslí Ottomar Starke.
Teï jsem dostal trochu
[�] asi u� zbyteèný
strach. Napadlo mì to-
ti�, jeliko� Starke pøeci
doopravdy ilustruje, �e

by tøeba chtìl nakreslit samotný ten
hmyz. To ne, to prosím ne! Nechci
omezovat jeho pravomoc, nýbr� jen
poprosit, jeliko� ten pøíbìh samozøej-
mì lépe znám. Hmyz sám nemù�e být
nakreslen. Nemù�e být ani ukázán
z dálky.�

Samotné vystavené ilustrace zajímavé
jsou, ale s Promìnou toho nemají mno-
ho spoleèného.

MADRID
Sefardské centrum le�í v samém srdci
mìsta blízko nejstar�ího madridského ná-
mìstí Plaza de la Villa obklopeného spletí
ulièek, ve kterých se ukrývá mno�ství ma-
lých barù, hospùdek, kavárnièek a jiných
vymo�eností, které potì�í ka�dého, zvlá�-
tì pak �íznivého poutníka. Lidé jako po-
tùèky tu rychleji, tu pomaleji plynou kli-
katými cestièkami, aby se pak slily na
hlavní tepnì v jeden velký proud, který se
v�ak netváøí jako tvárný dav, ale ve kte-
rém radost ze �ivota, z pohybu, z jisté od-
li�nosti pøevládá a dává tak zapomenout
na zap�klost, nesná�enlivost a jiné støedo-
evropské �ctnosti�. Mù�eme se nechat
uná�et dál do Prada, které le�í od sefard-
ského centra dvacet minut pì�í chùze,
a tam hned vyhledat sál s temnými obrazy
od Goyi, kterými si malíø vyzdobil v le-
tech 1820�1823 zdi svého domu u Madri-

du. Obrazy, které maloval
sám pro sebe èi pro své
nejbli��í. Díla stejnì divo-
ká a drsná, zároveò v�ak
krásná a opravdová jako
lidskou rukou nedotèený
prales nìkde daleko
v Amazonii. Práce, ve kte-
rých tvùrce zcela nedbá na
dobové konvence a malíø-
ský akademismus a do kte-
rých vkládá své opovr�ení
nad stavem svìta a lidské

mysli. Goyovi, kdy� vytváøel svá nástìnná
díla, bylo zøejmì asi úplnì jedno, co bylo
a co bude, vytváøel je bez závislosti na
èase. Inspirací mu byly vlastní pochyb-
nosti, schopnost vnímat utrpení, pro�itý
dìs z války a vra�dìní, zku�enosti s inkvi-
zicí. Díla vze�lá z jeho èasu jsou zcela
nadèasová: to, co vyjádøil ve svých privát-
ních malbách, se stále opakuje a s velkou
pravdìpodobností bude opakovat, dokud
svìtu bude vládnout èlovìk.

Escorial, dokonale strohá, vìèná stavba
na úpatí hor za Madridem. V suterénu ne-
kropole s mauzoleem vykládaným rùzný-
mi druhy mramoru. Ve velkém poètu za
sebou jdoucích místností stovky mramoro-
vých náhrobkù s ostatky èlenù královské
rodiny. Nad tìmito pevnými základy krá-
lovský palác se svými sbírkami. Sál plný
El Grecových obrazù, klid a tichý po�itek
z prohlí�ení, který je obèas naru�en øvoucí
letkou turistù s prùvodcem. Na�tìstí jen
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VERWANDLUNG neboli PROMÌNA
Centro Sefarad, Franz Kafka, Goya a synagogy v Toledu



Aktuální události (není-li uvedeno jinak, strana 3)
Banderovci proti banderovcÛm – o mediálním v˘kladu vál-
ky na Ukrajinû psal Josef Mlejnek jr. (ã. 3); Charlie Hebdo
a Îidé – o tenké hranici mezi drzou satirou
a smíchem pln˘m nenávisti, Magdalena Kfií-
Ïová (ã. 2, str. 3 a 8); Fórum Amerického Ïi-
dovského v˘boru ve Washingtonu, tk (ã. 8,
str. 18); Izraelsk˘ prezident Reuven Rivlin
v Praze, tk (ã. 11); Jak Dánsko brání své obãa-
ny – o tom, co znamenaly teroristické útoky
pro Dány, Jeffry Mallow, pfieklad am (ã. 3,
str. 20); Máme se na co tû‰it – o protestu proti
DnÛm Jeruzaléma, am (ã. 6, str. 3, 7); Pokry-
tectví po útoku – historiãka Deborah Lipstad-
tová komentuje reakci na terorismus v PafiíÏi,
pfieklad am (ã. 2, str. 23); Pfiemysl Jansa –
Spravedliv˘ mezi národy, o ocenûní in me-
moriam pro muÏe, kter˘ zachránil Ericha
a Ottu Kulkovy, am (ã. 8, str. 23); Pfiipomínání
‰oa a âeská republika jako PutinÛv zástupce v Evropû, ko-
mentáfi k pozvání ruského prezidenta V. Putina do Prahy na-
psal Adam Drda (ã. 1); Revitalizace II konãí – o podivném
konci památkáfiského projektu, jd (ã. 5); Vrba-
Wetzler memorial – o pochodu na pamûÈ
slavného útûku z Osvûtimi, Efraim K. Sidon
(ã. 10); Vyfie‰í antisemitismus konference? –
o konferenci v Bruselu a v Jeruzalémû, tk (ã. 7). 

Autorské texty
Bouretz, Pierre – Svûdkové budoucího ãasu,
úryvek z knihy, pfieklad Martin Pokorn˘ (ã. 9,
str. 18–20); Daníãek, Jifií – Arba’a malachim,
povídka (ã. 8, str. 16–17); Daníãek, J. – ãtyfii
básnû (ã. 10, str. 17); Daníãek, J. – Styky
a známosti, povídka (ã. 9, str. 12–14); Gajcy,
Tadeusz – tfii básnû polského básníka pfieloÏil
Josef Mlejnek, poznámku napsal jd (ã. 5, str.
16–17); Grynberg, Henryk – Exodus, úryvek z prózy pfiekla-
du Olgy Hostovské (ã. 1, str. 16–17); Haddad, Gérard –
Mo‰e ben Maimon, úryvek pfieloÏil Josef Mlejnek, poznám-
ku napsal jd (ã. 11, str. 12–14); Herrmannová,
Jana – Rodné hnízdo, úryvek z knihy (ã. 7, str.
16–17); Keret, Etgar – povídky Obrana národa
a Tlusté koãky pfieloÏily Tereza âerná a Mag-
dalena KfiíÏová (ã. 10, str. 14–15); Krausová,
Dita – Jak jsme s Honzou vafiily kompot,
vzpomínka na Janu Krejcarovou (ã. 1, str. 13);
Maurensig, Paolo – Lüneburská varianta, úry-
vek z románu pfieloÏil ·imon Daníãek (ã. 6,
str. 8–9, 17); Mlejnek, Josef – Pfiíbûh Anny Bu-
tové, úryvek z knihy VolyÀ tam v dáli (ã. 12,
str. 10–13); Poláãek, Karel – Tfii dopisy Dofie
VaÀákové, úryvek z kníÏky Poslední dopisy
Dofie, poznámku napsal jd (ã. 3, str. 10–11);
Sidon, Efraim K. – Dopis k Novému roku
5776 (ã. 9, str. 3); Toman, Jindfiich – Vozejk,
úryvek z del‰ího textu, poznámku o autorovi a knize na-
psal jd (ã. 4, str. 16–17); Ulická, Ljudmila – V˘let na
Krym, úryvek z románu pfieloÏila Alena Machoninová
(ã. 11, str. 18–19); Wistrich, Robert S. – Antisemitismus a Ïi-
dovsk˘ osud, pfieklad am (ã. 7, str. 20)

Izrael: komentáfie ZbyÀka Petráãka (není-li uvedeno jinak,
strana 21)
Volíte Ïidovsk˘ stát? (ã. 1); Charlie Hebdo a Izrael (ã. 2, str.

20–21), Volby pod dojmem Íránu (ã. 3); Son-
da do du‰e Izraele (ã. 4); Debatu urãuje ãas (ã.
5); S kfiehkou vládou (ã. 6); Îidé z Marsu a Ve-
nu‰e (ã. 7); S dohodou na stole (ã. 8); Proti
mesiá‰Ûm násilí (ã. 9); Mocenská hra o Mosad
(ã. 10); PutinÛv part v S˘rii (ã. 11); Facebooko-
vá intifáda (ã. 12, str 17).

Izrael: ostatní ãlánky
Audience, laviãka i podpis – o T̆ dnu Václava
Havla v Izraeli psala Pavlína Schultzová (ã. 11,
str. 17); Bílá noc v Bílém mûstû – o festivalu
v Tel Avivu, P. Schultzová (ã. 8, str. 12–13);
Bíl˘ domov – Tel Aviv sto let po zaloÏení a co
ho vytváfií, jd (ã. 7, str. 14–15); Den, kdy zem-
fiela nadûje – poznámka k 20. v˘roãí atentátu

na premiéra Jicchaka Rabina, am (ã. 11, str. 23); Dny Jeruza-
léma v Plzni a v Praze – o multiÏánrovém mezinárodním
festivalu, Marina ·ternová (ã. 6, str. 20); Havlovy stopy

v Izraeli – o symbolick˘ch pfiipomínkách VH,
P. Schultzová (ã. 12, str. 15); Kolik má ãlovûk
snÛ – o pfiehlídce nov˘ch technologií a startu-
pÛ v Tel Avivu, P. Schultzová (ã. 10, str. 8–9);
Na kfiiÏovatce kultur – o vzniku a instalaci v˘-
stavy v Tel Avivu pfied 25 lety, ap (ã. 9, str. 8–9);
Oznaãujte teroristy, ne izraelská rajãata –
k rozhodnutí EU oznaãovat zboÏí z Ïidov-
sk˘ch osad, pfiipravila am (ã. 12, str. 3); Poselství
Václava Havla – projev pfiednesen˘ v dubnu
1990 u pfiíleÏitosti otevfiení v˘stavy Na kfiiÏo-
vatce kultur v Tel Avivu (ã. 5, str. 9); Práce v Iz-
raeli bez víz (ã. 8, str. 2); Protestní dopis proti
rozhodnutí EU oznaãovat zboÏí z Ïidovsk˘ch
osad (ã. 12, str. 2); Tenkrát v Izraeli – o Svûto-

vém sjezdu ÎidÛ pÛvodem z âeskoslovenska v dubnu
1990, jd (ã. 5, str. 8); Víra a skepse – dva pohledy na posta-
vení izraelsk˘ch ArabÛ z pera Georgie Deeka a Sajjida Ka-

‰uy, pfieklad am (ã. 1, str. 20 a 23); Setkání
v Jeruzalémsk˘ch horách – o setkání rodákÛ,
jd (ã. 7, str. 19). 

Judaismus
Pfieklady komentáfiÛ rabína Jonathana Sackse 
k t˘denním ãtením z Tóry (str. 4–5)
Vaera (ã. 1); Mi‰patim (ã. 2); Ki tisa (ã. 3); Pe-
sach (ã. 4); Bemidbar (ã. 5); ·elach – o dÛvûfie
a sebedÛvûfie (ã. 6); Masej – Prorock˘ hlas
(ã. 7); Ekev (ã. 8); Haazinu – âlovûk MojÏí‰
(ã. 9); Bere‰it – Víra v Boha (ã. 10); Vajece –
Jak se zrodila nejstar‰í nenávist (ã. 11); Vajechi
– PoÏehnání proti zapomnûní (ã. 12). (Rubri-
ku pfiipravuje am.)

Judaismus
Texty vrchního kantora Bryana Wooda
(není-li uvedeno jinak, str. 5)
·abat ·ira (ã. 1); PÛl‰ekel (ã. 2); ·u‰an Purim v Praze (ã. 3);
Dajenu? (ã. 4); âtyfiicet osm stupÀÛ k moudrosti (ã. 5); Tfii
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t˘dny smutku (ã. 7); ·ofar jako budík (ã. 8); Hudba Kol nid-
rej (ã. 9); Sukot – Tajemství pfieÏití (ã. 10); Menora – na‰e
svûtlo svobody (ã. 12).

Kalendárium (str. 23)
Adler, Quido, muzikolog a skladatel – 160 let
od narození (ã. 11); Altschul, Elias, lékafi a ho-
meopat – 150 let od narození (ã. 7); Brandeis,
Jonas Leopold, podnikatel – 180 let od naro-
zení (ã. 11); Bfiezinová, Jana, hereãka – 15 let
od úmrtí (ã. 5); Cori, Carl Isidor, zoolog – 150
let od narození (ã. 2); âervinka, Josef, pfiekla-
datel, rozhlasov˘ reÏisér a dramaturg – 100 let
od narození (ã. 6); Deutsch, Ernst, herec –
125 let od narození (ã. 9); Eckstein, Pavel,
muzikolog – 15 let od smrti (ã. 7); Eisner, Sig-
mund, podnikatel – 90 let od úmrtí (ã. 1); En-
gelmann, Paul, architekt – 50 let od úmrtí
(ã. 2); Feder, Richard, vrchní zemsk˘ rabín –
140 let od narození (ã. 8); Fiedler, Jifií, historik,
pfiekladatel a znalec Ïidovsk˘ch památek – 80 let od naro-
zení (ã. 3); Fleischmann, Louis, pekafi a v˘robce droÏdí –
180 let od narození (ã. 11); Fuchs, Rudolf, básník a pfiekla-
datel – 125 od narození (ã. 3); Gellner, Arno‰t, antropolog
a sociolog – 90 let od narození (ã. 12); Heller,
Maxmilián, rabín – 155 let od narození (ã. 1);
instalace památníku romsk˘m obûtem holo-
kaustu v Letech – 20 let (ã. 5); Jerusalem, Fer-
dinand, voják a ‰lechtic – 120 let od úmrtí
(ã. 4); Kahler, Erich, sociolog, pedagog – 130
let od narození (ã. 10); Kisch, Egon Erwin, spi-
sovatel a novináfi – 130 let od narození (ã. 4);
Körner, Stephan, filosof – 15 let od úmrtí (ã. 8);
Kulka, Erich, historik a spisovatel – 20 let od
smrti (ã. 7); Lampl, Petr, básník – 65 let od na-
rození (ã. 12); Langer, Franti‰ek, generál, spi-
sovatel a dramatik – 50 let od úmrtí (ã. 8); le-
tecká bitva o Británii a ãeskoslovenská peruÈ –
75 let (ã. 9); Nachod, Hans, tenorista – 50 let
od smrti (ã. 7); Pavel, Ota, spisovatel – 85 let od narození
(ã. 6); Pick, Jifií Robert, básník a kabaretiér – 90 let od naro-
zení (ã. 5); Pojar, Milo‰, historik a diplomat – 75 let od naro-
zení (ã. 4); Pollert, Emil, operní pûvec a reÏisér – 80 let od
úmrtí (ã. 10); Popper, Joachim, podnikatel
a ‰lechtic – 220 let od narození (ã. 5); posled-
ní poprava v terezínském ghettu – 70 let (ã. 5);
Proces – vydání románu Franze Kafky, 90 let
(ã. 4); Rietsch, Heinrich, muzikolog a sklada-
tel – 155 let od narození (ã. 9); Robitschek,
Kurt, kabaretiér – 65 let od úmrtí (ã. 12); Sau-
dek, Rudolf, sochafi – 50 let od smrti (ã. 7);
smlouva o pfiipojení Podkarpatské Rusi k So-
vûtskému svazu – 70 let (ã. 6); Spielmann,
Max, architekt – 45 let od smrti (ã. 6); Stavba
smífiení v Liberci – 15 let od otevfiení (ã. 11);
Steinitz, Wilhelm – 115 let od úmrtí (ã. 8);
Süsskind, Hans Walter, skladatel, klavírista, di-
rigent – 35 let od úmrtí (ã. 3); Taussky-Toddo-
vá, Olga, matematiãka – 20 let od úmrtí (ã. 10); Weil, Jifií,
spisovatel a pfiekladatel – 115 let od narození (ã. 8); Weiss,
Ernst, prozaik, dramatik a lékafi – 75 let od smrti (ã. 6); Wer-
fel, Franz, básník, spisovatel a publicista – 70 let od
úmrtí (ã. 8). (Rubriku pfiipravují ra, am.)

KniÏní anotace (není-li uvedeno jinak, str. 24)
Alfréd Radok 100 (ã. 2); Archiváfi na kole – na památku Jifií-
ho Fiedlera (ã. 8); Balík, ·tûpán – Jidi‰ v Ïidovském etnolek-
tu (ã. 11); Baránek, Daniel – Îidé na Fr˘decku a Místecku

(ã. 11); Buber, Martin – Úvahy o chasidismu
(ã. 4); Cigan, Chaim – Piano Live (ã. 5); Cigan,
Chaim – Mal˘ pan Talisman (ã. 12, str. 20);
Eidler, Petr – Na ‰ábes se nevraÏdí (ã. 2); Flos-
man, Martin – Padre a Rebe (ã. 9); Goldflam,
Arno‰t – Pohádky o nepotfiebn˘ch vûcech a li-
dech (ã. 7); Grynberg, Henryk – Domov (ã. 3,
str. 9); Jakobson, Roman – Moudrost star˘ch
âechÛ, odvûké základy národního boje (ã. 6);
KfiíÏková, Marie Rút – Sly‰et a odpovídat
(ã. 4); Kulka, Tomá‰ – Umûní a k˘ã (ã. 7); Le-
winsky, Charles – Gerron (ã. 7); Lowe, Keith –
Zdivoãel˘ kontinent (ã. 10); Lowryová, Lois –
Spoãítej si hvûzdy (ã. 8); Maurensig, Paolo –
Lüneburská varianta (ã. 7); Rendtorff, Rolf –
Hebrejská bible a dûjiny (ã. 10); Spinoza, Be-

nedikt – Kompendium gramatiky hebrejského jazyka (ã. 8);
Steinová, Iva – Even zikaron, PamûÈ Ïidovsk˘ch náhrobních
kamenÛ (ã. 12, str. 20); Tomanová-Weisová, Helena – V˘-
hled z Hradãan (ã. 6); Tronchin, Alberto – Spravedliv˘ risku-

je (ã. 5); Vondráãková, Jaroslava – Mrazilo –
tálo (o Jifiím Weilovi) (ã. 2); Werfel, Franz –
âtyfiicet dnÛ (ã. 10); Îidé – dûjiny – pamûÈ,
o nové kniÏní fiadû NLN psala Katefiina âap-
ková (ã. 11, str. 11); Îidovská roãenka 5775
(ã. 1); Îidovská roãenka 5776 (ã. 12, str. 19).

Konference
B˘t Îidem ve stfiední Evropû – o konferenci
PraÏského centra Ïidovsk˘ch studií, am (ã. 11,
str. 8–9); Rozdíly a podobnosti – o konferenci
ãesko-Ïidovsk˘ch a polsko-Ïidovsk˘ch studií
v Praze, Dorothea Warneck (ã. 1, str. 19); Slo-
venská cesta – o konferenci o Ïidovském kul-
turním dûdictví v Bratislavû, jd (ã. 12, str. 8–9). 

Osobnosti
Aharoni, Jisrael – zoolog, psali Pavel Sládek a Dani Ziss
(ã. 2, str. 16–17); Djerassi, Carl – biolog, vynálezce antikon-

cepãní pilulky a spisovatel, nekrolog, Vûra
Trnková (ã. 4, str. 23); Fritta-Haas, Tomá‰ – ne-
krolog, ãást smuteãní fieãi Davida Haase (ã. 4,
str. 3); Fry, Varian – o zachránci Ïidovsk˘ch
umûlcÛ a vûdcÛ, am (ã. 9, str. 10–11); Havlí-
ãek, Ale‰ – filosof, uãitel a nakladatel, nekro-
log, jd (ã. 9, str. 16); Jankélévitch, Vladimír –
filosof, psal Martin Hybler (ã. 3, str. 8–9); Ka-
di‰man, Mena‰e, izraelsk˘ sochafi – nekrolog,
am (ã. 7, str. 23); Lamberg, Robert F., novináfi
a spisovatel – nekrolog, am (ã. 3, str. 26); RÛ-
Ïiãka, Josef – diplomat a zachránce ÎidÛ (ã. 3,
str. 17); Skoumal, Petr – nekrolog skladatele
a písniãkáfie, tk (ã. 5, str. 20); Spira, Chajim
Eleazar – rabín v Mukaãevu (a jeho pÛsobení

ve filmu), Pavel Sládek a Dani Ziss (ã. 3, str. 14–15); Safra,
Edmond, bankéfi a filantrop – poznámku o nûm napsal Karel
Weiner (ã. 10, str. 23); Saudková, Vûra, redaktorka, pfiekla-
datelka, netefi Franze Kafky – nekrolog, am (ã. 9, str. 17); Ve-
selá, Zuzana – zakladatelka polistopadové organizace
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WIZO v Praze, nekrolog, Eva Kosáková (ã. 4, str. 26); Win-
ton, Nicholas – nekrolog zachránce Ïidovsk˘ch dûtí pfiipra-
vila am (ã. 8, str. 19).

Publicistika
Architektura s lidsk˘mi rozmûry – o projek-
tech architekta Mo‰e Safdieho psala Marcela
Neumannová (ã. 5, str. 12–13); Deník Ruth
Maierové – o norské Anne Frankové a nor-
ském holokaustu, ra (ã. 11, str. 20); Dûti Mai-
slovky 2015 – o osmém setkání na praÏské
obci, Vûra Trnková (ã. 7, str. 9); Jáchymka se
otevírá dûtem – o nov˘ch plánech Institutu Te-
rezínské iniciativy, am (ã. 4, str. 9); Je to chuc-
pe? – reakce na ãlánek A. Drdy, Michal Pa-
covsk˘ (ã. 4, str. 18–19); Moskva – genius loci
– o náv‰tûvû Moskvy, svém autorském ãtení,
GUMu a Rudém námûstí psal E. K. Sidon
(ã. 1, str. 8–9); Na okraj chucpe – reakce na
ãlánek M. Pacovského, jd (ã. 4, str. 19); Od
klasikÛ k jidi‰ – o Hoschule für Jüdische Studien v Heidel-
bergu, V. Trnková (ã. 10, str. 10–11); Ota Pavel v Boloni –
veãer O. P. v boloÀském ÎM, J. Jaro‰ová (ã. 6, str. 23); Pár
vzpomínek na Hochschule, Efraim K. Sidon (ã. 10, str. 11);
Pochod jako modlitba – o boji za obãanská
práva AfroameriãanÛ a Ïidovské úãasti (pfie-
dev‰ím rabína Abrahama J. Heschela) v nûm,
am (ã. 4, str, 12–13); Pomník v Dieulefit –
o tom, jak obãané francouzského mûsteãka
za války zachránili 1500 osob a o pomníku
od Ivana Theimera na poãest jejich ãinu, jd
(ã. 1, str. 10–11); Sarajevo a jeho Îidé – repor-
táÏ, V. Trnková (ã. 6, str. 18–19); V Berlínû se
se‰li Ïidov‰tí sportovci – o Evropské makabiá-
dû, Lenka Hoffmannová (ã. 9, str. 20); Vous
Mistra Jana – o kostnick˘ch Îidech a „semit-
ské“ podobû Jana Husa, tk (ã. 12, str. 16).

Recenze knih
Ben Ari, Roni – From the Inner Margins, fotografická publi-
kace o Ïivotû RomÛ v rumunské KluÏi, psala am (ã. 2, str.
19); Drda, Adam – Zvlá‰tní zacházení, am (ã. 2, str. 12–13);
Gellner, Franti‰ek – Dílo, am (ã. 3, str. 13); Keret, Etgar –
Sedm dobr˘ch let, hu (ã. 12, str. 14); Mauren-
sig, Paolo – Lüneburská varianta, Gabriela
Chalupská (ã. 6, str. 17); Roth, Philip – ≈adro,
hu (ã. 10, str. 18); Roth, Philip – Rozhofiãení,
hu (ã. 3, str. 18); Rothová Pierpontová, Clau-
dia – Roth zbaven˘ pout, hu (ã. 3, str. 18);
Sem-Sandberg, Steve – Vyvolení, hu (ã. 7,
str. 18); Senor, Dan, Singer, Saul: Start-Up
Nation, Pfiíbûh izraelského hospodáfiského zá-
zraku, am (ã. 10, str. 20); Synagoga v Pfiíbrami
a místní Ïidovské obyvatelstvo – o publikaci
kolektivu autorÛ, jd (ã. 6, str. 16); Winter Kreit-
manová, Esther – Debora, hu (ã. 5, str. 18–19).

Recenze filmÛ, v˘stav, koncertÛ 
a divadelních pfiedstavení
Bez zaãátku, bez konce – o v˘stavách k 80. narozeninách
sochafie Ale‰e Veselého psal jd (ã. 10, str. 16); Císafi Atlanti-
dy a Velká válka – o v˘stavû vûnované úãasti Viktora Ull-
manna v první svûtové válce a inspiraci z ní, am (ã. 5, str.

19, 23); Film, kter˘ nemûl vzniknout – o historii a projekci
dokumentu Faktick˘ souhrn nûmeck˘ch koncentraãních tá-
borÛ, Tomá‰ Kraus (ã. 4, str. 20); Gershwin & Mahler & Jaku-
boviã – o koncertû dirigovaném Ellim Jaffem, jd (ã. 3, str.

23); Happy End – o hfie izraelské autorky Anat
Gov v praÏském Rokoku, am (ã. 5, str. 14–15);
Izrael‰tí leteãtí veteráni na fotografiích – sním-
ky Pavlíny Schultzové s texty Ireny Kalhouso-
vé na v˘stavû ve Vojenském muzeu ve Kbe-
lích (ã. 7, str. 10–11); Jindfiich Brok: fotografie
– o v˘stavû pozapomenutého umûlce, Jan Ml-
ãoch (ã. 6, str. 10); Knihovna slaví 200 let –
o v˘stavû ve vídeÀském ÎM, am (ã. 2, str. 18;
ã. 3, str. 12–13); Kokoschka a Praha – o praÏ-
sk˘ch pobytech malífie O. Kokoschky a jeho
zdej‰ích pfiátelstvích, ap (ã. 4, str. 14–15); Ma-
kom ze – Toto místo, o v˘stavû fotografií
v praÏském DOXu, Jan Placák (ã. 2, str. 10);
Odraz sluneãních paprskÛ – o v˘stavû Viktora
Munka v Brand˘se nad Labem, am (ã. 11, str.

10–11); Osvûtimské album – o v˘stavû fotografií dokumen-
tujících ‰oa, Martin Jelínek (ã. 8, str. 14–15); Portréty Alberta
Einsteina – o v˘stavû v Einsteinovû fóru v Postupimi, ap
(ã. 1, str. 14–15); Promûna – o inscenaci v Divadle Ypsilon,

am (ã. 12, str. 15); Rytmus a tváfi Bílého mûsta
– o fotografiích Pavlíny Schultzové, am (ã. 2,
str. 9); Südbahnhotel – opu‰tûná p˘cha mo-
narchie na fotografiích Yvonne Oswaldové,
o v˘stavû v Îidovském muzeu ve Vídni a his-
torii Südbahnhotelu, am (ã. 1, str. 18–19); Sio-
nismus skrze modernu – o v˘stavû Otte Wal-
lishe v Muzeu umûní v Tel Avivu, am (ã. 7,
str. 12–13); Tanec jako Ïivel – o pfiedstavení
Decadance v Národním divadle, am (ã. 8,
str. 8–9); Verwandlung neboli Promûna – o v˘-
stavû v Sefardském centru v Madridu (a toled-
sk˘ch synagogách), Jan Placák (ã. 12, str. 12–13);
Ztracené obrazy – Eugeen Van Mieghem a Ïi-
dov‰tí emigranti do Nového svûta, o v˘stavû

a Ïidovské emigraci, ap (ã. 10, 12–13); Zmafiené nadûje –
o v˘stavû o pováleãn˘ch Ïidovsk˘ch uprchlick˘ch vlnách,
am (ã. 6, str. 14–15).

Rozhovory 
(není-li uvedeno jinak, str. 6–7 pfiipravila am)
Bako‰ová, Josefína – s módní návrháfikou
o módû v Izraeli hovofiila Pavlína Schultzová
(ã. 8, str. 13); Bláhová, Alena – s pfiekladatel-
kou a literární historiãkou o Ïivotû a oblíbe-
n˘ch autorech (ã. 9); Dudinská, Nata‰a – s re-
Ïisérkou a scenáristkou o jeruzalémské
Ïidovsko-arabské ‰kole Hand in Hand (ã. 2,
str. 11 a 19); Faudem, Joshua – s reÏisérem do-
kumentaristou hovofiila Magdalena KfiíÏová
(ã. 8, str. 6–7, 9); Goldflam, Arno‰t – o insce-
naci hry Happy End v Rokoku (ã. 3, str. 19);
Grynberg, Henryk – s polsk˘m spisovatelem
o jeho Ïivotû a tématech jeho knih (ã. 3); Ka-

pustin, Mí‰a – s bratislavsk˘m liberálním rabínem hovofiil
Jaro Franek (ã. 2); Klein-Pej‰ová, Rebekah – s americkou his-
toriãkou hovofiil Jaro Franek (ã. 8, str. 20); Marx, David – lé-
kafi, o medicínû a lékafiském pfiístupu v Izraeli (ã. 5, str. 15);
Maurensig, Paolo – s italsk˘m spisovatelem o jeho práci
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a ‰achov˘ch mistrech (ã. 6); Miller, Michael L. – s histori-
kem o jeho knize o moravsk˘ch Îidech a souãasném Ma-
ìarsku (ã. 11, 6–7, 9); Miloslavskij, Pavel – s organizátorem
kulturních akcí v NiÏním Novgorodu a pfiítelem zavraÏdû-
ného politika Borise Nûmcova hovofiil Jan
Machonin (ã. 4, str. 6–7, 11); Pankowski, Rafa∏
– o fotbalov˘ch chuligánech v Polsku (ã. 11,
str. 16–17); Pfiibyl, Luká‰ – s fieditelem âeské-
ho centra v Tel Avivu o jeho práci a Ïivotû
v Izraeli (ã. 7, str, 6–8); Róna, Jaroslav – se so-
chafiem a malífiem o jeho práci, památnících
‰oa a Novém Ïidovském hfibitovû (ã. 12); Saf-
die, Mo‰e – v˘bûr z rozhovorÛ se slavn˘m ar-
chitektem (ã. 4); Schwarz, Ivo – s velvyslan-
cem âR v Izraeli o vzájemné spolupráci
a izraelské mentalitû (ã. 10. str. 6–7, 9); Spera,
Daniella, a Hanak-Lettner, Werner – s fieditel-
kou a kurátorem Îidovského muzea ve Vídni
nejen o muzejních aktivitách (ã. 1) 

V˘bûr z ãeského tisku (str. 22)
Daleká cesta… a dal‰í události (ã. 1); âásteãn˘ albín… (ã. 2);
Gorilí táta… (ã. 3); AÈ Ïije párátko… (ã. 4); Parade
antiques… (ã. 5); ·Èastn˘ Îid… (ã. 6); Byli to oni, sionisté…
(ã. 7); Lovili trezor… (ã. 8); Nesmrteln˘ ko-
cour… (ã. 9); Poslední vízum… (ã. 10); Pytlík
kuliãek… (ã. 11); LuciferÛv efekt… (ã. 12,
str. 18). (Rubriku pfiipravuje jd.)

Zprávy ze svûta (str. 28)
ã. 1: Îháfisk˘ útok na ‰kolu; V˘zva k reformû
UNRWA; Legalizace rituální poráÏky v Polsku
BBC a Den holokaustu; Muzeum kindertran-
sportÛ ve Vídni; Svoboda pro Alana Grosse;
Urychlená alija z Ukrajiny;
ã. 2: Útok v Tel Avivu; Argentina: Yo soy Nis-
man; Mezinárodní trestní soud pfiijal Palesti-
nu; ¤ecká Syriza proti Izraeli; Deset nejlep-
‰ích filmÛ o holokaustu; Sapirova cena pro
Reuvena Namdara; Múzy I. B. Singera;
ã. 3: Útok v Kodani; Lidsk˘ fietûz kolem synagogy v Oslu;
Pfiijeìte na venkov – v˘zva pafiíÏsk˘m ÎidÛm; Oscar pro
film Ida; Demonstrace na protest proti chabému vy‰etfiování
smrti prokurátora A. Nismana; Zemfiel Philip
Levine; 
ã. 4.: Pouze Izrael – kritika OSN; Arafat nebyl
otráven; PÛlstoletí nûmecko-izraelsk˘ch vzta-
hÛ na kniÏním veletrhu v Lipsku; Jeruzalém-
sk˘ starosta hrdinou; T̆ den Ïidovské knihy
v Lond˘nû; Zemfiel historik sir Martin Gilbert; 
ã. 5: Izrael má 8 345 000 obyvatel; Zemfiel
W∏adys∏aw Bartoszewski; Zemfiel rabín Elio
Toaff; Jedenáct˘ nej‰Èastnûj‰í národ jsou Izra-
elci; V˘stava o íránsk˘ch Îidech ve Vídni; 
ã. 6: Svatofieãení dvou arabsk˘ch sester z Pa-
lestiny; Památník v Kavale bez Davidovy
hvûzdy; András Heisler potfietí pfiedsedou ma-
ìarské Ïidovské federace; zemfiela Maja Pli-
secká; AlÏbûta II. v Bergen-Belsenu; Muzeum Viktora Frank-
la ve Vídni; Cena pro tvÛrce Wikipedie;
ã. 7: Kolik penûÏ by pfiinesl mír mezi Izraelci a Palestinci;
Film podle procesu Irving versus Lipstadtová; Obãanství pro

sefardy; Konference listu Jerusalem Post; Zemfiel Tom Luke;
Památník v Kavale; Historie ÎidÛ v Argentinû on-line; Záko-
nem proti bojkotu Izraele;
ã. 8: Cameron proti islamismu; Útok v Moskvû; Nesmûjí

uctít teroristu; Evropská makabiáda v Berlínû;
Cena pro film Divoké historky; ¤ád Za záslu-
hy pro manÏele Klarsfeldovy; Îidovství po
otci uznáno v Británii.
ã. 9: Známka na pamûÈ sira Wintona; Îidov‰tí
extremisté; Stfiedisko pro autismus v Jeruzalé-
mû; Pocta filipínskému prezidentovi; Rekord-
ní birthright; odvolání litevského rabína; Syna-
goga poblíÏ pláÏe; Zemfiel Edgar L. Doctorow;
ã. 10: Pomoc bûÏencÛm; Izrael pomáhá
v ¤ecku; Corbyn v ãele labouristÛ; EU chce
oznaãovat zboÏí z Ïidovsk˘ch osad; Chesed
t‰uva jako agent; Alija 5775; ¤ecké volby
a Zlat˘ úsvit; Australsk˘ ministr s jarmulkou; 
ã. 11: Teror v Izraeli; Dopis proti bojkotu Izra-
ele; Îaloba na Facebook; V Polsku zvítûzila

pravice; Solidarita s Izraelem; Portugalsko a ·panûlsko pfiijí-
mají sefardy; Ulice Jakova Birnbauma; Wiesenthal ve Vídni;
ã. 12: Teror v Izraeli; Teror v PafiíÏi a konspiraãní teorie; Pol-
lard na svobodû; Chanuka v Marseille; SoutûÏ na chanukiji;

Brumbál proti bojkotu; Dohoda mezi se-
znamkami; Ocenûní pro klezmer. (Rubriku
pfiipravuje am)

Îidovské památky
Isák Bobele a jeho rodina – o rodinû v Jindfii-
chovû Hradci a jejích náhrobcích psala is
(ã. 4, str. 10–11); Jeruzalémská synagoga a její
expozice – o historii a rekonstrukci synagogy
a expozicích v ní umístûn˘ch, jd (ã. 5, str. 10–
–11); Lednick˘ Ïidovsk˘ hfibitov – o památní-
ku na hfibitovû, Pavlína Svobodová (ã. 7,
str. 2); Menora s kvûty – o nové oponû v br-
nûnské synagoze, am (ã. 4, str. 8); Nová expo-
zice v opravené Maiselovû synagoze, ap (ã. 8,

str. 10–11, 13); Nová Tóra pro brnûnskou obec, psal Petr
·pinar (ã. 10, str. 26); Nov˘ náhrobek Nachuma Sofera v Ta-
chovû, psal Václav Fred Chvátal (ã. 8, str. 26); Pomník pfiíb-
ramsk˘m ÎidÛm, Pavlína Svobodová (ã. 7, str. 2); Revitaliza-

ce nekonãí – o dal‰ím grantu na opravy
vybran˘ch Ïidovsk˘ch památek, jd (ã. 2,
str. 14–15); Rodina LandesmannÛ v Polici
u Jemnici – o rodu a jeho náhrobcích, is (ã. 1,
str. 12); Rodina NaglÛ z Telãe – o historii rodi-
ny a jejích náhrobcích, is (ã. 10, str. 19); Vele-
trh památek na V˘stavi‰ti v Hole‰ovicích, psal
jd (ã. 11, str. 15); Wolf Wechsler z Osoblahy –
o správci pivovaru a jeho náhrobku, is (ã. 9,
str. 15); Îidovsk˘ trojúhelník – o synagogách
v budape‰Èské Ïidovské ãtvrti, ap (ã. 6,
str. 12–13).

Zkratky jmen stál˘ch spolupracovníkÛ redakce:
hu – Hana Ulmanová; is – Iva Steinová; ra – Radek Aubrecht;
ap – Arno Pafiík; tk – Tomá‰ Kraus
Zkratky jmen redaktorÛ: am – Alice Marxová; jd – Jifií Daní-
ãek (Pfiipravila am)
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letmé zastavení pøed jedním obrazem
a mnohonásobné cvak cvak fotografických
pøístrojù a rychlý pøelet do sálu jiného. Jen
nekropole je stále plná, radìji pryè.

EL GRECO 
A SYNAGOGY V TOLEDU 
Jako vyvrcholení cesty náv�tìva Toleda.
Na�tìstí ji� po sezonì, ménì turistù. Na
okraji bývalé �idovské ètvrti muzeum El
Greca. Starý renesanèní dùm z 16. stole-
tí, postavený na star�ích základech �i-
dovského domu. Oáza klidu, ve které
v�ak slavný malíø nikdy ne�il ani netvoøil.
Vystavený cyklus portrétù 13 apo�tolù se
zobrazenými atributy pøinále�ejícími jed-
notlivým svìtcùm. Zøasená vícebarevná
roucha s pøevládající modøí, zelení a èer-
vení. Vìt�inou do sebe pohrou�ené tváøe
rozjímajících uèedníkù a v kontrastu
k nim zvelièené prsty a dlanì, nìkteré
v rozechvìlém gestu, jiné ve zdánlivém
klidu pøed bouøí. Nedaleko muzea syna-
goga El Tránsito (synagoga Samuel ha-
Levi, 1363), která zvenku pùsobí jako
renesanèní katolický kostel. O to vìt�í
ú�as vyvolá vstup do centrálního prosto-
ru, který se mìní v naprosté ohromení,
které pak zvolna pøechází v dojetí. Vzdu�-
ný, prázdný prostor s vysokým stropem,
pod kterým je kolem dokola pás s hebrej-
ským textem. Pod ním ze tøí stran gotická

okna, mezi pozdnì románskými sloupky
s hlavicemi. Nìkterá okna zaslepená, jiná
pøekrytá keramickými dla�dicemi s bo-
hatým dekorem tvoøeným arabeskami
a maureskami. Pod okny dal�í pás jiné
barevnosti opìt tvoøený rùznými geome-
trickými vzory lemovaný hebrejskými

nápisy. Celá východní stìna, krom místa
pro Desatero, je pokrytá ornamentem, na
ji�ní stranì v prvém patøe galerie pro
�eny, kde je instalovaná expozice o dìji-
nách �idù v Toledu. Slavná, ale smutná,
jak jinak, historie, která skonèila roku
1492 vyhnáním �idù ze �panìlska.
Zbytky barevné keramické podlahy,
opìt geometrického dekoru. Celý pro-
stor dokonale sladìný, harmonicky vy-
vá�ený, ve vzduchu nìco slovy tì�ko
posti�itelného, dokonce i mnì, bezvìrci,
zvlhly oèi. V atriu pøi cestì na galerii pøi
malém odboèení mù�eme spatøit zbytky
nedávno objevené mikve.

Druhá star�í synagoga Santa María la
Blanca (synagoga Ibn �u�an, 1180) se
nachází nedaleko. Jak název napovídá,
slou�ila po vyhnání �idù, stejnì jako
prvá, katolíkùm za kostel. Prostor rozèle-
nìný tøemi øadami gotických sloupù zdo-
bených rostlinným ornamentem, klenby
zdobené maureskami a arabeskami, na
severní stranì tøi výklenky, dva postranní
patrnì kaple z doby kostela. Ve výklenku
na východní stranì se na stropì mezi
maurským stylem a hebrejskými nápisy
vzná�ejí v dobì baroka namalovaní an-
dílci. Obì synagogy jsou z doby, kdy se
vzájemnì dokázaly je�tì ovlivòovat rùz-
né kultury, ani� by docházelo k projevùm
masového násilí a nenávisti, na�tìstí pøe-

èkaly do dne�ních dnù jako pomníky
slavných èasù tehdy multikulturního
�panìlska, které v�ak po vyhnání �idù ze
zemì a porá�ce Maurù ztratilo to, s èím
se je�tì dnes jako s ozvìnou mù�eme set-
kat v synagoze El Tránsito. Alespoò mnì
se to pøihodilo.                       JAN PLACÁK

PØÍBÌH ANNY BUTOVÉ

(dokonèení ze str. 11)
a která dìlala sekretáøku a tlumoènici,
neznají mì tam. Tak jsem tam ani ne-
psala. 

V Jeruzalémì je sad, Jad va�em, kde
jsou vysazené stromy a kde jsou zapsáni
Spravedliví mezi národy, je tam uvedeno
i moje a tatínkovo jméno, proto�e se
nám podaøilo zachránit pøed jistou smrtí
�idovského chlapce Cviho Goldgamme-
ra. Dostala jsem oficiálnì certifikát, na
nìm� stojí anglicky a hebrejsky napsáno:
�Kdo zachrání jeden �ivot, zachraòuje
celý svìt.� Dcera byla nìkde v Egyptì na
dovolené a udìlali pro nì zájezd do Jeru-
zaléma. A ona se zeptala prùvodkynì,
jestli by nemohla ten sad s vysázenými
stromy vidìt. Prùvodkynì jen rozhodila
rukama a øekla: Proè jste mi to neøekla
døív, teï u� vám odjí�dí autobus. Tak�e
ty stromy nakonec ani nevidìla.

Dvùr Králové, 2015

Anna Butová, rozená Tomíèková (1928),
se narodila v Knihynkách na Volyni. Do
republiky se vrátila v roce 1962. Po ná-
vratu pracovala v textilním závodì Tiba
Zálabí. Nyní je v dùchodu, �ije ve Dvoøe
Králové. 

*  *  *
Od návratu pøevá�né vìt�iny èeských ko-
lonistù, respektive jejich potomkù, z èásti
západní Ukrajiny uplynula doba témìø
stejnì dlouhá jako trvání jejich volyòské
�mise�. �ijící pamìtníci Volynì jsou dnes
zhruba stejnì staøí jako ti, kdo v dìtském
vìku odjí�dìli s rodièi nìkdy kolem roku
1870 do neznámého prostøedí a do�ili se
cesty zpátky v roce 1947. Nemìl jsem
u knihy Volyò tam v dáli v úmyslu vytvo-
øit historickou knihu nebo národopisný
dokument. S osobnostmi èeské kultury,
které Volyò za�ily v mladistvém vìku
buï pøímo, nebo v �balení� rodiny pøe-
sazené vìt�inou do zpusto�eného pohra-
nièí, jsem hovoøil o jejich práci a pøí-
padnì i o tom, jak zvlá�tní volyòská
zku�enost trvá a projevuje se v jejich
díle. Rozhovory jsem doplnil výpovìïmi,
�pøíbìhy� vesmìs pøímých pamìtníkù,
z nich� také vyplývá, �e Volyò byla v dobì
poslední svìtové války souèástí �krva-
vých zemí�, o nich� ve stejnojmenné knize
hovoøí americký historik Timothy Snyder,
a místem øádìní genocidních ideologií
a vra�edného boje v�ech proti v�em.
O tom vypovídá i pøíbìh Anny Butové, ro-
zené Tomíèkové.                                  (jom)
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Èe�tí ètenáøi se mohou seznámit s dal�í-
mi prózami autora, kterému je blízký hu-
mor i tragédie, cynismus i empatie a hra-
vost i hloubka, spisovatele pracujícího
s bizarními náhodami a pøekvapeními,
v dùsledku èeho� jeho absurdnì a gro-
tesknì nadsazené texty jakoby kopírují
logiku snu. Autora, jeho� skvìle pøelo�e-
né povídky známe ze dvou kni�ních
svazkù (Létající Santini a Najednou nì-
kdo klepe na dveøe), který u� dvakrát ofi-
ciálnì nav�tívil Prahu (viz Rch 6/2014)
a koneènì autora, který má na svém kon-
tì také komiksy èi tituly pro dìti. Tento-
krát v�ak sáhl po je�tì jiném �ánru.

DÌSNYLEND, �VÉDSKO, IZRAEL
Jaký je to �ánr, tì�ko øíct, a omezme se
tedy na konstatování, �e 36 kratièkých
textù tvoøících Sedm
dobrých let je hybridní
povahy: jsou to svého
druhu osobní pøíbìhy,
které v�ak nepozoro-
vanì pøerùstají do pøí-
bìhù o celé lidské spo-
leènosti, nìco mezi
esejem, vzpomínkou
a povídkou s autobio-
grafickými prvky, pøi-
èem� to není ani èistá
beletrie, ani literatura
faktu. Èasovì je Sedm
dobrých let ohranièe-
no dnem, kdy se Keret
stal otcem a kdy také první text napsal,
a dnem, kdy sám otce ztratil, tj. dnem,
kdy se rozhodl, �e z kouskù vzniknuv-
�ích bìhem onìch sedmi let, kdy otcem
byl i svého otce mìl, sestaví knihu. Kni-
hu, která je podle jeho soudu natolik in-
timní, �e se ji rozhodl ve své vlasti pro-
zatím nepublikovat, vychází tedy jen
v pøekladech. 

Dìj nìkterých kouskù se ostatnì v prá-
vì tìch zemích, v nich� Keretovi vydáva-
jí knihy a kam je zván na nejrùznìj�í fes-
tivaly a literární akce, té� odehrává,
a obèas jejich obyvatelùm nastavuje hod-
nì køivé zrcadlo. Poukazuje toti� na to,
jak jim at�u� v Zábøehu nebo v Nìmecku
èi Maïarsku v myslích stále pøetrvává
antisemitismus a rasismus (Muzejní noc,
Obrana národa), tøeba�e jinde je zase do-
jat tím, jak se jednotlivci v Polsku vypo-
øádávají se stíny minulosti (Imaginární

vlast, Úzký dùm) èi jak nepøedpojatì se
na Bali doká�ou postavit k nìkomu, kdo
by dle rétoriky indonéských autorit mìl
být coby Izraelec a �id jejich nepøítel
(Podivní náv�tìvníci). Vydává se v�ak té�
za �velkou lou�i�, kde si víc ne� kdy jin-
dy uvìdomuje mo�nosti literatury coby
umìní, nikoli obchodu (Docela obyèejný
høí�ník, V otcových �lépìjích). Mimocho-
dem jedna próza se odehrává pøímo v le-
tadle (Hurá do oblak), zatímco dal�í po-
nìkud prvoplánovì dává do kontrastu
hysterickou atmosféru v USA tìsnì po
útocích z 11. záøí s aurou uvolnìnosti (a�
drogového opojení), je� obklopuje Ho-
landsko (Amsterdam), a je�tì dal�í se
s gustem strefuje do francouzských èi
pøesnìji globálních turistických atrakcí
(Dìsnylend). Ov�em jako vrcholné èíslo

autorova ostrovtipu tu
musíme vyzdvihnout
pasá�, v ní� Keret pøi-
bli�uje pøiopilým �véd-
ským literátùm Jom ki-
pur: to, �e nevysílá
televize, je pøirovnáno
k novátorskému kon-
ceptu Naomi Kleinové,
fakt, �e se prosí za od-
pu�tìní, má nádech hi-
písáctví �edesátých let,
pùst je jen do krajnosti
dovedená verze módní
nízkosacharidové die-
ty � a ze starovìkého

hebrejského rituálu je rázem nejbájeè-
nìj�í a nejvyhledávanìj�í svátek na svìtì
(O èem se �védùm nesnilo)!

V centru knihy v�ak stojí texty zasaze-
né do Izraele, k jeho� protikladùm a para-
doxùm zaujímá Keret postoj bytostnì iro-
nický a sebeironický zároveò. Neskrývá
rozpaky, pobavení ani úzkost, kdy� po pøí-
jezdu do nemocnice se svou rodící man-
�elkou zjistí, �e v�ichni lékaøi se musejí
vìnovat obìtem teroristického útoku, na-
èe� v této vypjaté situaci po nìm jistý re-
portér chce �vizi� a �originální komentáø�
(Nic nového pod sluncem); na základì
ka�dodenního pozorování peèlivì zva�uje,
kdy je Izrael �zemièka obklopená nepøá-
teli� a kdy �silný okupant� (Zlaté èasy
váleèné); vyznává se z obdivu ke star�í-
mu bratrovi, který zùstal v�dy a za v�ech
okolností nièím nespoutaným idealistou
(Idol hodný uctívání), i z lásky a respektu

k sestøe, která si zvolila ultraortodoxní
zpùsob �ivota a je �t�astná (Moje nebo�ka
sestra). A hovoøí-li o sporném výchovném
poselství superpopulární dìtské poèítaèové
hry (Angry Birds), izraelské hranice pøe-
kraèuje zpùsobem, nad ním� vybuchne
v smích snad ka�dý rodiè, pøièem� ho ale
zároveò docela nepøíjemnì zamrazí. 

KDO JE �PRAVÝ SVÌTEC�
Na první pohled se zdá, �e Keret nejvíce
riskuje v textech zaobírajících se posta-
vou umírajícího otce, sentimentalitì se
ov�em úspì�nì vyhnul a nabízí jen ryzí
emoce. A je jedno, zda se vrací k tomu,
jak se jeho táta dle vlastního vyprávìní
seznámil s mámou (Láska na první whis-
ky � co� je ostatnì chytlavý název stejnì
brilantnì vystavìný na zparodované pa-
rafrázi jako Bomby stranou), èi k tomu,
co se o otci dozvìdìl od jiných pozdìji,
kdy ho jistý ultraortodoxní rabín oznaèil
za pravého svìtce (�iva): dokázal se toti�
kdysi za du�i �idovského souvìrce mod-
lit tak horoucnì, tøeba�e byl sám nevìøí-
cí, a� musel být �vá�nì cadik�. Èím� se
obloukem dostáváme k názvu knihy: jak-
koli to mohly být dobré roky pro autora,
ani v jeho pojetí se nezdá, �e by to byly
nìjak mimoøádnì dobré roky i pro Izrael,
a co po sedmi dobrých letech následova-
lo, urèitì vzdìlaný Keret ví. Na druhou
stranu v�ak ne�kodí pøipomenout, �e Ke-
ret je agnostik, tedy vìøí, �e tam nahoøe
nìco je, jenom neví co, tak�e kdo ví�

Keret je mimo jiné mistr jazyka: heb-
rej�tiny, kterou sám nazývá, jeliko� byla
�rozmrazena� do mluveného jazyka po
bezmála dvou tisících letech, anarchistic-
kým zvíøetem, které je nutno poøád krotit.
Nakládá tak s jazykem biblickým i drsnì
hovorovým, jen� má sám o sobì jakýsi
podivnì poetický rozmìr, co� skvìle do-
kázaly zachytit i jeho dnes u� dvorní pøe-
kladatelky v èe�tinì. Tentokrát v�ak navíc
k silnému dojmu pøispívá elegantní gra-
fická úprava Juraje Horvátha, známého
tvùrce publikací pro dìti (Baobab) a vyni-
kajícího kni�ního ilustrátora (viz kupø.
jeho spolupráce s nakladatelstvím Argo).
Z hlediska literárního pak èetbu umocòu-
je fakt, �e kdysi mladièký Keret-bouøli-
vák vyzrál, a k jeho nesporným kvalitám
tu pøistupuje je�tì mnohdy a� krutá
upøímnost a velké srdce. 

HANA ULMANOVÁ

Etgar Keret: Sedm dobrých let. Pøelo�ily
Tereza Èerná a Magdalena Køí�ová.
GplusG, Praha 2015, 170 stran.
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HLAS PØÍ�TÍ GENERACE
V èe�tinì vycházejí dal�í povídky Etgara Kereta



Cafe Masaryk, Kfar Masaryk èi Kikar
Masaryk, to jsou ji� tradièní místa, která
èeského náv�tìvníka zaujmou, èasto nato-
lik, aby je nav�tívil nebo vyfotografoval.
Jak jsme uvedli v minulém èísle, k tìmto
stopám letos pøibyly ètyøi dal�í, které ne-

sou jméno neménì významného èeského
prezidenta, a sice Václava Havla. Jeho
první cesta do Izraele a znovunavázání
èesko-izraelských diplomatických vztahù
v roce 1990, jejich� 25. výroèí jsme si ten-
to rok pøipomínali, byla symbolickým im-
pulzem. Hnací silou je dlouholeté úsilí
Velvyslanectví Èeské republiky v Tel Avi-
vu, Èeského centra, krajanských spolkù
a obou obchodních komor. Díky v�em
tìmto aktérùm má tedy i Václav Havel
nyní ve Svaté zemi nìkolik stop.

NÁMÌSTÍ V HAIFÌ
Námìstí Václava Havla se
nachází v Haifì v nové
ètvrti �imona Perese, hned
vedle záøícího fotbalového
stadionu Sammyho Ofera.
Havlovo námìstí tak pøed-
stavuje orientaèní bod pro
v�echny fotbalové fanou�-
ky, ale nejen pro nì. V oko-
lí vzniká i rezidenèní ètvrt�.
Na námìstí se èlovìk do-
stane autem, po sjezdu
z dálnice è. 2 nebo 4 a od-
boèí u Haifského nákupní-
ho centra. Haifa Mall je bod pro ty, kdo by
chtìli pou�ít mìstskou hromadnou dopravu.

ZAHRADA V JERUZALÉMÌ
Mezi ulicemi Derech Hebron, Hanoch Al-
beck a Kdo�ej Saloniki mù�ete nav�tívit
zahradu Václava Havla, která byla inaugu-
rována v øíjnu tohoto roku. Zahrada se na-

chází v rezidenèní ètvrti deset minut pì�í
chùzí od Masarykovy ulice a jeruzalém-
ského Cafe Masaryk. Velký dík zde patøí
jeruzalémské radnici, se kterou má Èeská
republika dlouhodobì dobré vztahy.

AUTOGRAM 
V HOTELU KING DAVID
King David Hotel je vý-
znamnou jeruzalémskou
památkou. Budova byla
navr�ena �výcarským ar-
chitektem Emilem Vog-
tem, který dostal zakázku
od Ezry Mosseriho, zá-
mo�ného �idovského ban-
kéøe egyptského pùvodu,
který v roce 1929 koupil
4,5 akru pùdy na tehdej�í
Julianovì ulici, dne�ní uli-

ci King David. Byl otevøen v roce 1931,
dodnes patøí k nejlep�ím jeruzalémským
hotelùm a py�ní se dlouhým seznamem
významných státníkù a celebrit, kteøí
zde pobývali. V knize hostù je zapsán
i Václav Havel. V øíjnu byl v hotelové
chodbì slávy odhalen rovnì� jeho auto-
gram se slavným havlovským srdcem.

LAVIÈKA V TEL AVIVU
Lavièku Václava Havla, dílo architekta
Boøka �ípka, která symbolizuje demokra-
tickou otevøenost k dialogu, pøedstavují

dvì køesla a kulatý stùl, jeho� støedem má
prorùstat lípa, èeský národní strom.
V kampusu Telavivské univerzity ji na-
hradil rohovník obecný, který diskutují-
cím poskytne v horkých dnech pøíjemný
stín. Lavièka se nachází mezi knihovnou,
fakultou filosofie a Muzeem diaspory.

Text a foto PAVLÍNA SCHULTZOVÁ

PROMÌNA V YPSILONCE
aneb Øehoø u� toho má dost

Próza Franze Kafky Promìna letos osla-
vila stoleté výroèí prvního kni�ního vy-
dání. Výroèí metamorfózy obchodního
cestujícího Øehoøe Samsy samozøejmì
zaznamenali znalci a obdivovatelé Kaf-
kova díla, stejnì jako loòské centenium
Procesu. V autorovì rodném mìstì je
nyní v Divadle Ypsilon k vidìní insce-
nace na motivy zmínìné prózy, ji� upra-
vil a zre�íroval Arno�t Goldflam. 

Jakkoli �el èlovìk na pøedstavení s tro-
chou obav, umocnìných nedávnou zku�e-
ností s inscenací Kafkových Deníkù, je�
v rámci Festivalu nìmeckého jazyka
pøedvedlo lucemburské divadlo a nad
ním� se autor musel v hrobì opravdu ob-
racet, rozhodnì nebyl zklamán.

Promìna hlavního hrdiny je zde pojata
zcela symbolicky, jako nechut�èi pøímo
fyzická neschopnost pokraèovat dál
v ka�dodenní rutinì, tedy právì tak, jak
to Kafka zamý�lel. �Dùslednì jsem se
dr�el toho, �e on je rodinou, tlakem na
úspìch a na u�iteènost èlovìka trochu
frustrovaný a reaguje na to po svém,�
øekl A. Goldflam, jen� pro pøedstavení
z velké èásti èerpá i ze své rozhlasové
hry Pøípad Bedøicha Samky (pøed 15
lety ji natoèil pro Èeský rozhlas Brno).
Brouky ale pøipomínají v Ypsilonce spí-
�e Samsovi pøíbuzní, víceménì spokoje-
ní sameèci a samièky, kteøí chtìjí �ít stá-
le stejnì v klidu, pokud mo�no vesele
a bez zbyteèných starostí. Øehoøe v jeho
vzpurné podobì a odmítání pracovat vù-
bec nechápou. Propast mezi ním a rodi-
nou umocòuje i to, �e zatímco pøíbuzní
(posluhovaèka a nájemníci) jsou jazyko-
vì i pojetím èásteènì �zmodernizováni�,
Øehoø jako jediný dùslednì hovoøí podle
pùvodního Kafkova textu, jen� svou poc-
tivostí a osudovostí vyznívá jako z jiného
svìta, tak�e mu okolí vùbec nerozumí. 

Zatímco humor Kafkovy Promìny vy-
plývá hlavnì z �broukova� stále lidského
uva�ování, v Ypsilonce úèinkující doved-
nì rozehrávají rùzné rodinné mechanis-
my, �oviality a �roztomilosti�. Tyto ro-
dinné �prýmy, do nich� pøíbuzní vtahují
i ostatní, vèetnì pana prokuristy, jsou
vtipné a� tehdy, kdy je ze svého odstupu
pozoruje outsider Øehoø. Ten nakonec
v souladu s Kafkovým aforismem �Pryè
odtud � to je mùj cíl� ze scény mizí. Kam
(na rozdíl od pøedlohy) doputuje, to nebu-
deme budoucím divákùm prozrazovat. 

(am)
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HAVLOVY STOPY V IZRAELI
O symbolických pøipomínkách prvního prezidenta

Zahrada VH v Jeruzalémì. 

Lavièka VH v Tel Avivu. 



Obèanský rok s èíslem 2015 se nesl ve zna-
mení významného výroèí, 600 let od upále-
ní mistra Jana Husa v Kostnici. Pøipomínce
výroèí bylo letos vìnováno mnoho pietních
shromá�dìní, kulturních událostí, nábo�en-
ských setkání, vìdec-
kých pojednání a mezi-
národních konferencí.
Osobnost mistra Jana je
významná pro dìjiny re-
formace, stejnì jako pro
dìjiny ostatních církví
a nábo�enských spo-
leèenství, pro dìjiny
èeské, ale i pro dìjiny
evropské. Zvlá�tní po-
stavení má ov�em také
v èesko-nìmeckých vzta-
zích. Bylo proto zcela lo-
gické, �e se leto�ní výroèní
zasedání Èesko-nìmecké-
ho fondu budoucnosti
a jeho Diskusního fóra
konalo koncem øíjna
právì v Kostnici.

Starobylé mìsteèko,
kde se tragické události
pøed �esti staletími ode-
hrály, le�í na bøezích
romantického Bodam-
ského jezera v regionu, jen� si stále dr�í
svùj pùvodní název �vábsko, pøesto�e je
souèástí dvou dne�ních nìmeckých spol-
kových zemí, Bádenska-Württemberska
a Bavorska. Doslova za jeho hradbami le�í
�výcarsko. Mìsto se ve skuteènosti jme-
nuje Konstanz podle øímského císaøe Kon-
stantina II. (337�340 o. l.). Lze tedy jen
spekulovat o tom, jak a kým byl název
mìsta pøelo�en do èe�tiny tak, aby ji� sám
o sobì vzbuzoval hrùzu. 

PØEKVAPIVÉ SOUVISLOSTI
Kostnický koncil oproti tomu, jak je líèen
v èeské historii a literatuøe, vypadal ve sku-
teènosti trochu jinak. Pøedev�ím zarazí jeho
délka: zaèal v listopadu roku 1414 a skonèil
a� po témìø ètyøech letech, tedy v dubnu
1418. Jeho hlavním tématem nebyl boj s he-
retiky a kacíøi � odsouzení mistra Jana a po-
sléze Jeronýma Pra�ského a dal�ích tøí
ne�t�astníkù se tak jeví jen jako nedùle�itá
epizoda �, nýbr� ukonèení pape�ského
schizmatu, trvajícího ji� nìkolik desetiletí.
Nám dobøe známý císaø Zikmund Lucem-
burský svolal proto církevní koncil právì do
�vábské diecézní metropole Kostnice.

Císaø byl v té dobì ji� zku�eným politi-
kem. Byl také uherským a øímským králem

a aktivnì zasahoval do pomìrù v celé Evro-
pì. Sna�il se o reformu svaté øí�e øímské, ale
také církve, kterou pova�oval za podøízenou
svìtské moci. Bojoval proti osmanské øí�i,
ale také proti vlastnímu bratrovi, èeskému

králi Václavu IV. Velmi
obratnì vyu�íval slu�eb
odborníkù v rùzných sfé-
rách tehdej�ího �ivota,
stavitelù z Lombardie,
bojovníkù z Maïarska,
ale také �idù jako�to fi-
nanèníkù. O prùbìhu
kostnického koncilu se
dozvídáme pøedev�ím
díky kronice místního
mì�t�ana Ulricha z Ri-
chentalu.

O Zikmundovì zá-
mìru koncil svolat v�ak
víme z je�tì døívìj�ích
dokumentù, dvou privi-
legií, která udìlil v roce
1413 dvanácti �idov-
ským rodinám v Kost-
nici. Zaruèil jim ve�ke-
rá práva, která by jinak
muselo potvrdit mìsto.
Dùvod byl jasný � mìli
napomoci zajistit hlad-

ký prùbìh koncilu z hlediska zásobování,
ubytování a dal�í slu�by pro èetné ná-
v�tìvníky a úèastníky vrcholného setkání. 

�IDÉ A KOSTNICE
Pøesto�e první písemná zmínka o �idech

v Kostnici pochází a� z roku 1241, traduje
se, �e zde �ili ji� v dobách antického Øíma.
Poèátkem 14. století se v celém regionu ko-
lem Bodamského jezera � obdobnì jako jin-
de v Evropì � objevují první proti�idovská
vystoupení, motivovaná nejspí�e zadlu�e-
ností místní �lechty, ale napøíklad i místních
vinaøù, kteøí se tak zbavili svých finanèních
závazkù. K nejhor�ímu pogromu dochází
roku 1348, kdy bylo ve stodole, postavené
na louce pøed mìstem, upáleno 300 �idù.
Masová vra�da v�ak vyvolala hnìv Zik-
mundova otce, císaøe Karla IV., který �idy
pova�oval za svùj majetek, a mìsto mu mu-
selo ztrátu finanènì nahradit.

V dobì konání koncilu je ale situace ji�
jiná, �idé jsou opìt trvale usazeni ve mìstì,
v okolí Rybího trhu mají dokonce postavenu
i synagogu a mikvi. V ji� zmínìné Richenta-
lovì kronice je zdokumentováno, �e �idé
skuteènì pøispìli bìhem ètyøletého konání
koncilu k jeho úspì�nému prùbìhu, tedy
alespoò co se zaji�tìní v�ech mo�ných souvi-

sejících slu�eb týèe, od tehdej�ího bankov-
nictví, a� po ka�dodenní povlékání lù�ek pro
hosty, vìc na svou dobu nevídanou. Je také
zaznamenáno, �e se po skonèení koncilu po-
èet �idovských rodin ve mìstì zdvojnásobil. 

�idé byli ale nakonec z Kostnice v roce
1429 vypovìzeni a od roku 1448 pro nì pla-
til po ètyøi století zákaz se ve mìstì usadit.
Oficiálnì byl zru�en a� v roce 1847, odkdy
se datuje novodobá pøítomnost �idovské ko-
munity, která � stejnì jako jinde v Evropì �
nesmírnì pøispìla k rozvoji a modernizaci
mìsta. A � také jako jinde v Evropì � tìmto
zlatým èasùm uèinily pøítr� a� nacismus,
druhá svìtová válka a �oa. Tuto tragickou
kapitolu svých dìjin si v�ak mìsto dùstoj-
ným zpùsobem pøipomíná. Bylo zde zasaze-
no nìkolik �Stolpersteinù�, kamenù zmize-
lých, a právì v dobì konání Èesko-nìmecké
konference bylo v centru instalováno nìko-
lik nechvalnì známých dobytèích vagonù,
ve kterých byla otevøena výstava, nazvaná
Památník deportací. 

V�ECHNO JE JINAK
Jak známo, po dlouhém rozmý�lení se v øíjnu
1414 Jan Hus nakonec do Kostnice vydal,
aby obhájil své uèení. Zikmund mu zaruèil
bezpeèný návrat, ale po nìkolika formál-
ních sly�eních shledal koncil jeho názory
za natolik kacíøské, �e rozhodl o jeho popra-
vì. Aby nebyl poru�en Zikmundùv slib
a aby mohl být rozsudek nad Husem vyko-
nán, musel být prelát nejdøíve zbaven knì�-
ské hodnosti. To se stalo v kostnické kated-
rále. Dodnes je zde ukazováno místo, kde
do mistra Jana po odsvìcení za hromù
a bleskù a pekelného dýmu �vstoupil ïá-
bel�. Katedrála, stejnì jako nedaleké místo
uprostøed louky, kde byl mistr Jan upálen,
se a� o mnoho století pozdìji staly poutním
místem pro mnohé z tìch, kdo objevili tuto
historii a vystavìli kolem ní novodobou
identitu èeského národa. V katedrále tak ob-
jevili nejen ono temné zaèouzené místo, ale
také barokní kazatelnu, kterou symbolicky
podpírá postava mu�e v èepici a s plnovou-
sem. Pøesto, �e podle zachovalých zpráv,
a dokonce i dobových vyobrazení byl mistr
Jan Hus spí�e men�í zavalité postavy a vous
nemìl, uvìøili místní obèané, kteøí se do
chrámu chodili modlit, �e takto je zpodob-
nìn právì Hus. Svou nenávist vùèi dávné-
mu kacíøi dávali patøiènì najevo, so�e uøe-
zali nos, prsty na rukou a bodali do ní no�i.
Takto ji v 19. století objevili èe�tí poutníci
a buditelé, kteøí zaèali do Kostnice houfnì
pøijí�dìt. A právì takto také mistra Jana za-
èali zobrazovat i umìlci té doby � jako
umuèeného asketu s èepicí a vousem s vý-
raznì semitskými rysy. Socha pod kazatel-
nou v�ak pùvodnì pøedstavovala praotce
Abrahama.                              TOMÁ� KRAUS
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VOUS MISTRA JANA HUSA
Diskusní fórum, komplikovaná identita a �idé v Kostnici

Socha z kostnické katedrály. Foto autor.



Teroristický útok, který 13. listopadu
otøásl Paøí�í, vyvolal pozornost i v Izra-
eli. Li�ila se v�ak od té, na kterou si
vzpomínáme z leto�ního ledna. Tehdy
d�ihádisté v Paøí�i vystøíleli redakci èa-
sopisu Charlie Hebdo, paralelnì s tím
vra�dili v ko�er lahùdkáøství a Izraelce
zajímal útok na �idovské cíle v Evropì
(i jeho souvislost s vystìhovalectvím
francouzských �idù).

V listopadu si teroristé Islámského
státu nevybrali �idovské cíle, vra�dili
bez výbìru: v restauracích, hudebním
klubu i u fotbalového stadionu. To Izra-
elcùm pøipomnìlo situaci, v ní� se sami
nacházejí od zaèátku øíjna. Není to kon-
centrovaný megateror typu Paøí�e, ale
jde o podobnì nevybíravé,
byt� drobné útoky pomocí
no�ù, støelných zbraní èi
osobních aut po celém Iz-
raeli, je� zasévají nejistotu.

Oproti Francii je tu ale
rozdíl. Zatímco útok d�ihá-
distù v Paøí�i celá Evropa
jednoznaènì odsoudila, te-
roristické útoky v Izraeli
posuzuje spí�e z pohledu
Palestincù stylizovaných
do role obìtí.

Vzápìtí po útoku v Paøí-
�i na to poukázal premiér
Benjamin Netanjahu: �Nade�el èas, aby
státy odsuzovaly terorismus proti nám
na stejné úrovni, na ní� odsuzují teroris-
mus kdekoli jinde ve svìtì. Bylo by
správné, aby Mahmúd Abbás, který vèe-
ra odsoudil útok ve Francii, odsoudil
také nemilosrdný terorismus proti ne-
vinným lidem v Izraeli a bojoval proti
podnìcování, které jej motivuje.�

Ten poslední argument je dùle�itý.
Vlnu teroru toti� odstartovala fáma, �e
Izrael pøevezme správu Chrámové hory
vèetnì me�ity Al-Aksá do vlastních ru-
kou. Jakkoli byla l�ivá, pøivedla Pales-
tince k násilí, ani� by to palestinské ve-
dení vèetnì prezidenta Abbáse úèinnì
uvedlo na pravou míru.

VA�E �IVOTY NÁS NEZAJÍMAJÍ
Tato vlna násilí je�tì ani nemá jednoznaè-
né jméno. Nìkdy se mluví o tøetí intifádì,
co� je zavádìjící � tøetí intifádou se u� nì-
jaký èas rozumí nenásilné �povstání�
právního, ekonomického i kulturního
rázu, intifáda bojkotù, sankcí a meziná-

rodních snah o delegitimizaci Izraele. Jin-
dy se mluví o tiché intifádì èi o intifádì
no�ù (na rozdíl od intifády kamenù a inti-
fády sebevra�edných atentátù). A svùj vý-
znam má oznaèení facebooková intifáda.
K tomu se je�tì vrátíme.

Bilance je�tì není uzavøena. Aktuali-
zované souhrny nabízí napøíklad Wiki-
pedie na stránce �Israeli-Palestinian
Conflict (2015)�. Ale samotná èísla mo-
hou snadno vést k pøevracení kauzality.
Sdìlují, �e pøi teroristických akcích bylo
zabito 19 Izraelcù a 82 Palestincù (stav
z 20. listopadu). Nepomìr vzniká logicky
tím, �e mnozí z útoèníkù byli zastøeleni
policií døíve, ne� staèili vyhlédnutou
obìt�zabít. Nicménì v oèích evropských

médií ten nepomìr slou�í jako doklad
agresivity Izraele � podle logiky, �e na-
padeným a obìtí je ten, kdo ve svých øa-
dách napoèítá více mrtvých.

Názornì to vysvìtluje Yiftah Curiel,
mluvèí izraelské ambasády v Londýnì,
ve svém èlánku pro International Busi-
ness Times. Jak pí�e, sám se domníval, �e
v dobì, kdy Izrael neprovádí nálety na
Gazu èi podobné akce, nehrozí výèitky
z nepøimìøenosti jeho obrany. �e obranu
policejní støelbou proti útoèníkùm s no-
�em budou média pova�ovat za ade-
kvátní. Ale mýlil se, co� dokládá pøíklady
novinových titulkù: �Izraelská policie za-
støelila Palestince� (jako by se policista
rozhodl nìkoho zastøelit jen proto, �e je to
Palestinec). ��ena plánující útok no�em
zastøelena� (ve skuteènosti ten útok u�
provádìla, nikoli jen plánovala). Izraelec,
jeho� auto se stalo cílem vrhaèù kamenù,
podle novin �zaplatil �ivotem za útok na
palestinský náklaïák�, zatímco teroristu
noviny ocenily jako �ji� sedmého Pales-
tince zabitého policií�.

Podle Curiela za tím není nìjaké
zvlá�tní proti�idovství, spí�e nejistota
editorù novin, jak nezvyklou situaci vní-
mat. Kdy� je oslovil, sami uznali, �e ti-
tulky neodpovídají realitì a zmìnili je
(oèividnì �lo o webová periodika, kde
má oprava smysl). Tak se z titulku �Iz-
raelská policie zastøelila Palestince� sta-
la verze �Palestinec zastøelen pøi útoku
no�em�. Ale obecnì z toho pro Curiela
plyne pouèení, jaké trendy ve vnímání
reality v médiích pøeva�ují.

Západní média nezajímají klerikové
mávající no�i a výbu�nými vestami. Ne-
zajímá je lídr Hamásu velebící útok te-
roristù. Nezajímá je palestinské rádio
písnìmi slavící �muèedníky�. Ale zá-
va�nìj�í je podle Curiela jiná vìc:
�Ochota ignorovat realitu, okázalá ani-
mozita vùèi Izraeli v dobì, kdy jeho ob-

èané èelí vlnì �íøícího se
teroru, to v�e skládá jasné
poselství: Va�e �ivoty nás
nezajímají.�

VRA�DA
PRO NÁBORÁØE
A teï se vrat�me k výrazu
facebooková intifáda. Výs-
ti�nì objasòuje rozdíl opro-
ti pøedchozím vlnám teroru
i spoleèný rys s d�ihádis-
mem ve Francii èi jinde.
Tento titulek pou�il v listu
The New York Times pro

svùj èlánek finanèník Micah Lakin Avni, je-
ho� otec se stal jednou z obìtí této intifády.

Richard Lakin jel v polovinì øíjna
normální autobusovou linkou v Jeruza-
lémì, kdy� k nìmu pøisedli dva mladí
Palestinci, støelili ho do hlavy a nìkoli-
krát bodli no�em. Zemøel o dva týdny
pozdìji, ale to není výjimeèné. Stejnì
jako fakt, �e �lo o mu�e, který zasvìtil
�ivot izraelsko-arabskému smíru (uèil
malé �idy i Araby angliètinu). Pro Mi-
caha Lakina je zásadní nìco jiného: to,
�e celý teroristický útok se nìkomu po-
daøilo zaznamenat na kameru a brzy se
stal �virálním hitem� na sociálních sí-
tích, pøedev�ím na Facebooku.

Toto je zásadní posun: skuteèná tero-
ristická vra�da se mù�e bìhem hodin
stát souèástí náborového èi instruktá�ní-
ho videa d�ihádistù. A to je zároveò dù-
vod, proè se dvacet tisíc Izraelcù pøipo-
jilo k hromadné �alobì proti Facebooku.
Ne �e by chtìli tu sít�znièit nebo si dìla-
li pøehnané iluze, ale cítí, �e nìco se
zmìnit musí.             ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Facebooková intifáda

Tr�i�tì Machane Jehuda po teroristickém útoku dvou Arabek 23. 11. 2015. Foto archiv.



�Proces, kterým se dobøí lidé � andìlé �
mìní v ïábly, jste popsal ve své knize Lu-
ciferùv efekt. Hannah Arendtová popsala
cestu, jak se z ,obyèejného èlovìka� stane
zloèinec, v roce 1963 v knize Eichmann
v Jeruzalémì. Inspirovaly vás závìry
Arendtové?� ptá se A. Sojková v rozho-
voru pro Týdeník Rozhlas Philipa Zim-
barda, amerického sociálního psycho-
loga, který celý svùj
�ivot zkoumá, jaké síly
mohou probudit zlo
v èlovìku. �Dùle�ité je
zji�tìní Arendtové, �e
vrah, který poslal na
smrt miliony lidí, vypa-
dá jako vá� soused, jako
spolucestující v auto-
busu. Ïábel nevypadá
jako ïábel, dokud mu
nedáte mo�nost, aby se
projevil. To je ta bana-
lita zla. A tomu nìkteøí lidé odmítají uvì-
øit.� (23. 11.) !!Americký historik Ti-
mothy Snyder ve své nové knize Èerná
zem, která vychází ve dvaceti zemích
(vèetnì ÈR) souèasnì, vyu�ívá nových
zdrojù z archivù východní Evropy a mno-
ha pozapomenutých svìdectví tìch, kteøí
holokaust pøe�ili. Tou èernou zemí mù�e
být my�lena i zvrácená Hitlerova vize, �e
vyhubením �idù bude obnovena plane-
tární rovnováha a �e Nìmci získají zdro-
je, které jim chybìly. Ale aby bylo mo�né
tento v podstatì koloniální zámìr usku-
teènit, bylo zapotøebí znièit státy � Hitler
byl vlastnì anarchista, pí�e Snyder. Není
náhoda, �e v zemích, které Hitler okupo-
val, ale nezlikvidoval zcela jejich státní
zøízení, byl �idovský osud o nìco pøízni-
vìj�í. Idea nezbytnosti zachování státní
autority se táhne celou Snyderovou kni-
hou. A z toho autor vyvozuje i urèité pou-
èení pro souèasnost. �Ná� svìt je bli��í
Hitlerovu víc, ne� jsme ochotni pøipustit,�
míní autor a zdùrazòuje, �e zpochybòová-
ní státu nevede k nièemu dobrému. Kdo
by ho byl ochoten v pøípadì potøeby há-
jit? (MFD, 21. 11.) !! �Jde v souèasné
válce s radikálním islámem o støet civili-
zací mezi islámem, køest�anstvím a judais-
mem? Nebo jde o ideologický støet?�
ptá L. Frantová izraelského historika na-
rozeného v Èechách Jehudy Bauera: �To
je hlavnì ideologické, to není namíøeno

jen proti �idùm nebo køest�anùm. Radi-
kální islám chce dobýt svìt. Za posled-
ních sto let jsme tu mìli tøi podobné ideo-
logie � bol�evismus, nacismus a radikální
islám. Jsou mezi nimi rozdíly, samozøej-
mì, ale mají mnoho spoleèného, v�echny
tøi chtìly nebo chtìjí dobýt svìt silou.
(Parlamentní listy.cz, 21. 11.) !! �Hnutí
BDS (Boycott, Divestment and Sanction)

spojuje islamisty, levi-
cové radikály a v�echny
ostatní, kdo nenávidí
Izrael. Evropa se ne-
chala chytit do pasti
BDS a také své touhy,
�e je tøeba Izrael nìjak
politicky onálepkovat,
a posiluje souèasnou
palestinskou strategii,
�e je ztrátou èasu s Iz-
raelem jednat,� cituje
MFD velvyslance Ga-

ryho Korena v èlánku o rozhodnutí Ev-
ropské komise oznaèovat zbo�í vyrobené
v izraelských osadách jinak ne� �made in
Israel�. (21. 11.) !!�Terorismus, kterému
obèané Francie èelili, je pro palestinský
lid ka�dodenní realitou z rukou Izraele.
Jsme proto pøesvìdèeni o tom, �e bychom
se mìli v�ichni spojit a vymýtit teroris-
mus ze v�ech zdrojù,�
prohlásil v rozhovo-
ru pro Haló noviny
(20. 11.) Khaled M. Q.
Alattrash, velvyslanec
Palestiny v Èeské re-
publice. (20. 11.) !!
Jen v øíjnu bylo v Izra-
eli spácháno pøes 600
útokù. Zahynulo pøi
nich deset Izraelcù, je-
den Eritrejec a 74 Pa-
lestincù, kteøí útoèili
dlouhými no�i, støelný-
mi zbranìmi anebo na-
jí�dìním auty do chodcù. Izraelské ofici-
ální zábìry, které mají být dùkazem, co se
doopravdy stalo, jsou dnes sestøíhávány
palestinskými médii tak, aby mluvily ve
prospìch teroristù. Na internetu jsou tøeba
zábìry televize Al-Aksá, na nich� èlovìk
v masce vèelky nabádá dìti (na záznamu
jsou i dvì zhruba pìtileté), �e je správné
�postøílet v�echny �idy� a �bít je do tváøí,
aby je mìli jako èervená rajèata�. A dìti

se smìjí. Je toho mnohem víc, ty star�í
dìti u� samy na záznamech nabádají
ostatní, �e je tøeba �idy zabíjet. Není
divu, �e po tom, co vidí, sly�í a po zhléd-
nutí nìkolika instruktá�ních návodù, v ni-
ch� jde vra�dìní �idù pøece tak hladce, se
o to nìkteré samy pokusily. Zatím v�ak
ani od palestinského vedení zjevnì není
vùle uvádìt vìci na pravou míru. I sám
prezident Mahmúd Abbás obvinil Izrael,
�e zabíjí nevinné. (MFD, 13. 11.) !!Ve
funkci spolkového kancléøe byl Helmut
Schmidt na nìmecké pomìry pouze krát-
kou dobu � osm let. Jeho vliv v�ak dalece
pøesáhl období let 1974�1982, kdy stál
v èele západního Nìmecka. Nyní jeho éra
skonèila. Schmidt zemøel 10. listopadu ve
vìku 96 let ve svém domì v rodném Ham-
burku. Jako vìt�ina mu�ù jeho generace
pro�el východní frontou a následným za-
jetím. Nacionálnìsocialistickou éru pøe�il
jen díky dobøe ukrývanému rodinnému
tajemství: Dìdeèek dùstojníka luftwaffe
byl �id. Jak pøipomnìl deník Die Welt, ve
funkci kancléøe musel Schmidt pøede-
v�ím øe�it vleklé problémy, které nezavi-
nil, mezi nimi teror Frakce Rudé armády
(RAF), které dokázal ráznì èelit. Roku
1977 policejní komando se Schmidtovým
posvìcením úspì�nì osvobodilo rukojmí
letadla Lufthansa unesené teroristy do
Mogadi�a. Cestující na palubì vyvázli
bez zranìní, RAF nato zavra�dila unese-
ného �éfa svazu zamìstnavatelù H. M.
Schleyera. Schmidt neustoupil a dal jasnì

najevo, �e s teroristy
vyjednávat nebude,
co� v dùsledku vedlo
ke konci RAF. (MFD
11. 11.) !! �Je-li v�e
dovoleno ve jménu
rasy, jsme u Hitlera
a Osvìtimi. Je-li v�e
dovoleno ve jménu po-
litické tøídy, jsme u Le-
nina a gulagu. Je-li v�e
dovoleno ve jménu
boha, jsme u nábo�en-
sky zdùvodnìného te-
roru,� cituje Z. Petrá-

èek v nekrologu v Lidových novinách
francouzského filosofa, esejistu a spiso-
vatele Andrého Glucksmanna, který ze-
møel 10. listopadu ve vìku 78 let. �Ode�el
s ním výrazný filosof. Ale také a hlavnì
mu�, který � jakkoli pro�el názorovým
vývojem � v�dy odmítal pokrytectví. A to
je vlastnost, které není nikdy nazbyt, na-
to�pak dnes.� (11. 11.)    

jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
V prosinci tohoto roku si pøipomínáme
výroèí dvou mu�ù, jejich� �ivotní pout�
vedla opaènými smìry. Zatímco filosof,
sociolog a sociální antropolog Arno�t
(Ernest) Gellner se narodil v Paøí�i
a zemøel v Praze, kabaretiér a textaø Kurt
Robitschek se v èeské metropoli narodil
a pozdìji ode�el do emigrace. 

ARNO�T (ERNEST) GELLNER se naro-
dil pøed 90 lety, 9. prosince 1925, v Pa-
øí�i �idovským rodièùm, kteøí pocházeli
z Èech, ale tehdy �ili ve Francii (otec stu-
doval práva, mamin-
ka pracovala). Dìtství
pro�il v Praze, kam se
rodina z existenèních
dùvodù pøestìhovala,
a nav�tìvoval zde èes-
kou obecnou �kolu
a anglické gymnázi-
um. Roku 1939 rodina
uprchla pøed nacisty
do Británie, kde Gell-
ner posléze vstoupil
do ès. armády, se kte-
rou se na konci války
vrátil do Prahy. Studia
na Univerzitì Karlovì,
kde mj. nav�tìvoval pøedná�ky Jana Pa-
toèky, nedokonèil, proto�e se kvùli poli-
tickému vývoji vrátil do Británie. Stu-
doval na Oxfordu a na London School of
Economics, kde se také pozdìji stal pro-
fesorem sociologie a filosofie. V letech
1984�1993 byl té� profesorem sociální
antropologie na Univerzitì v Cambridge.
Roku 1965 pronesl v Praze pøedná�ku
o britské sociologii a navázal styk s mno-
ha lidmi. Po okupaci roku 1968 pomá-
hal novým èeským emigrantùm v Anglii
a vozil do Prahy nedostupné knihy. Po-
moc disidentùm a jeho dal�í èinnost
upoutaly pozornost policie, a ta mu ke
konci 70. let zakázala vstup do Èesko-
slovenska. V roce 1990 byl mezi první-
mi, kdo se pøipojili k zakladatelùm Støe-
doevropské univerzity v Praze a stal se
po britském sociologovi R. E. Pahlovi
vedoucím oddìlení sociologie. Pøedná-
�el té� na Fakultì sociálních vìd UK.
Gellner byl cenìn jako originální mysli-
tel, pøedev�ím teoretik nacionalismu, jen�
své my�lenky doká�e vylo�it pøesnì, vìc-
nì a s lidskou úèastí (viz Rch 1/1996).
Jeho nejznámìj�ím dílem je práce Ná-
rody a nacionalismus z roku 1983 (èes-
ky � jako dosud jediná práce od tohoto

autora � vy�la o deset let pozdìji). Ze-
møel náhle, pøed 20 lety, 5. listopadu
1995 v Praze. 

Kabaretiér KURT ROBITSCHEK (23. 8.
1890 Praha�28. 12. 1950 New York) se
proslavil pod umìleckým jménem Ken
Robey. V mládí ode�el z gymnázia, pøi-
dal se k cirkusu a poté ke koèovné diva-
delní spoleènosti, pozdìji zaèal spolu-
pracovat s novinami Prager Tagblatt.
Od roku 1910 �il ve Vídni a pracoval
jako novináø �na volné noze�. Psal lib-
reta a písòové texty napø. pro R. Stol-
ze, F. Lehára a W. Kolla. Ve Vídni také
zahájil kariéru kabaretiéra a od roku

1924 pùsobil jako
konferenciér v berlín-
ském Charlott-Kasinu,
kde vystupoval s ko-
miky P. Morganem
a M. Adalbertem. Ve
stejném roce pøevzal
a znovuotevøel s Mor-
ganem a komikem M.
Hansenem kabaret Ra-
kete, který pak provo-
zovali spoleènì pod
rùznými názvy, z ni-
ch� nejslavnìj�í byl
Kabarett der Komiker
(KadeKo). Vydával

i kabaretiérský èasopis Die Frechheit
a podílel se na úspì�né revue Rufen Sie
Herrn Plim. V záøí 1933, krátce po ná-
stupu nacistù k moci, emigroval do Víd-
nì, kde pøevzal komorní divadlo a psal
texty pro kabaretní revue Wiener Illus-
trierte. Pøes Paøí� a Londýn ode�el v�ak
kvùli sílící nacistické hrozbì do USA,
kde v New Yorku znovu zalo�il kabaret
KadeKo (1938), kterému se v�ak moc
nedaøilo. Byl nicménì producentem
velkých varietních show mj. v Carne-
gie Hall èi v Town Hall. V New Yorku
Robitschek také pøesnì pøed 65 lety
zemøel. 

Pøed 85 lety, 12. prosince 1930, se
v Kolínì narodil básník, pøekladatel
a pøíle�itostný hudebník PETR LAMPL
(zvaný Pet�ák). Studoval na Vysoké
�kole chemicko-technologické v Praze,
pracoval v rùzných povoláních (mj.
jako zemìmìøiè a hasiè). Byl èlenem
tvùrèích skupin �midrové a Køi�ovnic-
ká �kola èistého humoru bez vtipu.
Zemøel 2. 12. 1978. Jeho básnì vychá-
zely v 70. letech v samizdatu, roku
1992 kni�nì pod názvem Cestou do
blázince v nakladatelství Paseka.            

(ra, am)

�IDOVSKÁ
ROÈENKA 5776
U� víc ne� sto let pøiná�í rok co rok �i-
dovská roèenka povídky, ver�e i eseje
�idovských spisovatelù èi textù na �i-
dovská témata. V roce 5776 (neboli
2015/2016) v ní najdete práce dvanácti
autorù. Èesky pí�ící zastupují Chaim Ci-
gan /alias Karol Sidon/ pohádkami pro
dospìlé dìti z knihy Malý pan Talisman,
která právì vychází v nakladatelství
Torst. Také David Jan Novotný napsal
svùj pøíbìh ze �ivota Moody by se divil
èesky a hodlá ho vydat v blízké budouc-
nosti spolu s dal�ími texty pod názvem
Nebe No. 3. Americký historik Michael
L. Miller �ijící u� øadu let ve støední Ev-
ropì pí�e o moravských �idech a rovnì�
v tomto pøípadì se jedná o ukázku z kni-
hy Morav�tí �idé v dobì emancipace,
kterou pøipravuje Nakladatelství Lidové
noviny. Jeho krajanka Allegra Goodma-
nová pí�e o �idech amerických a brit-
ských. Oti�tìná povídka Dvojí text jí pøi-
nesla slávu i uznání. Dále je tu ukázka
z knihy Carla Djerassiho Ètyøi �idé na
Parnasu, je� pøedstavuje fiktivní roz-
hovor Benjamina, Adorna, Scholema
a Schönberga o �idovské identitì. Gusta-
vem Mahlerem se zabývá �panìlsky pí�í-
cí Arnoldo Liberman, který svùj text na-
zývá �mapou sestavenou ze spontánních
vnuknutí, imaginativních a reflexivních
útr�kù spjatých s Gustavem Mahlerem,
které se vynoøují jako v pohyblivém ka-
leidoskopu a ukazují jeho rùzné stránky�.
O lesních �idech a básníku jazyka jidi�
Nuchimovi Bomsem vypráví autor pol-
ského jazyka Stanis³aw Vincenz, který za
druhé svìtové války pomáhal �idùm,
za co� se mu dostalo ocenìní Spraved-
livý mezi národy svìta. Italská literatu-
ra je zastoupena povídkou Umberta
Saby z Terstu, který je známý pøedev�ím
jako básník. Ruskojazyèná literatura je
zastoupena kapitolou z románu Ljudmily
Ulické Zelený stan (Zeljonyj �at�or, 2010),
který pøipravuje k vydání nakladatelství
Paseka. Hebrejsky pí�ící autory najdeme
v roèence dva, Etgara Kereta a jeho tøi
povídky z knihy Sedm dobrých let a Mei-
ra �aleva, kterému v èe�tinì vy�ly u� dvì
knihy: Ruský román a Moje ruská babiè-
ka a její americký vysavaè. Oba pí�í o Iz-
raeli a Izraelcích. Prémii pro pozorného
ètenáøe pøedstavuje závìreèné Posedenie
s Frankensteinom, pozoruhodný fragment,
napsaný slovensky dávno pøed vznikem
sloven�tiny.                                             jd
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Arno�t Gellner. Foto archiv.



Iva Steinová
EVEN ZIKARON
Pamìt��idovských náhrobních kamenù,
Telè
! Drobná publikace (vydaná v èe�tinì
a v angliètinì) seznamuje zájemce o pa-
mátky s �idovskými høbitovy v Telèi: sta-
rým høbitovem nedaleko Velkého Pìèína
a novým �idovským pohøebi�tìm v Telèi
na Oslednicích. Text bro�ury je zalo�en na
pøedchozím podrobném prùzkumu obou
høbitovù, který provedla spoleènost Ma-
tana, a. s., ve spolupráci s �idovským mu-
zeem v Praze. Pøiná�í nové poznatky
o nejstar�ích náhrobcích a významných
pohøbených osobnostech. Publikace obsa-
huje plány obou høbitovù se zakreslenými
náhrobky (od J. Klenovského) a je doplnì-
na kvalitními fotografiemi (od autorky).

Vydalo mìsto Telè roku 2015, 40 stran. 

Chaim Cigan
MALÝ PAN TALISMAN
! Soubor pohádek pro dospìlé, jen� nás
naplòuje nadìjí, �e modlitby mohou být
vysly�eny. Ne v�dy pøiná�í øe�ení prekér-
ních situací Bùh sám, nìkdy ho zastoupí
malý pan Talisman, který pomocí kouzel-
ného modlitebního plá�tì a modlitebních
øemínkù doká�e létat a pomáhat tam, kde
si lidé nemohou pomoci sami. Spisovatel
Karol Sidon (alias vypravìè Chaim Ci-
gan) nám v kní�ce nabízí devatenáct po-
hádek � devatenáct veskrze lidských pøí-
bìhù, z nich� pouèeni nakonec vyjdou
jejich hrdinové i ètenáø. Ten se zároveò le-
ccos dozví i o �idovské víøe, �idovských
zvycích i �idovské mystice. Knihu ilustra-
cemi doprovodil Michal Baèák.

Vydalo nakladatelství Torst v Praze
roku 2015. 160 stran, doporuèená cena
258 Kè.

Michael L. Miller
MORAV�TÍ �IDÉ 
V DOBÌ EMANCIPACE
! Studie amerického historika Micha-
ela L. Millera pøedstavuje první ucelené
zpracování dìjin �idù na Moravì v dobì
emancipace. Na pozadí støetávání vý-
chodních i západních vlivù sleduje vliv
a vývoj haskaly, chasidismu a nábo�en-
ských reforem. Vyvinutá moravská rabín-
ská kultura s dlouhou tradicí tato hnutí
zmíròovala a � v pøípadì chasidismu �
zabraòovala jejich �íøení. Morav�tí �idé
se aktivnì podíleli na revoluci let 1848 a�
1849, která pøedznamenala období zrov-
noprávnìní, ale zároveò moravské �idov-
ské obce vystavovala bezprecedentním
demografickým, finanèním a sociálním
promìnám, a to v dobì narùstajícího ná-
rodního konfliktu mezi Èechy a Nìmci.

Rozhovor s autorem o knize jsme otiskli
v minulém èísle Rch.

Vydalo Nakladatelství Lidové noviny
v Praze roku 2015. Z angliètiny pøelo�ila
Klára Míèková, 360 stran, dobové ilustra-
ce, dop. cena 399 Kè.

VYSÍLÁNÍ
�ALOM ALEJCHEM NOVÌ
! Od listopadu 2015 mù�ete poslouchat
vysílání poøadu �alom alejchem ka�dý tý-
den, v�dy v nedìli od 19.45, na v�ech re-
gionálních stanicích Èeského rozhlasu. 

�alom alejchem pøiná�í ka�dý týden to
nejzajímavìj�í z dìní v �idovském svìtì.
Pøedstavuje �ivot �idovských obcí u nás,
v Izraeli i v cizinì, seznamuje s význam-
nými �idovskými osobnostmi, upozoròuje
na nové knihy a kulturní poøady na �idov-
ská témata, pozornost vìnuje i judaismu
a �idovským dìjinám. �alom alejchem
vzniká ve spolupráci s øeditelem �idov-
ského muzea v Praze Leo Pavlátem, mo-
deruje ho Tomá� Töpfer. 

HVÌZDA POD TÍHOU HVÌZDY
! Do 31. prosince je v Muzeu Policie ÈR
(Ke Karlovu 1, Praha 2) zpøístupnìna ve-
øejnosti výstava Hvìzda pod tíhou hvìzdy
(tedy Davidova hvìzda pod tíhou rudé
hvìzdy) k 25. výroèí obnovení diploma-
tických vztahù mezi Èeskoslovenskem
a Izraelem.

Expozice, kterou poøádá Úøad doku-
mentace a vy�etøování zloèinù komunismu
SKPV, je zamìøena na èeskoslovensko-iz-
raelské vztahy v období nesvobody z po-
hledu bezpeènostních slo�ek státu. K vidì-
ní jsou hlavnì archivní dokumenty z let
1948�1990, ale i nìkolik ruèních zbraní
dodaných bojujícímu izraelskému státu
roku 1948 èi fotografie z výcviku �idov-
ských vojákù na na�em území.

TAJEMSTVÍ ÈLOVÌKA
! Kulturní akcí uzavírající rok 2015
jako �rok Václava Havla a Izraele� je
èesko-izraelské provedení melodramu
Emila Viklického Tajemství èlovìka.
Koná se 19. prosince v 19.30 v Zrcadlo-
vé kapli Klementina. Známý jazzový pi-
anista Emil Viklický vybral útr�ky z pro-
jevù a dopisù Václava Havla a sestavil
z nich text, který za doprovodu jazzové-
ho kvintetu pøednesou herci Tat�jana
Medvecká a Jaromír Meduna. K vynika-
jícím domácím jazzovým hudebníkùm se
jako host pøidá izraelský saxofonista
Shlomi Goldenberg. Je tøeba, aby si zá-
jemci pøedem rezervovali místa na cultu-
re@ prague.mfa.gov.il, vstupenky si poté
zakoupí na místì.

ZTRACENÉ OBRAZY
! V Galerii Roberta Guttmanna (U Staré
�koly) lze a� do zaèátku dubna zhlédnout
výstavu s názvem Ztracené obrazy. Eugeen
van Mieghem a �idov�tí emigranti do No-
vého svìta.

Ji� tøetí výstava muzea vìnovaná feno-
ménu uprchlíkù se zamìøuje na emigraci
milionù obyvatel z východní Evropy do
Ameriky na konci 19. a poèátku 20. stole-
tí. Jedním z hlavních center této emigrace
se stal pøístav v Antverpách a belgická
lodní spoleènost Red Star Line, která mezi
lety 1873�1934 pøepravila asi 2,3 milionu
evropských emigrantù do Nového svìta.
Mezi nimi byly také statisíce východoev-
ropských �idù, kteøí prchali pøed bídou,
trvalým útlakem a opakujícími se vlnami
pogromù. Tento exodus v antverpském
pøístavu zachytil zdej�í malíø Eugeen van
Mieghem (1875�1930). Vedle padesáti dìl
Eugeena van Mieghema výstava pøedsta-
vuje také plakáty spoleènosti Red Star
Line a dobové fotografie antverpského
pøístavu (víc viz Rch 10/2015). Galerie má
otevøeno dennì kromì soboty a �idov-
ských svátkù od 9 do 16.30 hodin.

PØEDNÁ�KA O 3D MÓDÌ
! Nejoèekávanìj�ím zahranièním hostem
devátého roèníku festivalu designSUPER-
MARKET je izraelská módní návrháøka
Danit Peleg, která v Praze bìhem pøedná�-
ky promluví o konceptu odìvù, které se
tisknou na domácí 3D tiskárnì, a pøedstaví
svou takto vyrobenou módní kolekci
vèetnì bot a doplòkù. Pøedná�ka (prone-
sená v angliètinì) Danit Peleg se uskuteè-
ní v pátek 11. prosince od 18.30 v De-
sign Stage, 5. patøe Kafkova domu (nám.
Franze Kafky 3, Praha 1). O víkendu 12.
a 13. 12. bude na festivalu otevøena také
expozice, která pøedstaví tvorbu této de-
signérky. 
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�IDOVSKÁ OBEC V PRAZE
(Maiselova 18, Praha 1, velký sál)
Káva o ètvrté
! Pokraèujeme v maratonu na téma �mi-
grace� a hledáme odpovìï na otázku, zda
�má Evropa budoucnost�. Ve støedu 2. pro-
since pøijde na �Kávu� MUDr. Petr Geøá-
bek, veterán èeské mise v Afghánistánu
ISAF a úèastník aktuální mise Resolute
Support. Kavárna je pøístupna od 14.00,
beseda zaèíná v 15.30 hodin. Pøipravuje
a moderuje Honza Neubauer.

SVÁTKY SVÌTEL
V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
! V nedìli 6. prosince v 16.00 hodin se
v Jeruzalémské synagoze (Jeruzalémská ul.
7, Praha 1 � Nové Mìsto) koná slavnostní
zapálení první chanukové svíce. Po�ehnání
pronese a svíci zapálí vrchní pra�ský rabín
David Peter, chanukové písnì zazpívají dìti
z dìtského divadla Feigele pod vedením
Vidy Neuwirthové, na varhany zahraje
Václav Peter, odpolednem vás provede Mi-
lan Hein, jako vzácný host odpoledne pøi-
jde Josef Somr. Srdeènì zveme!

(Upozoròujeme, �e synagoga není vytá-
pìna a �e z bezpeènostních dùvodù nebu-
de umo�nìn vstup se zavazadly.)

CHANUKA 5776
! Srdeènì zveme na spoleènou oslavu
svátku Chanuka dne 12. prosince. Pro-
gram: oslavy zahájí chanukový bìh (viz
info na str. 22). Sraz je v 17.30 u Parkhote-
lu (Praha 7), dal�í sraz je v 18.15 na ná-
plavce Na Franti�ku. V 19.00 se koná za-
palování svícnu pøed �idovskou radnicí
a od 20.00 zaèíná hlavní program. 

Letos v nìm úèinkují Anna Polívková
a Iby Pop, Zig Zag Step, Hugo Hromas
pøedvede kuchaøskou show, zahraje a zaz-
pívá Petra Ernyei se svým jazzovým quar-
tetem a dal�í� Vstupné (zahrnuje obèer-
stvení po hlavním programu): dospìlí
150 Kè (do 4. 12), 200 Kè (po 4. 12.); se-
nioøi nad 65 let a studenti 70 Kè, dìti do
15 let zdarma. Vstupenky lze zakoupit
v pokladnì �OP a v Lauderových �kolách. 

CHANUKA PRO DÌTI
! Chanuková oslava pro dìti se koná 13.
prosince od 14 hodin ve velkém sále �i-
dovské obce v Praze. Vystoupí dìti z diva-
dla Feigele s novou hrou, zahrají a zazpí-
vají, promluví pan rabín a potom pøijde
klaun Ale�. Pøijïte, tì�íme se na vás!

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �M V PRAZE
(Maiselova 15, Praha 1, 3. patro)
! 8. 12. v 18.00: Jeruzalém ve svìtle cha-
nukových svícnù. Chanuka, nìkdy nazý-

vaná také Svátek svìtel, symbolizuje víru ve
vítìzství dobra nad zlem. Pøijïte se dozvì-
dìt o dávné tradici tohoto svátku a projdìte
se díky projekci po ulièkách jeruzalémské
ortodoxní ètvrti Me�a �e�arim osvìtlené ne-
sèetnými chanukovými svícny. Pøedná�ka
Jana Neubauera doprovázená bohatým obra-
zovým materiálem. Vstupné 30 Kè. 
! 15. 12. v 18.00: Gottfried Bloch: Psy-
choanalytik vzpomíná na holokaust. Vlo-
ni vy�la v èeském pøekladu kniha vzpomí-
nek èeského rodáka Dr. Gottfrieda Blocha
(1914�2008). Publikace je pozoruhodná
nejen osobním pøíbìhem jejího autora, ale
také neobvyklým zpracováním zku�enosti
holokaustu z pohledu psychoanalytika.
Pøedná�ka Martina Mahlera, vicepreziden-
ta Èeské psychoanalytické spoleènosti, je
doplnìna krátkým dokumentárním filmem
o tomto lékaøi a humanistovi. Vstup volný. 
! Nedìlní program pro dìti a jejich ro-
dièe: 13. 12. ve 14.00: Lvíèek Arje slaví
Chanuku. Prohlídka: �panìlská synago-
ga. Jednotné vstupné 50 Kè.
! Výstava v prostorách OVK: Zmizelá
�idovská stopa. Výstava fotografií Libora
Cabáka. Od 4. listopadu 2015 do 7. ledna
2016. Po�èt 12�16, pá 10�12, bìhem ve-
èerních programù a po domluvì.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �M V PRAZE
Maiselova synagoga
(Maiselova 10, Praha 1)
! 3. 12. v 19.30: Kvarteto Hanse Krásy.
Koncert, na jeho� programu je Smyècový
kvartet è. 2 D dur od A. P. Borodina, Téma
a variace pro smyècové kvarteto od H. Krá-
sy a Smyècový kvartet è. 1 e moll �Z mého
�ivota� od B. Smetany. Vstupenky lze za-
koupit v Maiselovì synagoze nebo v Infor-
maèním a rezervaèním centru �MP (Maise-
lova 15, Praha 1). Vstupné 150 Kè.
! 13. 12. v 17.00: Na�e 20. století: pohled
z druhé strany. Pokraèování pamìtnického
cyklu. Pozvání pøijali Jiøí Èejka (*1929),
skaut odsouzený za protikomunistickou èin-
nost, a Vladimír Tuèek (*1927), který se

kvùli �idovskému pùvodu stal obìtí nacis-
tické perzekuce. Moderuje novináø a do-
kumentarista Adam Drda. Vstup volný.
! 16. 12. v 19.00: Sekulární spoleènost
a duchovní �ivot. Diskusní veèer projektu
Dialog spiritualit, pøi kterém budou roz-
mlouvat øímskokatolický knìz a pøednosta
Ústavu etiky na 3. lékaøské fakultì UK
Marek O. Vácha a zemský rabín K. E. Si-
don. Moderuje Milo� Hrdý. Vstup volný.
! 22. 12. v 19.00: Koøeny �idovské hudby.
Koncert uskupení Gran Duetto Concertante
tvoøeného flétnistou Janem Riedlbauchem
a kytarovým virtuosem Miloslavem Klau-
sem. Zazní mimo jiné díla A. Vivaldiho,
F. Mendelssohna-Bartholdyho, G. Fauré-
ho ad. Vstupenky lze zakoupit v kanceláøi
festivalu na adrese Novomìstské radnice �
Karlovo námìstí 1/23, Praha 2, a v síti
Ticketpro. Vstupné 350Kè /175Kè.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP V BRNÌ
(tø. Kpt. Jaro�e 3, Brno)
! 1. 12. v 18.00: Tanec s Tórou (Dan-
cing with Torah) � promítání 60minutové-
ho dokumentárního filmu Roberta O. Cur-
ryho o tom, jak se svitek Tóry z hoøovické
synagogy dostal díky �idovskému chlapci
Zachovi do Muzea holokaustu v Dallasu
(angl. s èeskými titulky). Film uvede in-
formacemi o historii a souèasnosti syna-
gogy v Hoøovicích architekt J. Klenovský.
Vstupné 30 Kè. 
! 3. 12. v 17.00: Fotografické obrazy
z vily Tugendhat � vernisá� výstavy foto-
grafií Libora Teplého. Vstup volný. Výsta-
va je pøístupna po celý prosinec.
! 6. 12. v 10.30: Talit � 613 pøikázání
skrývá jeden �ál. Nedìlní dìtská dílna,
v ní� si úèastníci mohou upravit nìco ze
svého �atníku. Na dílnu si pøineste bavlnì-
ný �átek, trièko èi plátìnou ta�ku. Program
se uskuteèní v sále Turistického a infor-
maèního centra �OB na �idovském høbi-
tovì v Brnì-�idenicích. Vstupné 30 Kè.
! 8. 12. v 18.00: Jak se �ilo �idovkám ve
støedovìku? Jak se �ilo �idovským �enám
ve støedovìkém Sfaradu a A�kenázu?
Pøedná�ka Hany Nely Palkové. Vstupné
30 Kè.
! 15. 12. v 18.00: Jdi a zapal svìtlo!
O svátku Makabejcù. Pøedná�ka Táni Kle-
mentové. Vstupné 30 Kè.
! 17. 12. v 18.00: Na slovíèko, pane pro-
fesore... Beseda s prof. JUDr. Pavlem
Holländerem, filozofem práva a autorem
øady vìdeckých prací. Prof. Holländer byl
20 let soudcem Ústavního soudu ÈR,
z toho deset let jeho místopøedsedou. Té-
matem besedy bude rozmanitost pojímání
práva, spravedlnosti a morálky. Vstupné
30 Kè.
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LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! In medias res � 2. roèník konference:
V polovinì listopadu se na Lauderových
�kolách konal druhý roèník studentské kon-
ference In medias res, jejím� cílem bylo
pøedstavit studentùm odborníky z nejrùznìj-
�ích oblastí. K na�í velké radosti poznání
neodmítli americký velvyslanec pan And-
rew Schapiro ani izraelský velvyslanec
Gery Koren. Mezi dal�ími pøedná�ejícími
byli Leo Pavlát, Tomá� Pojar, Stanislav Ko-
márek, Jiøí Padevìt, Petr A. Bílek, Ivan Oli-
va, Franti�ek Kostlán, Vladimír Urbánek,
Martin Hrehorèák, Erik Tabery a mnozí dal-
�í. Ka�dý den se studenti zúèastnili tøí rùz-
ných blokù a mohli si vybrat nejménì z 9
pøedná�ek. Konference se zúèastnili i stu-
denti z ostatních pra�ských gymnázií, nìko-
lik seniorù z Hagiboru  a nìkteøí rodièe.
! Svìtový den �idovského studia: V ne-
dìli 15. 11. probìhl ve �kole 5. roèník Svì-
tového dne �idovského studia. Jeho leto�-
ním tématem bylo: Láska: oddanost, vá�eò
a zrada. V dopolední èásti studijního dne
vystoupila rebecin Elise Peter Apelbaum
s textovým �iurem o Písni písní a po ní
vzácný host rabi Herschel Gluck pronesl
øeè na téma Láska v �idovské tradici � její
význam a vyjádøení, ve které reflektoval
i aktuální situaci ve Francii. V odpolední
èásti programu vystoupil spisovatel Jan
David Novotný s pøedná�kou o rùzných
podobách lásky a jejich odrazu v literatuøe
a divadle. Program zakonèil psychotera-
peut Tomá� Rektor s velice sugestivní
pøedná�kou o svých zku�enostech s láskou
z terapeutické praxe. (Tento program se
uskuteènil s podporou Pincus Foundation
for Jewish Education in the Diaspora a ve
spolupráci s organizací Chinuch.)
! V prosinci nás èekají oslavy Chanuky,
v jejich rámci ji� tradièní chanukový ba-
zar. Koná se 10. 12. od 15 hodin v budovì
�koly. Více info viz www.lauder.cz.

PROGRAM BEJT SIMCHA
! Chanuka opìt spoleènì: V sobotu 12.
12. probìhne spoleèná oslava svátku
Chanuka s bohatým programem na �OP
(viz strana 21). Rezervace vstupenek je
mo�ná na e-mailu: kehila@bejtsimcha.
cz nebo na telefonu 603 393 558. Zájem-
ce, kteøí se budou chtít zúèastnit chanu-
kového bìhu, prosíme o vèasnou rezervaci
nejpozdìji do 8. 12. na chanukabeh2015
@gmail.com. Upozoròujeme také, �e
vstupenky jsou do 4. 12. za sní�enou
cenu 150 Kè pro dospìlé a pro seniory
nad 65 let a studenty za 70 Kè. Dìti do 15
let mají vstup zdarma.
! Chanukový workshop pro dìti: V ne-
dìli 6. 12. se od 15.00 koná v Bejt Simcha
(Maiselova 4, Praha 1) workshop pro dìti. 

V pøípadì zájmu prosím o zprávu na ke-
hila@bejtsimcha.cz nebo na tel.: 603 393
558.
! Pravidelné akce: Ivrit � hodiny hebrej-
�tiny pro zaèáteèníky ka�dé úterý od
18.00; kurz pro pokroèilé ve ètvrtek od 18
hodin; pro støednì pokroèilé od 19.30;
úvod do judaismu se koná ka�dé úterý od
19.45. bs

LIMMUD 2016
! Limmud 2016 zaèíná dostávat první ob-
rysy. Zapi�te si do diáøù � dal�í roèník se
uskuteèní v termínu 25.�29. 5. 2016 opìt
v hotelu Panorama v Blansku a celý se po-
nese v duchu svátku Lag ba-omer. Pokud
ji� nyní víte, �e byste chtìli pøilo�it ruku
k dílu jako dobrovolník, prosím, napi�te
nám svou nabídku co nejdøíve na e-mail
vanova.tereza@gmail.com. Tì�íme se na
vás! (Dovolujeme si upozornit, �e letos
není v termínu �ádný státní svátek a støe-
da�pátek jsou normální pracovní dny.)  ew

VÝZVA
! Hledám kontakt na Jana Freibergera,
který se narodil v roce 1937 a pøe�il Tere-
zín, resp. na jeho rodinu. Janùv otec, Ru-
dolf Freiberger, vedl v ghettu technické
dílny a po válce byl ob�alován jako �kola-
borant�. Té� hledám jakékoli fotografie
Rudolfa Freibergera. 

Pøípadné informace, prosím, zasílejte na
adresu: Anna.Hajkova@warwick.ac.uk.
Pøedem dìkuji za jakoukoli pomoc.

VÝZVA K VÝSTAVÌ 
O JUBILEJNÍ SYNAGOZE
! �idovská obec v Praze hledá pro pøipra-
vovanou výstavu o dìjinách budovy Jubilej-
ní (Jeruzalémské) synagogy v Jeruzalémské
ulici dokumenty, fotografie a pøedmìty, kte-
ré s touto synagogou souvisejí. 

Probìhla tam svatba va�ich pøedkù?
Máte ze svatby fotografie? Máte modliteb-
ní øád synagogy s vìnováním rabína?
Slavnostní èepici hlavního kantora? Prosí-
me, najdìte je a podìlte se o nì. Cokoli
mù�e být dùle�ité. Podìlte se, prosím, také
o své vzpomínky spojené s touto budovou,
vèetnì pováleèného období a doby normali-
zace. Pavel Veselý, vesely@kehilaprag.cz.

KULTURNÍ PROGRAM 
DSP HAGIBOR
! 6. prosince od 11.00: Koncert dìtí � ze
tøíd Pavly Jahodové a man�elù Slivan-
ských.
! 7. prosince od 10.30: Klezmer Mazltov
� zpìv Elsa Dunajová, klarinet Milan Kos-
tiuk, klavír Pavla Pøerovská Kostièková. 
! 13. prosince od 15.00: Koncert studentù
Státní konzervatoøe v Praze � klavírní spo-
lupráce Aneta Majerová Dorù�ková.
! 15. prosince od 10.30: Dopolední kon-
cert � na violoncello hraje Petr Nouzovský
a jeho hosté.

CHARITATIVNÍ BAZAR
! Èeský výbor KKL-JNF vás jako ka�dý
rok zve na charitativní bazar, který potrvá
do 17. prosince, a to ka�dý v�ední den
kromì pátku  od 10 do 17.00 v prostorách
klubu Ge�er, Maiselova 18.                      zv

BESAMIM
! Besamim � výuka izraelských lidových
tancù: pravidelné kurzy (úplní zaèáteèníci
i pokroèilí) probíhají ka�dý ètvrtek od 19 do
22 hodin v Z� Jiøího z Podìbrad, Praha 3.
Bli��í info naleznete na www.besamim.cz,
besamim@volny.cz, tel.: 603 852 917.

CENA MAXE BRODA 2016
! Spoleènost Franze Kafky vyhlásila
22. roèník studentské literární soutì�e
o nejlep�í esej CENA MAXE BRODA.
Tøi témata, na která mohou psát mladí lidé
své soutì�ní texty, znìjí: Esej o povídce
Franze Kafky Ortel (uplynulo 100 let od
jejího prvního kni�ního vydání); Mùj kan-
didát na prezidenta. Esej o prezidentství;
Krize evropských hodnot? Humanita ve
svìtle souèasného dìní.
! Uzávìrka pro pøíjem prací je 25. dubna
2016. Texty v rozsahu maximálnì 5 nor-
mostran je potøeba poslat èi odevzdat
v pìti kopiích na adresu: Spoleènost Fran-
ze Kafky, �iroká 14, Praha 1. Cena Maxe
Broda je dotována: 1. místo � 6000 Kè,
2. místo � 3500 Kè, 3. místo � 2000 Kè.
Dal�í podrobnosti najdete na webových
stránkách (www.franzkafka-soc.cz), nebo
zatelefonujte na tel. è. 224 227 452 èi na-
pi�te na e-mailovou adresu uherkova@
franzkafka-soc.cz.

Ad Rch 11/2015
V listopadovém èísle Rch jsem postrádal
zmínku o �idovských studentech, kteøí byli
v listopadu 1939 zatèeni a deportováni do
Sachsenhausenu. Nevím, kolik jich bylo,
ale vím o jednom, jmenoval se Juraj Ha-
vas, byl to student medicíny, který byl po-
smrtnì po válce promován. Má desku na
zdi høbitova.         S pozdravem, Pavel Král 
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�NO BRATISLAVA
V decembri srdeène blaho�eláme na�im èle-
nom: pani MUDr. Katarína Blatná � 65 rokov;
pani Helena Borská � 88 rokov; pán Henrich
Fundárek � 87 rokov; pani MUDr. Dagmar
Gavorníková � 60 rokov; pán Dr. Pavel Gross
� 80 rokov; pani Lucia Holoubková � 90 ro-
kov; pani PhMr. O¾ga Horská-Hadrabová � 80
rokov; pani Matilda Hrabovecká � 91 rokov;
pán Pavol Just � 75 rokov; pani Marie Kanno-
vá � 95 rokov; pán Juraj Kohlmann � 77 ro-
kov; pani Ing. Eva Mosnáková � 86 rokov;
pán Ing. Peter Redlich � 73 rokov; pani Eva
�vigutová � 72 rokov; pán Tomá� Weiss � 55
rokov, a pani Otília Winterová � 100 rokov. 

Ad mea veesrim �ana!

�NO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blaho�eláme na�im èlenom, ktorí
oslávili v októbri a slávia v decembri svia-
tok svojich narodenín: pani Johanna Ambró-
�ová, nar. 23.11. � 83 rokov; pani Alica Früh-
waldová, nar. 11.12. � 68 rokov, a pani
Darina Kartalová, nar. 13.11. � 65 rokov.
V�etkým úprimne prajeme ve¾a zdravia, spo-
kojnosti a pohody. 

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V prosinci oslavují své narozeniny: pan Jiøí
Berger, nar. 22.12. � 71 let; paní Al�bìta Blá-
hová, nar. 11.12. � 85 let; pan Petr Bure�,
nar. 14.12. � 38 let; pan Dmitrij Flaj�mann,
nar. 22.12. � 71 let; paní Olga Flasarová, nar.
16.12. � 62 let; paní Eugenia Kuznetcova,
nar. 22.12. � 28 let; pan Marek Ohad Müller,
nar. 20.12. � 40 let; paní Tat�jana Pelí�ková,
nar. 24.12. � 60 let; pan Pavel Pisk, nar. 7.12.
� 49 let, a paní Magdalena Shira Strachová,
nar. 14.12. � 41 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V prosinci oslavují: pan Martin Beganyi,
nar. 29.12. � 38 let; pan Mgr. Tomá� Berg-
man, nar. 30.12. � 62 let, a pan Ing. Viktor
Schwarcz, nar. 29.12. � 93 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V prosinci oslaví narozeniny: paní Anna
Kavková, nar. 8.12. � 73 let; pan Pavel Ho-
rák, nar. 13.12. � 59 let, a paní Magda Ho-
retzká, nar. 18.12. � 93 let.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V decembri oslávia narodeniny: pani
MUDr. Juliana Filová � 79 rokov; pán
Ing. Michal Klein � 78 rokov; pani Eli�eva
Landauová � 91 rokov; pán MUDr. Vladi-
mír Langer � 62 rokov; pán Alexander Mit-
telmann � 63 rokov; pani Edita �alamono-
vá � 92 rokov; pani Eva Weiczenová � 63
rokov, a pani Magda Zádorová � 96 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V prosinci oslaví narozeniny: pan Martin Cvr-
kál, nar. 27.12. � 42 let; pan Miroslav Dostál,
nar. 25.12. � 59 let; sleèna Renata Gregorová,
nar. 24.12. � 46 let; pan MUDr. Oto Ko�ta, nar.
14.12. � 59 let; pan Stanislav Poskoèil, nar.
13.12. � 81 let; paní Doc. PhDr. Lucy Topol-
ská, nar. 31.12. � 82 let; paní Al�bìta Veèeøo-
vá, nar. 19.12. � 85 let; pan Roman Majer, nar.
28.12. � 37 let; pan Petr Kubalek, nar. 7.12. �
77 let; paní Eva Poláková, nar. 9 .12. � 62 let;
pan Jiøí Klimì�, nar. 2.12. � 40 let, a Eva Kli-
mì�ová, nar. 3.12. � 3 roky. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V prosinci oslaví narozeniny: pan Jindøich
Markoviè, nar. 8.12. � 68 let; pan Alfréd Sy-
nek, nar. 11.12. � 90 let; paní Helena Jünge-
rová, nar. 26.12. � 69 let, a pan Vladimír
Weiss, nar. 30.12. � 69 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V prosinci oslaví narozeniny: pan Petr Uhel,
nar. 8.12. � 36 let; paní Hana Herzová, nar.
13.12. � 66 let, a paní Eva �a�ková, nar.
23.12. � 64 let. V�em jubilantùm pøejeme
hodnì zdraví, �tìstí a spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V prosinci oslavují narozeniny: paní Raissa
Biller, nar. 24.12. � 85 let; paní Regina Froò-
ková, nar. 30.12. � 93 let; pan Artúr Grünz-
weig, nar. 10.12. � 90 let; paní Filipína Herr-
lichová, nar. 11.12. � 91 let; paní Zuzana
Holitscherová, nar. 19.12. � 88 let; paní Jar-
mila Horalová, nar. 27.12. � 99 let; pan Eric
Hubscher, nar. 11.12. � 95 let; paní Edita Ko-
sinová, nar. 16.12. � 94 let; pan Tomá� Lede-
rer, nar. 11.12. � 81 let; pan Juraj Luká�, nar.
15.12. � 87 let; paní Evelina Merová, nar.
25.12. � 85 let; paní Markéta Nováková, nar.
5.12. � 93 let; paní Zuzka Podmelová, nar.
10.12. � 94 let; pan Milo� Povondra, nar.
9.12. � 91 let; paní Helena Sofrová, nar.
20.12. � 86 let; paní Vìra �vejcarová, nar.
10.12. � 86 let; pan Oldøich Vinaø, nar. 9.12.
� 90 let; paní Alice Horská, nar. 15.12. � 89

let, a pan Otto Stern, nar. 19.12. � 89 let. Pøe-
jeme hodnì zdraví, �tìstí a spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí:
Dne 7. 11. zemøela paní Hana Eisenbergero-
vá ve vìku 89 let. Se zesnulou jsme se roz-
louèili 10. 11. v obøadní síni N�H, obøad
provedl vrchní pra�ský rabín David Peter.

Zichrona livracha!

�NO PRE�OV
V mesiaci november sa do�ili jubileí títo
èlenovia: pani Agi Fränklová, nar. 16.11. �
69 rokov; pán Ladislav Brenner, nar. 23.11. �
64 rokov, a pán MUDr. Martin Hrehorèák,
nar. 29.11. � 44 rokov.

V mesiaci december sa do�ívajú jubileí:
pán Eugen Rochlitz, nar. 22.12. � 91 rokov;
pani JUDr. Soòa Goldenbergová, nar. 10.12. �
71 rokov; pán Ján Fränkl, nar. 17.12. � 70 ro-
kov; pán Bernard Lichtig, nar. 14.12. � 68 ro-
kov; pani MUDr. Zuzana Èerveòáková, nar.
28.12. � 60 rokov; pán Mgr. Peter Èentík, nar.
12.12. � 55 rokov, a pán Marcel Izrael, nar.
28.12. � 38 rokov. Prajeme im ve¾a zdravia.

Ad mea veesrim �ana!

�NO RIMAVSKÁ SOBOTA
V decembri blaho�eláme na�im èlenom:
pani Eva Rothová � 74 rokov; pani Eva
Tömö�váryová � 35 rokov a predseda obce
MUDr. Du�an Rybár � 70 rokov. 

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V prosinci oslaví narozeniny: paní Anna
Bírková, nar. 2.12. � 53 let; pan Jiøí Merta,
nar. 4.12. � 22 let; pan Franti�ek Váòa, nar.
27.12. � 43 let; paní Alice Sikytová, nar.
5.12. � 51 let, a paní Renata Drechslerová,
nar. 11.12. � 84 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V prosinci oslaví narozeniny paní Mgr. Lia-
na Novotná, paní Alena Borská, paní Helena
Klimentová, paní Veronika Rechová a paní
Jitka Meserszmidová.

Ad mea veesrim �ana!

Na �O ÚL se uskuteènilo setkání s bývalou
èlenkou obce, paní Malvínou Hoffmannovou
a jejím man�elem. Její otec M. Adler byl èle-
nem výboru �NO ÚL a spoluzakladatel
modlitebny obce. Vzpomínala na dobu, kdy
zde �ila a s rodièi chodila do zdej�í �idovské
komunity. Ohodnotila úpravy budovy obce
a vnitøních prostor, které postupnì vznikaly
za finanèní podpory �MP a F�O. V souèasné
dobì paní Malvína ji� nìkolik rokù pracuje
a �ije s rodinou v USA. Setkání bylo zajíma-
vé a vyprávìní o tehdej�ím �ivotì obce pøí-
nosné. �idov�tí spoluobèané, kteøí trvale �ijí
mimo ÈR, nás prùbì�nì kontaktují, kdy�
hledají své pøátele a pøíbuzné.
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PAØÍ�SKÝ TEROR 
A KONSPIRAÈNÍ TEORIE
V pátek 13. listopadu v noci do�lo v Paøí-
�i k teroristickému útoku, v nìm� isla-
mistiètí radikálové zabili 132 osob
a stovky dal�ích zranili. V médiích a na
sociálních sítích se brzy objevily konspi-
raèní teorie, které tvrdí, �e za útoky stojí
sionisté a Izrael, v podobném duchu psal
oficiální deník palestinské samosprávy.
Také nìkteøí evrop�tí politici nezaváhali
a dali atentát do souvislostí s izraelsko-
arabským sporem: �védská ministrynì
zahranièí Margot Wallströmová sdìlila,
�e v boji proti radikalizaci se musíme po-
dívat na situaci na Blízkém východì, kde
napøíklad Palestinci vidí, �e neexistuje
�ádná budoucnost. Pøedseda nizozemské
Socialistické strany Jan Marijnissen pro-
hlásil, �e aktéøi atentátù jednali èásteènì
pod tlakem frustrace z palestinsko-izrael-
ského konfliktu. 

TEROR V IZRAELI
Vlna vra�edných útokù v Izraeli pokraèu-
je: od zaèátku øíjna do 24. listopadu zabili
jednotliví palestin�tí útoèníci 21 osob
(vèetnì jednoho amerického studenta
a jednoho eritrejského uprchlíka), a to ne-
jen v oblasti Západního bøehu. Ve vnitø-
ním Izraeli v mìsteèku Kirjat Gat byla
pobodána tøináctiletá dívka, dva lidi zabil
útoèník v telavivské soukromé synagoze.
K událostem viz komentáø na stranì 21. 

JONATHAN POLLARD 
NA SVOBODÌ
V listopadu byl propu�tìn na svobodu
jedna�edesátiletý Jonathan Pollard, kte-
rý v 80. letech poskytl izraelským vý-
zvìdným slu�bám tisíce tajných doku-
mentù, které získal v americké vojenské
rozvìdce. Po svém odhalení byl odsou-
zen k trestu do�ivotního vìzení v USA. 

Jonathan Pollard se narodil v americké
�idovské rodinì v roce 1954, po studiích na-
stoupil jako analytik k námoøním zpravo-
dajcùm, kde pracoval i s utajenými materiá-
ly. Dospìl k závìru, �e USA zatajuje pøed
Izraelem dùle�ité informace týkající se jeho
národní bezpeènosti. Z vlastní vùle pak
v roce 1984 zkontaktoval izraelskou roz-
vìdku a nabídl jí své slu�by. U� v roce 1985
byla v�ak jeho èinnost prozrazena a Pollard
byl spolu se svou tehdej�í man�elkou, která
mu pomáhala, zatèen a odsouzen. Jeho trest
byl v�ak podle kritikù zbyteènì exemplární
a pøísný, nìkolikanásobnì vy��í, ne� padaly
v obdobných pøípadech �pionù pomáhají-
cích americkým spojencùm.

CHANUKA V MARSEILLE
I po paøí�ských útocích a poté, co pøívr-
�enci Islámského státu pobodali v Mar-
seille muslimskou �enu a �idovského
uèitele, chtìjí chabadniètí �idé v centru
tohoto jihofrancouzského mìsta tradiènì
zapálit svíce na chanukovém svícnu. Je-
jich pøedstavitel rabi Emmanuel Tau-
benblatt prohlásil, �e není tøeba vì�et
hlavu, �e �svìtlo je symbolem vítìzství�.
Chabad pokládá útoky za ojedinìlou zá-
le�itost a domnívá se, �e vztahy mezi
Araby a �idy v Marseille jsou dobré. 

SOUTÌ� NA CHANUKIJI
Bílý dùm letos vypsal soutì� na chanu-
kiji s nejzajímavìj�ím pøíbìhem � ta,
která zvítìzí, bude rozsvícena v sídle
amerického prezidenta. Tradici chanu-
kových oslav v Bílém domì zahájil pre-
zident George W. Bush, pokraèoval v ní
prezident Clinton (za jeho èasù zaèaly
i chanukové party pro �idovský perso-
nál a hosty). Obamova administrativa
v minulosti vybírala chanukije rùzného
pùvodu � jedna pocházela ze synagogy
znièené hurikánem Sandy, jedna z �i-
dovsko-arabské �koly v Jeruzalémì,
roku 2013 zapùjèilo svícen z 19. století
pra�ské �idovské muzeum. 

BRUMBÁL PROTI BOJKOTU
Poté, co spisovatelka J. K. Rowlingová po-
depsala otevøený dopis kritizující kulturní
bojkot Izraele, dostala na svùj twitterový

úèet záplavy nesouhlasných vzkazù. Brání
se jim tím, �e vkládá jedné z hlavních po-
stav svých knih o Harrym Potterovi, øedite-
li èarodìjnické �koly Albusu Brumbálovi,
do úst argumenty proti bojkotu a nutnosti
dialogu s Izraelem: �Brumbál je akademik
a domnívá se, �e urèité komunikaèní cesty
by mìly v�dycky zùstat otevøené.� 

DOHODA MEZI SEZNAMKAMI
Dosavadní konkurenti v oblasti seznamo-
vání na internetu pro �idovské zájemce,
JDate a JSwipe, uzavøeli dohodu. Loni
v øíjnu �alovala spoleènost Spart Net-
works (je� vlastní server JDate) konkuren-
ci s tím, �e jí v rámci internetových sezna-
mek patøí obchodní znaèka na písmeno J
(Jewish) a �e má té� patent na technologii,
která vyhledává vhodné �ivotní partnery.
Soudní pøi nakonec ukonèila dohoda, na
jejím� základì obì firmy splynuly a spoji-
ly své zku�enosti a znalosti, aby, jak stojí
ve spoleèném prohlá�ení, �v budoucnu
lépe slou�ily �idovské komunitì�.

OCENÌNÍ PRO KLEZMER
Kongresová knihovna USA vyhla�uje
ka�doroènì 15 umìlcù, kterým následnì
pomáhá sehnat dotace ze soukromých
fondù. Letos patøil k ocenìným i hudební
historik, instrumentalista a interpret klez-
merové hudby Michael Alpert za to, �e
�od 70. let pùsobí jako klíèová osobnost
ve znovuzrození východoevropské hudby
a kultury�. Alpert, jen� hrál v nìkolika
klezmerových uskupeních, mj. s Davi-
dem Krakauerem, zalo�il klezmerovou
skupinu Kapelye, která hraje jidi� písnì
v autentickém pøedváleèném stylu.

(am, ztis.cz)
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Chanuka v Jeruzalémì. Foto Karel Cudlín, 2014.


