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LIMMUD POTØETÍ
Tøetí roèník Limmudu ÈR–SR, už pravidelného setkání Židù z Èeské republiky,
které poøádá Federace ŽO v ÈR, se konal
ve dnech 26.–29. kvìtna v Blansku v hotelu Panorama ve znamení hlavního tématu
Vzájemný respekt a tolerance v dnešním
svìtì. Jako v minulých letech byl o setkání
velký zájem. Limmudu se zúèastnilo 200
osob, z toho skoro polovina dìtí a kapacita
tak byla zcela vyèerpána. V rámci programu probìhly aktivity na Lag baomer, pøednášky, workshopy a spoleèný šabat.
Z Izraele pøijel rabín Jehuda Yesharim
se ženou, dostavil se i nový velvyslanec
Izraele na Slovensku Zvi Aviner Vapni
a jako vloni i izraelský velvyslanec
v ÈR Gary Koren. Podìkování patøí organizaènímu týmu a pøedevším sponzorùm World Jewish Congress, European
Jewish Fund, Dutch Jewish Humanitarian Fund, NFOH a v neposlední øadì
pražskému rabinátu.
pp
ŽIDÉ ZA NORMALIZACE
Ústav pro studium totalitních režimù
a Židovské muzeum v Praze se rozhodly
spoleènì vìnovat tématu Židé v Èechách
a na Moravì v období normalizace. Obì
instituce považují téma za dùležité z hlediska výzkumu židovské komunity a židovského života v Èeskoslovensku, zároveò v nìm spatøují zajímavý pøípad pro
výzkum normalizace. V rámci spolupráce probìhne odborné kolokvium, uskuteèní se sbìr vzpomínek metodou orální
historie, bude uspoøádána výstava urèená
široké veøejnosti a vznikne kolektivní odborná monografie.
Významné výroèí Charty 77 v roce
2017 nabízí možnost pøedstavit fenomén
židovské obce v jeho nesporné specifiènosti a souèasnì jako mikrosvìt, ve kterém
se na menším prostoru, ale neménì intenzivnì odehrávají podobné procesy jako ve
vìtšinové spoleènosti. Výstava, která se
uskuteèní v muzejní Galerii Roberta Guttmanna od 5. dubna 2017 do 28. ledna
2018, i zamýšlená monografie se zamìøí
na vybrané kapitoly z historie židovských
obcí, nejen té pražské, od prvních normalizaèních èistek až do roku 1989. Kromì
oficiálních obcí budou zkoumány i struktury neoficiální, bude analyzován obraz
židù a židovství v oèích státních orgánù
a vìtšinové spoleènosti, pøedmìtem zájmu
bude též pøipomínání židovské historie,
holokaustu a osud židovských památek.
Doba normalizace je pamìtníky èasto
vnímána jako nepøíliš zajímavá. O to
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dùležitìjší je získat od nich maximum
informací, at’již jde o vzpomínky, fotografie, dokumenty èi pøedevším artefakty, pøedmìty, které upomínají na onu
dobu. Významné by bylo získání fotografií poøízených pøi návštìvì ÈSSR zahranièními návštìvníky, pøíbuznými èi
známými. Pokud v rodinì nìjaké takové
materiály, fotografie èi artefakty máte,
kontaktujte, prosím, Martina Šmoka na
adrese smok.martin@gmail.com.
Pokud jste badatelem èi odborníkem
v nìkteré z výše popsaných oblastí a máte
zájem zúèastnit se odborného kolokvia,
jehož cílem je zmapovat možné pøístupy
k tématu a možnosti jeho dalšího zpracování, obrat’te se, prosím, na Ondøeje Matìjku na adrese ondrej.matejka@ustrcr.cz.
Kolokvium probìhne ve dnech 15.–16. 9.
2016.
Pøedem dìkujeme, že tuto výzvu budete dále šíøit.
Leo Pavlát, øeditel ŽMP; Martin
Šmok, kurátor výstavy; Ondøej Matìjka,
námìstek øeditele ÚSTR
INTERNETOVÁ VÝSTAVA
NA STRÁNKÁCH ŽMP
Pracovnice oddìlení pro dìjiny šoa ŽMP
pøipravily novou internetovou výstavu
„Už se nemusím bát sousedù“. Životní
pøíbìh Ivany Beranové a její rodiny. Výstava je ukázkou dlouhodobé snahy ŽMP
o mapování života Židù na našem území
v prùbìhu 20. století. Úryvky z biografických rozhovorù, které Ivana Beranová
a její maminka Marta Fantlová ŽMP poskytly spolu s unikátními fotografiemi
a dokumenty ze svého rodinného archivu,
pocházejí z orálnì-historické sbírky Rozhovory s pamìtníky. Výstavu si od 1. 7.
2016 mùžete prohlédnout na: http://collections.jewishmuseum.cz/index.php/sim
pleGallery/Show/Index.
Židovské muzeum v Praze dlouhodobì
pomáhá zachovat židovskou pamìt’, kaž-

dý osud je jedineèný a zaslouží si nebýt
zapomenut. Zajímají nás nejen vzpomínky na dobu šoa, ale rovnìž pováleèné
zkušenosti tzv. první i druhé generace.
Máte-li zájem sdílet s námi své vzpomínky a zkušenosti, kontaktujte kurátorku
sbírky Pavlu Hermínu Neuner – tel.: 222
749 227, pavla.neuner@jewish museum.
cz.
Pavla Hermína Neuner
OBNOVENÝ HØBITOV
Ve druhé polovinì èervna se v Høívèicích, nedaleko Peruce, konalo slavnostní otevøení zrekonstruovaného areálu
tamního židovského høbitova. Z pùvodnì zapomenutého a zpustlého místa se
stala jedna z nejlépe opravených památek regionu, a to v prùbìhu relativnì krátké doby. Zásluhu na tom má pøedevším
mezinárodní instituce ESJF (Evropská
iniciativa za záchranu židovských høbitovù), která pøispìla významnou èástkou
na vybudování obvodových zdí.
Projekt byl realizován ve spolupráci
Federace židovských obcí ÈR, Židovské
obce Teplice, kam oblast Perucka spadá,
a Spolku na obnovu židovských památek
na Perucku, jehož zásluhou byl také
v areálu høbitova odhalen památník se
jmény místních obìtí šoa. Nemalou zásluhu na obnovì a zachování høbitova
mají i obyvatelé Høívèic a rovnìž i místní
Husùv sbor, jehož duchovní se – spoleènì
s dalšími pøedstaviteli místních a regionálních institucí, jakož i židovské komunity – pietního aktu zúèastnil. K tématu se
vrátíme v pøíštím vydání Rch.
Více na http://husiti-peruc.hys.cz/.
tk
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„Tak co pro vás, mladý muži, mohu udì- koncentraèních táborù, ale jejich pronásle- Jiøího Gruši, Zdeòka Mlynáøe, Viléma Prelat?“ zeptal se mì v roce 1978 Tomáš Kos- dování neskonèilo. V roce 1949 byl Oskar èana, Rudolfa Bahroa a øady dalších. Pozdìji
ta, vždy usmìvavý a s dýmkou v ruce, když Kosta, který se vrátil po válce do Prahy, se dovìdìl, že ho v Bund-Verlagu zamìstnajsme se poprvé potkali v exilu v Kolínì nad opìt zatèen komunistickou tajnou policií StB li hlavnì proto, že i když mìl ještì azylový
Rýnem. A touhle vìtou asi vítal kdekoho, a o rok pozdìji i jeho bývalá žena. Oba byli, pas, byl imunní vùèi fašismu i komunismu
protože stejnou historku mi pozdìji líèil aè komunisté, podezøelí z údajné špionáže. a nepatøil k žádné vlivové skupinì.
Za nakladatelskou èinnost bylo v roce
v Bonnu i Jiøí Gruša. Na rozdíl od nás vy- K jejich rehabilitaci došlo až v roce 1963.
rostl v pražské nìmecko-èeské židovské ro- Sám Tomáš Kosta vstoupil do komunistic- 1979 Tomáši Kostovi odebráno èeskoslodinì, nìmèina byla jeho rodným jazykem ké strany na konci války, ale již v 50. le- venské státní obèanství stejnì jako o nìco
podìji nìkterým autorùm, které podporoa v Nìmecku i v nìmecké literatuøe se cítil tech z ní vystoupil.
val, vèetnì mé osoby.
jako ryba ve vodì. Jeho otec dr. OsDo širšího nìmeckého kulturníkar Kosta (do roku 1937 Kohn) byl
ho povìdomí se Tomáš Kosta vetotiž v Praze studijním radou a propsal v roce 1976, když spoleènì
fesorem nìmèiny na nìmeckém
s nositelem Nobelovy ceny Heinrigymnáziu ve Štìpánské ulici, pøeTomáš Kosta 19. 4. 1925 – 6. 6. 2016
chem Böllem a pozdìjším nositekladatelem z nìmèiny a vyprávìlo
lem téže ceny Günterem Grassem
se o nìm, že byl velmi pøísný nejen
a Carolou Stern stál u založení prestižního
na žáky, ale i na oba své syny. Tomášùv
literárního ètvrtletníku L 76 a L 80, který
starší bratr Jiøí, narozený v roce 1921, po
vycházel deset let. Blízko mìl jako èlen
studiích pracoval v týmu Oty Šika a po
SPD v Nìmecku i k Willymu Brandtovi
roce1968 byl profesorem ekonomie v SRN.
a byl i poradcem Gerharda Schrödera.
Vydal mnoho odborných knih a v roce
Jakmile se stal Jiøí Gruša po roce 1989
2001 i pamìti s názvem Nie aufgegeben
velvyslancem Èeskoslovenska v Bonnu, na
s podtitulem Ein Leben zwischen Bangen
oplátku ho zamìstnal jako svého poradce
und Hoffen (Nikdy jsem se nevzdal: Život
a podílel se na vyjednávání Èesko-nìmecké
mezi úzkostí a nadìjí).
deklarace z roku 1997 a i doma se spolu poV patnácti letech byl Tomáš Kosta jako
díleli na nìkolika kulturních akcích: stáli
ostatní Židé v protektorátu postižen zákau zrodu nakladatelství Atlantis v Brnì, kterézem školní docházky a nastoupil do uèení
mu jsme s Václavem Havlem vìnovali hona kuchaøe. V roce 1942 byl zatèen a až do
noráøe z prvního vydání Dálkového výslechu
konce války vìznìn: nejprve v Terezínì,
v Melantrichu, a rovnìž byli u zrodu první
pak v Osvìtimi a v Buchenwaldu v pøidrunezávislé divadelní agentury Aura-Pont.
ženém táboøe Meuselwitz. Dvakrát utekl
Pozdìji Tomáš Kosta radil èasopisu Respekt
z pochodu smrti. Za to, že pøežil, vdìèil nea jako pøedseda pøedstavenstva jejich vydajen tomu, že byl mladý a silný, ale také
vatelství èasopis pøevedl pøes opakované fitomu, že jako vyuèený kuchaø pracoval nìFoto Karel Cudlín.
nanèní krize. V politice byl poradcem tøí sojakou dobu v kuchyni. Pozdìji o tom vyPo návratu z koncentraèního tábora mla- ciálnìdemokratických premiérù Zemana,
právìl: „Bylo nás v transportu asi 1600
vìzòù. Po výstupu z vlaku jsem pøedstoupil dý Tomáš, který nemìl dokonèené žádné Špidly a Grosse pro nìmecky mluvící zemì
pøed esesáka, který ukazoval doprava, nebo vzdìlání, a navíc byl brzy opìt pro nový re- i ministra zahranièí Karla Schwarzenberga.
doleva, podle toho, jestli vìzeò bude žít, žim jako syn vìznìných rodièù podezøelý, Všichni využívali jeho pøirozené autority
anebo pùjde do plynu. Hlásil jsem ,19 let zaèal pracovat jako kuchaø, jeøábník a tepr- a klidné a úsmìvné vyjednávací dikce, se
a zdravý‘. Tuto selekci pøežilo 400 lidí. Po ve pozdìji v knižním velkoobchodu. V roce kterou zvládal pøeklenout i zprvu nesmiøitelpøíjezdu jsme zjistili, o co šlo. Dostat se 1968, v dobì tzv. pražského jara, se stal na- ná stanoviska znesváøených stran. Držel se
pryè bylo dùležité – jedno jak. Byli jsme krátko øeditelem nakladatelství Svoboda hesla: „Nelze ztrácet èas úplnými hloupostètyøi kamarádi, kteøí drželi spolu. Nacisti a ve stejném roce se zúèastnil sympozia mi.“ Svùj vztah k Nìmecku komentoval slohledali soustružníky pro Aussenkommando o nìmecko-èeských vztazích v rakouském vy: „Dali mi šanci ukázat, že nìco dovedu.
(vnìjší pracovištì) v Meuselwitzu na Alpbachu. Po okupaci Èeskoslovenska ar- Mùj dluh vùèi nim je splacen.“
V roce 2002 mu prezident Èeské repubZwangsarbeit (nucené práce). Jeden spolu- mádami Varšavské smlouvy se Tomáš Kosvìzeò mi poradil, abych se hlásil. Dostal ta celkem logicky rozhodl, že na další per- liky udìlil medaili Za zásluhy II. stupnì,
jsem se do té skupiny, aèkoli jsem tam ne- zekuci už nebude èekat, a odešel pøes Vídeò v 2003 mu spolková zemì Severní Porýnípatøil. Byla to práce ve zbrojovce, a když do Švýcarska. V roce 1969 nastoupil jako Vestfálsko udìlila titul profesor, v roce
mi mistr pøidìlil práci, prasklo, že to neu- øeditel do renomovaného nakladatelství 2006 byl ocenìn velkou støíbrnou medailí
mím. Mistr byl pøedváleèný sociální demo- Kindler-Verlag v Mnichovì, kde jako po- Za zásluhy o Rakousko a v roce 2009 obkrat a neudal mì, naopak, pøidìlil mì na zdìji i v dalším nakladatelství zaèal vydávat držel v Nìmecku Spolkový køíž. V posledkontrolu. Obèas mi pøinesl kus chleba. Tak knihy, kterými pomáhal pronásledovaným ních letech byl i pøedsedou správní rady
jsem zùstal náhodou naživu.“ Štìstí mìla v Èeskoslovensku. U Kindlera vydal mimo Evropského institutu odkazu šoa.
V Praze o nìm vyšla kniha Rozhovor
nakonec i celá rodina: válku sice pøežila, jiné životopis Alexandera Dubèeka. V leotec po rozvodu na poslední chvíli emigro- tech 1972–1987 byl øeditelem odborového pøes dvì generace od Vladimíra Mlynáøe.
Tomáš Kosta zemøel v 91 letech ve
val pøes Nìmecko a Holandsko do Velké nakladatelství Bund-Verlag, které kromì
Británie (pracoval tam pro exilovou vládu), knih vydávalo i ètrnáct èasopisù, a Euro- Frankfurtu nad Mohanem a pochován byl
matka Pavla Lindtová (pùvodním jménem päische Verlagsanstalt v Kolínì nad Rýnem, 8. èervna 2016 na Novém židovském høbiKAREL HVÍŽÏALA
Löwy) a starší bratr Jiøí prošli rovnìž øadou kde prosadil vydávání knih Václava Havla, tovì ve Strašnicích.

NELZE ZTRÁCET ÈAS
ÚPLNÝMI HLOUPOSTMI
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ZEMÌ PØETÉKAJÍCÍ MLÉKEM
A MEDEM
A Moše øekl lidu: „Pamatuj tento den,
kdy jste vyšli z Micrajim, z domova otrokù, protože vás odtud Hospodin vyvedl
pevnou rukou, a nejez nic kynutého!
Dnes, v jarním mìsíci, vycházíte, a až tì
Hospodin pøivede do zemì Kenaáncù
a Chetitù, Emorejcù, Chivitù a Jevusejcù,
již dát tobì pøísahal tvým otcùm, do zemì
pøetékající mlékem a medem, budeš tohoto mìsíce konat tuto službu. (2M 13,3–5)
Smyslem vykoupení z egyptského otroctví bylo dosažení toho, žít podle zákonù a uèení Tóry jako svobodný lid v zemi,
pøetékající mlékem a medem. Tu Bùh zaslíbil již praotcùm národa, a kniha Bemidbar tak po darování Tóry, stavbì pøíbytku Boží pøítomnosti betocham a po
zasvìcení lidu a jeho knìží ke službì Svatému, budiž požehnán, líèí organizaci ležení kolem svatostánku podle kmenù
a jeho poøádek pøi pochodu, v míru
i v boji. Dvanáct kmenù Jisraele je kolem
pøenosného pøíbytku Božího majestátu
uspoøádáno do dvanácti táborù Hospodinova vojska, obdoby dvanácti nebeských
znamení v kosmu na zemi, dvanácti mìsícù v roce a dvanácti údù lidské duše (Sefer Jecira). Takto je Boží lid pøipraven
opustit své ležení pod horou Sinaj a po
nìkolika denních pochodech dosáhnout
cíle vykoupení, dobýt a obsadit zemi, pøetékající mlékem a medem, o níž slýchal
z vyprávìní o praotcích.
Tóra však skonèí tìsnì pøedtím, než je
cíle dosaženo. Nechává své posluchaèe
hledìt do zaslíbené zemì z moábských
hor jako Mojžíše pøed jeho smrtí. Jako je
smrtí uèitele a vùdce betocham završeno
uèení o 26 pokoleních, poèínaje Adamem, je tomu i s generací tìch, jež vyvedl
z Egypta. Proto obsahuje Tóra zprávu
dvanácti knížat dvanácti kmenù, které
tam Moše rabenu vyslal jako zvìdy; aby
zvìdìli, jaký je lid, který ji obývá, je-li
pevný, nebo slabý, je-li ho málo, nebo
mnoho atd. A když se zvìdové po ètyøiceti dnech vrátili z prùzkumu té zemì a ukázali jim plody té zemì, vyprávìli: Pøišli
jsme do zemì, kam jste nás vyslali,
a vskutku také pøetéká mlékem a medem
a toto jsou její plody. Jenomže lid, který tu
zemi obývá, je mocný, mìsta mají mohutná opevnìní a vidìli jsme tam také zplozence toho obra. S tím lidem se nemùžeme mìøit, protože je silnìjší, než my!
A økouce: „Ta zemì, kterou jsme prošli,
abychom ji prohlédli, je zemì stravující
své obyvatele, a lid, který ji obývá, jsou
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KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

Ivan Steiger: Kazatel 12,13.

vynikající muži,“ vyøkli pomluvu zemì,
kterou prohlédli.
Pak si ovšem lid kladl otázku, proè by
nás chtìl Hospodin vodit do zemì, kde bychom padli meèem a naše ženy a naše dìti
byly uchváceny? A nalezli na ni logickou
odpovìï: Nejlepší pro nás bude vrátit se do
Micrajim. A jeden druhému øekli: Urèeme
si vùdce a vrátíme se do Micrajim! Debakl
jejich exodu je pøesvìdèil, že se stali obìtí
pošetilé vize, jejíž uskuteènìní bylo od samého poèátku nad jejich síly. Ale Hospodin
se proto zaøekl: Uèiním vám právì tak, jak
jste si troufli mluvit do mých uší! Vaše ostatky padnou v této poušti! A vaše dìti budou
v poušti pást a ponesou vaši nevìru po ètyøicet let, dokud vaše mrtvoly v poušti neztrouchniví! A lid velice truchlil. A ráno si
pøivstali a vytáhli k vrcholu té hory, øíkajíce:
Podívejte, Hospodin øekl, že jsme zhøešili,
a my jsme vytáhli k tomu místu! Ale Moše
øekl: Pøekraèujete Hospodinovo rozhodnutí
a neuspìjete! Hospodin není ve vašem nitru, nikam nelezte a nepadnete pøed svými

nepøáteli! Oni však, aèkoliv truhla Hospodinovy smlouvy a Moše nevytáhli z tábora,
prosadili výstup na vrchol hory. A Amalekité
a Kenaánci, sídlící na oné hoøe, sestoupili
a bili je a rozprášili je až k Chorma. (4M
13,1–14,45) Na støet s tìmi obry, které zvìdové vidìli v Chevronu, se ani nedostalo.
A tak lze øíci, že výsledek potvrdil správnost
úsudku deseti ze dvanácti zvìdù, když prohlásili, že dobýt tu zemi je nad jejich síly.
Mluvíme-li však o ètyøicetiletém putování pouští, jehož jednotlivé zastávky vypoèítává Tóra v oddíle Masej, byly do tìchto
ètyøiceti let zahrnuty i dva roky pøedtím,
vèetnì samotného vykoupení, jak je uvedeno: Z Rameses cestovali prvního mìsíce,
patnáctého dne prvního mìsíce, kdy zásahem ruky shùry vyšli synové Jisraele pøed
oèima celého Micrajim hned nazítøí po pesachu… a utáboøili se v Sukot. (4M 33,1–
49) Vykoupení, zjevení na Sinaji, darování
Desatera a stavba svatostánku, to vše je zahrnuto do tìchto ètyøiceti let, protože Bùh
rozhodl: vaše dìti ponesou vaši nevìru po
ètyøicet let. Jenomže my, souèasní Židé,
jsme také jejich dìtmi. V oddíle Bechukotaj
(3M 25,3–26,46) rekapituluje Tóra budoucí
dìjiny Izraele, zkázu obou chrámù, exil,
pronásledování, ztrátu nadìjí, asimilaci
a vyhlazení národa. Nakonec nám Bùh staví
pøed oèi poslední dìjství, které prožíváme,
aniž jsme si toho vìdomi. Je øeèeno: Svou
vinu a vinu svých otcù budou vyznávat stejnì zpronevìøile, jako se mi zpronevìøovali
oni, vèetnì toho, že se mnou chodili jen nechtì. A tak i já s nimi pùjdu nechtì, a pøivedu je do zemì jejich nepøátel – anebo se koneènì pokoøí jejich neobøezané srdce
a koneènì si vyžádají svou vinu!
Z toho, co je øeèeno, plyne, že máme na
vybranou i v dobì, kdy nás Bùh pøivedl do
zemì našich nepøátel. Vyznávat svou vinu
stejnì zpronevìøile jako naši otcové, anebo
si ji vyžádat a pøijmout pravdu jako nejvyšší dobro. Proto v této souvislosti klade Tóra
paralelu mezi zemí, jež si vyžádala léta odpoèinku, šabaty zemì, kdy mìla odpoèívat
a nebyly jí dány, s vinou, již si musíme vyžádat my. Jak je øeèeno na závìr Koheletu:
Protože každý skutek, o všem skrytém, je-li
to dobøe, èi špatnì, pøivede k soudu Bùh
(12,13). Na rozdíl od lidí samých vidí do
lidského srdce jenom on. K tomu ale, abychom tak uèinili, je tøeba pokoøit pøed Bohem své nepøístupné srdce: bude-li Bùh
uvnitø, pøestaneme si svou vinu odpírat.
A to je to, co øíkal Moše svému lidu: Hospodin není ve vašem nitru, nikam nelezte
a nepadnete pøed svými nepøáteli!
EFRAIM K. SIDON
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PINCHAS (4M 25,10–30,1)
O zélótech
S Pinchasem vstupuje na scénu nový typ
– zélót, zanícený stoupenec. Pinchas se
proslavil tím, že zabil Zimriho, vùdce
kmene Šimonova, který veøejnì souložil
s midjánskou ženou. Dalším slavným zélótem je prorok Eliáš, který dokázal pøesvìdèit stoupence Baala, že jediný Bùh je
Hospodin. Nikdo nepochybuje o tom, že
Pinchas a Eliáš jsou náboženští hrdinové.
Zasáhli v dobì, kdy jejich národu hrozila
morální a náboženská krize a Hospodinùv
hnìv. Jednali, když všichni ostatní jen stáli a hledìli, svým èinem riskovali život.
Jenže Bùh nakonec oba dva odmítl – Pinchase zkrotil „mírovou smlouvou“ a Eliáše na hoøe Choreb pøímo zavrhl. Ale proè
tak uèinil? Nejjednodušší odpovìï zní,
že proto, že zélót se nechová v rámci normálních limitù zákona. Zimri sice zhøešil
tak, že zasloužil trest smrti, ale Pinchas
ho zabil bez soudu, Eliáš sice konal, aby
vymýtil modláøství, ale souèasnì nabídl
obìt’mimo Chrám – což židovský zákon
nepovoluje.
Zélót jedná, jako by byl sám Bohem.
Raši interpretuje vìtu „Pinchas… odvrátil mùj hnìv od synù Jisraele, protože
za mne žárlil žárlivostí, a tak jsem já
syny Jisraele svou žárlivostí neznièil,“
(4M 25,11) takto: Pinchas „vykonal mùj
hnìv a projevil zlost, kterou jsem mìl
projevit já“. Obecnì máme následovat
Boží cesty, být milosrdní a spravedliví.
Tím se však nemyslí, abychom vykonávali trest èi pomstu bez soudu. To mùže
Bùh, ale nikoli my, lidé.
Po Pinchasovi je pojmenována paraša,
v níž Mojžíš žádá Boha, aby urèil jeho nástupce. Rabi Menachem Mendel z Kocku
se ptá, proè Hospodin místo Jehošuy
radìji nevybral Pinchase, hrdinu dne.
Odpovìï zní, že èlovìk tak skálopevnì
pøesvìdèený o své pravdì nemùže být
vùdce. Vùdcovství vyžaduje trpìlivost,
sebeovládání a respektování zákona. Zélóti, kteøí bojovali v obleženém Jeruzalémì, napáchali v posledních dnech Druhého chrámu víc škody než Øímané pøed
hradbami mìsta.
V náboženství neexistuje nic riskantnìjšího než zanícení a nic pøesvìdèivìjšího než pravda. Bùh uèil Eliáše, že
Hospodina nelze nalézt s použitím síly,
ale prostøednictvím mírného, klidného
hlasu, který høíšníka odvrátí od høíchu.
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøeložila A. Marxová.)

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách – èervenec 2016
sivan – tamuz
Staronová synagoga
1. 7. pátek
2. 7. sobota

6. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.

15. 7.
16. 7.

22. 7.
23. 7.

24. 7.
29. 7.
30. 7.

5. 8.
6. 8.

veèerní bohoslužba
19.30 hodin
ŠELACH LECHA 4M 13,1–15,41
hf: Joz 2,1–24
mincha perek 3
20.45 hodin
konec šabatu
22.23 hodin
støeda
1. den Roš chodeš tamuz
ètvrtek
2. den Roš chodeš tamuz¨
pátek
veèerní bohoslužba
19.30 hodin
sobota
KORACH 4M 16,1–18,32
hf: 1S 11,14–12,22
mincha perek 4
20.40 hodin
konec šabatu
22.18 hodin
pátek
veèerní bohoslužba
19.30 hodin
sobota
CHUKAT 5M 19,1–22,1
hf: Sd 11,1–33
mincha perek 5
20.35 hodin
konec šabatu
22.10 hodin
pátek
veèerní bohoslužba
19.30 hodin
sobota
BALAK 4M 22,2–25,9
hf: Mi 5,6–6,8
mincha perek 6
20.30 hodin
konec šabatu
22.00 hodin
nedìle
posunutý pùst 17. tamuz
2.58–21.40 hodin
pátek
veèerní bohoslužba
19.30 hodin
sobota
PINCHAS 4M 25,10–30,1
hf: Jr 1,1–2,3
mincha perek 1
20.20 hodin
konec šabatu
21.48 hodin
pátek
Roš chodeš av
veèerní bohoslužba
19.30 hodin
sobota
MATOT–MASEJ 4M 30,2-36,13
hf: Jr 2,4–28; 3,4
mincha perek 2
20.05 hodin
konec šabatu
21.34 hodin
V sobotu a svátcích šachrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Každý všední den maariv (veèerní modlitba) od 19.30 hodin.

Vysoká synagoga
Ve všední dny šachrit (ranní modlitba) v 8.30 hodin,
mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

Jeruzalémská synagoga
Bohoslužby se konají každou sobotu od 8.50 hodin.
Páteèní veèerní bohoslužby zde budou 1. 7. v 19.30 hodin
a 15. 7. v 19.30 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslužby nekonají.

Bejt Simcha
Maiselova 4, Praha 1

Kabalat šabat každý pátek od 18.00 hodin.
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BOJKOT JE ÈIRÝ RASISMUS
Rozhovor s diplomatkou a poøadatelkou festivalu Dny Jeruzaléma

Foto Pavlína Schultz.

MARINA ŠTERNOVÁ vystudovala Diplomatickou akademii a po krátkém pùsobení na ministerstvu zahranièí, kde se
v dobì pøedsednictví EU vìnovala otázkám bezpeènosti, zamíøila do Tel Avivu.
Tam pracovala v letech 2009 až 2014
jako kulturní atašé. Poté se vrátila do
Prahy, kde mimo jiné už ètvrtým rokem
poøádá festival Dny Jeruzaléma. Tento
festival se už vloni stal terèem propalestinských aktivistù a poprvé jsme tak byli
svìdkem ostré kampanì za bojkot všeho
izraelského, která je jinak èastým jevem
na západ od našich hranic. V pøípadì
Dnù Jeruzaléma je o to paradoxnìjší, že
festival klade dùraz na multikulturní
charakter mìsta. Marina Šternová žije
v Praze se svým mužem a roèním synem.
Do Izraele jsi pøijela jako velmi mladá diplomatka. Co tì tam lákalo?
O Blízký východ jsem se zajímala už za
studií. V osmnácti jsem procestovala Izrael a Jordánsko. Poté jsem v Izraeli rok
studovala na Telavivské univerzitì a bìhem Diplomatické akademie jsem absolvovala stáž na ambasádì v Káhiøe.
Bylo celkem jasné, že moje první mise
bude smìøovat sem.
Co tì tam nejvíc pøekvapilo, v dobrém
i ve špatném smyslu? Èím se Izrael od
ÈR nejvíce liší?
Kupodivu jsou si dle mého názoru Izraelci a Èeši v nìkterých specifických rysech dost podobní. Napadá mnì tøeba
velká míra flexibility. Takovéto obcházení nebo ohýbání pravidel je pomìrnì
èasté. Nebo smysl pro improvizaci, ta je
u Izraelcù obdivuhodná a je to pøesnì to,

co funguje i u nás. V Izraeli se všechno
odehrává v takovém podivném chaosu
a do poslední chvíle to vypadá, že se
projekt nemùže uskuteènit. Pak se najednou nìco zlomí a všechno v podstatì
klapne. Co mì v Izraeli nepøestane pøekvapovat, je obrovská míra solidarity.
Pamatuji si, jak se pøi mé první cestì do
Izraele kamarádce uprostøed ulice udìlalo špatnì a omdlela. Ještì než jsem
staèila zareagovat, už u ní stál hrozen
lidí, který ji velmi organizovanì køísil.
Nìkdo bìžel pro vodu, druhý ji ovíval,
další zvedal nohy, jiný jí sundával batoh
z ramen, apod. V tomto je naneštìstí
Èesko od Izraele hodnì odlišné. Nedávno jsem byla svìdkem toho, jak nìjaký
chlap praštil na zastávce tramvaje svoji
partnerku. Kolem stála spousta lidí a jenom já jsem se jí zastala. To by se v Izraeli urèitì nestalo.
Na druhou stranu, jakkoli mùže izraelská spoleènost pùsobit jako taková pìkná
rodina, uvnitø je strašnì názorovì rozštìpená. Lidé zde velmi èasto žijí uzavøeni ve
svých komunitních bublinách, nìkdy až
fanaticky lpících na svých dogmatech
a neochotných naslouchat hlasu druhého.

vána pøímo v Knesetu, uspoøádali jsme
venkovní koncerty v ulicích mìsta a mnoho dalšího. Bylo to skvìlé, protože bylo
vyprodáno a o festivalu se psalo úplnì
všude. Dodnes mám schovaný tlustý šanon s mediálními ohlasy. O èeské kultuøe
se najednou vìdìlo pomìrnì dost. Následnì jeruzalémská radnice pøišla s tím, že by
chtìla podobnou akci uspoøádat v Praze.
Zároveò požádala velvyslance, zda by si
mì mohl propùjèit na pomoc s organizací,
nebot’ už jsem mìla jakési know-how.
A takhle to vlastnì celé zaèalo.
Co je vlastnì hlavní myšlenkou festivalu?
Tento rok jsme poøádali Dny Jeruzaléma poètvrté a za tu dobu festival prodìlal urèitý vývoj. Každý rok se hloubìji
vìnujeme jednomu umìleckému žánru.
Pøedloni to byl tanec, vloni design a výtvarné umìní, tento rok to byla hlavnì
hudba. Zároveò se snažíme už dopøedu
seznamovat umìlce z obou mìst a iniciovat koprodukce. Podaøila se nám zajímavá koprodukce mezi izraelskými
a palestinskými úèinkujícími, propojili
jsme tøeba dva šéfkuchaøe, izraelského
a palestinského, anebo izraelské muzikanty s palestinským rapperem. Tím
vznikl základ pro kulturní dialog. Jeruzalém vnímáme jako centrum náboženského a kulturního potkávání, a tak na
festival zveme køest’anské, židovské,
muslimské, izraelské, palestinské, arabské a arménské umìlce. Tento rok jsme

Už ètyøi roky poøádáš v Praze a dalších mìstech festival Dny Jeruzaléma.
Jak tahle myšlenka vznikla?
V roce 2012 jsme na Velvyslanectví ÈR v Izraeli
z iniciativy Pražského
magistrátu uspoøádali Dny
Prahy v Jeruzalémì. Projekt trval zhruba dva mìsíce a jednalo se o vùbec
nejrozsáhlejší kulturní
akci, kterou kdy Èeská
republika v Izraeli uspoøádala. Tehdejší velvyslanec Tomáš Pojar totiž navrhl, abychom z pùvodnì
plánované nìkolikadenní
Letos se Dny Jeruzaléma konaly na okraji pražské Stromovky.
akce udìlali akci trvající
Foto na této dvoustranì archiv festivalu.
nìkolik týdnù. Výsledkem byla èeská kulturní invaze v Jeruzalé- proto iniciovali mezináboženský dialog
mì, která se zdaleka netýkala jen mì, ale zástupcù mladé generace muslimské,
zamìstnala celou ambasádu. Program byl židovské a køest’anské komunity v Prakoncipován tak, aby oslovil rùzné typy ze a podobným tématùm se budeme vìpublika, v centru Jeruzaléma jsme rozbili novat i nadále.
cirkusový stan Divadla bratøí Formanù,
pøedstavili taneèní vystoupení, pøivezli Pùsobila jsi v Tel Avivu. Èím se od nìj
nìkolik výstav, z toho jedna byla instalo- Jeruzalém liší?
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V Jeruzalémì se lidé modlí, v Tel Avivu se
lidé baví a Haifa za to všechno platí. Svým
zpùsobem tento stereotyp funguje. Tel Aviv
je velmi zábavné mìsto s nabídkou kulturního programu, která nemá obdoby. Život

festivalu. Proè s tím aktivisti pøišli
zrovna vloni? A pokusili se vùbec vás
jako poøadatele nìjak kontaktovat,
než kampaò zahájili, pøípadnì pozdìji stáli o nìjaký dialog?

Spoleèné vystoupení rappera Muhammeda Mughrabiho s izraelskými Echo&Tito.

zde je tam rychlý, až roztìkaný. Když pøi- Proè zrovna vloni, to vážnì netuším. Nicjdete do baru nebo kavárny, lidé si povídají ménì mi to celé pøišlo dost trapné. Za prvé
spíše útržkovitì. Všichni koukají kolem vydali jakési prohlášení, které naøklo festisebe, aby jim nìco neuniklo. Naopak v Je- val z nìkolika vylhaných bodù a pod který
ruzalémì spolu sedí lidé nad jedním pivem se k mému údivu podepsali pomìrnì zajínìkolik hodin a vedou sáhodlouhé diskuse. mavé osobnosti, jako tøeba šéf Pirátù
I z hlediska umìní mi pøijde, že obì mìsta Ivan Bartoš, Matìj Stropnický, Petr Uhl.
kladou dùraz na odlišné žánry. Tel Aviv se Celkem mì zarazilo, že si zrovna tito tøi
zajímá spíš o film, módu, design a výtvarné jmenovaní, kteøí se z titulu svých funkcí
umìní, Jeruzalém je pohroužený do literatury
nebo divadla. Jeruzalém
podobnì jako Praha trpí
stigmatem historického
mìsta. Vìtšina lidí, kteøí
sem pøijedou, si projdou
Staré Mìsto, památky
a náboženská poutní místa. Což je škoda, protože
Jeruzalém, stejnì jako Praha, má mnohem víc co nabídnout. Jeruzalémská undergroundová umìlecká
Jeruzalém jako centrum náboženského a kulturního setkávání.
scéna je toho dokladem. Je
strašnì zajímavá, nebot’se musí vymezovat zodpovídají lidem, dovolí takovou nezodèi reagovat, at’chce nebo nechce, na místní povìdnost a podepíšou se pod petici, která
klima a s ním spojenou politicko-nábožen- je plná lží. Je tøeba rovnìž øíct, že mì nikdo
skou tenzi. Telavivané jsou oproti Jeruzalé- nekontaktoval ani se nesnažil získat více
mu tak trochu uzavøeni ve své pohodlné informací o cílech a programové koncepci
festivalu. Žádný dialog se nekonal, ten probublinì.
bìhl až následnì, ale jen pøes média.
Tím se dostáváme k politické otázce
a s tím související loòské kampani Zdálo se mi, že se v dobì této vrcholící
propalestinských aktivistù za bojkot kauzy zastával v médiích Dnù Jeruza-

léma kdekdo, samotný festival ale jako
by mlèel. Proè?
Takhle to trochu zní, jako kdyby se za festivalem skrývala aspoò stovka mlèících organizátorù. Ve skuteènosti na festivalu
dlouhodobì pracují dva produkèní, dva lidi
skládají program, jeden èlovìk se vìnuje
PR a jeden vyrábí grafiku a vizuál. Když
øeknete, že festival mlèel, znamená to, že
jsem zkrátka mlèela já. Proè? Upøímnì,
byla jsem tou hysterií nejdøíve opravdu zaskoèená. Nìco tak útoèného jsem vùbec
neèekala. Do té doby jsem o BDS (hnutí za
bojkot, stažení investic a sankce proti Izraeli, pozn. red.) mìla povrchní pøedstavu, ale
s Dny Jeruzaléma jsem trochu procitla. Lživá naøknutí, chytání za slovo a mediální
útoky na festival i na mì samotnou mì celkem rychle z „mlèení“ probraly. Dala jsem
nìkolik rozhovorù a vùèi kritice se vymezila. Do té doby jsme poøádali „jen“ kulturní
festival. Od minulého roku poøádáme festival s jasnì deklarovaným stanoviskem.
Aktivisté, alespoò nìkteøí z nich, nakonec slevili z toho, že festival je
„proizraelský“, ale i tak jim vadilo, že
je „apolitický“. Co myslíš, existuje v Izraeli apolitické umìní, anebo souhlasíš
s tìmi, co tvrdí, že v Izraeli je i apolitiènost politická?
Já myslím, že jde o vrstvení argumentù tak,
aby se to hodilo do debaty. Jasnì že v podstatì všechno má nìjaký politický motiv.
Nicménì já tu apolitiènost festivalu vnímala jako nìco, k èemu se výslovnì a vìdomì
hlásíme, a to pøedevším ve vztahu k izraelsko-palestinskému konfliktu. Jeruzalém je
daleko starší než izraelsko-palestinský konflikt a festival dovoluje nahlédnout do duší
tìch, kteøí jsou s tím místem spjati. Proè
naši akci omezovat jedním tématem, když
Jeruzalém nabízí daleko víc? Proè se politicky vymezovat, když to mohou udìlat
právì ti nejpovolanìjší, a to jeruzalémští
umìlci, které na festival vozíme? Festival
funguje jako platforma pro diskusi, výmìnu názorù a postojù. To je daleko zajímavìjší než politické stanovisko èeského festivalu k dìní na Blízkém východì. Proè
nenechat umìlce promluvit o tom, jak se
v Jeruzalémì žije?
Federace židovských obcí zaøadila tento
bojkot do zprávy o loòských projevech
antisemitismu. Jeden ze signatáøù bojkotové výzvy pak reagoval èlánkem
v Deníku Referendum, že je to jen snaha diskreditovat kritiku.
(pokraèování na str. 9)
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AMERIÈANÉ V SYNAGOZE
Výstava fotografií FSA ve Velké
Velká plzeòská synagoga pøedstavuje až
do konce øíjna na 250 fotografií, vytvoøených v letech 1935–1943 skupinou dokumentaristù, kteøí pracovali v rámci Farm
Security Administration (FSA), americké
vládní agentury pro hospodáøskou pomoc
farmáøùm a lidem spojeným se zemìdìlskou prací. FSA vznikla transformací
z pøedchozí Pøesídlovací správy (Resettlement Administration), jejímž úkolem bylo
hledat práci pro rolníky a zemìdìlské dìlníky po hospodáøské krizi. Nová agentura
se soustøedila na technickou a finanèní pomoc pøesídleným farmáøùm – pomáhala
jim s výkupy a pronájmy pozemkù, s poskytováním úvìrù, asistovala i s poskytováním pøímé finanèní pomoci. Aby se
Amerièané o problémech tìchto vìtšinou
naprosto nemajetných lidí, kteøí v dobì
krize a prachových bouøí ztratili práci i domovy a stìhovali se za prací stovky kilometrù, dozvìdìla širší veøejnost, vìnovala
se FSA i osvìtové a informaèní èinnosti.
Vedoucím informaèní sekce se roku 1935
stal Roy Stryker, ekonom, amatérský fotograf a skvìlý fotoeditor, a právì on pro informaèní kampaò najal tehdejší fotografické špièky. Díky Strykerovì iniciativì
a práci jeho týmu (který poøídil na 270 tisíc
negativù) se o osudech farmáøù dozvìdìli
nejen tehdejší ètenáøi obrazových èasopisù, ale nìkteré snímky dodnes patøí k zlatému fondu dokumentární fotografie.
MIGRUJÍCÍ DÌLNÍCI
Mezi tìmi, koho R. Stryker najal, byli
Arthur Rothstein, Carl Mydans, Walker

Arthur Rothstein: Oklahoma. Syn farmáøe v okresu
Cimarron se schovává pøed prachem. Duben 1936.

Evans, Dorothea Langeová, Russell Lee,
Marion Post Wolcottová, Ben Shahn,

snímky z pozdìjších let jsou v souèasné
dobì k vidìní v Guttmannovì galerii
v Praze. Rothstein mj. fotografoval lidi,
synagoze v Plzni
kteøí se stìhovali z oblastí nejvíce zasaTheodor Jung a Jack Delano (pùv. jmé- žených mohutnými prachovými bouøemi
nem Jakob Ovèarov), John Vachon, Art- (pøedevším z Oklahomy a Texasu), jež se
hur Siegel a John Collier Jr. Spojoval je ve 30. a na poèátku 40. let valily zemí
v podobì obøích prachových mraèen z vysušené
a nevhodnou orbou erodované pùdy. Znièená
zem vyhnala z domovù na
3,5 milionu lidí, kteøí se
vydali na západ (hlavnì
do Kalifornie) za prací.
Na výstavì v Plzni lze vidìt napøíklad Rothsteinùv snímek Syn farmáøe
v okresu Cimarron, který
se schovává pøed prachem, èi fotografii D.
Langeové Rodina migrujícího zemìdìlského dìlníka. Rodina èítala sedm
dìtí, které nemìly co jíst
a žily s matkou v táboøe
v roztrhaném stanu. Právì tento snímek se stal
i symbolem osvìtové
kampanì FSA: Když byl
spolu se struènou charakteristikou otištìn v sanfranciských novinách,
Dorothea Langeová: Kalifornie. Nipomo, okres San Luis Obispo. Rodina
upozornil na krizovou simigrujícího zemìdìlského dìlníka. Otec je rodilý Kaliforòan. Matce je
dvaatøicet. Sedm dìtí bez jídla. Únor nebo bøezen 1936.
tuaci a okamžitì tím pro
tábor pøivolal humanitárzájem o sociální problematiku, øada ní pomoc. Fotografové snímali rozmanité
z nich byla židovského pùvodu, nìkteøí typy lidí, ženy, dìti, muže, starce, bìlouž v životì poznali, co to znamená být chy, èernochy, indiány. Na technicky dobezmocný a závislý na druhých (D. Lan- konale zvládnutých fotografiích ukazují
geová prodìlala dìtskou
obrnu, Russell Lee v deseti letech osiøel) a všichni se do práce pro FSA
pustili s velkou energií.
Stryker nejen urèoval námìty a zadával konkrétní
úkoly, ale snímky poté
i tøídil a vybíral k publikování. Fotografy, s nimiž
nebyl spokojen, propustil
a najal jiné. Pod otištìnými snímky nebyli jejich
tvùrci zpoèátku podepsáni
jménem, ale znaèkou FSA.
D. Langeová: Oregon. West Stayton, okres Marion. Nezamìstnaný døevaøPro dokumentaristy to ale ský dìlník se ženou na cestì na sklizeò fazolí. Na ruce má vytetované èíslo
byla vynikající škola sociálního zabezpeèení. Srpen 1939.
a èasto poèátek významné kariéry. Mùžeme to vidìt na práci Ar- jejich bídu, únavu, rezignaci, rozpadající
thura Rothsteina (1915–1985), jehož se pøíbytky, nouzové podmínky stano-
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vých táborù, ale i zaujetí pøíležitostnou
prací èi chvilky oddechu a radosti.
ÚTÌK PØED KRIZÍ
A KATASTROFOU
Do prostor Velké synagogy se èernobílé
snímky hodí – když si je návštìvník chce
prohlédnout, podniká svou vlastní pout’
chodbami, hlavním prostorem, schodišti
a galerií, vidí je v rùzném svìtle i odlescích. A nemùže se ubránit srovnávání:
zatímco tyhle Amerièany vyhánìly z domovù hospodáøská krize a pøírodní katastrofa a oni utíkali za strašlivých podmínek, umírali podvýživou a nemocemi,
nicménì prchali pøece jen s urèitou
nadìjí na život i humanitární pomoc,
v Rusku øádil Stalin a v Evropì ve stejné

A. Rothstein: New Jersey. Glassboro. Zemìdìlský
dìlník z farmy „Osmdesát akrù“. Øíjen 1938.

dobì nacisté zaèínali se svými rasistickými zákony, které vyústily v deportace
Židù do vyhlazovacích táborù. A u snímku
nezamìstnaného døevaøského dìlníka
s dýmkou, který celkem spokojenì hledí
do objektivu a má na pøedloktí vytetované
èíslo sociálního zabezpeèení, pak èlovìka
v liduprázdné synagoze úplnì zamrazí.
Výstavu pøipravil fotograf Radovan
Kodera, který je i autorem úvodních
textù ke katalogu. Uskuteènila se s podporou Velvyslanectví USA v ÈR, Nadace Rudolfa Löwyho, Statutárního mìsta
Plzeò, Plzeòského kraje, ÚMO Plzeò
a Nadace 700 let mìsta Plznì. Je pøístupna do 31. øíjna dennì kromì soboty
a židovských svátkù od 10 do 18 hodin.
(am)

BOJKOT JE ÈIRÝ RASISMUS
(dokonèení ze str. 7)
Kritika je jedna vìc, bojkot druhá. Já jsem
pøesvìdèená o tom, že kulturní a akademický bojkot Izraelcù je v podstatì èistý rasismus. Znamená to, že tihle protestující budou stejnì zapálenì bojkotovat napøíklad
Pussy Riot, protože jsou z Ruska, kde vládne Putin, který prokazatelnì porušuje lidská práva? Nebo pøestanou poslouchat muzikanty Buena Vista Social Club, protože
jsou z Kuby? Bojkotovat umìlce nebo vìdce jen proto, že pøísluší k nìjakému národu
nebo státu, je pøece rasistické. Pøedstav si,
že by tebe, coby pøekladatelku, bojkotovali
ve Francii, jen pro to, že v Èechách vládne
špatný prezident. Podle mì se jedná o zcela
podlou vìc, která se schovává za „humanistické“ argumenty a cíle. Výsledkem je
izolace izraelských umìlcù nebo vìdcù,
tedy lidí, kteøí paradoxnì už ze své podstaty
budou vždycky politicky spíše nalevo èi
spoleèensky solidární.
Myslím si, že FŽO pomìrnì detailnì
rozpracovává motivace zastáncù bojkotu, a øekla bych, že nìkteøí z nich si už
ani neuvìdomují, že nìkteré jejich výroky právì hranièí s antisemitismem nebo
tu hranici pøekroèily.
Jak se k bojkotu stavìli úèinkující na
festivalu, tøeba ti z øad izraelské levice
èi pøímo palestinští umìlci a úèastníci?
Tak v prvé øadì je tøeba øíct, že v Izraeli
v podstatì skoro neexistují umìlci, kteøí
by byli jiné než právì levicové politické
orientace. Taková je alespoò moje zkušenost. Zatím drtivá vìtšina umìlcù, kteøí na
Dnech Jeruzaléma vystupovali, byla spíš
nalevo. A jak se staví k bojkotu? Mají
spoustu otøesných zkušeností pøedevším
ze západní Evropy, kdy jim tøeba nebylo
kvùli bojkotu umožnìno vystupovat na
nìjakém festivalu nebo stoupenci BDS
pøerušili jejich vystoupení. Palestinští
umìlci se BDS bojí ještì víc. Minulý rok
se o úèast na festivalu zajímalo nìkolik
palestinských umìlcù (zájemce oslovujeme otevøenou výzvou v hebrejštinì, arabštinì a angliètinì). Nicménì protesty BDS
udìlaly své a nìkteøí palestinští umìlci
pak ze strachu o život úèast na festivalu
odmítli. Pak jsou tací, kteøí se nebojí ani
trochu, jako tøeba rapper Muhammed Mugrabi, který žije v uprchlickém táboøe ve
východním Jeruzalémì. Kromì toho, že
naprosto otevøenì kritizoval BDS v èeském tisku, vystupoval po boku izraelských umìlcù. Dokonce vzniklo nìkolik

spoleèných songù. Když jsem se ho ptala,
jestli se nebojí, tak se jen usmál a øekl, já
jsem vyrostl v uprchlickém táboøe, mnì
jen tak nìkdo strach nenažene, a navíc, mi
rozhodnì nikdo nebude vnucovat, kde
mám a nemám vystupovat.
Co mladé lidi k hnutí BDS tak láká?
A jak se s tím vypoøádat?
Myslím si, že to je prostì módní trend,
správný hipster musí být i antiizraelský,
aby spoleèensky uspìl. Tito lidé však
zpravidla místní prostøedí vùbec neznají
a jejich vìdomosti o problematice jsou naprosto tristní. Zpùsoby, jak se s tímto vyrovnat, samozøejmì existují. Jedním z nich
je právì náš festival. Zde mají tito lidé pøíležitost mluvit s tìmi, kteøí na rozdíl od
nich realitu konfliktu žijí dennodennì. Nemají zprostøedkované informace ani nepodléhají trendu. Prostì se jenom narodili
jako Izraelci nebo jako Palestinci.
A jak to nakonec dopadlo – pøišli na
festival alespoò ze zvìdavosti ti, kteøí
deklarují, že stojí na stranì Palestincù?
O pár stoupencích BDS, kteøí se na festival pøišli podívat, vím. Dokonce se na
Muhammeda pøišel podívat nìkdo z Palestinské ambasády a promluvit si s ním
o jeho motivaci.
Nepøipadá ti, že se paradoxnì pøes vaši
snahu o depolitizaci chytla festivalu nejen levice, ale i „jestøábí“ proizraelská
pravice, která chce vidìt Jeruzalém
jako výhradnì izraelské mìsto?
Ano, kritiku jsme schytali i od nìkterých
proizraelských „jestøábù“. Ti nám zas vytkli, že nerazíme tzv. tvrdou linii a prý
„ustupujeme“ levici. Ale my jsme to letos
schytali snad úplnì od všech. Od stoupencù BDS, kteøí bojkotují Izrael, pøes kritické islamofobní výkøiky od stoupencù
Islám v ÈR nechceme, po rasistické a antisemitské poznámky neonacistù, jimž se
nelíbil mezináboženský dialog, který jsme
organizovali v rámci naší spolupráce
s iniciativou Hate Free. V diskusích na
naší facebookové stránce se obèas sešla
opravdu „vytøíbená“ sebranka.
Problém je v tom, že si témìø každý pøes
symbol Jeruzaléma projektuje nìjaké svoje ideály èi pøesvìdèení. Což je vlastnì
hroznì pìkné, protože jak Jeruzalém mùže
lidi tímto zpùsobem rozdìlovat, tak je paradoxnì zpìtnì znovu spojuje.
MAGDALÉNA KØÍŽOVÁ
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mu. Ten dokázal pøekonat – i když obèas
složitì a nelehce – všechny zásadní rozdíly ve jménu spoleèné zemì a svobodného
života v ní. Kéž by se nìco podobného
podaøilo v dohledné dobì i v EU.
Dùvod, a vážný dùvod, pro cestu do
Švýcarska bychom tedy mìli, a tak se
mùžeme koneènì vìnovat tomu, oè tu
také (a možná že i hlavnì) jde: o krajinu, hory
a údolí, lidi a vinice, a –
jak se døíve øíkávalo –
mìsta i dìdiny.

Pokud by se nìkdo chtìl na vlastní oèi valo, ale nakonec se jednotlivé kantopøesvìdèit, jak by mohla Evropa vypa- ny vždy dokázaly dohodnout na vnitødat, a nevypadá, fungovat, a nefunguje, ním uspoøádání i na vnìjší neutralitì.
pak je asi nejlepší vypravit se do Švýcar- Ta, s malým pøerušením za napoleonska a trochu si to tam
prohlédnout a promyslet. Potíže Evropské
unie co do efektivního
fungování pocházejí ve
velké míøe ze skuteènosti, že se jednotlivé
LENGNAU
èlenské státy zuby nehA ENDINGEN
ty brání pøenést nìkteré
Pøi pobytu ve Švýcarsvé pravomoci smìrem
sku má èlovìk èasto
k centrální moci. Èasto
dojem, že navštívil nìse v této souvislosti
kolik zemí souèasnì,
uvádí, že tím bude
natolik se èasto odlišuohrožen místní kolorit
jí jeho jednotlivé oba svéráz, tradice i specilasti jedna od druhé,
ality všeho druhu. Jea to nejen jazykovì.
nomže právì Švýcarsko
Ještì zvláštnìjší je ale
je dùkazem toho, jak je
to, že se to ledaskde
takový rozumnì uskuuskuteèòuje i smìrem
Synagoga v Lengnau, postavená v roce 1847 podle návrhu švýcarského architekta F. Stadlera.
teènìný postup pro cevnìjším. Tak napøíklad
lek užiteèný a dlouhodobì prospìšný, ských válek, trvá od roku 1648 dopo- v Basileji, pokud øidiè trochu ztratí orianiž by èásti, které ho vytváøejí, o svùj sud.
entaci, mùže se i nìkolikrát ocitnout tu
O dvì století pozdìji pøijalo Švýcarsko v Nìmecku, jindy zase ve Francii a jen
svéráz a výsady pøicházely.
Nikde jinde než ve Švýcarské kon- v roce 1848, kdy celá Evropa propadla re- se štìstím nakonec zaparkuje opravdu
federaci se v Evropì nenašlo podobné volucím a revoltám, novou federální ústa- ve Švýcarsku.
dlouhodobé øešení pro pokojné soužití vu, rozšíøenou a zdokonalenou ještì
Ale obèas jsou období, kdy je ta abrùznojazyèných a rùznonárodních v roce 1874. Ta rozhodujícím zpùsobem straktní èára nazývaná hranicí hodnì
sousedících historických území a je- zmìnila politické uspoøádání zemì a vy- dùležitá. Po staletí se o tom na vlastní
tvoøila pro nìj i odpovídající právní rá- kùži pøesvìdèovali Židé, kteøí ve Švýmec, který s nìkterými malými zmìnami carsku pùsobili nebo i žili. Jistou toleplatí dodnes. Když si uvìdomíme, že ranci, které se v raném støedovìku tìkonfederaci vytváøejí kantony s nìmecky, šili, nahradilo bìhem 14. a 15. století
francouzsky, italsky a rétorománsky mluvícím
obyvatelstvem a tomu
odpovídající pøíslušnou
tradicí i životním stylem,
musíme konstatovat, že je
to obdivuhodná záležitost. Ani reformace
a ozbrojené konflikty
mezi katolickými a protestantskými kantony nedokázaly stát trvale rozdìlit. Jsme tady svìdky
toho, co se ze støední Evropy bohužel zcela vytraInteriér synagogy v Lengnau byl v letech 1995–1997 peèlivì restaurován.
Židé ze Surbtalu holdující Helvetii, mìdirytina, 1765.
tilo bìhem první poloviny
jich obyvatel. Pochopitelnì to zabralo 19. století a bylo nahrazeno nacionalis- vyhánìní z mìst i celých kantonù.
hodnì èasu a èasto se pøi tom i bojo- mem a šovinismem – zemského patriotis- Židé byli opakovanì obviòováni z ri-
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tuálních vražd, šíøení moru a dalších
zloèinù, popravováni, upalováni a znovu vyhánìni. V roce 1622 byly zbytky

Synagoga v Endingenu, postavená v letech 1850–1852.

tìch, kdo to všechno absolvovali a pøežili, vypovìzeny z konfederace „navždy“. S dvìma výjimkami. V údolí øíèky
Surb v kantonu Aargau byl Židùm povolen pobyt v obcích Lengnau a Endingen. Bìhem dalších dvou století
vytvoøili takzvaní Surbtaler Juden,
Židé z údolí øíèky Surb, osobité spoleèenství. Protože nesmìli kupovat zemìdìlskou pùdu, provozovali nejrùznìjší
druhy obchodu; zejména velkoobchod
s dobytkem byl významným zdrojem
obživy. V Lengnau i v Endingenu si
postavili synagogy, které se v pøestav-

dialektem jidiš, blízkým dialektu al- tomky Surbtaler Juden osud jejich sousaských Židù, mìli svoji samosprávu vìrcù v okolní Evropì.
a s nežidovským okolím vycházeli
Židé ovšem poté, co jim byla v roce
celkem dobøe.
1862 pøiznána rovná obèanská práva,
Cesta z Lengnau do Endingenu údo- zaèali ze Surbtalu odcházet, tak jak to
lím Surbu je pøíjemná procházka upro- bylo v souvislosti s emancipací bìžné
støed polí a luk. Na pùl cestì mezi tìmi- po celé Evropì. Usazovali se v Bernu,
to bývalými „judendörfern“ se nachází Basileji, Curychu, Ženevì a dalších
nejstarší dochovaný židovský høbitov mìstech a spolu s dalšími Židy, kteøí do
ve Švýcarsku. Byl založen v roce 1750, zemì pøicházeli, èasem zakládali obce,
sloužil obìma obcím a dnes, kdy se tu stavìli synagogy a s úspìchem se podístále ještì obèas pohøbívá, se na nìm leli na rozvoji zemì. Není náhodou, že
nachází na 2700 hrobù. Je stejnì jako 1. sionistický kongres se konal roku
obì synagogy dobøe udržovaný a veøej- 1897 právì ve švýcarské Basileji.
nosti pøístupný.
Dnes žije ve Švýcarsku necelých 18
K vidìní jsou i další památky na tisíc Židù (0,2 procenta celkového podobu, kdy tu žilo témìø dva tisíce Židù: ètu obyvatel). Vèetnì Karla Wienera,
pekárna macesù, židovská škola, rituální lázeò
a øada domù s dvojím
vchodem – jedním pro
Židy, druhým pro køest’any. To dokládá, že
systém
oddìleného
ghetta tady nebyl praktikován.
Není odtud daleko
k Rýnu, který vymezuje
nìmecko-švýcarskou
hranici. Dnes jako by
nebyla, ale v letech druhé svìtové války zna- Skupina barokních náhrobkù na židovském høbitovì v Endingenu-Lengnau.
menala pro Židy hranici
mezi životem a takøka jistou smrtí. který ovšem vydá za tøi bìžné souvìrDíky ní, a díky tomu, že ji Švýcaøi svým ce. Z toho dùvodu je také èlenem
jasnì deklarovaným postojem bránit se hned nìkolika židovských obcí.

Høbitov v alsaském Hégenheimu, založený roku 1673, se rozkládá na ploše pøesahující dva hektary.

bách z poloviny 19. století dochovaly
dodnes, hovoøili mezi sebou vlastním

proti nìmeckému vpádu všemi dostupnými prostøedky udrželi, nepotkal po-

POHRANIÈNÍ HØBITOVY
Jak už bylo øeèeno, švýcarská Basilej je
jednou nohou v Nìmecku a druhou ve
Francii, pøesnìji v Alsasku, které, aby
toho nebylo málo, v minulosti také støídavì patøilo k Nìmecku a k Francii.
Proto tu platily støídavì i rùzné zákony
a pravidla, regulující pobyt Židù. Na
rozdíl od Francie nebo Švýcarska nebyli odtud ale Židé, nepoèítáme-li léta,
kdy Alsasko pøipojili nacisté k tøetí øíši,
nikdy vyhnáni. A tak si mohli alsaští
souvìrci nedávno (podobnì jako èeští
Židé v Èechách) pøipomenout milénium pøítomnosti v alsaském regionu.
V nìkterých obcích a mìsteèkách nedaleko švýcarské hranice se obèas podaøilo usadit i tìm, které ze Švýcarska vyhnalo pronásledování a zákaz pobytu.
Za prací dojíždìli nebo docházeli do
Basileje i jinam, aby se veèer opìt vra-
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celi do Alsaska, kde, na rozdíl od konfederace, smìli spát.
Také k vìènému spánku se tu smìli
ukládat, a tak je u francouzské strany
hranice øada židovských høbitovù,
z nichž nìkteré jsou velmi rozsáhlé
a starobylé. Jako pøíklad mùže sloužit Hégenheim, malé alsaské mìsteèko, vzdálené od
Basileje pouhých
sedm kilometrù.
Zdejší židovský
høbitov, založený
roku 1673, byl
mnohokrát rozšiøován a dnes se
rozkládá na ploše více než dvou
hektarù. Hodnì
èlenù zdejší obce
se na poèátku
19. století opìt
usadilo ve Švýcarsku – založili
mimo jiné židovSalomon Schwob se vrátil ské obce v Basido Hégenheimu. leji (1805) nebo
v La Chaux-deFonds (1843), mìstì spjatém s výrobou a slávou švýcarských hodinek.
Ale trvalo ještì øadu let, než získali
povolení zøídit si pohøebištì na švýcarské pùdì, a tak své mrtvé pohøbívali v Hégenheimu dál. Ostatnì ani
dnes není vzácností, že se zesnulí
vracejí pøes hranice na høbitov svých
pøedkù k poslednímu odpoèinku.
Rozsáhlý høbitov s více než ètyømi
tisíci náhrobky rozhodnì stojí za návštìvu. Ze bøehu potoka Lertzbach,
který høbitovem protéká, mezi starými
náhrobními kameny a pod staletými
stromy dostávají hranice mezi státy
i lidmi perspektivu, kterou si jinak jen
málokdy uvìdomíme nebo pøipustíme.
Není odtud tøeba spìchat. Až ale projdeme bránou opìt mezi živé, mùže
nám být tato perspektiva cestou užiteèná. Pomùže nám mimo jiné pøekroèit
leckterou hranici, na kterou pøi cestì po
Švýcarsku ještì narazíme.

terhorn, Jungfrau, Mönch a další
ètyøtisícovky spolu se zástupem dalších, které mají „jen“ pøes tøi tisíce
metrù. Pramení tu také dvì øeky evropského významu: Rhôna a Rýn,
a jezer se napoèítá 1500, slovy tisíc
pìt set. Najde se zde skoro všechno,
co evropská krajina znamená a zahrnuje – a nìkterá jezera jsou skuteènì
velká, i když moøe je moøe.
A protože víme, že stejnì nemùžeme navštívit a vidìt všechno, necháme horolezce, aby se pomocí cepínù
a maèek posunovali vzhùru ledem,
i lyžaøe, smìøující co nejvìtší rychlostí opaèným smìrem, a pøidržíme se
v dalším putování zejména tìch oblastí, kde roste a dozrává do mimoøádných kvalit skvìlé, jedineèné, lehké
a svìží švýcarské víno. I tak si cestou
k nim užijeme horských scenerií i pasoucích se krav v dostateèné míøe.
Od Basileje a jejího seriózního blahobytu zamíøíme na jih, do Lucernu
se slavnými mosty pøes øeku Reuss,
s jezerem a starobylým centrem, ale
pøíliš se tady nezdržíme. Prvním skuteèným cílem a vinaøskou oblastí je
Wallis, francouzsky Le Valais, údolí
øeky Rhôny, vytékající z ledovce nad

PØES HORY DO ÚDOLÍ
Rozlohou je Švýcarsko zhruba polovièní než Èeská republika, to ale platí jen na šíøku. Na výšku je skoro tøikrát vìtší – nejvyšší Dufourspitze
mìøí 4636 metrù a za ní se øadí Mat-

prùsmykem Grimsel Pass a vytváøející osu celého kantonu, aby se pak vlila
do Ženevského jezera a pokraèovala
pøes Lyon a Avignon a v Camargue
vyústila do Støedozemního moøe.
Cestou Bernskými Alpami pøes Inter-

laken pod obrovskými masivy Jungfrau, Eigeru a Mönchu pochopíme,
proè ke stálým návštìvníkùm zdejších
hotelù patøil lord Byron, ztìlesnìní romantického životního pocitu a stylu.
V mìsteèku Spiez na bøehu jezera Thunersee odboèíme z hlavní silnice vedoucí do Bernu a dáme se opìt smìrem
na jih. Až po obec Kandersteg to celkem jde, ale dalšímu putování smìrem
na Wallis stojí v cestì tøiapùltisícové
masivy hor, jedna vedle druhé a nikde
žádný prùsmyk ani údolí.
Naštìstí je Švýcarsko vedle Itálie pomyslným mistrem svìta v hloubení tunelù a stavbì silnic a železnièních tratí
v každém terénu. A tak je to celkem
jednoduché. Zaplatíme 25 frankù, s autem najedeme na vagon nákladního
vlaku, vypneme motor, zaøadíme rychlost, zatáhneme ruèní brzdu… a za
chvíli už ujíždíme spoøe osvìtleným
tunelem pod obrovskými masami skal
dál.
Když potom vlak po pùl hodinì jízdy v Goppensteinu zase opustíme,
jsme už jinde. Sice je nutné ještì asi
hodinu kroužit po spirálách silnice pøi
sestupu k Rhônì do vesnice Steg, ale
cestou už míjíme vinohrady, zavìšené

Správním centrem kantonu Valais je starobylé mìsto Sion.

na strmých svazích hlavního údolí,
a když potom slyšíme na parkovišti
u øeky vedle nìmèiny i francouzštinu,
je to jisté. Jsme na jihu, v Le Valais.
Text a foto JIØÍ DANÍÈEK
(dokonèení v pøíštím èísle)
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Z DENÍKÙ, TEXTÙ A VERŠÙ
O pøedstavení …a bolelo nebe Dismanova dìtského souboru
Pøiblížit nìkomu cizí zkušenost a osud
je skoro vždy problematická záležitost, at’se to dìje prostøednictvím literatury, historického bádání èi osobním

lidé v nacistických lágrech prožívali,
i to, že Židé na tom byli v tìch hrozných dobách daleko nejhùø. Víme
toho na jedné stranì hodnì – a pøece
na stranì druhé stále málo,
protože nìco v èlovìku se
instinktivnì brání pøipustit,
že je jako èlovìk na podobì svìta nìjakým zpùsobem vždy úèasten a je za ni
svým zpùsobem spoluzodpovìdný.

AUTOØI A HERCI
Zprávu o tom všem, které
lze uvìøit a se kterou je do jisté míry možné se i identifikovat a vyøadit tak obranný
instinkt, pøinášejí pøekvapivì dìti, a to hned nìkolikrát:
jako autoøi a jako herci. Øeè
je tady o divadelním pøedstavení …a bolelo nebe,
které pøipravila a s Dismanovým rozhlasovým dìtským souborem nastudovala hereèka a režisérka Jana
Franková. Z deníkù, textù
Foto z pøedstavení v Libeòské synagoze Anna Novotná.
a veršù, ve kterých si židovsvìdectvím dotyèného nebo dotyèných. ské dìti, uvìznìné v Terezínì zaznamePravda, ta koneèná a nesporná pravda, návaly své zážitky, pøání, nadìje i obajako by unikala každému pokusu o její vy (z mnoha pramenù jmenujme
zachycení a brala na sebe v detailech, alespoò antologii Je mojí
na kterých vždy tolik záleží, stále ji- vlastí hradba ghett?), vynou a novou tváø. Pokusù zachytit tra- tvoøila Jana Franková pøígédii holokaustu, to, co znamenal bìh, který je jednou z nejjía znamená pro lidi, kterých se bezpro- mavìjších zpráv o svìtì
støednì týkal, jak a jakým zpùsobem dìtí, z jejichž života se vyse bezprostøednì týká i dnešních lidí trácí budoucnost. Bez jedia také tìch, kteøí teprve pøijdou, je ne- né drastické scény, bez køismírnì mnoho. A pøece jen nemnozí ku a násilí nás vede osud
dokázali pøinutit to beztvaré a neucho- chlapcù a dìvèat, kteøí pøepitelné zlo, aby odložilo nesèíslné cházejí sem a tam po scénì
pøevleky a alespoò na chvíli ukázalo se svými kuføíky a vzposvou podstatu. Snad je tou pravou mínkami k nenaplnìným žipodstatou nicota, a proto je to tak tìž- votùm, èistým a ztraceným.
ké ji zachytit, nicota, která se stala
Dìti vlastnì nikoho nevládnoucím a vše pohlcujícím princi- hrají, jsou pøesvìdèivì tìmi
pem. Nic neplatí, nic doopravdy není, konkrétními dìtmi, jejichž
kromì smrti, která je v tomto pojetí verše a zápisky tu citují,
vrcholným okamžikem nicoty.
protože mají to základní, co
Je dobré, že existují tisíce stránek, je pro to pøedpokladem:
nahrávek a dokumentù, které dokláda- dìtskou duši, schopnou vijí utrpení, násilí, hrùzy a bolest, které dìt a øíkat pravdu. A tak se

jim ani nemusíme snažit uvìøit, po nìkolika minutách víme, že to tak je, že
jsou tu s námi terezínské dìti, že nejsme v divadle, ale v Terezínì a divadlem je naèas to, co je venku, za divadelní zdí.
Vedle výborné a citlivé režie dodává
pøedstavení tvar a atmosféru hudba,
kterou složil Jakub Sejkora a již dìti

Foto archiv souboru.

nejen zpívají, ale i hrají, a pøirozená,
nápaditá a funkèní choreografie Jana
Hnilièky. O hercích už byla øeè, ale
ještì jednou, jsou moc dobøí.
Mám za to, že skuteèné divadlo dìlá
divadlem to, že ho pøestaneme jako
divadlo vnímat a vstoupíme skrze
jeho scénu a pøíbìh do svìta, který je
skuteèný a existující díky tomu, že je
pravdivý. V pøípadì pøedstavení Dismanova rozhlasového dìtského souboru …a bolelo nebe tomu tak podle
mého názoru je. Mùžete se o tom pøesvìdèit po prázdninách 21. záøí nebo
24. øíjna v divadle Minor ve Vodièkovì ulici 6 v Praze 1.
jd

Foto Anna Novotná.
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U BRUMMELÙ, SEMLERÙ, KRAUSÙ A VOGLÙ
V Plzni zpøístupnili rekonstruované interiéry Adolfa Loose
O tom, že vìhlasný architekt, brnìnský ro- mìsta – Brummelùv dùm, zvenku støídmá komunistù: roku 1953 se musela již ètyødák Adolf Loos (1870–1933) navrhoval elegantní stavba s výrazným zastøešeným èlenná rodina sestìhovat do dvou pokojù,
pøed válkou v Plzni interiéry bytù pro ma- balkonem. Jako pøístavbu k neorenesanè- roku 1960 Jan Brummel zemøel a v roce
jetnou židovskou klientelu, s níž ho pojily nímu domu (spojenou s úpravami fasády 1962 J. Brummelová s dìtmi musela dapøátelské vztahy pøes rodinu Beckovu, vì- pùvodní budovy) si jej roku 1927 nechali rovat dùm státu. Aèkoli byl Loosùv interidìlo v dobì komunismu jen nìkolik odbor- od A. Loose navrhnout obchodník se sta- ér od roku 1969 památkovì chránìn, docházelo k jeho nevhodným
níkù a pamìtníkù, kteøí vlastníky
úpravám. Roku 1977 domu dotìchto bytù osobnì znali. Celkem
konce hrozila demolice v souse jednalo o tøináct interiérù –
vislosti s výstavbou sousedního
což je nejvíce jeho bytù po Vídni.
centrálního autobusového nádŽidovské rodiny se do mìsta po
raží – nakonec ze zbourání seválce až na výjimky nevrátily –
šlo jen díky zásahu ze zahranièí
jejich èlenové buï zahynuli,
a jednání na „nejvyšších mísnebo se vèas zachránili emigrací.
tech“. V roce 1986 (kdy zemøeByty zabavil stát – velké prostory
la švagrová Brummelových Vase rozdìlily na menší, usídlili se
lérie) pøešel dùm pod správu
v nich noví nájemníci nebo se
Klubu architektù, který provedl
zmìnily na kanceláøe èi uèebny.
èásteènou (a nepøíliš vhodnou)
Nábytek vìtšinou zmizel, dùmyobnovu. Roku 1991 byla budoslnì uspoøádané prostory se
va v restituèním øízení vrácena
prakticky „upravily“, èást interiépùvodním majitelùm a v roce
rù byla zcela znièena. Díky péèi
Svatba A. Loose s Claire Beckovou, 1929. Vedle ženicha stojí Jindøich Kulka.
2002 byla prohlášena za kulturhistorièky umìní Vìry Bìhalové, Z knihy Loos – Plzeò – souvislosti, již vydala Západoèeská galerie v Plzni.
ní památku. O to, že se domu
která v 60. letech pùsobila v Plzni jako památkáøka, získaly nìkteré zbylé vebním døívím Jan Brummel a jeho žena vrátila pùvodní podoba, se nejvíce zainteriéry i Brummelùv dùm status kulturní Jana. Loos na návrhu spolupracoval s ar- sloužil synovec pùvodních majitelù
památky – tím se zabránilo jejich komplet- chitektem Karlem Lhotou, profesorem na a souèasný vlastník Michal Brummel
a architekti V. Girsa a M. Hanzl, kteøí vyní devastaci. Zásadní rekonstrukce se však plzeòské prùmyslové škole.
Po okupaci Èeskoslovenska byl dùm
arizován a dostal se do rukou Nìmce
Adolfa Strauba, který jej obýval až do
konce války. Pùvodní obyvatelé smìli
nejprve bydlet v místnostech ve druhém
patøe, roku 1942 byli deportováni do Terezína, poté do Osvìtimi. Jan a Jana
Brummelovi pøežili a oba se po skonèení
války vrátili do Plznì (Brummelova tchynì Hedvika Liebsteinová bìhem šoa zaSchodištì jak ve Výmaru. Souèasná fota na této stranì
Brummelùv dùm, návrh ulièních prùèelí, 1928. AOSS
hynula). Dùm nalezli ve vší okolní zkáze MMP, z knihy Loos – Plzeò – souvislosti.
© Petr Jehlík, Plzeòský architektonický manuál, 2015.
jako zázrakem nepoškozený: neznièili ho
doèkaly až po pádu režimu a loni se nìkteré a nevyloupili Nìmci ani ho nezasáhly ná- pracovali návrh na kompletní restaurování budovy.
z nich otevøely i pro veøejnost.
Dvoupatrový domek ukrývá nanejvýš
Návštìvník Plznì si v souèasné dobì mùže
elegantní interiér, v nìmž nalezneme
v rámci tøí prohlídkových okruhù prohlédvšechny architektovy oblíbené postupy:
nout ètyøi Loosovy interiéry (všechny snadno
místnosti øešené v pøísnì osové soumìrnosdostupné z centra èi autobusového nádraží):
ti, stìny pokojù obložené vzácnými druhy
byt rodiny Krausových (Bendova 10), èást
døeva (kanadský topol, dub, javorové døebytu manželù Voglových (Klatovská 12),
vo), prosklené èi vestavìné skøínì a skøíòBrummelùv dùm (Husova 58) a Semlerovu
ky, zabudovaná barevná tìlesa ústøedního
rezidenci (Klatovská 110). Pøíležitostnì (vìttopení, dùmyslnì zkonstruovaný nábytek
šinou v dobì státních svátkù) jsou pøístupny
Obývací pokoj s kopií renesanèního monumentálního
(èásteènì navržený samotným Loosem),
byty na Plachého 6 a Klatovské 19.
krbu a pùvodním nábytkem.
unikátní tapety (zrekonstruované podle nalety na sousedící budovu Škodovky lezených zbytkù originálu), pestrou výmalBRUMMELÙV DÙM
Hned u autobusového nádraží se nachází a brzy byl manželùm vrácen. Postupnì bu (hojnì je zastoupena žlutá), krásné koasi nejpozoruhodnìjší loosovská památka však o nìj znovu pøišli – tentokrát zvùlí berce a výrazné záclony (jež mìly izolovat
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obyvatele bytu od „ošklivého okolí“), neèekané tajné prùchody a obrazy zakomponované do stìn. Reprezentaèní prostory bytu
s obývacím pokojem a jídelnou jsou propojeny v jeden celek, dojem šlechtického sídla pøi prùhledu umocòují osovì umístìná
zrcadla a sloupy. V obývacím pokoji mùžeme obdivovat monumentální kopii provensálského renesanèního kamenného krbu,
v pokoji H. Liebsteinové urèitì zaujmou
otoèné zásuvky umístìné k èelùm postelí.
Impozantní je ovšem už vstup do
bytu – návštìvník vystoupá po snìhobílém dvouramenném schodišti, které
údajnì pøesnì napodobuje schodištì domu
J. W. Goetha v nìmeckém Výmaru.
SEMLEROVI
Pøesuneme-li se od Brummelù o kus jižnì
na okraj vilové ètvrti Bezovka (nejlépe je
použít tramvaj è. 2, na zastávce Sady
Pìtatøicátníkù u Velké synagogy pøesednout na 4), dopravíme se k dalšímu loosovskému interiéru – k rezidenci rodiny
Oskara Semlera, pøedváleèného výrobce
ocelových výrobkù (od sponek pøes pletací jehlice, háèky až po gramofonové jehly) znaèky SEM sídlící ve Vochovì.
U zrodu jeho obydlí stál sice Loos, ale návrh i realizaci v letech 1931–1934 dokonèil a upravil jeho žák a spolupracovník,

Reklama firma Sem na gramofonové jehly, které vyrábìla spolu s dalšími produkty z oceli, 1929.

architekt Heinrich (Jindøich) Kulka, pùvodem z moravské Litovle (1900–1971).
Semlerova rezidence je zajímavá hlavnì
tím, že se jedná o vilu s prostorami navrženými v pìti úrovních (dle tzv. Raumplanu) vèlenìnou do bytového domu.
Zvenèí vidíte jen oprýskaný rozmìrný
dùm, vystavìný roku 1923 Penzijním ústavem úøedníkù Škodových závodù, uvnitø se
ocitnete v jakési Müllerovì vile v malém.
Bohužel se zde nezachovalo nic z pùvodního zaøízení, návštìvník tedy mùže zhlédnout jen holé rekonstruované prostory, pùsobící bez pøíslušného nábytku ponìkud
studenì a smutnì, ale i tak stojí za vidìní.

Kvùli rozmìrné (60 m2) a hlavnì vysoké,
symetricky øešené obytné hale se muselo vybourat nìkolik místností ve dvou patrech,
poté se tento reprezentativní prostor s krbem,
nìkolika zákoutími, barem a obøími posuv-

Pohled do šatny, 2016. Souèasná fota na této stranì
Karel Kocourek, archiv ZÈ galerie v Plzni.

nými okny (v nichž bývala umístìna zimní
zahrada) stal centrální èástí vícepodlažního
bytu. K vidìní je opìt luxusní obložení stìn
ze vzácného døeva (kanadské bøízy), podlaha
z tmavého ebenu (vzácného makasaru), døevìné obklady jsou i v jídelnì a ložnicích. Na
galerii se nachází knihovna s kazetovým
stropem se zlacenou výplní mezi trámy, pøístupná je i kuchyò s množstvím vestavených
skøínìk (a tehdy unikátním dvoudøezem, drtièem odpadu a prùkopnickou digestoøí), veranda a uzounké schodištì pro služebnictvo.
Zajímavá je i malá expozice o rodinì Semlerovì a Loosovì okruhu v Plzni (k tomuto tématu vydala Západoèeská galerie r. 2011
faktograficky i obrazovì pozoruhodnou publikaci P. Domanického a P. Jindry Loos – Plzeò – souvislosti).

Will Semler (vlevo) pøi prohlídce rezidence v roce
2014. Za ním je vidìt èást expozice o jeho rodinì.

Ani Semlerovi si svého bytu moc neužili: jejich továrna se po Mnichovu na podzim 1938 ocitla v øíšském území a po oku-

paci Èeskoslovenska byl Oskar Semler zatèen, svou firmu musel pøevést nacistùm
a za to dostal povolení k výjezdu. S manželkou odjeli pøes Bulharsko a Jugoslávii
a nakonec se dostali do Austrálie; své tøi
syny, Štìpána, Oldøicha a Viléma (Willa)
dokázali po øadì peripetií poslat do bezpeèí
již døív. V emigraci zaèali od píky a nakonec se prosadili i tam: založili rodinnou firmu na zprostøedkování prodeje oceli. Po
roce 1948 byla rezidence znárodnìna,
v rozdìlených bytech sídlili nájemníci,
v hale se nacházela uèebna a pozdìji fotoateliér. Vzácné obložení bylo zakryto umakartovými deskami, nábytek zmizel. Roku
1993 pøipadl dùm do vlastnictví mìsta Plznì, v souèasné dobì ho vlastní Plzeòský
kraj a spravuje ho Západoèeská galerie
v Plzni. Ta se též v rámci dlouhodobého zájmu o život a dílo Adolfa Loose zasadila
o jeho rekonstrukci a restaurování (na základì studie arch. R. Dragouna pøipravil
projekt arch. T. Šantavý). Opravy rezidence
ještì nejsou dokonèené a do budoucna
(snad do roku 2020) se poèítá s tím, že
v domì bude umístìn archiv sbírky architektury, výstavní prostory, infocentrum
a kavárna a budou se zde poøádat kulturní
a vzdìlávací akce.
RODINNÉ TÌŽÍTKO
O osudech rodiny Semlerových máme
zajímavé svìdectví v podobì vzpomínek

Centrum vícepodlažního Semlerova bytu tvoøila velká
obytná hala s krbem a galerií. Stav roku 2013.

Willa Semlera (nar. 1923). Jmenují se Rodinné tìžítko, v èeském pøekladu Blanky
Synkové je vydala Západoèeská galerie
v Plzni roku 2015. Pamìti byly napsány
v angliètinì pro mladší generace Semlerù,
aby se nìco dozvìdìly o svých pøedcích.
Memoáry se snaží zobrazit jen veselejší
stránky historie rodiny Semlerových a jejích pøátel, rozesetých kvùli nástupu nacismu a poté komunismu po celém svìtì;
pokud Semlerovi nìkdy pocítili smutek
a hoøkost nad tím, oè všechno v rodné
zemi pøišli, v knize to Will rozhodnì nijak
nezdùrazòuje. Roku 2014 se do Plznì
(pokraèování na str. 18)
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Philip Roth

KØEHKÁ NÁDOBA
PHILIPA ROTHA a jeho tvorbu, kterou
èeským ètenáøùm nyní v úplnosti pøedstavuje pražské nakladatelství Mladá
fronta, netøeba nijak uvádìt. Stranou
odborného i ètenáøského zájmu však
poøád zùstávají jeho rané a knižnì nepublikované povídky, které se v 50. letech 20. století objevovaly v periodikách jako Et Cetera, Chicago Review,
The New Republic, Esquire èi The New
Yorker. Patøí k nim i povídka, z níž
v letních èíslech publikujeme na pokraèování dvì ukázky.
Povídka Køehká nádoba vyšla roku
1959 v èasopise The Dial (è. 1, s. 41–
68) a pøetištìna byla ve stále hojnì
používané antologii Pokladnice amerických židovských pøíbìhù, kterou sestavil Harold U. Ribalow (A Treasury of
American Jewish Stories, Thomas Yoseloff, New York 1958).
Její protagonista, Sam Shachat, je
zklamaný a neurotický židovský intelektuál, který se po krachu manželství
a nedokonèených studiích vydává s novou romantickou nadìjí do Izraele, aby
okusil život v kibucu. Zjistí však, že na
nìco takového není stavìný, a zklamaný se pøes Evropu vrací zpátky do Spojených státù. Má však úkol: jeho jediný
izraelský pøítel – vèelaø – ho povìøil,
aby jeho ortodoxní matce (s níž nemá
úplnì nejlepší vztahy) v New Yorku doruèil pùdu ze Svaté zemì, kterou nabral
do plechové krabièky od sušenek. Shachat tuto prosbu nedokáže odmítnout.
*
Ve Florencii mu tu plechovou krabièku ukradli.
Ubytoval se ve dvoulùžkovém pokoji s francouzským oknem se žaluziemi, které se otvíralo na balkonek
s výhledem na hluènou Via della
Scala, kde se pro samé motorky
a skútry nedalo domluvit normálním
hlasem. Hoteliér ho lapil u dveøí,
uklánìl se a výkøiky v angliètinì mu
slíbil dvoulùžkový pokoj se snídaní –
to vše za 6000 lir na týden.
„Na jedna postel usnout. Když ta
nevyhovovat, usnout na druhá. Když
ani ta nevyhovovat, vy pøijít za mnou
a já to zaøídit. American Express sem,“

ozøejmil a servilnì se vrhl k mapì nad
zabordeleným stolem s takovou vervou, až málem zakopl o vyzáblou
ženu, co vytírala podlahu. Byla pøinejmenším o ètyøicet let starší než Sam
a o dobrých tøicet centimetrù menší,
ale než staèil mrknout, drapla mu zavazadla. Jako by nìjak vytušila, že v Izraeli selhal na plné èáøe. Když za ní stoupal po úzkých schodech, zrudly mu
tváøe i šíje. Na každém deseticentimetrovém stupni se jí zachvìla trubicovitá
lýtka, která èouhala z ošoupaných bot.
Její dech znìl, jako by nìkdo ladil na
krátkých vlnách.
Dokonce mu vybalila, a jelikož ani
jeden z nich nemluvil jazykem toho
druhého, svolil, aby mu poskytla i tuto
službu. Zatímco mu pomalouèku rozvìšovala šaty, nechal jí 100 lir spropitného a šel si prohlédnout Florencii. Byl
nádherný èervencový den. Vydal se
k Arnu, v jehož líném, mìdìném proudu po sobì cákali kluci, a pak podél
øeky k mostu Ponte Vecchio. Na Piazza
della Signoria snìdl na zahrádce nedovaøené špagety a sotva si všímal, co jí –
ohromila ho jedna z tìch velkých soch
naproti, v šedavých prostorách Loggia.
Nedokázal se odpoutat od siláka Aiáse,
který podpíral zborceného, umírajícího
Patrokla. (…)
Rajská brána v nìm vyvolala depresi. Po obìdì zamíøil pøes obchodní
centrum k Santa Maria del Fiore. Katedrála se na slunci leskla jako dort
s polevou. A když vzhlížel ke krajkovité støeše zvonice, mìl pocit, že není
o nic míò dùležitý než kdokoli jiný.
Zvonice se tyèila nad všemi stejnì.
Zlatì vyøezávané dveøe baptisteria ho
ale donutily k zamyšlení nad Izraelem.
„Místa,“ rozvykládal se tam u vèelaøe,
„místa bývají požehnaná. A kde bylo to
požehnané místo ve ètvrtém století
pøed Kristem? Místo, kde bylo radno
být. Pøece vmáèknuté mezi øekami
Eufrat a Tigris, ne? Tam to žilo. A pokud ses narodil tøeba ve Švédsku, tak
se tì to zkrátka netýkalo, a nedalo se
s tím nic dìlat. V šestém století bylo takové místo Anglie, v pátém Athény.
Pøedstav si, že by ses v letech 440 až

432 pøed Kristem ocitnul v Athénách!
Nìkterá místa jsou nìjakou náhodou
svatá a dìjí se v nich pøevratné vìci –
tedy duchovní povahy. Nemyslím tím
zemìtøesení a revoluce. A nemyslím
tím ani místa, kde by èlovìk snadno sešel z cesty. Ne ne – místa, kde se hledá,
nalézá a roste! A teï je na øadì zase Izrael, vím to. Proto jsem tady!“ líèil svému novému pøíteli a vzrušením sotva
popadal dech. To byla jeho první noc.
Ovšem na nudnì žlutavých dveøích
baptisteria byli vyvedeni skuteèní vyvolení Izraele. Skvìl se tam Noe a jeho
chlapci, Abraham, pár andìlù, Izák, Jákob a Josef – a v pùli cesty na posvátnou horu tam stál Mojžíš s Jehošuou.
Pod nimi se na další výplni nacházel
Saul, David, a dokonce Šalomoun, kterak pøijímá èleny královských rodù.
Vyvolení Izraele! Vyvolení Bohem!
A kde byl Sam? Mìl by snad v nìjaké
jiné dobì jinou roli? Pøibral by ho Noe
na palubu? A co Šalomoun – zatímco
by poøádal obrovské hostiny, Sam by
se potloukal ulicemi a pídil se po pikantních historkách o královnì.
A v Davidovì vojsku byste Sama Shachata patrnì našli nìkde v týlu, v jednotce starající se o proviant. A kdopak
to tam Abrahamovi nosí stanové kolíky? No, kdo asi? Požehnaná nebo nepožehnaná pøece nejsou místa. Co si to
namlouval? Jsou to lidé.
Když se vrátil do hotelu, byl hroznì
naštvaný – a mìl vztek. Zjevnì se
dìlo to, èeho se obával: vynoøili se
duchové. Nedokázal se odpoutat od
minulosti. A jako by toho nebylo dost,
v pokoji zjistil, že zmizela ta krabièka.
„Nìco mi ukradli z pokoje,“ sdìlil
majiteli.
„Uvadli?“
„Sebrali. Vzali.“
„Zlodìj!“ Majitel se obìma rukama
chytil za krk, jako by se právì dozvìdìl, že bude obìšen. „Gangster!“ vyjekl. „Kolik? A kdo?“
„Nevím. Ale peníze ne. Vzali mi
krabièku s pùdou. Ze Svaté zemì.“
„Tolik!“ Majitel se vymrštil ze židle, obkroužil Sama a vyletìl do schodù. Vrátil se se starou pokojskou.
Ta natáhla ruku k Samovi. Když on
po chvíli natáhl zas tu svou, upustila
mu do dlanì ètyøi stolirové mince.
Majitel po ní nìco štìknul italsky,
naèež se otoèila a vyšla dveømi ven.
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„Mistr, pardon. Já prosit pardon.
Ona pøedtím zlodìj ne. To poprvé.
Musel jí øíct, aby odejít navždy. Omlouvat se. Omlouvat se.“
„A kde je moje krabièka?“
„Babièka?“ Ukázal na Samovu dlaò
se ètyømi mincemi.
„Ale ne. Krabièka. Krabièka s pùdou.“
Majitel zavrtìl hlavou. „Ona ne
moje babièka. Ještì jeden týden zdarma?“ Vypadal zmatenì, ale pokusil se
usmát.
Sam vybìhl na ulici. Žena už stála
na protìjším chodníku a než ji dohnal,
prosvištìly kolem nìj dvì motorky
a náklaïák.
„Kde je ta krabièka?“
dožadoval se.
Zmìøila si ho jedním
zdravým okem i tím druhým, potaženým blankou šedého zákalu; pokrèila rameny.
„Poèkejte!“ Uchopil ji
za ruku a prsty se jí zaryl
až na kost. „Kde je ta
krabièka s pùdou? Pùda,“ øekl a pravou paží
zamáchal nad zemí a dìlal, jako že kope. „Pùda.
Hlína. Krabièka.“ Teï
dvìma spojenýma rukama naznaèil krabièku.
„Chiesa?“
„Ne, ne. Ne chiesa,“
øekl. „Krabièka. Krabice. Plechová.“
„Plaza?“ Culila se na
nìj – nebo taky ne –
s pootevøenými ústy
a bedlivì naslouchala.
Stála Samovi tváøí v tváø
a vzhlížela k nìmu. Vzhlížela! Když už
se bavíme o nevyvolených, byla ještì
o nìco níž než on. A teï byla navíc bez
práce, protože ukradla mizerných ètyøi
sta lir. Asi mu ty mince vytøepala z kalhot, když je vìšela. Ale ta krabièka?
Kde je? Nic si nenesla. Musela zùstat
v pokoji – nakonec ji asi neukradla.
Ach Bože! Najednou se cítil tak pokoøený, že ji málem objal. A posmívaly se
mu i burácející motorky: „Prd! Prd!
Prd! Blb! Blb! Blb!“
Ale koneckoncù – byla zlodìjka.
Ètyøi sta lir. Pìtašedesát centù. Gangster. Dokud se nezjevil Sam Shachat,

mít jedinou pochùzku, která by ho
rozptýlila. A vlastnì mu už nešlo ani
o tohle – prostì by bylo hezké, kdyby
nìco dotáhnul do konce. Kdy se mu
vùbec naposledy stalo, že nìco dokonèil?
Snažil si teï vybavit, jestli tu krabièku náhodou neztratil cestou z Øíma.
A mìl ji vùbec ještì v Øímì? Možná
mu zmizela v Neapoli. Otevøel dveøe
na balkonek, aby si vyvìtral hlavu.
Slunce ho doslova zalilo paprsky. Zadíval se do dáli a okolo Florencie spatøil
kopce. V mìkkém svìtle zezlátly a v úboèích zfialovìly. Zhluboka se nadechl
a zmocnil se ho pocit, že nìjaké to svìtlo vstøebal: už si s tím
vším dá pokoj. Nikdo
není neomylný, pøipomnìl si. Každý nìkdy
nìco ztratí a zapomene
a udìlá chybu. Lidé jsou
køehké nádoby… Ale
dole u nohou – hned
u zábradlí – uvidìl krabièku. Víèko leželo na
cihlovì èervené podlaze
vedle ní. Hlínou se prodíraly dva zelené výhonky. Sam poklekl a pøitiskl
oblièej k plechu; ty výhonky musely být tak tøi
ètyøi dny staré. Když si
na pùdu sáhl prstem, zaboøil se do ní – tam, kde
ji stará dáma zalila, byla
zem ze Svaté zemì ještì
vlhká.
Sam vyrazil noèním
vlakem do Paøíže a už
málem usínal, když na
švýcarské hranici –
Ilustrace Jiøí Stach.
nebo na francouzské…
le, nosila zavazadla a vytírala podla- byl tak ztuhlý a malátný – vtrhl do
hy. Byla to velmi zdvoøilá a poslušná jeho kupé celník. Když pøed ním
stará dáma, a ani se nehnula, dokud se Sam krabièku otevøel, úøedník prohmatal její obsah a pak si malíèek
nepohnul Sam.
Nicménì v pokoji ta krabièka neby- pøiložil k ústùm. Vystrèil špièku jazyla. Èekala tam na nìj od majitele kon- ka, zakníkal jako veverka a orazítkovice s kávou, on ji ale nechal chlad- val Samovi pas. Když se náš mladý
nout a pátral pod postelí, ve skøíni Amerièan probral na Gare de Lyon,
i v zásuvkách. Nadzvednul oba pol- byl si jist, že se mu to jen zdálo.
štáøe a udìlalo se mu nanic. Kdyby se A zdálo se mu také, že ta staøenka zaneúspìchy støádaly v bance, vystaèil lila jeho pùdu? Ne! Prostí lidé zaléby si klidnì s úroky. Zažil jich tako- vají kvìtiny tak jako kradou mince –
vou øadu, že kvùli nim zkrátka zpani- v zájmu života.
Pøeložila Hana Ulmanová
kaøil a majiteli øekl, že byl okraden.
(Dokonèení v pøíštím èísle)
Až teï pøistane v New Yorku, nebude
hvìzd se dotýkající Amerièan, Aiás
z Bronxu, aby ji znièil…
„Toeletta?“ optala se ta žena. Když
promluvila, dásnìmi a ústy vydávala
zvuky, jako by jedla.
„Cože?“ opáèil bezmocnì Sam.
Pohodila hlavou a ukázala pøes ulici
na malou kavárnu. „Toeletta?“ nabídla
znovu.
„Ne,“ øekl Sam. „Ne, nechte to plavat.“ Dokonce ho ani nepoznala –
mìla ho za turistu, který se ptá, kde si
mùže odskoèit. A proè ne? Jemu pøece
nic neukradla. Proè si poøád myslí, že
se proti nìmu spiknul celý svìt? Ona
si jenom nìco vzala, když stlala poste-
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U BRUMMELÙ, SEMLERÙ
KRAUSÙ A VOGLÙ

tánie a zajistit i potøebné dokumenty pro manželku
a dìti, jeho blízcí odjet nestihli a byli zavraždìni nacisty. V. Kraus se rozhodl zùstat
Když Jindøich Kulka (jenž
(dokonèení ze str. 15)
v emigraci, byt byl zabaven
vypravil a po bývalém rodinném sídle byl na rozdíl od A. Loose žia rozdìlen na tøi jednotky,
provedl zájemce. Návštìvníky tento oèi- dovského pùvodu) odešel
pùvodní nábytek se nezachovidnì èiperný pán zdraví i v projekci pøed válkou do emigrace,
val, památková ochrana
uchytil se na Novém Zélanpromítané v rámci prohlídky.
ochránila alespoò obložení
Autor se v pamìtech mj. zmiòuje du, kam se opìt po roce 1948
a podlahy. Roku 2014 byl
Štìpánka Vogl v pùli 30. let.
i o tom, jak se v rezidenci žilo, dìtskýma vrátil a kde též v Aucklandu
byt rekonstruován podle náoèima vidìné hodnocení výtvoru archi- zemøel. Navrhl si tam i vlastní dùm, který vrhu architektù L. Gryma a J. Sapáka
tektù A. Loose a J. Kulky však nijak ob- W. Semler charakterizuje takto: Na zácho- a díky nezabydlenému prostoru se tu modivnì nevyznívá, spíše lehce ironizuje ur- dì mìl velké okno do ulice, aby si mohl hou konat kulturní akce, a dokonce se tu
èité snobství, které zøejmì v touze po povídat s lidmi, kteøí šli kolem. Dùm za- poøádají svatby.
stavìl jen malou plochu, ale mìl tøi patra.
takových interiérech sehrálo svou roli:
V labyrintu chodeb v budovì plzeòské
Kulku jsem znal z Plznì, když pro nás V kuchyni mìl malý snídaòový stùl, jehož Správy veøejného statku na Klatovské 12
pøedìlával dùm na rezidenci. Tìžko se to dá deska se dala zvednout a pod ní se otevøe- se nachází byt, který Loos navrhl pro dìtnazývat domem. Byl to prostor s nespoètem la praèka, která také èekala na svou sní- ského lékaøe Josefa Vogla a jeho ženu Štìvzájemnì propojených úrovní.
pánku, dceru pùvodního majitele
Mìl i zadní èerné toèité schodištì,
domu. Architekt spojil funkèní
tak úzké, že po nìm náš tlustý kuprostory (ordinaci s èekárnou, vychaø nebyl schopen sejít. Byla
šetøovnou a rentgenem) s obytnýtam také hala, v Plzni naprostá
mi prostorami. Do dnešních dnù
rarita. A v hale prostì „musel“
se zachovaly jen salon a jídelna,
být krb se zeleným obložením. Po
v obojím se lze posadit na repliobšírném hledání po celé republiky pùvodního nábytku, èásteènì
ce našli kámen s patøiènou barv japonizujícím stylu, který mìli
vou, obložení bylo zhotoveno
Voglovi rádi – zùstaly zde napøía v krbu se zatopilo. Jednou jeklad Loosem navržené rákosové
dinkrát. Koneckoncù jsme mìli
židle èi jeho slavná trojnožka.
ústøední topení. Mìli jsme také
Rodina doktora Vogla emigrovatenkrát jako první rozvod pitné
la a do Plznì se po válce nevrátivody. A tak jsme pøišli o každo- Útulný salon v bytì Voglù s replikami pùvodního nábytku. Souèasná fota na této la, èást bytu se zachránila jen
stranì pocházejí z archivu Plzeò – Turismus, p. o.
denní procházku se džbánkem na
tím, že ji používal mìstský úøad
roh ulice, kde si èlovìk mohl poslechnout dani. Schodištì bylo jen tak vysoké, aby to jako reprezentaèní prostory.
staèilo pro tohoto malého pána. Já musel
nebo šíøit nejnovìjší drby.
Pokud se rozhodnete se do Plznì za
Halu obýval také velký klavír, na který jít skoro do døepu. Když jsem se zeptal, Loosovými interiéry vypravit (což lze
máma nikdy nehrála. Na jedné stìnì visel proè je strop tak nízký, odvìtil: „Bydlím tu vøele doporuèit), a spojit jejich návštìvu
já, ne ty.“ Henry si také navrhl køesílko na
boku vymodelované tak, aby si tam mohl
hodit nohu, když odpoèíval.

A. Loos a V. Kraus (vpravo) probírají návrh bytu,
1930. Z knihy Loos – Plzeò – souvislosti.

velký obraz s pøíhodami ze života Congkhapy, duchovního uèitele tibetského buddhismu. Kulka øíkal, že nìkteré jsou velmi nemravné, ale já tam bohužel nic takového
neobjevil. V hale stálo i nìkolik køesílek.
Jedno vyhlášené tím, že po usazení trvalo
deset minut, než se ze sedáku vyfoukl vzduch
a èlovìk se tak zastavil na koneèné výšce.

BYTY KRAUSÙ A VOGLÙ
Tyto interiéry se nacházejí blízko sebe,
a proto jsou spojeny do jedné trasy. Prohlídka zaèíná v Bendovì ulici è. 10, kde
se ve druhém patøe èinžovního domu nachází pùvodnì rozmìrný byt, jejž A. Loos
navrhl pro chemického odborníka Viléma
Krause a jeho rodinu. Obytná reprezentativní hala je obložena bílo-zelenì žíhaným mramorem a opticky již tak rozmìrnou místnost ještì zvìtšují proti sobì
umístìné zrcadlové stìny. Zajímavá je
i ložnice se spoustou vestavìných a dùmyslnì vybavených skøíní a nenápadným
zadním východem. Zatímco V. Krausovi
se podaøilo vèas emigrovat do Velké Bri-

Ložnice bytu Viléma Krause a jeho rodiny. Za dveømi
vpravo se nachází zadní východ.

tøeba s prohlídkou Velké a Staré synagogy nebo se jen tak projít pøíjemnými ulicemi, je dobré zajistit si vstupenky na
komentované prohlídky, které organizuje Plzeò Turismus, p. o., pøedem na adrese www.adolfloosplzen.cz. Bìhem týdne se prohlídky konají ve ètvrtek, jinak
vždy o víkendu.
ALICE MARXOVÁ
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PAMÁTKY NA KARLA POLÁÈKA
Do archivu ŽMP pøibyly autorovy dopisnice z Terezína
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mohla kolikrát udìlat partii ale vy jste
tomu nepøáli ponìvadž jste nechtìli
abych pøišla z domu a jenom abych Vás
obsluhovala a pìknì jste si tu Mydlinu
vychovali vona jenom po tìch chlapech
voèima støílí že jí není hanba lidi si vo
tom povídají a já pro samou hanbu nemùžu mezi lidi. A tak Vám musím oznámit
že Kafíèko nemá žádnej karakter poøád
na mnì nasazuje a nic mnì nepøeje já
jsem si schovala pod peklík kosti eštì si
tak myslím budeš mít nìco na starý kolena a tuhle Vám se koukám kosti pryè ne
že bych chtìla nìkoho obviòovat ale já si
myslím svý sem tady úplnì prodaná. Slýchám že otec Václav má housera patøí mu
to je to spravedlivý trest boží za to že mnì
tak utiskoval proèež Vás ještì jednou na
stokrát pozdravuju Vaše až do hrobu vìrná
BIBINA

Židovské muzeum v Praze získalo v èerv- pem Karla Poláèka a Dory Vaòákové do
nu do svých sbírek díky velkorysému transportu, kterým byli oba deportováni
daru paní Zuzany Bílkové soubor materi- 5. èervence 1943 do terezínského ghetta.
álù souvisejících s osobností spisovatele
Karla Poláèka a jeho blízké pøítelkynì DOPIS OD BIBINY
Dory Vaòákové. V tiskové zprávì muzea Souèástí darovaného souboru je i dopis,
je vysvìtleno, o jaké listiny a fotografie se který Poláèek jménem fenky Bibiny najedná a jak se tyto materiály ocitly v rodi- psal její majitelce Annì Vlkové a jejž
v pùvodní podobì pøetiskujeme:
nì paní Bílkové.
Milí pøátelé.
Maminka dárkynì Anna Vlková bydlela
Pøedem pøijmìte srdeèný pozdrav se
na zaèátku války spolu s rodièi v ulici Ruská 1024 v Praze Vršovicích ve stejném stálou vzpomínkou. Jak se poøád máte
domì jako Karel Poláèek s Dorou Vaòáko- a co dìláte. Já se mám chvála bohu
vou. Dobré sousedské vztahy, které èasem dobøe jenom ten kašel mì souží však
pøerostly v pøátelské, upevnilo i vlastnictví mám také už svý léta tak jsem z toho
štìòat jezevèíka z jednoho vrhu, psù jmé- kašle celá smrtelná a myslím si kdyby si
nem Bibina a Mydlinka (viz
DOPISNICE
dále). V Židovském muzeu se
V následující dopisnici zaujme
èerstvì nalézá i osm nìmecky
ètenáøe snad nejvíce sdìlení, že
psaných dopisnic z Terezína – tøi
pisatel „pracuje ve svém povood K. Poláèka (jednu z nich pøelání“ a „Dora mi pomáhá“.
tiskujeme v pøekladu V. TuckeroV terezínském ghettu Poláèek
vé), tøi odeslané Dorou Vaòákouspoøádal nìkolik pøednášek na
vou, jedna od Olgy Kohnové
rùzná témata (mj. Obyvatelstvo
a jedna od Trude Rudnik. Všechterezínské èi O nesnášenlivosti)
ny mají spoleèného adresáta: Osa je zaznamenáno, že se s G.
kara Weisze v Praze-Michli, braSchorschem podílel na pøípravì
tra Dory Vaòákové, který žil
èapkovského veèera. Snad mu
v tzv. smíšeném manželství.
Dora Vaòáková a Karel Poláèek se psem Mydlinkou na støešní terase domu
pøitom jeho družka pomáhala,
Vìzni terezínského ghetta smìli
Ruská 1024 v Praze Vršovicích v létì 1943. © Židovské muzeum v Praze.
èi tím autor myslí celkovou popsát pouze na dopisnicích, které
byla nucena vydávat židovská samospráva. mì radší už pánbíèek vzal, jelikož ne- moc a podporu.
D. Vaòáková a K. Poláèek byli deporStejnì jako veškerá pošta mezi ghettem chci bejt nikomu na obtíž a já vím že
a protektorátem prošly i tyto dopisnice cen- Anka by mì už nejradší pøipravila do továni z Terezína do Osvìtimi 19. øíjna
zurou. Tøi dopisnice Karla Poláèka datova- hrobu, jelikož si myslí bùh ví jaké jmìní 1944; zatímco u Dory se tento den bere
né od listopadu 1943 do února 1944 vypo- tu nenechám a že si pak bude debužíro- i jako datum úmrtní, u K. Poláèka to
vídají o blízkém vztahu nejen k adresátovi, vat. – Ale at’si nemyslí, co mám to mám jednoznaèné není – podle jedné svìdkyale odkazují i na spoleèné známé ve Vršo- a do hrobu si nevemu a jak je kdo ke nì zahynul až 21. ledna 1945 na pochomnì tak jsem k nìmu. Vy jste si pìknì du smrti do tábora v Gleiwitzu.
vicích.
Ze stejného zdroje dále do archivu pøi- odjeli a zanechali jste mne zde mezi Karel Poláèek
byly tyto materiály: cestovní pas Karla konc cizejma lidma oni jsou sice na mnì Pan Oskar Weisz, Praha – Michle
26. listopad 43
Poláèka; novinové výstøižky Prager Pres- docela hodní jako by ani nebyli židé ale Táborská 86
se (21. 1. 1938); parte Jindøicha Poláèka to víte nejsou s pøíznì a tak èlovìka od- Moji milí,
(1931), Poláèkova otce; fotografie-dopis- budou òákým tím blaffem. Já bych tøeba jsme oba zdraví a dìkujeme Vám ještì jednice bratra Arnošta z bojišt’v první svìto- spotøebovala nìco silnìjšího do žaludku nou vøele za Vaše milé zprávy. Pište èastìji
vé válce; kniha Hedvika a Ludvík s auto- jako slepièí polívku abych se spravila a pište nám o všech. Paní doktorka Anèi
rovým vìnováním Annì Vlkové a ilegální jelikož jsem celá špatná a nechci se ni- dosud ještì nenapsala. Udìlalo by nám to
dopis Antonína Hráského z Malé pevnosti komu líbit voni by nejradší všecko velkou radost. Co dìlá tvoje žena? A malý
schlamstli sami a jednoho vodstrkujou synovec? Napíše brzy zas jednou teta
adresovaný Annì Vlkové.
Fotografická èást daru zahrnuje mimo jako bych byla nìjaká hadrnice. Na mnì Franci? Mluvíme o vás každý den, a zvlášt’
portrétních fotografií Karla Poláèka si dycky každej dovoloval vy jste samí v nedìli dopoledne nám moc chybíš. – Já
a Dory Vaòákové zejména cenné zábìry vejlety a užívání a jeden aby sedìl doma pracuju ve svém povolání. Dora mi pomáz civilního života obyvatel domu ve Vršo- já jsem vždycky pøišla zkrátka ponìvadž há. Zdravím a líbám vás všechny. Velmi by
Karl
vicích. Na støešní terase domu byla poøí- Mydlinka to se ví musela študovat aèko- nás potìšily zprávy o tetì Franzi.
zena øada momentek ještì poèátkem léta li v hlavì má jenom mladíci a uèení jí
(Tisková zpráva ŽMP, am)
roku 1943, tedy jen pár dnù pøed nástu- nejde. Když jsem byla mladá tak jsem
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LEVICE VERSUS IZRAEL
O postupu èlenù WHO proti Izraeli píše novináø Daniel Pipes
Od vzniku Státu Izrael byli hlavní baštou
antisionismu Palestinci, Arabové a muslimové a vydatnì jim pomáhala levice –
Sovìtským svazem poèínaje a západními
profesory literatury konèe. Ale tyhle èasy
jsou možná pryè: jak muslimové pomalu,
nestejnomìrnì a neochotnì zaèínají vnímat židovský stát jako skuteènost, levice
ho odmítá èím dál hlasitìji a posedleji.
Svìdèí o tom øada prùzkumù veøejného mínìní: zatímco na Blízkém východì
zjišt’ují trhliny v opozici k Izraeli, významný americký pøehled poprvé ukázal,
že liberální demokraté jsou spíše protiizraelští než proizraelští. Zatímco
vlády Saúdské Arábie a Egypta
s Izraelem skuteènì spolupracují
ohlednì bezpeènosti, americký (židovský) politik Bernie Sanders
prohlašuje: „Myslím, že tak, jak
(Izraelci) chtìjí, abychom s nimi
mìli dobré vztahy, stejnì budou
muset oni zlepšit svùj vztah s Palestinci.“
SYRSKÁ PORADKYNÌ WHO
Ale rád bych se zamìøil na drobný
ilustrativní pøíklad z instituce
Spojených národù: Svìtová zdravotnická organizace (WHO) vydala 24. kvìtna zprávu s èíslem
A69/B/CONF./1, která má lákavý
název: „Zdravotní podmínky na
okupovaném palestinském území, vèetnì východního Jeruzaléma, a na okupovaných Golanských výšinách: návrh
rozhodnutí podaný kuvajtskou delegací
ve jménu Arabské skupiny a Palestiny.“
Tøístránkový dokument žádá „terénní
posudek provedený Svìtovou zdravotnickou organizací“ se zvýšeným dùrazem na taková témata jako „výskyt
zpoždìní ambulantní služby èi její odmítnutí“ nebo „pøístup palestinských
vìzòù k adekvátní zdravotní péèi“. Je
samozøejmé, že celý dokument poukazuje na Izrael jako na toho, kdo brání
nerušenému pøístupu ke zdravotní péèi.
Když vezmeme v úvahu, že WHO si
najímá poradkyni v sousední Sýrii, která
je napojena na samotné špièky Asadova
režimu, jenž páchá zloèiny, které už stály
život pùl milionu lidí a 12 milionù jich
vyhnaly z domovù (z celkem 22 milionù,
které v zemi žily pøed válkou), zavání to
obzvláštní absurditou. (Pozn. red.: Jedná

se o Šukrii Mekdadovou, manželku Feisala Mekdada, tajemníka syrského ministra
zahranièí a vlivného zastánce vládního váleèného úsilí. Její jmenování do funkce,
v níž dostala za úkol posuzovat duševní
stav lidí, kteøí museli uprchnout z domovù, vyvolalo kritiku: Jak mùže WHO spoléhat na dùvìryhodnost zpráv, které píše
manželka takto vysoce postaveného vládního úøedníka?)
Souèasnì se však jak manželka, tak
švagr Mahmúda Abbáse, vùdce Palestinské samosprávy, jejichž postavení
i bohatství jim umožòují péèi kdekoli na

svìtì, rozhodli, že se budou léèit v izraelských nemocnicích, stejnì jako sestra,
dcera a vnuèka Ismaíla Haníji, vùdce
nejzapøisáhlejšího nepøítele Izraele – teroristického hnutí Hamás v Gaze.
Pøes to všechno WHO 28. kvìtna odhlasovala pøijetí navrhovaného terénního posudku, a to pøedvídatelnì nevyrovnaným pomìrem: 107 hlasù pro, 8 proti,
8 se zdrželo a 58 absentovalo. Až potud
se jednalo o únavnou rutinu.
KDO BYL PRO A KDO PROTI
Jenže: složení hlasujících blokù stojí za zaznamenání. Hlasy pro zahrnovaly všechny
evropské státy s výjimkou dvou, Bosny
a Hercegoviny (která má polovinu obyvatel
muslimù) a San Marina (celkový poèet
obyvatel rovná se 33 tisíc), obì zemì zmeškaly hlasování z dùvodù, které neznám.
Zopakujme si: Všechny ostatní evropské zemì podpoøily pøedpojatý terénní
posudek, jenž nevyhnutelnì odsoudí Izrael.

Pøesnì øeèeno, pro hlasovali pøedstavitelé
tìchto zemí: Albánie, Andorry, Belgie,
Bulharska, Bìloruska, Èerné Hory, Èeské
republiky, Dánska, Estonska, Finska,
Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maïarska, Makedonie, Malty, Moldavska, Monaka, Nìmecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska,
Rumunska, Ruska, Øecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španìlska, Švédska a Švýcarska.
Tato témìø dokonalá evropská jednohlasnost byla o to pozoruhodnìjší, když
zjistíme, že hlasování se nezúèastnila øada
vlád s velkou èi vìtšinovou muslimskou
populací: Burkina Faso, Èad, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Kyrgyzstán, Libye,
Mosambik, Pobøeží slonoviny, Sierra
Leone, Súdán, Tádžikistán, Tanzanie, Togo a Turkmenistán.
Takže Island (kde nežije jediný
muslim) hlasoval pro návrh proti Izraeli, zatímco Turkmenistán (jenž je
z 90 procent muslimský) nikoli.
Kypr a Øecko, jejichž vztahy s Izraelem jsou nyní v kritickém stavu, hlasovaly proti Izraeli, zatímco odvìcí
nepøátelé Libyjci nehlasovali vùbec.
Nìmecko se svou zlovolnou minulostí hlasovalo proti Izraeli, zatímco
Tádžikistán, partner íránského režimu, absentoval. Dánsko se svou
ušlechtilou historií hlasovalo proti
Izraeli, zatímco Súdán vedený islamisty nehlasoval.
TRHLINY V NEPØÁTELSTVÍ
Tento nezvyklý vzorek naznaèuje, že
monolitní muslimské nepøátelství vùèi
Izraeli zaèíná dostávat trhliny, zatímco
Evropané stojí vìtšinou na levici (a to
takovým zpùsobem, že i pravicové strany zastávají umírnìnou levicovou politiku) a èím dál víc nesnášejí Izrael. A co
je horší, dokonce i ti, kdo tento pøístup
nesdílejí, se vezou s hlavní vlnou – tøeba
v tomto obskurním hlasování WHO.
Násilné útoky proti Izraelcùm doposud
páchají hlavnì muslimové, nikoli levièáci,
a hlavní protisionistickou ideologií zùstává islamismus, nikoli socialismus. Ale
zmínìné zmìny pøesto poukazují na to, že
izraelské vztahy se Západem se ochlazují,
a vztahy Izraele s jeho sousedy se zlepšují.
(Text je pøevzat z webových stránek
amerického novináøe, autora listu The
Washington Post, www.danielpipes.org.
Pøeložila am.)
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IZRAEL: Lieberman vojákem
Nìkteøí lidé si obèas kladou otázku,
v èem ještì Izrael není normální, bìžnou
demokracií západního svìta. Tak èi onak
se nabízejí rùzné odpovìdi. Napøíklad
v nedokonané odluce státu a náboženských autorit. Nebo v roli ministerstva
bytové výstavby, jemuž podléhají stavební aktivity v osadách na Západním bøehu
Jordánu, tedy i praxe toho, èemu se øíká
okupace. Ale snad nejvýraznìji je to vidìt
na roli ministerstva obrany.
U nás si doby, kdy ministrem obrany
býval vysoký generál, pojíme s érou komunismu. V západní Evropì si je pojí
s ještì dávnìjší minulostí. Teï je tam ministerstvo obrany už jen
jedním z vládních úøadù.
Úøadem, v jehož èele se
støídají profesionální straniètí politici podle výsledkù
voleb. Pana A prostì nahradí pan B, v poslední dobì
i paní (napøíklad nìmecká
ministrynì obrany Ursula
von der Leyenová). V Izraeli to však funguje – èi alespoò fungovalo – jinak.
I v Izraeli bývá ministrem obrany profesionální
stranický politik. Ale nebývá to politik neomezenì zamìnitelný (dejme tomu pøesunutý z rezortu životního
prostøedí), nýbrž zpravidla muž nìjak
spjatý s armádou. Už proto pùsobí jmenování Avigdora Liebermana – muže, jenž
ztìlesòuje národoveckou politiku, tvrdost
a hrubé manýry – ministrem obrany jako
prùlom do tradice a zásadní téma pro komentátory i pozorovatele dìní.
NARUŠIT STARÉ ELITY
Ona zmínìná tradice samozøejmì neznamená, že by se v køesle ministra obrany
støídali jen vysocí generálové. Ano, vystøídalo se v nìm dost lidí, bez jejichž
jmen by vojenské dìjiny Izraele pùsobily
neúplnì a chudì. Napøíklad Levi Eškol,
Moše Dajan, Ezer Weizman, Ariel Šaron,
Jicchak Rabin, Ehud Barak. Ale též ryzí
politici, které si s uniformou bìžnì nespojujeme. Napøíklad Šimon Peres, Moše
Arens èi Amir Perec. Jenže i oni mìli ve
svých životopisech silnou armádní linku.
Tøeba takový labourista Perec: vypadá
jako odboráøský strejda s knírem, nicménì u parašutistù to dotáhl na kapitána.

Podle nìj je Herzog coby šéf Strany práce
(respektive volebního bloku Sionistický
tábor) velkým zklamáním: bìhem 14 mìProti nim pùsobí desátník v záloze Lie- sícù se stal z velké nadìje, z muže, který
berman jako amatér.
by mohl porazit Netanjahua, lídr bez
Tohoto momentu si všímá vìtšina ko- vlastní strany. Ale to je jen tak na okraj.
mentátorù, i když sám o sobì není rozhoPfeffer rozebírá hlavnì tlak nových modující, jen ilustraèní. Dùležitìjší je nìco cenských elit (rozumìj lidí kolem Benjajiného. Jmenováním Liebermana na mís- mina Netanjahua) na elity staré (rozumìj
to dosavadního muže, známého generála špièkové pozice v armádì). Už bylo øeèea zkušeného ministra Mošeho Ja’alona, no, že Lieberman není spjat s armádou
chce prý premiér Benjamin Netanjahu na- a nemá vojenskou zkušenost. I to, že je porušit snad poslední baštu starých elit Izra- litik hrubého zrna. Když pùsobil jako miele, která ještì odolává zmìnám „Bibiho nistr zahranièí v døívìjší Netanjahuovì vláéry“, totiž armádu.
dì, proslul tím, že – alespoò rétoricky –
Dùvodù ke zmìnì ministra mìl Benja- chtìl bombardovat Asuánskou pøehradu na
min Netanjahu více. Jeden de facto ideo- Nilu v Egyptì, zplanýrovat Pásmo Gazy
logický. Ja’alon, aè je považován za pra- do podoby fotbalového høištì èi svrhnout
Abbásovu palestinskou samosprávu. Teï je ale namístì otázka, jak se projeví ve
sféøe obrany.
Jak píše Pfeffer, už Liebermanovo jmenování ministrem obrany spustilo paniku
v armádním velení, v metropolích Západu a v neposlední øadì i v Pentagonu. Je nemyslitelné, že Netanjahu by
s tìmito reakcemi pøedem
nepoèítal. Takže to spíše vypadá na paniku z jeho strany
cílenou, která má za úkol
otestovat Cahal i západní
spojence.
Avigdor Lieberman a Benjamin Netanjahu. Foto archiv.
vièáka a sám je èlenem Likudu, patøil
k pøedstavitelùm armády, kteøí vyzývali
i vysoké dùstojníky, aby se neskrývali se
svými kritickými názory na nešvary ve
spoleènosti. Právì on – stejnì jako náèelník generálního štábu Gadi Eizenkot èi
jeho námìstek Jair Golan – napøíklad nechtìl kamuflovat pøípad, kdy na jaøe
v Hebronu voják zastøelil již zneškodnìného palestinského teroristu. Zatímco seržant Elor Azaria našel pochopení mezi
politiky (Netanjahu dokonce telefonoval
jeho rodièùm), špièky armády trvaly na
pøedání pøípadu justici. Lieberman by se
s tím jako ministr zøejmì takhle nepáral –
tak zní široké pøesvìdèení.
Druhý dùvod je mocensko-politický.
Netanjahu chtìl rozšíøit vládní koalici,
aby mìl silnìjší vìtšinu než pouhý jeden
hlas. Dal nabídku levici, ale když zjistil,
že její lídr Jicchak Herzog mùže ruèit jen
za svùj hlas, nikoli za své poslance, domluvil se s Liebermanem. Takhle to aspoò líèí Anšel Pfeffer v listu Ha’arec.

OD IDEOLOGIÍ K CYNISMU
Na obecnìjší rovinu to vše pøevádí Ravit Hechtová rovnìž v Ha’arecu. I ona
tvrdí, že Liebermanovo jmenování je
útokem na staré elity. („Nahradit Mošeho Ja’alona, rodáka z Kirjat Chajim,
èlena kibucu Grofit, parašutistu a bývalého náèelníka generálního štábu, Avigdorem Liebermanem, rodákem ze Sovìtského svazu, jenž sloužil v Cahalu
jako desátník a jehož volební klipy se
vysílají v ruštinì, je spoleèenský velký
tøesk.“) Ale vidí za tím širší promìnu,
kterou Izrael prochází v éøe Benjamina
Netanjahua.
Podle Hechtové je to pøechod od vlád,
jež mìly nìjakou ideologii èi alespoò
pøedstíraly, že ji mají, k cynické a bezcitné éøe, která už nezná hranice studu.
Znamená to setøesení zábran, které zavazovaly všechny pøedchozí premiéry,
i ty pravicové, pøíležitostnì i samotného
Netanjahua.
ZBYNÌK PETRÁÈEK
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TRENÝRKY XXL ...a další události
/Vybráno z èeských médií/
Nìmeètí historici, mnichovský primátor
i židovské organizace kritizují plánovanou sobotní aukci osobních pøedmìtù,
které patøily nacistickému vùdci Adolfu
Hitlerovi a jednomu z jeho nejbližších
spolupracovníkù Hermannu Göringovi.
Obávají se, že dražbu zneužijí neonacisté. V aukci se budou prodávat vìci ze
sbírky amerického lékaøe, který peèoval
o obžalované v pováleèných norimberských procesech. Aukèní dùm Hermann
Historica tvrdí, že chce dražbou pøispìt
k vìdeckému poznání. Historici se
k tomu však staví
skepticky, stejnì jako
k celé aukci. „Göringovy trenýrky velikosti XXL – co to má
mít za vypovídací
hodnotu?“ øekl agentuøe DPA Andreas
Mix z institutu, který
se zabývá norimberskými procesy. (echo
24.cz, 16. 6.) !! Svìtovým podnikatelem roku 2016 se stal
Australan s polskými pøedky Manny
Stul, zakladatel hraèkáøského impéria
Moose Enterprise Holdings. Necítil se
pøíliš ve své kùži. „Moc rád vlastnì do
spoleènosti nechodím,“ uvedl Stul svou
tiskovou konferenci na luxusním galaveèeru v monackém Salle des Étoiles po
vyhlášení výsledkù soutìže EY Svìtový
podnikatel roku 2016. Stul zvítìzil kvùli
svým „nezpochybnitelným podnikatelským schopnostem“, kdy dokázal z malé
firmièky vybudovat mezinárodní spoleènost s obratem 600 milionù dolarù. Vyhrál i kvùli svému pøíbìhu, kdy jako syn
polských Židù pøeživších holokaust vyrùstal v uprchlickém táboøe v Nìmecku
a Austrálii. Za pouhých patnáct let dokázal zvýšit tržby své firmy Moose
o 7200 procent, a udìlat z ní šestou nejvìtší hraèkáøkou firmu v USA, která
válcuje i panenku Barbie. Celých 10
procent ze ziskù firmy dává na charitu.
(euro.e15.cz, 12. 6.) !! „Bohužel strach
panuje, což je ale opravdu odpovìdnost
vysoce postavených politikù, kteøí doopravdy straší. A zní to tak, jako kdyby
bylo 16. století a Turci stáli pøed Novými Zámky na Slovensku, aby vtrhli pøes
Bílé Karpaty na Moravu a do Èech. Tady
ty hysterické výroky, to je èistý populis-

mus. Já si vydìlám na tom, že naženu lidem strach. Což je ovšem jeden z nejstarších nástrojù populistù tohoto svìta.
Musíte objevit spiknutí, které ohrožuje
národ. ,Objevili‘ židozednáøské spiknutí
a vedlo to až k holokaustu. Teï je to islámské nebezpeèí, pøièemž ani námìstí
Míru byste všemi muslimy v této zemi
nenaplnili. V Rakousku je to pøitom druhé nejvìtší náboženství. My jsme v tomto pøíkladnì pitomí. A konkrétní lidé za to
nesou odpovìdnost. Je to tak, bohužel.
Matka mìla tedy zase pravdu, z ješitnosti
se chtìli jevit jako zachránci národa. Prd,“
øekl mimo jiné Karel
Schwarzenberg v rozhovoru pro server e15.
cz (7. 6.). !! Americký pianista a dirigent Murray Perahia,
který je potomkem sefardských Židù z øecké
Solunì, a britský komorní orchestr Academy of St. Martin in the Fields spolupracují od roku 2000. V Praze už byli
nìkolikrát a vždy se postarali o nový zážitek. Soubor pojmenovaný podle londýnského kostela proslul nejen svými
kvalitami, ale i tím, že natoèil soundtrack k Formanovu Amadeovi. Pražský
koncert otevøel Variacemi na téma Franka Bridge od Benjamina Brittena. Perahia je ale pøedevším pianista, což pøedvedl v Koncertu è. 4 od Ludwiga van
Beethovena. A co víc, je „pìvcem klavíru“, který dokáže rozeznít melodie do
neuvìøitelné ladnosti. Orchestr dirigoval
od klavíru, a i když jeho dirigentský
vklad je spíše v rovinì muzikantské inspirace než konkrétní øemeslné práce,
nevadilo to. Soubor je tak úžasnì sehraný, že ví pøesnì, co dìlat. Perahia
koncert sympaticky vìnoval svému pøíteli, loni zesnulému pianistovi Ivanu
Moravcovi, jemuž vlastními slovy vyjádøil obdiv i v tištìném programu.
(zprávy.iDnes.cz/Hudba, 4. 6.) !! Poèet
zachránìných ruských zajatcù a sovìtských vojákù ukrytých pøed nacisty lze
odhadnout zhruba na ètyøi sta až šest set
osob. Pomoc Židùm byla nejnebezpeènìjší. Hrozil za ni trest smrti pro celou
rodinu. Pøesto v prostoru èeského osídlení západní Volynì byl pøibližnì každý

tøetí Žid zachránìn s pomocí Èechù.
Jmenovitì lze doložit 230 zachránìných
osob. Za pøechovávání Židù byly nìmeckými nacisty zavraždìny dvì èeské
rodiny vèetnì dìtí. Sedmi rodinám volyòských Èechù byl udìlen èestný titul
Spravedlivý mezi národy a jejich jména
jsou v Izraeli vyryta na Zdi cti v pamìtním komplexu v Jeruzalémì. Manželé
Goldenbergovi ve své knize Šepoty ve
tmách popisují záchranu své rodiny
a dalších osob u paní Antonie Šindeláøové, rozené Kuèerové, v Kurdybáni Varkovském: „Moji rodièe obchodovali obilím a jednali hlavnì s èeskými sedláky.
(…) Jednání s nimi byla vždy èestná
a dùvìryhodná. (…) Když nám bylo
nyní zle a obrátili jsme se na nì, udìlali,
co mohli. Celý svìt se zdál být krutý
a bez zájmu. Èeši byli jediní, o kterých
jsme vìdìli, že pomáhají Židùm. Jsou
tzadikim – spravedliví, svatí lidé, spravedlivý národ svìta,“ uvádí Bruntálský
deník.cz v èlánku o setkání volyòských
Èechù a jejich potomkù ve Cvilínì.
(3. 6.) !! Plzeòsko – Vzácný židovský
høbitov ve Štìnovicích, který pochází už
z roku 1795, se už brzy stane kulturní
památkou. Židovské osídlení ve Štìnovicích je doloženo už ze 17. století.
„Pravdìpodobnì k nám Židé pøišli ještì
daleko døíve, už kolem roku 1504, kdy
byli vypovìzeni z Plznì,“ upøesnila tamìjší kronikáøka Alena Vlèková. Právì
kvùli bohaté historii židovské komunity
a dùležitosti odkazu na tuto náboženskou skupinu usilovala štìnovická kronikáøka a tehdejší starosta Jan Nový o prohlášení høbitova za kulturní památku.
Spojili se s Federací židovských obcí
a po pìti letech èekání se už za nìkolik
mìsícù doèkají zdárného výsledku. (plzensky.denik.cz, 3. 6.) !! „Podrobnì
jsem se zabýval historií svobodných zednáøù v našem regionu a pøedevším
v Mariánských Lázních, kde byla zednáøská lóže založena v nedìli 17. kvìtna 1925. Hned od svého založení lóže
rozvíjela svou práci v bratrské harmonii
Nìmcù a Židù, v kontaktech a pravidelných setkáních s èeskými svobodnými
zednáøi. Více než tøetinu èlenù mariánskolázeòské lóže tehdy tvoøili lidé izraelského vyznání, tedy židovského pùvodu, témìø dvì tøetiny pak èeští Nìmci,
køest’ané,“ uvádí M. Øíha v informaci
o výstavì Svobodní zednáøi v Mariánských Lázních, kterou chystá zdejší muzeum. (vary.iDnes.cz, 3. 6.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium

jako docent v oboru psychiatrie a neurologie, tøi roky pracoval v Zemském ústavu
pro choromyslné v Kateøinské ulici a v leDne 21. èervence si pøipomínáme 90. vý- tech 1880–1886 v novì založené psychiaroèí narození britského filmového režiséra trické léèebnì v Dobøanech, od roku 1882
KARLA REISZE. Narodil se roku 1926 jako její øeditel. V roce 1886 se vrátil do
v Moravské Ostravì a jeho rodièùm se ho Prahy, kde byl jmenován øádným profesopodaøilo roku 1939 poslat prvním dìtským rem a pøednostou nìmecké neuropsychiatransportem Nicholase Wintona do bezpe- trické kliniky. Bylo to krátce po rozdìlení
èí v Anglii (sami zahynuli v Osvìtimi). Karlovy univerzity na èeskou a nìmeckou
Uèil se nejprve v internátní kvakerské ško- èást (1882). V téže dobì a v téže budovì
vznikala èeská neuropsyle, poté vstoupil do èeské
chiatrická klinika, ale nejednotky Královského lebylo výjimkou, že èeští patectva. Na konci války zaèal
cienti se léèili na klinice
studovat chemii na Univernìmecké. Pick byl znám
zitì v Cambridgi, po studijako výjimeènì inteligentích vyuèoval v Londýnì
ní, zásadový, dùstojný
na gymnáziu, od roku
a kultivovaný a pøitom
1949 se zabýval filmem –
skromný muž. Dopisoval
nejprve jako filmový krisi s mnoha osobnostmi
tik, od roku 1952 jako
svého oboru, ale také s fiprogramový øeditel filmolozofem Friedrichem Jodvého centra National Film
lem. K jeho oblíbeným
Theater. V této funkci naautorùm patøil J. W. Goetpomohl prezentaci snímhe a skotský historik Thokù vznikajícího hnutí
Karel Reisz. Foto archiv.
mas Carlyle.
„svobodného filmu“ (Free
V letech 1891–1892 pùsobil jako dìkan
Cinema), které (obdobnì jako díla èeských režisérù „nové vlny“) zdùrazòovalo fakulty, dával však pøednost klinické práci
nestylizované, dokumentaristické zobra- pøed akademickými funkcemi. Vychoval
zování reality. K takovým snímkùm patøí mnoho vynikajících neurologù a psychiati Reiszovy filmové prvotiny: hrané doku- rù. Do penze odešel v roce 1921. Zemøel
menty Maminka to nedovolí (1955) z pro- o tøi roky pozdìji, 4. 4. 1924 v Praze. Ve
støedí londýnské tanèírny èi snímek My vìdecké práci se pohyboval na pomezí
jsme ti kluci z Lambethu (1959) o životì neurologie a psychiatrie. Jeho nejvýznammládeže v této východolondýnské ètvrti. nìjším poèinem je klinický popis choroby,
jež dodnes nese jeho jméno:
Jeho první hraný film V soPickova nemoc, jíž se rozubotu veèer, v nedìli ráno
mí urèitý druh demence.
(1959), natoèený podle roPøed 110 lety, 2. èervence
mánu A. Sillitoea, se stal
1906, se v Ostravì narodil
mezníkem ve vývoji britské
spisovatel JOSEF BOR (pùv.
kinematografie. Z dalších
jm. Josef Bondy). Vystudoval
Reiszových filmù jmenujme
èeské gymnázium v Ostravì
díla Gambler (1974), Psí voa Právnickou fakultu MU
jáci (1978) èi Francouzova
v Brnì, poté pùsobil jako admilenka (1981). K. R. napsal
vokát a obhájce v Ostravì.
dodnes cenìnou uèebnici
Od roku 1942 byl vìznìn
Umìní filmové skladby (1.
v Terezínì a Buchenwaldu
èeské vydání 1972). V letech
Arnold Pick. Foto archiv.
(v koncentraèních táborech
1991–2001 pùsobil jako divadelní režisér, uvedl mj. díla Harolda Pintera byla vyvraždìna celá jeho rodina). Po roce
èi Samuela Becketta. Karel Reisz zemøel 25. 1945 byl zamìstnán na ministerstvu národní
11. 2002 v Londýnì. (Koláž z rozhovorù obrany a od roku 1952 v Hutním projektu
v Praze, a to až do roku 1966, kdy odešel do
s ním naleznete v Rch 2/2003.)
Pøed 165 lety, 20. èervence 1851, se ve dùchodu. Zemøel 31. 1. 1979 v Praze.
Bor je autorem dvou prozaických kníVelkém Meziøíèí narodil psychiatr a neurolog ARNOLD PICK. Gymnázium absol- žek inspirovaných osobní zkušeností a vyvoval v Jihlavì, medicínu vystudoval ve znaèujících se dokumentární pøesvìdèiVídni a již jako student praktikoval na kli- vostí: Lyrická próza Terezínské Rekviem
nice neurologie a psychiatrie u slavného (1961) vypráví o pøípravì a provedení
profesora Meynerta. Po absolutoriu v roce Verdiho Requiem, román Opuštìná panen1875 pùsobil v Berlínì, do Prahy pøišel ka (1963) zachycuje osud poèetné židov(am)
v roce 1877. Habilitoval se na univerzitì ské rodiny v dobì šoa.

MARK A JENÕ PICKOVI
O zakladatelích továrny na salám

Vzdáleným pøíbuzným neurologa Arnolda
Picka a též velkomeziøíèským rodákem byl
MARK PICK, jehož sláva (èi spíše sláva jeho
salámù) reputaci slovutného lékaøe pøedèila. M. Pick využil rychle možností, získaných emancipací roku 1867: když založil
v uherském Szegedu (Segedínu) své uzenáøství, psal se rok 1869. Obchod postupnì
rozšiøoval, a když ochutnal v Itálii místní
pochoutky, nechal se inspirovat a do továrny pøivedl na ètyøicet italských uzenáøù. Pùvodní receptura dodnes známého „uheráku“
vyžadovala, aby se uzenina dìlala z oslího
masa a plnila do koòských støev. Když se
nedostávalo oslíkù, pøešli výrobci na maso
vepøové (není tøeba pøipomínat, že ani osel,
ani vepø nejsou košer, takže je možné, ale
nikoli jisté, že zakladatel firmy své výrobky
ani neokusil). Maso se krájelo nahrubo
a poté se nechávalo v obalech sušit ve vlhkém prostøedí (továrna byla na bøehu Tisy),
aby se na povrchu salámu usadila plíseò –
další prvek, jenž spolu s pikantním koøením
èinil Pickùv salám unikátem.
Mark Pick zemøel roku 1892, poté se
o firmu starala vdova Katalin a roku 1906
(tedy pøed 110 lety) vstoupil do podniku syn
JENÕ. Ten pøikoupil další budovu u Tisy,

vìnoval se i reklamì, provoz modernizoval
a od roku 1934 jej øídil sám. Rodina Pickù
podporovala místní židovské instituce, profit ze salámu pomohl financovat i monumentální segedínský templ.
Po rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku
samostatného Maïarska zùstávaly produkty
Pickovy firmy národní lahùdkou. Do roku
1939 to byla druhá nejvìtší potravináøská
spoleènost v zemi. To vše ukonèila druhá
svìtová válka – aèkoli J. Pick se zachránil
v úkrytu v Budapešti pod ochranou švédského velvyslanectví, firmu mu sebrali nacisté
a pak roku 1948 komunisté. Zemøel roku
1968 v Budapešti, na stará kolena se o nìj
staral syn žijící v emigraci. Po pádu totality
se podnik vrátil rodinì, roku 2009 ho koupila firma Bonafarm. Znaèka však zùstala stejná, salám se stále vyrábí v Segedínu. V pùvodní Pickovì továrnì je dnes muzeum,
v níž se návštìvníci o „otci zakladateli“
i jeho židovském pùvodu nìco málo (ale prý
opravdu málo) dozvìdí. Pùvodní majitele
pøipomíná ještì klub házené, jenž se jmenuje
po svém sponzoru CK Pick Szeged. (am)
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Miloš Pojar
T. G. MASARYK A ŽIDOVSTVÍ
! Poslední kniha historika, orientalisty, diplomata a spisovatele Miloše Pojara, kterou již pøed náhlou smrtí nestaèil dokonèit
(koneèné úpravy provedl Richard Vašek),
se zevrubnì zabývá vztahem prvního
èeskoslovenského prezidenta k Židùm
a židovské otázce. Faktograficky bohatá
a z rozmanitých pramenù vycházející práce je rozdìlena do deseti kapitol, sledujících Masarykovo mládí a studia ve Vídni,
jeho pùsobení do první svìtové války
(vèetnì hilsneriády), Masarykùv postoj
k marxismu a jeho názory na øešení sociální otázky, jeho vztah ke køest’anství a judaismu. Zvláštní pozornost je vìnována pomìru T. G. Masaryka k sionistickému
hnutí, stejnì jako k èeskožidovskému hnutí a problému asimilace vùbec. Závìreèné
kapitoly se vìnují situaci Židù v první republice, prezidentovì cestì do Palestiny
v roce 1927 a v pøehledu také zájmu T. G.
Masaryka o nìkteré významné židovské
osobnosti, jakož i názory tìchto uèencù
a politikù na Masaryka a jeho pùsobení
v prùbìhu nìkolika desetiletí. Ke knize se
vrátíme v samostatné recenzi.
Vydalo nakl. Academia v Praze roku
2016. 302 stran, dop. cena 350 Kè.
Jindøich Toman
NAHÁÈI JIŽNÍCH MOØÍ
! Nová publikace profesora bohemistiky na Univerzitì v Michiganu a autora
øady odborných i beletristických prací
(Pøechod Avarù k zemìdìlství; Pøíbìh
jednoho moderního projektu. Pražský
lingvistický kroužek, 1926–1948 ad.) zaujme milovníky dadaismu i akademických spisù, libujících si v dùkladném
poznámkovém aparátu. Kniha Naháèi
jižních moøí sestává pouze z poznámek
pod èarou (a samozøejmì rejstøíku) a naleznete v nich mj. Petra Bezruèe, šumák
èi snìhuláka v synagoze.
Vydalo nakl. Ztichlá klika v Praze
roku 2016. 96 stran, dop. cena 200 Kè.
Grafická úprava M. Jelenová. Knihu lze
zakoupit na adrese nakl. a galerie Ztichlá
klika (Betlémská 10, P 1) út–pá od 13
do 19.00.
David Gans
RATOLEST DAVIDOVA
! Kronika pražského židovského uèence Davida Ganse, vydaná roku 1592
v Praze, je z mnoha dùvodù jedineèná.
Svou inspirací v nìmeckých kronikách
16. století a souèasnì ve starší hebrejské
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

Victoria Hanna. Foto archiv.

historiografické literatuøe pøedstavuje ve
støední Evropì ojedinìlý pøípad prolnutí
židovského a køest’anského zájmu o svìt.
První díl, pojednávající o židovských dìjinách, dovršuje fascinující svìdectví
o Mordechaji Maiselovi a Jehudovi
Löwovi – Maharalovi, velkých osobnostech rudolfínské židovské Prahy. Druhý
díl, vìnovaný událostem obecných dìjin,
pøedstavuje výjimeèný pøíklad židovského zájmu o nežidovský svìt. Autor,
který nechtìl své ètenáøe jen pouèit, ale
také pobavit, zaujme svižným a poutavým stylem a obèas i témìø senzaèním
obsahem. Ratolest Davidova nebyla
v úplnosti dosud nikdy pøeložena (rozhovor s pøekladatelkou viz Rch 4/2016).
Vydalo nakl. Academia v Praze roku
2016. Z hebrejštiny pøeložila Jiøina Šedinová. 692 stran, dop. cena 650 Kè.
IZRAELSKÁ KULTURA
V prvním prázdninovém mìsíci zavítá
do Èech a na Moravu øada izraelských
umìlcù, hudebníkù, filmaøù a zpìvákù.
Vybíráme nìkteré z nich:
! Maayan Sheleff: 1. 7. od 19.00 probìhne v Národní technické knihovnì
a 7. 7. v galerii Tranzitdisplay v Praze
pøednáška i promítání s kurátorkou
a umìlkyní Maayan Sheleff. Její projekty se zamìøují na oblast nových médií
a zkoumání hranic mezi umìním a aktivismem.
! Na Mezinárodním filmovém festivalu
v Karlových Varech ve dnech 1.–9. 7. se
pøedstaví 4 filmy z izraelské produkce:
režisér Asaph Polonsky a jeho snímek
Šavua ve jom (Týden a den); scenáristka

a režisérka Michal Vinik a film Baraš;
scenáristka a režisérka Elite Zexer
a film Sufat chol (Píseèná bouøe) a režisér Amos Gitai a jeho film o vraždì
premiéra J. Rabina (www.kviff.cz).
! Gulaza: 7. 7. od 17.00 vystoupí v rámci
24. roèníku festivalu pro židovskou ètvrt’
v Boskovicích hudební skupina Gulaza.
Tvorba tohoto kvartetu vychází pøedevším
z vlivù jemenské židovské tradice, která od
dob znièení Chrámu nepoužívá žádné hudební nástroje a opírá se pouze o zpìv doprovázený bubny. Pøestože souèasný repertoár Gulazy je zpestøen o další nástroje
(kytara, cello èi basová kytara), uchovává
si pùvodní ráz jemenské hudby (více viz
www.gulaza.com).
! Daniela Skorka: 11. 7. od 20.00 v rámci festivalu Letní slavnosti staré hudby zazní v zámku v pražské Troji i italská árie
Portrét benátský v interpretaci izraelské
sopranistky Daniely Skorka za doprovodu
francouzského souboru Les Folies françoises. D. Skorka koncertuje mj. s Izraelskou
filharmonií se Zubinem Mehtou, vystoupila už v øadì mozartovských rolí (www.letnislavnosti.cz).
! Victoria Hanna: Ve dnech 21.–24. 7.
se Mlázovech u Klatov koná intenzivní
semináø zpìvaèky, rapperky, hereèky
a performerky (a navíc rabínské dcerky)
V. Hanny, v nìmž se soustøedí na poznání lidského hlasu a jeho spojení s konstitucí tìla. Téma zní „Ústa jako nástroj
tvoøící svìty“ (www.hlasohled.cz).
! Niogi: 12. 7. od 19.00 na Staromìstském
námìstí v Praze, 13. 7. od 19.00 na námìstí
Dr. E. Beneše v Liberci a 14. 7. od 17.30 na
námìstí Svobody v Brnì vystoupí v rámci
festivalu Bohemia Jazz Fest jazzový kvartet
Niogi. Za kombinací akustického a elektronického jazzu stojí Guy Shkolnik a Omri
Abramov (www.niogi.com).
! Uriel Herman Quartet: 25. 7. od
17.30 vystoupí v Námìšti nad Oslavou
v rámci festivalu Folkové prázdniny
Uriel Herman Quartet. Osmadvacetiletý
klavírista a zpìvák a jeho spoluhráèi
pøedvedou melodické skladby s patrnými vlivy Blízkého východu, které balancují na pomezí jazzu a rocku (www.folkove prazdniny.cz).
! Na letošním festivalu Colours of Ostrava ve dnech 14.–17. 7. vystoupí tøi
vynikající izraelští umìlci: bubeník Zohar Fresco, konrabasista, multiinstrumentalista Adam Ben Ezra a zpìvaèka
Victoria Hanna, kteøí zahrají moderní
jazz ovlivnìný hudbou Blízkého východu a Støedomoøí.
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JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
(Jeruzalémská 7, Praha 1)
! Zveme na další koncert z cyklu varhanní hudby. Dne 13. 7. od 18 hodin se koná
koncert Pavla Šmolíka. Program: Johann
Sebastian Bach: Preludium a fuga Es dur,
BWV 552; Felix Mendelssohn-Bartholdy:
Sonáta c moll; Petr Eben: Malá chorální
partita; Pavel Šmolík: Varhanní improvizace Sedm dní stvoøení.
! Ve ètvrtek 28. 7. od 19.00 hodin zveme na veèerní komentovanou prohlídku.
Na její úvod se rozezní unikátní varhany
pod rukama varhaníka Václava Petera.
Vstupné: dospìlí 80 Kè; dìti do 6 let
zdarma; dìti 6–15 let a studenti 50 Kè.
Z bezpeènostních dùvodù nebude umožnìn vstup s objemnými zavazadly.
! Do této restaurované synagogy zveme
i na prohlídku a na výstavy, zabývající
se historií pražské židovské obce a opravami židovských památek v ÈR (viz minulé èíslo Rch). Je otevøena dennì kromì sobot a židovských svátkù od 11 do
17 hodin.
BESEDA NA NÁPLAVCE
! Dne 19. 7. od 19.30 se v (A)void Floa-

ting Gallery (Náplavka, Rašínovo nábøeží)
koná spoleèné ètení a diskuse polského
prozaika, esejisty, pøekladatele a šéfredaktora èasopisu o židovské kultuøe Midrasz
Piotra Paziñského a Karola Sidona,
vrchního zemského rabína, spisovatele,
dramatika a scenáristy. Hovoøit budou na
téma Literární cesty židovství.
Piotr Paziñski (1973) se èeským ètenáøùm pøedstavil již románem Letní byt
(èesky 2012, rozhovor s autorem viz
Rch 12/2012), za nìjž získal prestižní
ocenìní Paszport Polityki a Evropskou
literární cenu. Letos vychází v nakladatelství Vìtrné mlýny nový pøeklad jeho
povídek Ptaèí ulice.
FOTOGRAFIE KARLA CUDLÍNA
! V pražské Galerii Václava Špály (Ná-

rodní 30, Praha 1) se po celé prázdniny
koná výstava snímkù pøedního èeského
fotografa a dokumentaristy, jehož portréty a snímky z Izraele ètenáøi Roš chodeš dobøe znají, Karla Cudlína. Výstava se jmenuje jednoduše Fotografie a je
pøístupna dennì od 11 do 19 hodin.

KULTURNÍ
POØADY

a umìlcù z Evropy, Izraele, USA i Jižní
Ameriky, výstavy, divadelní pøedstavení, filmy èi autorská ètení, ale pøedevším poklidnou atmosféru a dobré zázemí uprostøed malebného mìsteèka se
zajímavou historií.
Tìšit se mùžete napøíklad na Tata
Bojs, Michal Prokop Trio, Lenku Dusilovou, Cermaque, slovenské The Ills,
maïarské Rosa Parks, Ghost of You,
The Nesbitts nebo Skrytý pùvab byrokracie.
Vstupenky lze získat v pøedprodeji na
serveru GoOut a v Èítárnì Unijazzu
(Jindøišská 5, Praha 1). Více na www.
boskovice-festival.cz.
FESTIVAL ŠAMAJIM V TØEBÍÈI
! Na zaèátku srpna, ve dnech 1.–6. 8.,

se v Tøebíèi koná již potøinácté festival
židovské kultury Šamajim. I na nìm se
koná øada rozmanitých akcí, vèetnì komentované prohlídky zdejší židovské
ètvrti, filmových projekcí, pøednášek,
koncertù, ukázky a výuky izraelské sebeobrany Krav maga èi pøednášky
o tom, co všechno musí umìt a znát židovský øezník. Z projekcí upozoròujeme na premiéru dokumentu Dìti Antonína Kaliny (režie S. Motl, 5. 8. od 18.00),
vìnovaného zachránci pøevážnì židovských dìtí v táboøe Buchenwald, a setkání s jedním z pøímých pamìtníkù.
Více na stránkách www.samajim.cz.

FESTIVAL V BOSKOVICÍCH
! 24. roèník Festivalu pro židovskou

ètvrt’v Boskovicích probìhne v termínu
7.–10. 7. Festival jako obvykle nabídne
nejen kvalitní hudbu rùzných žánrù

EVEN ZIKARON
Pamìt’židovských náhrobních kamenù
! Edice Even zikaron vznikla na základì potøeby seznámit zájemce s nejno-

vìjšími informacemi o židovských høbitovech. Brožury vycházejí v malém formátu, ale v kvalitním provedení a s øadou fotografií a plánkù a pokoušejí se
vyplnit mezeru v dosavadní literatuøe,
která se zmiòuje o tìchto významných
památkách jen okrajovì a èasto používá
neúplné nebo zastaralé údaje z minulých prùzkumù z 20. století. Publikacím
Even zikaron pøedchází nároèná dokumentace všech náhrobkù na høbitovì
a studium archivních pramenù (provádí
je Matana, a. s., ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze). Autorka Iva
Steinová se snaží zachytit dùležitá sdìlení z dochovaných náhrobních nápisù,
uvést je do širších historických souvislostí a pøispìt tak k doplnìní obrazu
místní židovské historie. Publikace jsou
praktickými prùvodci po jednotlivých
høbitovech; obsahují vždy polohopisnou
mapu oèíslovaných náhrobkù, takže návštìvník si mùže v textu popisovaný náhrobní kámen na místì jednoduše najít.
První publikace Even zikaron o židovských høbitovech v Nové Cerekvi byla vydána v roce 2014 pøi pøíležitosti zpøístupnìní renovované synagogy. V roce 2015
následovaly židovské høbitovy v Telèi,
které posunuly znalosti o zdejších nejstarších náhrobcích až k poèátku 17. století.
V souèasnosti vydává Židovská obec
v Praze díl vìnovaný høbitovu Radobyl
u Kamýku nad Vltavou. Tento malebný
høbitov je na našem území jedním z nìkolika
mála pohøebišt’s høbitovním domem tahary.
Høbitov byl založen bìhem morové epidemie roku 1680 a na tyto tragické události
odkazují jeho nejstarší náhrobky. Publikace
obsahuje také výklad zdejších pomìrnì poèetných symbolických znamení. Specifikem høbitova je skuteènost, že sloužil
k pohøbívání Židù ze širokého okolí, jak
dokládají náhrobní nápisy dochovaných
náhrobkù. Souèástí publikace jsou proto
mapy, zachycující tyto lokality v prùbìhu témìø tøí staletí, kdy zde probíhalo pohøbívání.
V souèasnosti se pøipravuje další díl,
vìnovaný židovskému høbitovu v Jindøichovì Hradci. Pøinese informaci o dosud
nejstarším dochovaném náhrobku na jihu
Èech, pocházejícím z konce 16. století,
a vìnovat se bude mimo jiné i významné
hradecké rodinì Bobele a dalším pozoruhodnostem høbitova.
Publikaci o høbitovu Radobyl (v èeské
a anglické mutaci) je možné zakoupit pøi
návštìvì høbitova buï v Kamýku nad Vltavou, nebo v obci Svatý Jan (Drážkov).
(is)
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KULTURNÍ PROGRAM
DSP HAGIBOR
! 11. 7. od 10.00: Taneèní vystoupení Yad
Harif – Mate Yehuda.
! 20. 7. od 15.00: Koncert Yad Harif´s big
band – Mate Yehuda.
! 29. 7. od 10.30: Folklorní soubor – Machol Chof Ashkelon.
POZVÁNKA NA POCHOD
PO STOPÁCH HRDINÙ
! Ve dnech 8. až 13. srpna se uskuteèní
tøetí roèník pochodu po stopách útìku Rudolfa Vrby (Rosenberga) a Alfréda Wetzlera z Osvìtimi do Žiliny. 14. srpna se
pak v Žilinì koná mezigeneraèní setkání
s pamìtníky šoa.
Vrba Wetzler Memorial je spoleèné dílo
široké komunity aktivních obèanù vzniklé
z vize Fedora Gála. Jedná se o praktický
pokus kultivovat ducha komunitní sounáležitosti rùzných lidí se spoleèným zájmem o budoucnost – sto tøicet kilometrù
pìšky po stopách Vrby a Wetzlera z Osvìtimi do Žiliny, týden fyzického nasazení,
spoleèných diskusí i osamìlých meditací,
ukonèených v Žilinì kulturními a odbornými akcemi. Veškeré informace naleznete na www.vrbawetzler.eu.
BEJT SIMCHA
! Ve dnech 26.–28. srpna se v Tøebíèi
uskuteèní X. reformní šabaton. Souèástí
programu bude veèerní a ranní šabatová
bohoslužba, studium, prohlídka židovské
ètvrti, pøednášky, návštìva tøebíèského židovského høbitova a výlet do Polné. Další
informace a pøihlášky na e-mailu kehila@bejtsimcha.cz nebo na telefonu 603
393 558 nejpozdìji do 7. 8.
! I v létì probíhají naše vzdìlávací kurzy:
Ivrit – hodiny hebrejštiny pro zaèáteèníky
se konají každé úterý od 18.00; kurz pro
pokroèilé ve ètvrtek od 18 hodin; pro
støednì pokroèilé poté od 19.30.
bs
OSTRAHA ŽIDOVSKÉHO MUZEA
V PRAZE
! Hledáme posilu bezpeènostního týmu.
Støežené objekty jsou pro svùj mimoøádný
význam a symboliènost ohroženy bìžnou
kriminalitou, ale i násilnými hrozbami.
Uchazeè podstoupí interní bezpeènostní výcvik vèetnì detekce podezøelého chování
a postupù pøi bezpeènostních incidentech.
Ostraha obnáší: práci v denních a noèních smìnách, práci o víkendech; komunikaci s veøejností v anglickém jazyce;
dohled nad dodržováním návštìvního
øádu; detekci podezøelých situací; kontrolu osob; práci s bezpeènostními technologiemi a fyzickou ochranu osob pøi incidentech.
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

Požadavky: spolehlivost a odhodlanost
pracovat kvalitnì v profesionálním týmu;
schopnost komunikovat v anglickém jazyce; motivace rozvinout své bezpeènostní
dovednosti a pracovat na ochranì významného objektu s bezpeènostními riziky; úplné støedoškolské vzdìlání; dobré komunikaèní schopnosti; odolnost vùèi stresu;
dobrou fyzickou kondici; trestní bezúhonnost; uživatelskou znalost práce na PC.
(Kvalifikace strážný, zkušenost s prací
v bezpeènosti ani zbrojní prùkaz nejsou
podmínkou.) Nabízíme: zodpovìdnou práci v profesionálním týmu; práci na HPP;
velmi dobré finanèní ohodnocení; 30 dní
dovolené; pøíspìvek na stravování; pøíspìvek na penzijní pøipojištìní; ètvrtletní prémie a další odmìny v?závislosti na pracovním výkonu a hospodáøských výsledcích
instituce; interní bezpeènostní výcvik;
možnost profesního i platového rùstu; zázemí stabilní èeské organizace.
! Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete
svùj strukturovaný profesní životopis
s motivaèním dopisem na e-mailovou adresu ostraha@jewishmuseum.cz.
žmp
ERRATA
! Omlouváme se ètenáøùm za chyby, jež
jsme nezachytili v èervnovém èísle Rch:
v rubrice Kalendárium (str. 23) jsme
chybnì uvedli výroèí právníka Ludwiga
Przibrama: v èervnu jsme si pøipomnìli
sté výroèí jeho úmrtí, nikoli narození.
V rozhovoru s Avim Cohenem (str. 20)
v odpovìdi na penzi nových pøistìhovalcù má znít jedna z vìt správnì takto: „Ale
olim chadašim nedostávají dávky z rùzných fondù.“
red

Z DOPISÙ REDAKCI
Vážená redakce,
omlouvám se za obtìžování dopisem, ale
nedá mi to, abych se Vám do redakce Rch
nezmínila o jedné zajímavé a milé návštìvì.
Minulý týden jsme v Plzni oslavovali
Dny svobody a to byl jistì jeden z dùvodù,
proè do Plznì, ale také k nám do vsi, zavítala skupina 30 židovských návštìvníkù.
Jednalo se o potomky rodin Tanzerù a Ledererù. Jednak byla ètena jména jejich
pøíbuzných, obìtí holokaustu, pøi vzpo-

mínkovém dnu Jom ha-šoa, ale všichni
pøijeli také proto, aby navštívili štìnovický
židovský høbitov, kde jsou pohøbeni jejich
dávní pøíbuzní, kteøí žili ve Štìnovicích.
Návštìvu zorganizovala plzeòská rodina
Tanzerù. Dovoluji si napsat, že jsou našimi, tedy štìnovickými, židovskými pøáteli,
byt’ Ledererové vážili cestu až z Kanady
a USA a Tanzerové z Velké Británie, Nového Zélandu a Rakouska. Jejich nadšení,
zvídavé otázky ohlednì historie štìnovické
židovské komunity nebraly konce.
Navštívili jsme náš høbitùvek, kde jsou
hroby Tanzerù i Ledererù, zastavili jsme se
i u domù, kde bydleli, ke spatøení je ještì
i židovská škola a místo, kde stávala až do
roku 1972 synagoga. Jejich radost z toho,
že ještì existují hmatatelné dùkazy o životì
pøedkù, byla i mou radostí. Vždyt’židovská
historie ve Štìnovicích je zaznamenána od
90. let 17. století, ale zcela urèitì k nám
pøišli Židé z Plznì již po roce 1504, kdy
byli z mìsta vypovìzeni.
Vzdálení neznámí se stali za dvì hodiny
prohlídky høbitova a židovské ètvrti blízkými
pøáteli, kteøí slíbili, že jistì opìt pøijedou.
PhDr. Alena Vlèková,
kronikáøka obce Štìnovice
Vážená redakce vìstníku Roš chodeš,
chtìl bych vás upozornit, že v úterý 23. srpna
2016 bude v 15.30 vzpomínkové setkání na
jáhrcajt a odhalení náhrobku paní Evì
Èerné na Novém židovském høbitovì.
Tato noblesní duše byla známá svou
skromností a pøitom štìdrostí, zbožností
a pøitom støízlivostí, moudrostí a trpìlivostí. Milovala svoji rodinu a pomáhala jí, jak
mohla. Vìnovala se lidem bez rozdílu, at’to
byli i pohrdaní cikáni èi Vietnamci. Vášnivì
milovala hudbu, zejména klasickou, chodila na koncerty a sama hrála na rùzné nástroje. Ovládala nìkolik jazykù. Byla vyhlášená cukráøka a kuchaøka a ráda hostila.
O svoji ochrnutou maminku, se kterou
pøežila holokaust v úkrytu v horách na
Slovensku, se obìtavì léta starala, a odmítala by ji odložit do nìjakého ústavu. Mìla
ji ustaviènì u sebe doma, peèovala o ni až
do jejího konce. Sama se snažila být co
nejvíc nezávislá na druhých až do konce
svého života. Ještì ve vìku 92 let si troufla
cestovat i se svým chodítkem do Izraele za
synem na svatbu a tìšila se, že si mohla
zatanèit. Dokonce mìla pak odvahu zaplavat si s vnuèkami v jezeøe. Žila plným bohatým životem, žila pro druhé, milována
svými pøáteli i svou rodinou. Byla nám
pøíkladem a povzbuzením. Velmi ji postrádáme.
Pøijïte jí øíct svoje sbohem a modlitbu
k jejímu hrobu. Dìkuji vám,
Jan Èerný, syn
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ŽNO BRATISLAVA
V júli srdeène blahoželáme našim èlenom: pán Juraj Alner – 79 rokov; pán
Alexander Bachnár – 97 rokov; pani
Ing. Erika Brániková – 85 rokov; pán Ernest Brodek – 86 rokov; pani Marianna
Deáková – 72 rokov; pani Ing. Agnesa
Grossová – 70 rokov; pán Ondrej Herec –
72 rokov; pani Eva MUDr. Hulényiová –
78 rokov; pani Zita Kurzová – 72 rokov;
pani PhDr. Emma Panovová-Weiser – 91
rokov; pán PaedDr. Ivan Pasternak – 72
rokov; pani PhDr. Anita Podhorná – 80
rokov; pani Mira Radová – 87 rokov;
pani Marianna Rybecká – 81 rokov; pán
Juraj Steiner – 70 rokov; pani Ing. Katarína
Traubnerová – 70 rokov; pán RNDr. Eduard Ujházy – 70 rokov; pani Agneša Urbanová – 81 rokov, a pani Anna Weissová
– 92 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V èervenci oslavují své narozeniny:
paní Nicole Engelsmannová, nar. 31.7.
– 45 let; paní Lýdia Ferová, nar. 8.7. –
78 let; pan David Fiša, nar. 7.7. – 28 let;
paní Dita Hanáková, nar. 3.7. – 44 let;
pan Leo Horáèek, nar. 23.7. – 67 let;
pan Petr Kavan, nar. 15.7. – 66 let; paní
Renata Laxová, nar. 15.7. – 85 let; paní
Gusti Veselá, nar. 27.7. – 87 let, a paní
Vìra Vozáková, nar. 30.7. – 72 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO DÌÈÍN
V èervenci oslavují narozeniny: pan
Libor Bìleš, nar. 9.7. – 43 let; pan Petr
Chvátal, nar. 15.7. – 43 let; pan Daniel
Janèoviè, nar. 30.7. – 34 let; pan PhDr. Michael Neuwirth, nar. 7.7. – 58 let; paní Irena Kubešová, nar. 30.7. – 48 let, a pan
Alexander Shonert, nar. 31.7. – 31 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V èervenci oslaví narozeniny náš èlen
pan Tomáš Sommer, nar. 23.7. – 70 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
V mesiaci júl budú oslavovat’: pán Ing. Ernest Ackermann – 61 rokov; pani Agnesa Friedová – 64 rokov; pani Illona Gregorová – 87 rokov; pán Peter Háber –
68 rokov; pán Šimon Chajmoviè – 94
rokov; pani PhDr. Nadežda Lambertová
– 72 rokov; pani Mgr. Eva Novotná – 68
rokov; pani MUDr. Marta Rubovièová –
65 rokov, a pán PhDr. Pavol Šalamon –

ZPRÁVY
Z OBCÍ

65 rokov. Všetkým prajeme ve¾a zdravia a spokojnosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V èervenci oslaví narozeniny: pan Mg,A.,
Ph.D. Daniel Hrbek, nar. 29.7. – 45 let;
pan Petr Beck, nar. 22.7. – 89 let; paní
Eva Vostrá, nar. 13.7. – 28 let; sleèna
Andrea Dorazilová, nar. 26.7. – 23 let;
sleèna Barbora Dorazilová, nar. 21.7. –
19 let, a sleèna Linda Dorazilová, nar.
27.7. – 14 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V èervenci oslaví narozeniny: paní
PhDr. Zuzana Èaplová, nar. 5.7. – 67 let;
paní Jindøiška Danelová, nar. 6.7. – 84 let;
paní Zuzana Lyèková, nar. 20.7. – 68 let;
paní Evženie Madlová, nar. 28.7. – 67 let,
a paní Inge Rusòáková, nar. 2.7. – 84 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V èervenci oslaví narozeniny tito naši
èlenové: pan Ladislav Václavík, nar. 4.7.
– 63 let; pan Karel Steiner, nar. 6.7. – 63
let, a paní Mgr. Klára Tydlitátová, nar.
30.7. – 31 let. Všem našim jubilantùm
pøejeme hodnì zdraví a spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V èervenci oslavují narozeniny: paní Rela
Balejová, nar. 15.7. – 87 let; pan Mikuláš
Bröder, nar. 26.7. – 88 let; paní Lidmila
Bublová, nar. 23.7. – 89 let; paní Jana Fikart, nar. 28.7. – 89 let; pan Josef Fleischer,
nar. 13.7. – 82 let; paní Eva Hermannová,
nar. 22.7. – 87 let; paní Ilona Homolková,
nar. 23.7. – 82 let; paní Edith Krausová,
nar. 12.7. – 87 let; paní Zdena Langerová,
nar. 14.7. – 87 let; paní Zuzana Ledererová, nar. 29.7. – 92 let; paní Hana Nermut,
nar. 12.7. – 91 let; paní Marta Neužilová,

nar. 29.7. – 84 let; paní Tamara Panaková,
nar. 7.7. – 75 let; paní Edita Patrovská, nar.
26.7. – 90 let; paní Annel Pavlásková, nar.
27.7. – 82 let; paní Irena Racková, nar.
23.7. – 91 let; paní Livie Roubíèková, nar.
27.7. – 97 let; paní Kamila Sieglová, nar.
22.7. – 91 let; paní Valerie Slezáková, nar.
1.7. – 93 let; pan Bedøich Steiner, nar. 19.7.
– 85 let; paní Gusta Šnáblová, nar. 3.7. –
97 let; paní Vìra Tomanová, nar. 5.7. – 85
let; paní Hana Tomková, nar. 28.7. – 84 let;
paní Janina Vrbová, nar. 20.7. – 91 let,
a paní Zdenka Freundová, nar. 23.7. – 85
let. Všem oslavencùm pøejeme pevné
zdraví.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
Dne 6. 6. 2016 zemøel pan Tomáš Kosta ve
vìku 91 let. Se zesnulým jsme se rozlouèili 8. èervna v obøadní síni NŽH v Praze.
Dne 20. 6. 2016 zemøela paní Erika
Hartmannová ve vìku 97 let. Se zesnulou jsme se rozlouèili 23. 6. v obøadní
síni NŽH v Praze.
Zichronam livracha!
Oprava:
V èervnovém èísle jsme chybnì uvedli
nìkolik výroèí. Správnì mìlo být: paní
Eva Formánková, nar. 24.6. – 80 let; paní
Erika Hartmannová, nar. 12.6. – 97 let;
paní Hana Hnátová, nar. 20.6. – 92 let,
a paní Zuzana Justman, nar. 20.6. – 85 let.
Všem dámám se velmi omlouváme.
ŽNK RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci júl budú mat’sviatok narodenín: pani Eva Ruffíniová, nar. 28.7. – 86
rokov, a pán Ing. Zoltán Wirtschafter
nar. 4.7. – 62 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V èervenci oslaví své narozeniny tyto
naše èlenky: paní Lotte Kozová, nar.
19.7. – 91 let; paní Hana Kredlová, nar.
15.7. – 59 let; paní Sylvia Lebovièová,
nar. 26.7. – 70 let; pan František Lederer,
nar. 11.7. – 86 let; paní Eva Skoèdopolová, nar. 29.7. – 84 let; pan Robert Appel,
nar. 7.7. – 52 let; pan Roman Faerman,
nar. 1.7. – 58 let, a pan Miroslav Stanèík,
nar. 3.7. – 66 let. Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V mìsíci èervenci oslaví své narozeniny
paní Lydie Schöpfová. Celá obec pøeje
naší èlence hodnì zdraví a osobní pohody.
Ad mea veesrim šana!

28
VLNA TERORU V IZRAELI
Vlna teroristických útokù, jež zaèala
loni v záøí a má na svìdomí již 38 mrtvých Izraelcù, stále pokraèuje. Dne 8.
èervna došlo v restauraci v telavivském
nákupním centru Sarona k útoku, pøi
nìmž dva palestinští teroristé z Hebronu
zranili 17 osob a 4 lidi zastøelili: profesora sociologie, odborníka na palestinsko-izraelský konflikt a otce tøí dìtí Michaela Feigeho, matku ètyø dìtí Ilanu
Naveovou, èerstvì zasnoubenou Milu
Mišajevovou a bývalého vojáka elitního
izraelského komanda Ida Ben Ariho.
BRITŠTÍ ŽIDÉ A BREXIT
V dobì uzávìrky tohoto èísla vrcholila
nervozita pøed referendem ve Velké Británii o setrvání èi opuštìní EU. K pøíznivcùm zachování èlenství rozhodnì patøili
britští Židé – v prùzkumu veøejného mínìní vedeného listem Jewish Chronicle odpovìdìlo 49 procent, že chtìjí zùstat
v EU, zatímco proti se vyjádøilo 34 procent (se 17 procenty nerozhodnutými).
Židé mají pro to, aby Británie zùstala
v EU, ještì jiné než ekonomické a politické dùvody: zaprvé je to otázka, jak by
Británie, v níž by zøejmì pøevážil nacionalistický tón, øešila vztahy k menšinám
a jejich požadavkùm. Zadruhé – co by
se stalo s tisíci francouzskými Židy, kteøí v obavách z antisemitismu ve Francii
volí èasto za nové bydlištì Londýn? Co
se týèe vztahù k Izraeli, je situace složitìjší. Zaznívají sice argumenty, že EU se
k Izraeli chová nepøátelsky, a tudíž po
odchodu by se situace mohla zlepšit, na
druhé stranì však stojí silné ekonomické vztahy k židovskému státu.
NOVÝ PREZIDENT PERU
Velmi tìsným rozdílem vyhrál zaèátkem
èervna ve druhém kole prezidentských voleb v jihoamerickém Peru bankéø a bývalý
pøedseda vlády Pedro Pablo Kuczynski.
Sedmasedmdesátiletý Kuczynski se narodil
v Limì jako syn francouzské uèitelky a židovského uprchlíka pøed nacisty. Témìø tøicet let žil v USA, studoval mimo jiné na
Princetonské univerzitì a pracoval jako
ekonom ve Svìtové bance a Mezinárodním
mìnovém fondu. Jeho otec Maxime Hans
Kuczynski pocházel z Poznanì, byl bakteriolog a za první svìtové války sloužil v nìmecké armádì na Balkánì. Stal se renomovaným patologem a prùkopníkem léèby
tropických nemocí. Roku 1933 uprchl z
Nìmecka, o tøi roky pozdìji dostal pozvání
do Peru od prezidenta Benavidese, aby
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na rasismu, etnické pøíslušnosti èi náboženském vyznání. Novì budou moci být
stíháni také ti, kdo popírají existenci genocidy èi zloèinù proti lidskosti, jak je definuje Mezinárodní soudní dvùr. Lidé,
kteøí šíøí lživou propagandu popírající šoa
a jiné genocidy, budou nyní v Itálii èelit
trestu dvou až šesti let odnìtí svobody.
BERLÍN: ZAVØENÍ KONTA BDS
Nìmecká banka Commerzbank uzavøela
konto náležící protiizraelskému hnutí
BDS, respektive webové stránce Der Semit, která vystupuje proti Izraeli a BDS
podporuje. Podle nìmeckého bankovního
zákona mohou finanèní instituce ukonèit
konta, aniž by udávaly dùvod, pøedtím
však majitele úètu varují, takže si finance
mùže pøevést jinam. V Nìmecku ovšem
zùstává øada dalších kont u jiných bank,
jež vlastní protiizraelské skupiny.

Kresba Jiøí Stach.

v peruánském vnitrozemí vytvoøil systém
veøejné zdravotní péèe. Vedl leprosárium v
Iquitos a pozdìji byl profesorem tropického lékaøství v Limì.
TURECKO – IZRAEL
Po vážných rozepøích, které mìlo Turecko
v minulosti s Egyptem, Izraelem, Sýrií
a Ruskem, vyzval nový turecký premiér
Binali Yildirim své sousedy v regionu ke
smíøení. „Izrael, Sýrie, Rusko a Egypt…
nemùžeme si dovolit mít za nepøátele tyto
zemì, které se nacházejí na pobøeží Èerného a Støedozemního moøe,“ prohlásil
Yildirim. Vztahy Turecka a Izraele zùstaly
na bodu mrazu od roku 2010 po potyèce
mezi IDF a tureckými aktivisty na lodi
Mavi Marmara, která se snažila o proražení blokády Gazy a pøi níž zahynulo 10 tureckých aktivistù.
ITÁLIE: ZÁKON O POPÍRÁNÍ ŠOA
Italský parlament schválil zákon o popírání šoa. Nová legislativa se stane souèástí existujícího zákona, který trestal propagandu a podnìcování nenávisti založené

JÁKOBOVO STÁDO
Kanadští chovatelé ovcí Gil a Jenna Lewinští tvrdí, že jejich ovce jsou stejného
druhu jako ty, které pásl praotec Jákob,
a jsou pøesnì popsány v První knize Mojžíšovì. Jedná se o „ovce skvrnité“, „strakaté a pruhované“, s „pásky na nohou“,
se dvìma až šesti rùžky, které ve Svaté
zemi už vyhynuly. Podle Lewinských,
kteøí žijí nedaleko Vancouveru, se toto
vzácné plemeno dostalo s Jákobem pøes
zemi Kanaán do Egypta, pak s židovským
exodem do severní Afriky, poté do Španìlska, Anglie a odtud do Severní Ameriky. Koncem srpna budou ovce (celkem
113 kusù, vèetnì jehòat) dopraveny do Izraele – jejich cestu sponzoruje izraelská
letecká spoleènost El Al. (am, jk, ztis.cz)
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