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110. VÝROÈNÍ KONFERENCE AJC
V dobì, kdy je vèerejší informace již zastaralá a mediální prostor je dennì zahlcován novými a novými zprávami, èasto
tragickými èi skandálními, je zatìžko
psát o nìèem, co se odehrálo pøed tak
dávnou dobou, jako je necelý mìsíc. Jen
za tìch pár týdnù se událo u nás i ve
svìtì tolik vìcí, které by vystaèily na
nìkolik románù. Náš èasopis je však
mìsíèník a vždy se snažil pøinášet recenze a reportáže z akcí, které mají pøece jen nadèasový význam.
Snad tomu bylo i v pøípadì letošního –
již 110. roèníku – výroèního zasedání
Amerického židovského výboru (American Jewish Committee – AJC). Jak naši
pravidelní ètenáøi vìdí, pøed èasem se
tahle akce pøejmenovala na Globální fórum a vytkla si za cíl – mimo jiné – každým rokem do Washingtonu pøivést více
a více lidí. Letos jich bylo údajnì nìco ke
tøem tisícovkám. To už je podnik, který
zavání masovostí a svým zpùsobem
i anonymitou. Ale není tomu tak v pøípadì AJC.
O monstróznosti by se dalo mluvit
v pøípadì plenárních zasedání. Ve dnech
5. až 7. èervna se na pódiu sálu hotelu
Hilton – toho, kde bydleli èlenové skupiny Doors a Jimi Hendrix a kde v roce
1981 postøelili prezidenta Reagana – vystøídalo nìkolik desítek významných øeèníkù, za všechny jmenujme jen Susan Riceovou, poradkyni prezidenta Obamy
pro otázky národní bezpeènosti, mexickou ministryni zahranièí Claudii Ruiz
Massieu (její projev byl neúmìrnì dlouhý, což mnohé vedlo k úvahám o vlivu
Fidela Castra na politiky Latinské Ameriky), pøedsedu izraelské nejvìtší opozièní
Strany práce Isaaca „Bougie“ Herzoga
nebo známého izraelského novináøe Josi
Klein-Haleviho. Jednou z hlavních osobností Fóra svìtových státníkù byla Federica Mogherini, vysoká pøedstavitelka
EU pro zahranièí. Její projev byl velmi
vstøícný vùèi americké židovské komunitì, ale pøekvapivì i vùèi Izraeli. Mnozí
mají totiž stále pøed oèima fotografii, kterou se ona sama ráda chlubí a na které je
– coby mladá levicová politièka – vyfocena po boku Jásira Arafata.
Evropì a evropským záležitostem byla
ostatnì letos ze strany amerických organizátorù vìnována celá øada semináøù,
pøednášek a diskusí. A ty byly èasto daleko zajímavìjší a dùležitìjší než projev
zástupkynì Evropské unie. Mohlo by se
zdát, že starý kontinent tak trochu zmizel
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z hledáèku americké politiky jako takové, zcela podle zahraniènìpolitické doktríny Baracka Obamy, který již pøi nástu-

pu do funkce oznaèil jako svou prioritu
orientaci Spojených státù na Asii, pøedevším Èínu a Indii. Ale v pøípadì AJC to
tak rozhodnì není. Tématùm migraèní
krize a vzestupu antisemitismu se vìnovali mnozí diskutující, a to nejen ti, kteøí
do Washingtonu pøijeli z Evropy.
AJC jako každoroènì pøedal svou prestižní Cenu odvahy, tentokrát ji získali Michel Bacos a Cvi Har-Nevo, pilot a navigátor letu Air France è. 139 z Tel Avivu
do Paøíže, který byl unesen do Entebbe.
Pøíbìh o odvaze posádky, která odmítla
opustit své pasažéry, je znám, byl mnohokrát zpracován literárnì i filmovì. Známý
je i fakt, že rukojmí nakonec osvobodila
izraelská protiteroristická jednotka, která
tajnì pøiletìla do Ugandy. Velel jí Jonatan
Netanjahu, bratr dnešního izraelského
premiéra, a ten pak jediný v boji s teroristy z Lidové fronty osvobození Palestiny
zahynul. Ano, jsou to známá fakta, ale
vìtšina hostù konference si až tady uvìdomila, že toto drama se odehrálo pøesnì
pøed ètyøiceti lety, v èervenci 1976.
Emoce provázely i vystoupení Vian
Dakhilové, jediné poslankynì iráckého
parlamentu, zastupující Jezídy, etnickonáboženskou skupinu, kterou v nedávné
dobì tak krutì zmasakroval tzv. Islámský stát. Byla to právì ona, kdo svìt

upozornil na bezpráví, které je pácháno
na jejím lidu. Za odvahu postavit se veøejnì proti teroru a vystavit se tak smrtelnému nebezpeèí byla vyznamenána
letošní Cenou AJC za morálku.
Americkou spoleèností již delší dobou
zmítají diskuse o kandidátech na prezidenta. Zdejší Židé vždy pøevážnì volili
zástupce Demokratické strany. Zdá se, že
tomu tak bude i v nadcházejících volbách,
i když mnozí mají – ostatnì jako øada jiných demokratických volièù – vùèi Hillary Clitonové velké výhrady. Ani tak to ale
nevypadá, že by si jejich sympatie nakonec získal kandidát republikánù Donald
Trump, a to i pøesto, že jeho dcera Ivanka,
kterou má z prvního manželství s Ivanou
Zelníèkovou, konvertovala kvùli manželovi k modernímu ortodoxnímu judaismu.
V duchu obligátní otázky „Co je dobré
pro Židy?“ se také vedla letošní Velká
diskuse, program, na kterém vystoupili
demokratický kongresman za stát New
York Steve Israel a strategický poradce
republikánù Dan Senor, který je mimochodem spoluautorem i u nás dobøe známé knihy Start-Up Nation o izraelském
ekonomickém zázraku.
Pøíští roèník výroèního zasedání AJC
bude mít èíslovku, složenou ze samých
jednièek. Bude se konat od 4. do 6. èervna 2017 opìt ve washingtonském hotelu
Hilton. Jak se do té doby zmìní Amerika
a jak se do té doby zmìní svìt? (Více na
www.ajc.org/site/)
TOMÁŠ KRAUS
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V lednu 1977 zajala francouzská vláda
palestinského teroristu Abú Daúda,
který se podílel na mnichovském masakru izraelských sportovcù. Za pár dní
ho však propustila, což bylo naprosto
šokující. Elie Wiesel napsal na protest
otevøený dopis prezidentu Giscardu
D’Estaingovi, který otiskl deník New
York Times. Abych vyjádøil své rozhoøèení, nakreslil jsem obrázek
Eiffelovy vìže, jak sní o ropném
vrtu – do týdne se objevil v Timesech na stranì s komentáøi.
O Elieho dopise jsem tehdy nevìdìl, protože ještì nevyšel.
Krátce po otištìní ilustrace mi
Elie poslal rukou psaný vzkaz, v nìmž
kresbu srdeènì pochválil a dodal, že
bychom se mohli setkat. Již døíve jsme
si nìkolikrát psali a telefonovali jsme
si, ale netroufal jsem si Eliemu navrhnout schùzku. Jeho vzkaz mi dodal odvahu, zavolal jsem mu a sešli jsme se.
Takhle vzniklo naše pøátelství.
Elie znal kresby na židovské námìty,
které jsem dìlal pro Timesy, a mou Hagadu o boji sovìtských Židù a navrhl
mi spolupráci. Øekl, že bychom mohli
spoleènì vytvoøit ilustrovanou knihu
midrašù o praotci Izákovi. Když jsem
o tom popøemýšlel, pøišel jsem s protinávrhem – co takhle udìlat knihu
o pražském golemovi? Mùj návrh se
ukázal jako bašert – neèekanì pøíznivý
nápad. Právì ilustracemi k Elieho knize Golem zaèala moje láska k Praze.
Roku 1997 se Elie úèastnil prvního
roèníku konference Forum 2000, již
inicioval prezident Václav Havel,
a pronesl øeè pøi zahájení mé výstavy
Židovské sny v Židovském muzeu
v pražské Klausové synagoze.
Kresba Eiffelovy vìže mì pozdìji
dovedla až do Osla, kde jsem vidìl
noèní prùvod, jehož se úèastnily i matky, které jednou rukou tlaèily koèárky
a ve druhé držely pochodnì na poèest
toho, že Elie získal Nobelovu cenu
míru. Pozval mì, abych se podílel na
dokumentárním filmu o nìm, a jeli
jsme spolu do jeho rodištì v Sighetu,
do Osvìtimi a do Buchenwaldu. Když
se toèil dokument na místì osvìtimského vedlejšího tábora Buna, narazili
jsme na dva Poláky a Elie se jich zeptal, zda o táboøe vìdìli. Jeden odpovìdìl, že pozoroval židovské vìznì,
jak je vedli z tábora, a Elie polohlasem

pravil, že je možné, že tehdy vidìl
i jeho. Když jsme se ocitli v Buchenwaldu, kde zemøel Elieho otec, Elie požádal, aby mohl být v táborové márnici
sám. Chtìl být o samotì na místì, kde
spoèívalo tìlo jeho otce pøed kremací.
Bylo to zhruba v dobì, kdy mì Elie
požádal, abych s ním šel na pohøeb rabiho Menachema Mendela Schneerso-

Mark Podwal

Spousta lidí mi øekla, že Elie Wiesel vždycky vypadá, jako by trpìl,
a ptala se, zda se dokáže radovat ze
života, nebo se dokonce zasmát. Elie
mìl nádherný smysl pro humor a umìl
ocenit dobrý vtip. Když nìco okomentoval, bylo to vždycky chytré
a skuteènì vtipné. Aèkoli se oficiálnì
setkával se svìtovými osobnostmi,
nejvìtší radost mu dìlala jeho
rodina.
Elie mìl miliony obdivovatelù, ale byli i lidé, kteøí využili
každou pøíležitost, aby ho urazili. Na podivných webových
stránkách ho køivì obviòovali,
že v Osvìtimi nikdy nebyl, že nemá na
ruce vytetované vìzeòské èíslo. Kritizovali Elieho, že vydìlává na holokaustu. Pøitom pøíjmy za knihy o holokaustu dával Elie na dobroèinné úèely
a vìtšina jeho honoráøù nepocházela
z publikací o šoa, ale z knih o biblických a chasidských postavách, židovských legendách a osudu svìtového
židovstva.
Navíc byl Elie neobyèejnì štìdrý.
Když jsem ho požádal, aby mìl pøednášku na Middlebury College, kde
mùj syn Michael studoval v prvním
roèníku, Elie se vzdal èestného honoráøe, nebot’, jak øekl, když èlovìk prokazuje laskavost kamarádùm, nepøijímá za to peníze. Místo toho daroval
odmìnu ješivì svého dobrého pøítele
rabi Menaše Kleina, též pøeživšího
Osvìtim. Když Elie mluvil ve škole,
kam chodil druhý syn Ariel, všech tøicet Arielových spolužákù napsalo Eliemu báseò. A Elie pak vlastnoruènì
každému podìkoval a do podìkování
vepsal poznámku ke každé básni.
Pøekvapilo mì, kolik lidí mi po Elieho smrti kondolovalo. To, že mì považovali za èlena Elieho rodiny, jsem
vnímal jako poctu. Když mi zemøela
matka, Elie mì utìšoval slovy: „Smrt
je cena, kterou platíme za život.“ Teï
svou cenu zaplatil Elie. Pøi pohøbu ve
smuteèní øeèi pravil jeho syn Eliša, že
Elie má koneènì pøíležitost položit
Všemohoucímu všechny své složité
otázky. Jsem si jistý, že Elie se zeptá.

VZPOMÍNKA NA ELIEHO

na v Brooklynu. Vzpomínám si, že když
jsme dorazili, objevilo se pøed námi
moøe èerných kloboukù, které se rozestoupilo. Mezi tisíci stovkami truchlících se objevila cestièka, aby mohl
projít rabínùv pøítel Elie.
Kromì toho, že jsem mohl být s Eliem pøi tìchto významných událostech
jeho života, byl on se mnou pøi nìkolika nezapomenutelných chvílích mého
života. Držel syna Ariela pøi obøízce
a mìl kázání pøi jeho bar micva. Na
jedné z mnì nejdražších fotografií je
Elie, jak objímá mé synky vzápìtí poté,
co pronesl pùsobivý projev pøi otevøení
Muzea holokaustu ve Washingtonu DC.
Kdykoli se naskytl projekt, pøi kterém Elie potøeboval malíøe, navrhl
mì. Když prezident Reagan udìlil
Eliemu zlatou medaili Kongresu Spojených státù, na medaili byl vyrytý
mùj obrázek.

(Vzpomínku newyorského malíøe a spisovatele pøeložila am. Foto archiv. Životopisné údaje Elieho Wiesela uvádíme
na stranì 23.)
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JE HOSPODIN V NAŠEM NITRU,
NEBO NENÍ?
Když Izrael ve ètyøicátém roce po exodu
dobyl království Sichona a Oga východnì
od Jardenu, Moše je dìdiènì pøidìlil kmenùm Reuven, Gad a polovinì kmene Menaše. Hned na zaèátku paršat Vaetchanan
jim proto pøipomnìl slib, že se pøesto
úèastní dobytí zemì za Jardenem. Teprve
potom, až Hospodin, váš Bùh, poskytne
vašim bratøím útìchu jako vám a také oni
získají dìdictvím zemi, již jim Hospodin,
váš Bùh, dává za Jardenem, se všichni
vrátíte ke svému dìdiènému majetku, jejž
jsem vám dal. V této souvislosti však snažnì prosil Hospodina, øíkaje: Prosím, nech
mne pøejít, at’ spatøím tu
dobrou zemi za Jardenem,
onu dobrou horu a Levanon,
a je namístì si klást otázku,
v èem tu souvislost vidìl.
Národ, k nìmuž na samém sklonku života mluvil,
byly dìti tìch, jež Hospodin
na Chorevu vyslal dobýt tu
zemi pøed osmatøiceti lety
a nedostávalo se jim víry, že je Bùh betocham, v jejich nitru. Pokolení pouštì nebylo schopno pøíkazu dostát a bylo odsouzeno v poušti zemøít. Nyní stálo pøed týmž
úkolem pokolení jejich synù, odhodlané
tu zemi dobýt, ale Moše podezíral Reuvena a Gada, že chtìjí zùstat stranou a zradí
své bratry, jako jejich otcové zradili Hospodina. Tentokrát však už nebude s nimi,
protože se na sklonku života vzepøel i on
splnit Hospodinùv pøíkaz. Když zemøela
Mirjam a obec pak nemìla vodu, Hospodin mluvil k Mošemu, øíkaje: Vezmi tu hùl,
ty a tvùj bratr Aharon shromáždìte obec
a promluvte pøed jejich oèima k té skále
a ona vydá svou vodu. Jenomže Moše rabenu, místo aby ke skále mluvil, dvakrát
udeøil skálu svou holí. Aèkoliv z ní vyšla
hojnost vody a obec i jejich dobytek pili,
Mošemu a Aharonovi Hospodin øekl:
Zato, že jste mi nevìøili a neposvìtili mne
pøed oèima synù Jisraele, nepøivedete toto
shromáždìní do zemì, kterou jsem jim dal!
Pokusù vysvìtlit Mošeho jednání je stejnì mnoho jako odpovìdí na otázku, proè se
Bùh pøi zasvìcení pouštního svatostánku
posvìtil na synech Aharonových a usmrtil
je, když obìtovali cizí oheò, jak jim nepøikázal. Jak se to ale mohlo stát našemu uèiteli
Mošemu, s nímž Hospodin mluvil ústy
k ústùm, tváøí ve tváø z jeho nitra, mohlo
stát, že neudìlal, oè jej Hospodin žádal?
Máme-li hledat vysvìtlení podle toho, jak
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zapomenuty a budou po právu odmìnìny,
jen se musí vzdát toho, na èem mu momentálnì nejvíc záleží.
Tím spíše se však vrací otázka, proè
Moše, když dostal pøíkaz ke skále mluvit,
tak neuèinil. Místo toho se oboøil na lid,
který s bratrem shromáždili: Poslouchejte,
vy rebelové! Copak vám nemùžeme vyvést
vodu z téhle skály? A Moše zvedl ruku,
a když dvakrát udeøil skálu svou holí, vyšla hojnost vody a obec i jejich dobytek
pili. Z toho je patrné, že oba bratøi jednali
v pøímém protikladu k tomu, co jim Bùh
pøikázal, aby se posvìtil, a navíc proto,
aby posílili dùvìru lidu v nì
samé. Vezmeme-li však
v úvahu, že se tak stalo poté,
kdy si lid chtìl zvolit nového vùdce, který by jej pøivedl nazpìt do otroctví, a Korach proti nim zmobilizoval
celou obec s tím, že jsou
pøece všichni svatí, protože
je Bùh v jejich nitru, pochopíme jejich jednání. Tento
národ byl dalek toho, aby
Kresba Ivan Steiger. Izajáš 11,2.
vìøil, že je Hospodin v jejich
své jednání vysvìtluje v paršat Vaetchanan, nitru, a je-li v této situaci nìco na místì, je
stalo se tak lemaanchem, kvùli vám: Hos- to posílení jeho dùvìry v nì, protože hrozí
podin se na mne kvùli vám rozhnìval a ne- reálná eventualita návratu do Egypta.
vyslyšel mne, a Hospodin mi øekl: Máš dost,
Kniha Dvarim nebyla však adresována
už o této vìci znovu nezaèínej! Pøikaž však pouze tìm, kdo tu zemi fyzicky dobudou.
Jehošuovi a ujisti ho a posil, jelikož ten pøe- Nìkolikrát je v ní øeèeno, že Moše mluvil
jde pøed èelem toho lidu a pøidìlí jim do dì- k celému Izraeli, a na zaèátku paršat Nicadictví zemi, kterou ty vidíš. Moše se tìmito vim je výslovnì øeèeno: Tuto smlouvu
slovy vrací k tomu, co pøedeslal v již v první a tuto kletbu neuzavírám pouze s vámi. Ale
paraše knihy Dvarim pøi rekapitulaci odmít- i s tím, jemuž je dnes dáno zde být, stoje
nutí pokolení pouštì dobýt Svatou zemi. s námi pøed tváøí Hospodina, našeho Boha,
Ale i na mne se Hospodin kvùli vám rozlítil, a s tím, jemuž není dáno být zde dneska
øka: Ani ty tam nepøijdeš! Jehošua, Nunùv s námi. S námi, to je s fyzicky pøítomným
syn, jenž stává pøed tebou, ten je tam pøive- Izraelem, stojí i otcové a praotcové, kteøí
de, toho potvrï, protože on to bude, kdo Jis- zemøeli, a ti, kdo se ještì nenarodili. Celý
raeli pøidìlí zemi do dìdictví! Verdikt tedy Izrael, at’již to chápeme doslova nebo obpadl v dùsledku toho, že lid tváøí v tváø ne- raznì, je spoleèenstvím, stojícím pøed stejpøíteli nevìøil, že je Bùh v jeho nitru. Oproti nou volbou jako pokolení pouštì: Je Hospodobné vìtì v paršat Vaetchanan, kde podin v našem nitru, nebo není? Tak se
„kvùli vám“ zní v originále lemaanchem, tázali takøka vzápìtí poté, co je Moše odvepoužil ale Moše v paršat Dvarim slovesa dl od Rákosového moøe do pouštì – a pøibiglalchem. Biglal znamená, že se nìco sta- šel Amalek a válèil v Refidim s Jisraelem.
lo v dùsledku nìèeho, lemaan však zname- Již tenkrát vyslal Moše do boje Jehošuu,
ná udìlat nìco pro nìkoho. Jestliže se tedy ale výsledek bitvy záležel na tom, zda on
Hospodin na Mošeho rozlítil v dùsledku ne- sám udrží ruce zvednuté, ponìvadž když
vìrnosti lidu jeho nejvyššímu Já, je to nìco Mošeho ruce ztìžkly, vítìzil Amalek. Ahajiného, než že se na Mošeho rozhnìval pro ron a Chur proto podpírali jeho ruce jeden
jejich dobro. I výraz „rozhnìval“ je slabší z jedné a druhý z druhé strany, a jeho ruce
než „rozlítil“, protože rozhnìvání, evra, po- byly až do západu slunce – emuna, víra.
dobnì jako avera, pøestupek, naznaèuje pøeAni Mošeho víra nebyla snadná, potøechodnost èinu. Proto jsou i úvodní dvì slova bovala podporu zprava i zleva.
„máš dost“ vykládána tak, že tentokrát Bùh
EFRAIM K. SIDON,
Mošeho utìšil, že jeho zásluhy tím nejsou
vrchní zemský rabín

KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC
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VAETCHANAN (5M 3,23–7,11)
Co je pøímé a co je dobré
Skryta v epických èástech oddílu Vaetchanan – mezi Šema a Deseti pøikázáními – je struèná pasáž, jež má pro morální
život v judaismu dalekosáhlé následky.
Jedná se o verše: „Ale zachovávejte pøíkazy Hospodina, svého Boha, a jeho svìdectví a naøízení, která ti pøikázal! A dìlej to, co je pøímé a dobré v oèích
Hospodina, aby ti bylo dobøe a tys pøišel
a dobyl tu dobrou zemi, jak Hospodin
pøísahal tvým otcùm!“
Problém je jasný. První verš hovoøí
o pøíkazech, svìdectvích a naøízeních,
ale co znamená ono „pøímé a dobré“
a není to obsaženo v prvním verši? Raši
tvrdí, že se tím míní „kompromis (tedy
když èlovìk striktnì netrvá na svých
právech) a èin, jenž je v rámci èi již
mimo rámec doslovného znìní zákona“.
Zákon nám udává minimální hranici:
tohle dìlat musíme. Ale morální život se
snaží èinit více, než se musí. Lidé, kteøí
na nás nejvíce pùsobí svou spravedlností
a dobrem, nejsou ti, kdo jen dodržují zákon. Svìtci a hrdinové dìlají víc, než jim
je pøikázáno. A právì oním krokem navíc, míní Raši, je ono „pøímé a dobré“.
Morálka není jen soubor zákonù, jakkoli se jedná o soubor tak propracovaný,
jako je 613 pøikázání a rabínské interpretace k nim. Spoèívá i v tom, jak jednáme s jednotlivými lidmi. Pøíbìh
o Adamovi a Evì v zahradì Eden je
alespoò èásteènì i o tom, co se pokazilo
v jejich vztahu, když muž mluvil o své
manželce jako o „ženì“, iša, oznaèoval
ji jen obecnì. Teprve když jí dal jméno,
Chava, Eva, zabýval se jí jako jednotlivcem, udìlal jim Hospodin košile z kùže,
odìl je.
Právì v tom spoèívá rozdíl mezi Bohem Aristotelovým a Bohem Abrahamovým. Aristoteles se domníval, že Bùh zná
jen univerzální, nikoli jednotlivé. Takový
je bùh vìdy a osvícenství. Abrahamùv
Bùh se k nám vztahuje i v naší jedineènosti, v tom, v èem odlišujeme od druhých.
Etika judaismu má dva pilíøe – spravedlnost a lásku. Spravedlnost je univerzální, zachází se všemi stejnì, ale láska je
jedineèná. Existují aspekty morálního života, které nelze omezit jen na univerzální
zákony: nezáleží jen tom, co dìláme, ale
také, jak to dìláme: zda jsme schopni pokory, jemnosti, citlivosti a taktu.
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøeložila Alice Marxová.)

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách – srpen 2016
tamuz – av
Staronová synagoga
30. 7. sobota

5. 8. pátek
6. 8. sobota

12. 8. pátek
13. 8. sobota

14. 8. nedìle
19. 8. pátek

PINCHAS 4M 25,10–30,1
hf: Jr 1,1–2,3
mincha perek 1
konec šabatu
Roš chodeš av
veèerní bohoslužba
MATOT–MASEJ 4M 30,2–36,13
hf: Jr 2,4–28; 3,4
mincha perek 2
konec šabatu
veèerní bohoslužba

19.30 hodin
20.05 hodin
21.34 hodin
19.30 hodin

ŠABAT CHAZON

DEVARIM 5M 1,1–3,22
hf: Iz 1,1–27
mincha
konec šabatu
posunutý pùst 9. av
PÙST 9. AV konec pùstu

19.50 hodin
21.19 hodin
22.23 hodin
21.03 hodin

TU BEAV

veèerní bohoslužba
20. 8. sobota

20.20 hodin
21.48 hodin

19.30 hodin

ŠABAT NACHAMU

VAETCHANAN 5M 3,23–7,11
hf: Iz 40,1–26
mincha perek 3
19.40 hodin
konec šabatu
21.04 hodin
26. 8. pátek
veèerní bohoslužba
19.30 hodin
27. 8. sobota
EKEV 5M 7,12–11,25
hf: Iz 49,14–51,3
mincha perek 4
19.25 hodin
konec šabatu
20.48 hodin
2. 9. pátek
veèerní bohoslužba
19.25 hodin
3. 9. sobota
ŠABAT ROŠ CHODEŠ
REE 5M 11,26–16.17
mf: 4M 28,9–15; hf: Iz 66,1–24
mincha perek 5
19.10 hodin
konec šabatu
20.32 hodin
V sobotu a o 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 5. 8. a 19. 8. vždy v 19.20 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslužby nekonají.

Bejt Simcha
Maiselova 4, Praha 1

Kabalat šabat každý pátek od 18.00 hodin.

6

VÌSTNÍK 8/2016

TÁTA MI NIC NEVYPRÁVÌL
Rozhovor s filatelistou a velkoobchodníkem Georgem Katzem
GEORGE VIKTOR PAUL KATZ se narodil roku 1948 v Londýnì v rodinì Jaroslava Katze (1912–1988) a Emilie Katzové, roz. Senkmaier. Otcovi pøedci
patøili k význaèným osobnostem pøedváleèného Èeskoslovenska s koøeny
v jihoèeské Jistebnici: Georgeùv dìd
JUDr. Viktor Katz (1860–1940) byl
pøedním numismatikem, sbìratelem
a znalcem èeských mincí a stoupencem
èeskožidovského hnutí, prastrýc Leopold (1854–1927) advokátem, mecenášem a zakladatelem Spolku akademikù
židù (podrobnìji viz èlánek na str. 8
a 9). Pùvodním rodinným povoláním
jistebnických Katzù však bývalo poštovnictví a na tuto tradici navázal po
svém i George Katz: stal se velkoobchodníkem se známkami s kontakty po
celém svìtì. Rozhovor se odehrál v jeho domì v Ascotu u Londýna a bìhem
nìj mi pan Katz ukázal i nìkteré rodinné
památky: porcelánový servis po babièce
Adì, listiny po dìdeèkovi Viktorovi, obsahující dopisy (mj. dopisnici od V. Hynaise) a rodinné snímky, ale také tøeba
navštívenku Alfreda Dreyfuse.
Pane Katzi, váš dìdeèek Viktor a prastrýc Leopold patøili k zajímavým
èeskožidovským osobnostem. Vyprávìl vám otec o nich a o životì v pøedváleèném Èeskoslovensku?
Vùbec ne! Táta mì až do mých patnácti let skoro nevnímal, natož aby
mi nìco vyprávìl. A po pravdì øeèeno, já se ho taky na nic neptal. Vím
jen to, že táta se v bøeznu 1939 jeden
den ženil, a hned druhý den odjel do
Anglie, byla to snad poslední možnost, jak odjet, pak Nìmci zavøeli
hranice. Moje máma, které akutní nebezpeèí nehrozilo, protože nebyla Židovka, mìla jet za ním, ale nìjak se
to nepovedlo, takže se setkali až za
sedm let – možná se právì tohle poèáteèní odlouèení na jejich pozdìjším vztahu podepsalo.
Vízum mu pomohl získat dìdeèek,
Viktor Katz, na kterého se ptáte. Mùj
otec prý stál v nìjaké dlouhatánské
frontì lidí, kteøí èekali na výjezdní povolení, a bylo mu jasné, že na nìj nikdy øada nedojde. Pak se však objevil

jakýsi pán, dìdùv známý, odvedl ho
dopøedu, a tak to razítko dostal.

le šachy už doma a v emigraci k nìmu
pak chodili další uprchlíci, a hráli s ním,
aby se pocvièili, tøeba k nám chodil Èenìk Kottnauer, který odešel do Británie
roku 1953. Jednou jsem s ním jako kluk
hrál a nechal mì vyhrát! Takhle neoficiálnì byl táta skvìlý hráè, ale nedokázal
soutìžit, mìl strašnou trému.
Žili jste v Londýnì?
Ano, mìli jsme byt na severu Londýna, poblíž Highgate, byt však nebyl
nijak luxusní. Chodil jsem do školy
Quintin Grammar v St. John´s Wood,
bylo to chlapecká, technicky zamìøená anglická škola, ale mìl jsem dost
židovských spolužákù. Já o židovství
nemìl ani páru, jen jsem vìdìl, že to
má také co do èinìní s jídlem, takže
když mi ve škole nechutnalo, øekl
jsem, že to nesmím jíst.

Viktor Katz, 30. léta minulého století.

Jak se váš otec pak v Anglii uchytil,
co tu dìlal? Živil se právy, která vystudoval?
To nebylo možné, jednak proto, že nevím, zda by Anglièané èeské školy
uznali, ale hlavnì proto, že po vypuknutí války se z nìj stal uprchlík z nepøátelské zemì, takže by ho nikdo nezamìstnal. Živobytí si obstaral tak, že
když mu došly peníze, prodával po
èástech vìci, které mu jeho otec dal
s sebou, zøejmì i nìjaké staré mince, za
které dostal zlomek ceny, kterou mìly,
ale alespoò nìco. Všiml si, že v obchodu, kde nabízel své mince, prodávají
lidé i jiné vìci, tøeba známky, a zaujalo
ho to. Tak nìjaké nakoupil a pak je se
ziskem prodal. A tak zaèalo jeho obchodování se známkami.
Jaké známky tehdy kupoval?
Nejprve se zabýval starými známkami, od roku 1948 zaèal obchodovat ve
velkém s novými. Je pravda, že táta
nebyl rodinný typ, se mnou ani s matkou se moc nebavil, ale musím uznat,
že byl inteligentní a šikovný: umìl pìt
jazykù, nebál se pustit do obchodování a byl vynikající šachista. Hrál skvì-

Židovské tradice jste tedy nedodržovali...
Ne. Oba rodièe byli vùèi náboženství
naprosto lhostejní – koneckoncù to
dokázali tím, že se vzali. Máma byla
køest’anka, ale vzala si Žida, a on si
vzal Nežidovku.... Nedrželi jsme ani
židovské, ani køest’anské svátky.
Možná ho mohla svým nežidovským pùvodem chránit...
To nevím. Každopádnì byla máma
moc hezká, živila se jako modelka, øíkalo se jí Editka. Její rodina pocházela
ze Vsetína. Když Viktor Katz zemøel,
to bylo v roce 1940, zùstala po nìm
vdova, Ada, z velmi majetné rodiny
Rosenbaumù, na Letné jim prý patøila
celá ulice. Ada se musela pøestìhovat
do malièkého bytu, moje máma tam
s ní bydlela a starala se o ni, až musela
babièka do transportu. Mysleli jsme,
že ji zavraždili v Osvìtimi, ale paní
I. Steinová zjistila, že to bylo jinde,
v menším táboøe Izbica.
Mámini pøíbuzní pak ve Vsetínì nìjaké vìci po Adì ukryli. Vùbec nechápu, jak to tam dokázali za války dostat, byl to tøeba porcelán a sada
pøíborù s babièèiným monogramem.
No a tahle vsetínská nežidovská vìtev
byli jediní pøíbuzní, které jsme nakonec v Èeskoslovensku mìli, a když to
pozdìji šlo, jezdili jsme za nimi.
O židovských pøíbuzných se nemluvilo, jejich osudy byly spojené s tak
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smutným koncem, že se radši mlèelo
a nebavili jsme se ani o tom, co bylo
pøed válkou. Alespoò mùj táta to tak
mìl a do Èeskoslovenska se už nikdy
nechtìl ani podívat. Já ani nevìdìl, že
Katzové byli pùvodnì knìží, koheni.
Až když jsem v Americe sjednával nìjaké obchody, moji partneøi – pobožní
Židé – se mnou mluvili s úctou, skoro
se mi klanìli, øíkali, tak vy jste Katz,
to je skvìlé. Nechal jsem je pøi tom.
Jak se k vám – uprchlíkùm – chovali Anglièané?
Velmi pìknì, brali nás jako sobì rovné,
ostatnì v naší ètvrti žila spousta
uprchlíkù. Opravdu jsem nikdy nezažil
nìjaké ústrky. Když mi bylo devìt, dali
mi ve škole za úkol, abych pomáhal
mladším spolužákùm, dìtem uprchlíkù,
kteøí emigrovali po maïarském povstání proti Sovìtùm v roce 1956. I táta zamìstnával nìkolik emigrantù.

tisíc známek a prodával je dál. Navrhoval jsem námìty, které na známkách
mìly být, zaøizoval jejich grafickou
podobu, tisk i distribuci, spolupracoval jsem s ministerstvy. V dobì komunismu jsem patøil k tìm málo lidem,
kteøí se nebáli obchodovat i se socialistickými zemìmi, vèetnì Ruska; obchodoval jsem také s Kubou. Fungovalo to tøeba tak, že za ruský papír
jsem platil cukrem z Kuby, a bylo to
obèas hodnì dobrodružné. Kubánci
tøeba odmítali mít na známkách cokoli, co nepocházelo pøímo z Kuby. Jednou jsem mìl emisi se lvy, a tak jsem ji
navrhl i kubánské vládì – ta to brysknì odmítla, že lvi na Kubì nežijí. Zavolal jsem taxíka a zavezl ty patøièné
úøedníky do havanské zoologické zahrady, ukázal jim lvy a navrhl: „Co
takhle udìlat známky Havana Zoo?“
A souhlasili. Když zemøela Lady Diana, navrhl jsem známky s jejím portrétem, byl o nì velký zájem, hlavnì

Udržovali vaši rodièe kontakty s ostatními emigranty?
Myslím, že chodili na rùzné akce do
Èeskoslovenského domu, snad na nìjaké plesy, ale postupnì pøestali. Jak jsem
øekl, žili si hodnì každý po svém, máma
jezdila èasto domù za pøíbuznými, otec
mìl svou firmu a pestrou spoleènost.

jednával v Londýnì, pøes obchodní
mise. Vyhledala si mì britská MI 5
a požádala mì, abych jim øekl, kdyby
mi nìkdo na kubánské nebo ruské misi
pøipadal zvláštní. Vìdìli samozøejmì,
že lidé, co tam pracují, nebudou jen ryzí
obchodníci, ale mají ještì jiné úkoly.
Narazil jsem tam na opravdu podivná
individua a po jedné schùzce u Kubáncù jsem kontaktu u MI 5 volal, že jestli
ten chlápek, co tam dojednává obchody, je obchodní atašé, tak jsem já snìhulák. Ten èlovìk se pak opravdu pøichomýtl v Londýnì k nìjaké pøestøelce
a ten samý den odletìl na svùj diplomatický pas zpátky na Kubu.
Z dnešního pohledu byla v dobì pøed
internetem a emailem komunikace neuvìøitelnì složitá, telefony se dojednávaly týdny pøedem, byla to vždycky velká
akce. A také bylo zvláštní, že obchodníci ze socialistických zemí nikdy nepøišli
na schùzku sami – vždycky ve tøech.
Jeden hlídal druhého a ten druhý tøetího... Dneska sednete do letadla, za hodinu a pùl jste v Praze – a pak tøeba za
další chvíli v Jistebnici.
Byl jste tam nìkdy?
Zatím ne, ale je možné, že tam zajedu
a podívám se, odkud má rodina pochází.

Jak jste zaèal obchodovat se známkami vy?
To bylo tak. Když jsem skonèil støední
školu, už se mi nechtìlo studovat, natož
abych šel na práva jako otec nebo dìdeèek. Zaèal jsem v Americe hrát závodnì
basketbal. Pak jsem se vrátil do Anglie
a požádal otce, zda bych mohl pracovat
v jeho firmì, alespoò zpoèátku. Èasem
jsem ale získal víc a lepších obchodních
kontaktù i smluv než on a po nìjaké
dobì, kdy jsem v podstatì jeho firmu financoval já, jsme se rozešli a já založil
svùj podnik na obchodování se známkami. Bylo to v roce 1974. Když táta
umøel, nezbylo po nìm skoro nic, matka
pak nìjaké peníze dostala z restituce
jednoho domu v Praze. Nebylo toho
moc, mìla to jako malý dùchod.

v Americe. Na Kubì je ale nechtìli, že
tam prý nikdy nebyla, a co je jim do
nìjaké Lady Diany. Teprve když Britové zøídili v Havanì parèík na její poèest, dali si øíct.

Jestli tomu dobøe rozumím, vy obchodujete ve velkém se souèasnými
známkami?
Ano. Firmu už jsem už hodnì omezil,
ale svého èasu jsem kupoval desítky

Nemìl jste pøi tomhle obchodování
nìkdy politické problémy? Obchodovat s Rusy v dobì studené války...
Šlo jen o známky. Ale máte pravdu, stalo se tohle: Vìtšinou jsem obchody do-

Ada Katzová, roz. Rosenbaumová, 30. léta.

Pane Katzi, tìžko se vyhnout otázce, jak vidíte ekonomickou a politickou budoucnost po odchodu Británie z EU? A pozorujete za dobu,
kdy jste tu, nìjaký spoleèenský posun – nepøátelství k imigrantùm,
zvýšený nacionalismus?
Øekl bych, že Londýn a jih zemì problémy s odlišnými rasami a náboženstvími nemá, to spíše lidé na severu,
v chudších oblastech. A to referendum
– to byl úplný nesmysl, protože vìtšina lidí politice nerozumí: proè by o ní
mìli rozhodovat?! Hospodáøsky to
zemì podle mì ustojí, teï se dìjí takové hrátky s poklesem libry, chvíli to
bude urèitì horší, dojde k recesi, pak
se to zase stabilizuje. V tomhle smìru
strach nemám, Británie to zvládne, ale
mám strach o Evropu. Uvidíme.
ALICE MARXOVÁ
(Foto na této dvoustranì: Národní archiv
v Praze, fond Policejní øeditelství 1931–
1940, složky Viktor Katz, 1880, karton
7353 a Ada Katzová, 1889, karton 7355.)
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1924 pùsobil ve funkci vrchního poštovního rady. Stejnì jako jeho otec se vìnoval
i veøejným aktivitám: „V úøadì, aè neobyOsudy Viktora Katze a jeho potomkù
èejnì svìdomitý, nevypotøeboval svou záJednou z nejvýraznìjších osobností èíslo jedna, že mluvil jen èesky, zatím co sobu energie. A tak se uplatòoval v rozliè20. století, vzešlých z židovské komuni- jiní ještì nìmèili. Byl pyšný na tatínkovu ných spoleènostech a spolcích, hlavnì
ty v Jistebnici, byl Viktor Katz, význam- práci osvìtovou a organizaèní, nebot’tatí- v Numismatické spoleènosti èeskoslovenný numismatik a sbìratel. Aèkoliv nebyl nek radìji nechal poštu poštou a jako èlen ské, Klubu rodákù mìsta Jistebnice, Munumismatikem svým vzdìláním, stal se mìstského zastupitelstva a zakladatel sejním spolku tamže, Sokolu tamže, ve
mnohaletou zkušeností natolik erudova- a pøedseda místního Okrašlovacího spol- spolcích sociálních, poštovních, historických atd. i v øadì komisí kulným, že získal respekt a uznání
turních nebo úøedních. Založil
odborníkù tohoto oboru.
a vyinstaloval Mìstské museum
Narodil se 1. 5. 1880 v Jisv Jistebnici, dal myšlenku pro
tebnici v rodinì Adolfa Katze
postavení pomníku padlým i pro
a Josefiny, rozené Arnsteinové,
zøízení chudobince v rodném
z Èernovic. Jeho rané dìtství
mìstì, ustupuje skromnì do poa mladistvá léta pìknì popsala
zadí a posunuje jiné jako zaslounumismatièka a rodinná pøítelkyžilé o vìc vpøed.“ Dodejme, že
nì Emauela Nohejlová-Prátová
V. Katz byl aktivní i v Akademic(1900–1995) v Numismatickém
kém spolku Kapper a že se
èasopise roku 1950. Základem
v rámci úøedních povinností snajejího písemného pøíspìvku byl
žil propagovat èeštinu i v práci
projev na smuteèní schùzi za
(o tomto úsilí napsal èlánek Kus
JUDr. Viktora Katze, konané
historie úøední èeštiny na poštì,
v Numismatické spoleènosti
1933).
dne 15. 6. 1945. V popisu dìtPoštovní koèár od Rohrbachra z Vídnì. Kresba Viktor Katz, 1894.
ství Viktora Katze a v charakteristice jeho vztahu k rodnému kraji se ku se staral o založení sadù (ve kterých NUMISMATIK
podle vlastních slov snažila použít výra- mu pak vdìèní obèané postavili pomník), Jako numismatik se vìnoval zejména nejstarzy z Katzovy korespondence, v pøíspìv- o výzdobu námìstí i ulic, vùbec o vìci ve- šímu období èeských dìjin studiem denárù
a pražských grošù. Je autorem nìkolika publiku se tudíž dozvídáme podrobnosti øejné.“
Pøedci Viktora Katze byli zbožní Židé kací z 20. a 30. let 20. století a tvùrcem chroz jeho života (z èlánku dále citujeme).
Narodil se zøejmì stejnì jako jeho z rodu kohenù a jejich hroby nalezneme nologie nejstarších èeských mincí, svou nustarší sestra Anna v domì èp. 91 na ná- na jistebnickém židovském høbitovì le- mismatickou pøíruèku bohužel nedokonèil.
mìstí. Podobu rodného domu, jedineèné žícím asi jeden a pùl kilometru západnì Pøi pøíležitosti padesátého výroèí Katzova narození zhotovil Josef Šejnost, jeden z nejvýstavby s mansardovou støechou, zachytil od mìsteèka (viz Rch 4/2016).
znamnìjších èeských medailérù, medaili s
malíø a kreslíø Václav Jansa v publikaci
jeho portrétem z profilu. Odborné statì publiRomana Cikharta Minulost mìsta Jis- SPOLKY, SPOLEÈNOSTI, KLUBY
tebnice. Je politováníhodné, že tento Po ukonèení táborského gymnázia vystu- koval V. Katz též v Numismatickém èasopise,
doval V. Katz práva na Karlovì Univerzitì avšak jeho názory nebyly vždy pracovníky
krásný dùm byl v 70. letech zbourán.
Rodina se brzy pøestìhovala do protìj- v Praze. Od roku 1907 žil v Praze v rodinì Národního muzea sdíleny: zpoèátku mu vytýkali nedostatek metodickéšího domu èp. 81 pøes ulici, kde Viktor svého strýce Leopolda Katho školení èi ukvapené závìKatz strávil vìtšinu svého mládí. Rodinná ze (1854–1927), spolury. Nicménì mnohé jeho
tradice už po nìkolik minulých generací zakladatele a prvního pøedtexty o starých èeských minurèovala, že povoláním hlavy rodiny je sedy Spolku èeských
cích a ražbách neztratily
vedení pošty. Poštmistrem byl nejen Vik- akademikù Židù (pozdìji
svou hodnotu, dodnes se
torùv otec Adolf, ale i jeho dìd Ignatz. pøejmenovaného na Akadecení též jeho prùkopnické
Zaujetí pro poštmistrovskou èinnost proká- mický spolek Kapper), mepoznatky týkající se tøídìní
zal Viktor Katz už ve ètrnácti letech zajíma- cenáše umìní a stoupence
starých medailí.
vými a na svùj vìk dokonalými kresbami èesko-židovského asimiProtižidovské zákony jepoštovních vozù. Text E. Nohejlové-Prá- laèního hnutí, který je znám
ho práci na poštì i v numistové popisuje jeho rodinné prostøedí tak- zejména jako nálezce tzv.
matice ukonèily: aèkoli se
to: „Byl pyšný na svého tatínka, Adolfa Jistebnického kancionálu.
mìl na podzim 1938 stát
Katze, pana poštmistra ze staré poštmist- V Praze se Viktor Katz díky
vládním radou a prezident
rovské rodiny, která o sdìlování lidských strýcovi seznámil s mnohýrepubliky jeho jmenování již
radostí, starostí i bolestí peèovala v Jis- mi osobnostmi soudobého
Náhrobek Viktora Katze. Foto JD.
podepsal, už mu nebylo ani
tebnici už málem 100 let, když se on na kulturního a umìleckého
den prvního kvìtna 1880 narodil. Byl svìta a do této doby se datuje je záliba ve doruèeno. Nakonec dobrovolnì odešel z úøapyšný na dìdeèka Hynka Katze, že mìl studiu èeské mince. Povolání našel v duchu du i z funkcí v Numismatické spoleènosti.
v národní gardì na pomoc Praze r. 1848 rodinné tradice v poštovnictví a od roku Díky kolegialitì spolupracovníkù vyšla ještì
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v roce 1939 v Numismatickém èasopise jeho
stat’Nález mincí a sekaného støíbra ze zaè.
11. století u Kelèe na Moravì. Podepsat se
pod ni už nesmìl.
Viktorovou manželkou se stala Ada, rozená Rosenbaumová, narozená roku 1889
v pražské židovské rodinì, a z jejich manželství pocházel jediný syn Jaroslav, narozený 1912. Jaroslavovi se díky otcovì úsilí
podaøilo v pùli bøezna 1939 odejít ze zemì
do Anglie, Ada zahynula 27. 4. 1942
v koncentraèním táboøe Izbica.
Viktor Katz sice též usiloval na jaøe
1939 o vycestování za hranice, ale jeho žádosti nebylo vyhovìno. Zemøel necelý rok
poté, 26. 1. 1940, ve svém bytì v Sochaøské ulici è. 2 v Praze ve vìku nedožitých
60 let na selhání srdce, zøejmì pod vlivem
stresu z tragických událostí. Nìkolik dní
poté probìhla jeho kremace. Jednoduchý
náhrobek Viktora Katze ze švédské žuly
byl vztyèen na èestném místì v zakonèení
lipové aleje na jistebnickém židovském
høbitovì. Náhrobní nápis zmiòuje jeho
profesi, celoživotní zálibu v numismatice
a zobrazuje kohenské dlanì.

Viktor Katz na medaili od Josefa Šejnosta.

Zùstává nezodpovìzenou otázkou, kdy
a kým byl poøízen náhrobek na jistebnickém høbitovì a zda je urna s Viktorovým
popelem na místì vùbec uložena. Je nepravdìpodobné, že by náhrobek byl vztyèen do
roka od jeho úmrtí. Ve váleèných letech zùstávaly hroby Židù, kteøí zemøeli pøed deportací do koncentraèních táborù, obvykle
neoznaèeny. Je tudíž možné, že náhrobek
byl vztyèen až po konci 2. svìtové války.
V pováleèných letech se podaøilo, že
Národní muzeum odkoupilo èást numismatických sbírek Viktora Katze. Jeho
pøedstavy se tímto naplnily, takový osud
svých sbírek si vždy pøedstavoval, i když
samozøejmì za zcela jiných okolností.
IVA STEINOVÁ

BOSKOVICE 2016
Na Moravì probìhl již 24. roèník oblíbeného festivalu
Ve dnech 7.–10. èervence se již po ètyøia- cenìnými díly. Po nacistické okupaci pubdvacáté konal Festival pro židovskou ètvrt’ likoval Zwicker pod pseudonymy, posléze
v Boskovicích. S nápadem uspoøádat tako- byl však internován, nejdøíve v Brnì a poté
výto festival pøišli pøed témìø ètvrt stoletím v Terezínì, kde vyuèoval dìti. Zahynul
boskoviètí aktivisté Jazzové sekce (sdruže- v Osvìtimi v roce 1944.
Hlavní atrakcí festivalu byly samozøejní, které se v dobách komunismu dostalo na
èernou listinu a jehož pøedstavitelé byli do- mì souèasné hvìzdy koncertních pódií
Lenka
Dusilová,
konce odsouzeni ve
Tata Bojs, ale také
vykonstruovaném
Michal Prokop, ktepolitickém procesu
rý svým koncertem
k nìkolikamìsíèním
vlastnì oslavoval
trestùm odnìtí svoblížící se sedmdesátbody). Jedním z poku. Za zmínku však
kraèovatelù Jazzové
stojí i mnoho doprosekce se po roce
vodných programù,
1989 stal Unijazz,
kde se letos objevila
který se tak ujal orgadalší židovská témanizování nejen festiPomník Bruno Zwickera, instalace Pavla Karouse.
ta. Známý filmový
valu Boskovice. PùFoto autor.
historik Pavel Tausvodní myšlenkou,
z dnešního pohledu možná trochu naivní, sig uvádìl filmy Jana Nìmce, mj. i ty, nabylo poøádat koncerty, divadelní pøedstave- toèené podle pøedloh Arnošta Lustiga;
ní a výstavy a získat tak finanèní prostøedky Achab Haidler pøedvedl divadelní monodna obnovu unikátní boskovické židovské rama, napsané podle bestselleru Steva
ètvrti. Pøesto, že se tenhle zámìr nikdy tak Sem-Sandberga Chudí v Lodži, studenti
úplnì nezdaøil – obnova židovských pamá- DAMU pøipravili scénické ètení Fratišek
tek mìsta byla pak postupnì financována Langer – umìlec, hrdina, pøítel bratøí
z mnoha rùzných jiných zdrojù – u festivalu Èapkù, atd. Pro velký zájem návštìvníkù
již zùstalo a stal se z nìj dokonce fenomén, festivalu se každý den konala nejen ranní,
zdaleka pøesahující rámec regionu. Jedním ale také odpolední prohlídka boskovické
z pravidelných podporovatelù této význam- židovské ètvrti (zdejší Židovský obecní
né kulturní akce byla od poèátku i Federace dùm byl nedávno rekonstruován v rámci
projektu Revitalizace židovských památek
židovských obcí.
Letošní roèník se vrátil tak trochu zpìt v ÈR, viz www.10hvezd.cz) s odborným
ke koøenùm a velmi výraznì se vìnoval výkladem.
Se židovskou tématikou souvisela
židovským tématùm. Oficiální zahájení
festivalu – po nezbytných projevech i výstava Jazzová sekce 1971–1988. Pøipøedstavitelù mìsta, FŽO a izraelského pomeòme, že sekce vydala v dobách
velvyslance Gary Korena, který akci po- tuhé normalizace ve své edici Jazzpetit
skytl záštitu – pøipadlo izraelské skupinì nìkolik publikací s tématem šoa. Byly
Gulaza. Plný sál Zámeckého skleníku byl to pøedevším Hudba terezínského ghetta
unesen charizmatickým projevem zpìvá- od Ludmily Vrkoèové, Poslední z tranka Jigala Mizrachiho, exotickými rytmy sportu Jaroslava Kladivy a Kat beze stíperkusí a kytary bratrù Iana a Bena Aya- nu F. R. Krause.
24. roèník festivalu pro židovskou ètvrt’
lonových a podmanivou barvou violonBoskovice 2016 byl úspìšný ve všech
cella Jackie Fayové.
Nedílnou souèástí festivalu je i mnoho ohledech. Pøíští rok by se mìl konat roèzajímavých výstav. V Panském dvoøe byla ník jubilejní, pìtadvacátý. Ètvrtstoletí
otevøena instalace Pavla Karouse, vìnova- existence snad dá za pravdu onìm aktiná památce významného sociologa Bruno vistùm, kteøí mìli zpoèátku jen nejasný
Zwickera. Ten se narodil roku 1907 v ži- zámìr, zachránit významnou èást židovdovské rodinì v nedalekých Knínicích ského kulturního dìdictví v naší zemi.
a pøes své mládí se stal brzy velmi uznáva- Trochu se jim to vymklo z rukou. Ale tím
ným odborníkem, pøedevším v oboru soci- naprosto správným smìrem. (Více na
ologie nezamìstnanosti. Jeho studie k to- boskovice-festival.cz.)
TOMÁŠ KRAUS
muto tématu pøedbìhly dobu a jsou dodnes

10

VÌSTNÍK 8/2016

HRANICE HELVETIE II
Le Valais èili Wallis, Chasselas èili Fendant
Kanton Le Valais (nìmecky Wallis),
kam jsme se št’astnì dostali pomocí nákladního vlaku v minulém èísle Rch, je
z historického hlediska kantonem mladým. Souèástí Švýcarska se stal spolu
s kantony Neuchâtel a Ženeva za požehnání Vídeòského kongresu, který
v roce 1815 po bitvì u Waterloo a definitivní porážce napoleonské Francie vytvoøil novou mapu Evropy. A pøece to
byla pro další podobu Švýcarska
událost zásadního významu. Po
vstupu tìchto tøí nových, pøevážnì
frankofonních území se konfederace postupnì stala a dodnes zùstává pojmem nejen v oblasti hodinek, turistiky a bankovnictví, ale
i – skoro se chce øíci v nìèem
mnohem dùležitìjším – v produkci
vína. Spolu s kantonem Vaud, který je v dnešní podobì souèástí
konfederace od roku 1803, pøedstavují dnes kvantitativnì (11 000
ha vinic a 80 procent švýcarské
vinné produkce) i kvalitativnì rozhodující vinaøskou oblast alpské
republiky.
LE VALAIS
Skoro polovina této rozlohy, 5250
ha vinic, se nachází právì ve Valais.
Co do vína se kanton dìlí do tøí èástí: Dolní Valais mezi Ženevským jezerem a ohybem Rhôny u mìsta
Martigny, centrální oblast mezi
Martigny a mìstem Leuk a koneènì
na pøevážnì jazykovì nìmecké
Horní Valais neboli Oberwallis od
Leuku proti proudu Rhôny az k horskému mìsteèku Visp a nedaleké vinici
Visperterminen, která ve svou nadmoøskou výškou 1100 metrù patøí k nejvýše
položeným vinicím na svìtì.
Nemalá èást zdejších vinic se nachází
na terasách a kamenných zdech, které je
tvoøí a jejichž neustálá obnova a údržba
je nákladná i namáhavá a poèítají se na
stovky kilometrù. Vìtšina vinohradù na
pøíkrých svazích je obdìlávána pomocí
speciálních výtahù a lanovek, které náklady, spojené s produkcí vína, podstatnì zvyšují. Ale výsledek stojí za to.
Pùda, na které vína ve Valais zrají, vykazuje takovou rozmanitost jako žádná jiná
oblast v celém Švýcarsku. Tak zvaný terroir, konkrétní soubor vinic vysázených na

stejné pùdì a v podobné poloze, se projevuje v charakteru, chuti i vùni. A právì
rozmanitost podloží, ze kterého si réva
bere látky a minerály, spolu se skuteèností,
že sluneèné podnebí i výrazné teplotní rozdíly mezi dnem a nocí ve Valais jsou ideální pro vývoj, kvalitu a zrání hroznù, zpùsobuje mimoøádnou rozmanitost místního
vína. Jedna odrùda, napøíklad všudypøítomné Chasselas, ve Valais nazývané Fen-

odvozen ze jména obce Chasselas u mìsta
Macon v Burgundsku, kde byla dovezena
a vysazena roku 1654. Pìstuje se pod rùznými názvy v mnoha zemích, ve Francii,
Rumunsku, Maïarsku nebo v Turecku
a velmi sporadicky i v ÈR (12 ha). Ale at’
už pochází odkudkoli a pìstuje se kdekoli,
jedno je jisté: nikde jinde z nìj nevzniká
tak skvìlé a svìží víno jako ve Švýcarsku.
To, že je Fendant ve Valais všudypøítomný, ale vùbec neznamená, že je jedinou révou, která se tu pìstuje. Naopak,
v poètu odrùd je Wallis stejným šampionem jako co do rozmanitosti pùdy. Na
zdejších vinicích napoèítáme dvacet sedm bílých a tøicet èervených
druhù révy! Ne všechny jsou obchodnì využívány, ale ve svém souboru pøedstavují bohatý archiv, mapující lokální i evropské odrùdy
v jejich historické rozmanitosti.
Mezi ty místní patøí napøíklad bílý
Petite Arvine nebo modrý Cornalin,
ze kterých vznikají v protikladu
k Fendantu, jenž má èasto charakter
aperitivu, vína silná a statná. Oblíbený a hojnì pìstovaný je také Sylvaner, Sylvánské zelené, kterému se
ve Valais øíká Johanisberg, Také Pinot noir tu najdeme, a v dobré kvalitì, musíme si ovšem objednat
Dole. A také Gamay, Gamaret, Garanoir, Syrah, Humagne rouge,
všechna èervená – a mnohá další.

PO PROUDU RHÔNY
Ve Vipsu se bez ohledu na nadmoøskou výšku a strmost svahù vínu
daøí. Turisté mìsteèko navštìvují
pøedevším jako východisko k proslulým vysokohorským støediskùm
Wallisu Saas Fee a Zermatt. Náš
Vinice na strmých až kolmých svazích u Raronu.
smìr je ovšem zcela opaèný, dolù
dant, má nejménì sto chutí. A prakticky podle toku Rhôny. Po nìkolika kilometkaždý wallisský Fendant je dobrý; mnoh- rech se dostaneme do Raronu, obce se
dy znamenitý a èasto výborný. Ne nadar- starobylým kostelem na skále vysoko nad
mo se jedna kniha o Le Valais jmenuje Sto údolím. Na høbitovì, jenž kostel obklopudruhù Fendantu, které ještì musíte okusit, je, je pohøben pražský rodák a velký básník nìmeckého jazyka Rainer Maria Rilnež zemøete.
ke, který strávil poslední léta svého života
právì zde, ve Valais. Útoèištì našel v neCHASSELAS ÈILI FENDANT
O pùvodu této bílé odrùdy existuje mnoho dalekém zámeèku Muzot a tam napsal
hypotéz. Nìkteré uvádìjí, že pochází v roce 1922 svá stìžejní díla: Sonety Orz Egypta, kde byla pìstována již pøed feovi a øadu elegií, které byly vydány pod
5000 lety a dodnes ji ještì mùžeme najít názvem Elegie z Duina.
v oáze Fajjúm. Podle jiné verze pochází
z údolí Jordánu, pøípadnì z Konstantino- SIERRE
pole. V poslední dobì ale odborníci ozna- Sierre (nìmecky Siders) má údajnì nejèují jako místo pùvodu oblast kolem Že- více hodin sluneèního svitu z celé konnevského jezera. Název Chasselas je federace a ve vinaøském svìtì je to po-
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jem. Navíc se vysoko nad ním nachází
Crans-Montana, dvì obce, které se spojily v jedno zaøízení na drahou a pøepychovou dovolenou v zimì pro lyžaøe,
v létì pak zejména pro milovníky golfu.

Sion – pohled z mìsta na bývalou katedrálu.

Víno tam sice neroste, ale na naléhání
našeho švýcarského pøítele jsme se se
tam chtì nechtì vypravili. Dùvodem byl
koláè, švestkový koláè, o kterém náš
pøítel tvrdil, že je nejen nejlepší v celém
Švýcarsku, ale vùbec na celém svìtì.
Špatný nebyl, to ne, ale šplhat pøes kilometr vzhùru kvùli koláèi, to vyžaduje
velkou specializaci na peèivo.
Cestou se míjí zámeèek Muzot, který
vypadá stále stejnì jako za Rilkových
èasù. Je obklopen vinicemi, a existuje dokonce místní èervené víno Chateau Muzot, cuvée s velkou pøevahou Pinot noir,
velmi slušné èervené. Ke švestkovému
koláèi se dobøe hodí, bez ohledu na to,
zda ten je, èi není nejlepší na svìtì.
SION
Tøicetitisícový Sion (nìmecky Sitten) je
oznaèován za nejstarší mìsto ve Švýcarsku – existoval už pøed 2000 lety jako
øímské Sedunum. Nálezy starších osídlení prý ale sahají až do doby vzdálené tisíciletí pìt. Rozhodnì je v souèasnosti jedním z nejhezèích a nejpøíjemnìjších mìst,
a to možná, podobnì jako švestkový koláè, nejen v celém Švýcarsku. Rozsáhlé
historické centrum je plné restaurací, obchodù, kaváren a knihkupectví a pøitom je
klidné a pøívìtivé. Zejména pro nás Støedoevropany je fascinující kombinace zasnìžených alpských vrcholù a jižního poèasí i charakteru mìsta. Po horských

stráních se všude klikatí terasy vinic, snad
ještì obtížnìji pøístupných než nìkteré vinice na Rýnì nebo v Ligurii.
Sionu dominují dva opevnìné kopce
nad mìstem; na menším z nich stojí
opevnìný románský kostel NotreDame-de-Valére z 12. století, bývalá sionská katedrála. Musí se hodnì do kopce, ale výhled odtamtud je naprosto
jedineèný. Na druhé, protilehlé a vyšší
dominantì mìsta se nachází Tourbillon,
pevnost kterou si zbudovali mocní sionští biskupové ve století tøináctém.
Jak bylo øeèeno, mìsto je vlídné a klidné, ale zdaleka ne ospalé. Pøíležitostí seznámit se s výsledky nìkdy až s horolezectvím korespondující èinností vinaøù
z této oblasti je v Sionu mnoho, a v okolí
ještì víc. V kombinaci se zde do znaèné
míry panujícím francouzským pojetím života i pití vína je to velmi pøíjemné zaneprázdnìní a není proè spìchat.
MARTIGNY
Když Sion nakonec pøece jen opustíme,
jsme cestou do Martigny, co do velikosti
i významu (15 000 obyvatel) druhého nejdùležitìjšího mìsta západní èásti Le Valais, odškodnìni pohledem na nepøeberné
množství vinic a vinaøství, které lemují
cestu podél Rhôny. To je, vedle vysokého
poètu odrùd a typù pùd, další rozmanitost,
která je pro oblast charakteristická; množství relativnì malých vinaøství, která obhospodaøují nezávislí majitelé.
Martigny samo má svou keltskou
a øímskou historii, již dosvìdèuje zachovalý øímský amfiteátr a torzo øímského
paláce. Pro Øímany a všechny jejich následovníky na vojenských výpravách
mìlo Martigny význam jako tranzitní bod

George Segal: Žena se sluneèními brýlemi na lavièce,
Muzeum P. Gianaddy, Martigny.

pøi pøekonávání Alp. Ne pøíliš daleko se
totiž nachází Velký svatobernardský prùsmyk smìrem do Itálie a prùsmyk Col de
la Forclaz smìrem do Francie. Známí psi

bernardýni zde už po staletí vyhrabávají
zbloudilé poutníky a jako první pomoc
jim podávají rum ze soudkù, které mají
pøipevnìné pod krkem.
I tady je možné strávit pøíjemný den,
pøekroèit po historickém døevìném mostì
La Batiaz øeku La Drance a navštívit vysoko nad údolím hrad Batiaz, který je –
jak jinak – obklopený vinicemi. V barech
tu, jako všude na francouzském i italském
venkovì, postávají stálí hosté u barových
pultù a v ruce drží sklenièku vína nebo
také kávu. Pøidat se k nim a trochu si i popovídat je možné i pøíjemné. Anebo zajít
do vyhlášené švýcarské destilérie Luis
Morand, která v Martigny sídlí, a poøídit
si na památku slavnou Williamine, pálenku z hrušek, jež existuje i v košer verzi.

Pohled na Martigny od hradu Batiaz.

Takto pøipraven mùže pak návštìvník
Martigny koneènì navštívit i velkoryse
pojaté Muzeum Pierra Gianaddy s jeho
expozicemi galo-románského osídlení,
historických automobilù a rùznými dalšími doèasnými výstavami moderního
umìní. Souèástí muzea je i park, plný
dìl špièkových moderních sochaøù od
Rodina a Bourdella pøes Joana Miró,
George Segala a Henry Moora až po Césara, Caldera, Mariniho a mnohé další.
A komu to ještì nestaèí, ten zajde do
blízkého Muzea bernardýnù, kde mùže
obdivovat zasloužilé pøítele èlovìka
vèetnì psího hrdiny Barryho, zachránce
více než ètyøiceti poutníkù.
Tady se s Le Valais, i když neradi rozlouèíme. Máme totiž pøed sebou ještì dvì
údolí: Val Magia v Ticinu a Val Bregaglia
v Graubündenu. Obojí stále ve Švýcarsku.
Text a foto JIØÍ DANÍÈEK
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Karel Cudlín: FOTOGRAFIE

Výstava ve Špálovì galerii a publikace snímkù z let 1976–2016
Pøední èeský fotograf dokumentarista, absolvent pražské FAMU, kam se pozdìji
vrátil jako vyuèující, autor osmnáctkrát
ocenìný v soutìži Czech Press, jehož
snímky dobøe znají i ètenáøi Roš chodeš
ze stránek tohoto èaspisu, KAREL CUDLÍN
(nar. 1960) má do 28. srpna výstavu ve
Špálovì galerii v Praze (Národní 30).
Jmenuje se jednoduše Fotografie a lze na
ní spatøit nìkolik desítek autorových èernobílých snímkù z let 1976–2016: èasovì
tedy léta komunistické totality, v níž vyrùstal, pád režimu a nadìjná 90. léta
a o nìco složitìjší a ménì nadìjnou souèasnost. V prostoru nás fotograf vede
z rodného Žižkova a zdejší romské komunity do sídlišt’, zanedbanými ulicemi
hlavního mìsta s výlohami plnými nikoli
zboží, ale hesel o „právu národù na št’astný život“ a dále do rùzných prostøedí,
v nichž se tento „št’astný život“ odehrával, až po chvíli, kdy
zaznamenal pøedzvìst
jeho pádu v podobì
východních Nìmcù,
kteøí se svými manželkami a dìtmi neohrabanì, leè odhodlanì pøelézali zdi
západonìmecké ambasády na Malé Stranì. Poté, jakoby proti
smìru èasu, nás
K. Cudlín – „fotografující chasid“ (jak jej
nazval J. Peòás) –
vede na východ, na Ukrajinu, po tamních
stopách pøedváleèných židovských obcí,
ale i mezi demonstranty na Majdan, do
Rumunska, do Izraele a znovu do Prahy,
na židovskou obec a Domova seniorù Hagibor.
Cudlín nevyhledává pøevratné okamžiky, není typem váleèného reportéra, který
zobrazuje útoky a krveprolití: lidi a jejich
konání ukazuje ve chvílích klidu, kdy
o pøíbìhu jejich životù a o jejich povaze
vypovídají výmluvnì výrazy tváøí, gesta
a prostøedí, v nìmž jsou tito lidé zachyceni. V tom je vìrný svým vzorùm, americkým dokumentaristùm èinným v projektu Farm Security Administration,
o nichž jsme psali v minulém èísle. Když
zaznamená, jak se na zpustlém židovském høbitovì na Ukrajinì, plném krásných, starobylých, bohatì zdobených

náhrobkù, o jeden z nich opírá koza, aby
dosáhla na vìtev stromu, a na kozu klidnì hledí staøenka
v šátku, nic víc už vìdìt nepotøebujeme.
Fotografie jsou nainstalovány ve velkém formátu, lze je
tedy pozornì zkoumat a rozeznávat detaily tváøí i krajiny,
jako to dìláváme
u obrazù. Zvláštní
pocit, že se pøed
námi vyvstávají zcela konkrétní výjevy,
èi dokonce scény,
které jsme mohli
sami vidìt a patøí nìjakým zpùsobem i do našich životù, je
umocnìn instalací v pøízemí, kdy se

Praha, 1. máj 1985.

v rychlém sledu støídají velkoplošné fotografie, vèetnì portrétù známých osobností, z nichž øada již bohužel není mezi námi.
Kdo by nestihl
zmínìnou výstavu,
nemusí si zoufat:
mùže si fotografie,
které jsou na ní vystavené (a ještì øadu
dalších) prohlížet
v krásnì graficky
upravené publikaci
podlouhlého formátu nazvané C UDLÍN ,
již vydalo nakladatelství Torst. Obsahuje 194 snímkù,
úvod z pera Jáchyma Topola, text Luïka Lukuvky a jeho rozhovor s Karlem

Cudlínem i pøehled Cudlínových výstav a knižních publikací. Své dojmy
z Cudlínových snímkù shrnul na vernisáži výstavy dne 30. èervna rabín a spisovatel Karol Sidon. Jeho text pøinášíme v úplném znìní.
(am)

Žižkov, Praha 1982.

NAD FOTOGRAFIEMI
KARLA CUDLÍNA
Výbìr z tisícù posbíraných snímkù dokumentuje význam, který fotograf každému
ze snímkù pøikládá. Je to nejen výpovìï
o tváøích, jež mu nastavuje svìt, ale o tom,
co si o nich myslí. Èasový zábìr výstavy
vypovídá ovšem i o tom, co si myslí o svìtì, o lidech v nìm, o sobì a o hodnotách,
pro které má smysl žít.
Jenom nìkolik fotografií vypovídá
o tom, co nemá rád a èeho se bojí. Je to
podivuhodnì nezúèastnìný dav lidí na
chodníku, pøihlížející lidské tragédii.
Nezajímá je neštìstí, k nìmuž tady došlo, jen se na nì nalepili jako mouchy
na mucholapku. Na sto lidí, jakoby vyøíznutých z mnohem poèetnìjšího zástupu, a pøitom v tìch tváøích nenajdeš

Pøijímaè, Západní Èechy 1988.

nic, co by ti vysvìtlovalo, proè tam na
chodníku stojí.
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Nebo ty dvì dìti na sídlišti, jeden
u zdi a druhý za jeho zády s namíøenou
pistolkou do jeho zátylku, samozøejmì
kluci: prásk a jsi mrtev. Ale co nutí ty
dvì dìti si hrát na popravu? A co jde pøitom hlavou židovskému mladíkovi s fotoaparátem u oka,
když si potom doma
ten snímek znovu
a znovu prohlíží?
Tváøe pochodujících lidových milic
na Prvního máje,
holdujících pøedstavitelùm státního teroru mimo obraz.
Milicionáøi byli pøed
tøiceti lety pastvou
pro objektivy i jiných fotografù, ale
jim byly sváteèní demonstrace režimu pro smích. Režim pøi
svých orgiích odhaloval vìdoucímu oku

svou hanbu, a milicionáøi ji reprezentovali výmluvnìji, než jejich idoly na tribunì.
Za snímkem mladého fotografa, jímž
Karel Cudlín tenkrát byl, je ale cítit nìco
jiného, než výsmìch nebo odpor k ošklivosti. V nefalšovaném vytržení dvou žen,
pøipravených vraždit jako v padesátých
letech, kdy víra ještì mohla vraždit, nevidìl jen rezidua spoleèenského zla. Už tøicet let si od té doby klade otázku, jak to
zlo dokáže promìnit tváø ženy a matky
ve svùj nástroj. Odpovìï je nìmá: fotografie zachycuje pøítomnost zla nejen
pøed válkou a za války v Nìmecku, na
Èeších v komunistickém Èeskoslovensku, ale tady a asi vždycky.
Zdánlivì z jiného soudku je fotka vyzáblé modelky v bikinách, pøedvádìjící
za rozbøesku svobody na módní pøehlídce své zubožené tìlo jako ideál ženské
krásy. Inu, dovezená móda ze svìta, kte-

rému se už z jídla dìlá spatnì. Jsme
v nových kulisách, než tehdy, když stály
fronty lidí pøed krámem s ovocem a zeleninou. Teï teèe zboží proudem rovnou do popelnic. Myslím si, že snímkem anorektických modelek pod kupolí

První svobodné volby, Praha 1990.

novì otevøeného obchodního centra se
Karel vypoøádal s nenaplnitelnou prázdnotou civilizace,
jež mìní kulisy ve
stále stejné høe
o lidský život na
téhle planetì. Jenom Karel Cudlín
je zase schopen si
všimnout toho, že
je král nahý, aèkoliv to musí vidìt všichni.
Ale je tøeba dodat, že se døíve,
než fotografoval
dokumenty o tomKosiv, Ukrajina 1996.
to ošklivém svìtì,
vydával hledat krásu do jeho zdevastovaného zadního traktu, na jehož opravy ještì

nepøitekly finance. Tøeba mezi Romy na
pražském Žižkovì, kde ji nacházel v nepøedstírané radosti z pohybu, ve vìcech

pøirozených, jako je chvíle odpoèinku v továrnì nebo polibek na taneèní zábavì.
I v bezmocném pohledu èeského brance
pøi odvodu do armády své zemì, jež mu
byla odcizena. V Milovicích objevil krásu
v nevinných tváøích mladièkých sovìtských vojákù v laskavém objetí èeské pøírody. Karel Cudlín, nemohu si tu slovní
høíèku odpustit, hledá dobro i tam, kde pùsobí necudnì jako na fotografii romské
dívky, pøivádìné vysnìnému muži dvojicí
nedospìlých chlapcù. To, co Karel hledá,
je bezprostøednost, at’už je jakákoli, jen
když vyvìrá pøímo z duše. Kvùli tomu je
ochoten brázdit svìt jako dávní moøeplavci
moøe, aby objevili neznámé svìty.
Pøitom jsou záchvìvy nádhery, které
na svých cestách posbíral, každému èlovìku blízké. Jenomže ze strachu, že
bude pøistižen ve své pøirozenosti, se
štítí pravdy. A tak nás Cudlín každým
snímkem nutí myslit na pomíjivé svìty,
jejichž projektanti si vzali do hlavy, že
svìt od základu pøedìlají. Nachází lidi
zaskoèené ve fasádách, budovaných
proti životu a z nepochopitelného nepøátelství k nìmu. Dokonce i obrazy mongolské stepi nebo posledních vìøících
Židù v Chustu pùsobí v kontrapunktu
s rozlézající se ošklivostí, jež není vidìt.
Jsou pøedkládány jako pøesvìdèivý dùkaz obžaloby, ale kdo je obžalován?
Když jsem si Karlovy fotografie prohlížel, tázal jsem se, zda pøirozenost
není nakonec tím úhelným kamenem
bytí, jímž stavitelé pohrdli. Tahle otázka
se vnucuje, protože snahy ji degradovat
vyššími ideály vedou v koneèném výsledku k vycenìným zubùm. Pøi prohlížení tìch snímkù mne pøi jednom napadlo, že bych ho chtìl mít doma. Je to
výhled do krajiny
bez lidí, fotografovaný z temného lidského pøíbytku, snad ze
stáje nebo ze stodoly,
ze svìta lidí. O úzkosti z temnoty za
svými zády vypovídá ostatnì i Karlùv
snímek od vysychajícího Mrtvého moøe.
Ne kvùli tomu, že
vysychá, ale zvìènil
tam židovského otce
s jarmulkou na hlaTel Aviv, Izrael. 2012.
vì, zvedajícího nad
hlavu nemluvnì – a s optimistickým výrazem pøitom hledí do zachmuøené tváøe
svého potomka.
EFRAIM K. SIDON
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Zde však tato analogie není na místì: první židovští pøistìhovalci pøicházející do Palestiny na konci 19. a na
poèátku 20. století nepocházeli z parlamentní Británie ani z republikánské
Francie. Pocházeli z nedemokraticPøedstavte si následující situaci: rodí ji nejrùznìjší autoritáøské a nedemo- kých zemí, a to právì proto, že v tìchse nový stát a v den jeho založení jej kratické režimy – vojenské diktatury, to zemích docházelo k pronásledování
napadnou všechny sousední zemì. vláda jediné strany, komunismus, dy- nebo násilnému vystìhovávání Židù.
Bìhem prvních deseti let své existen- nastická nebo personální diktatura – Pøijíždìli z carského nebo komunisticce bude muset vybojovat pìt válek a v nìkterých pøípadech jejich kombi- kého Ruska, z meziváleèného autoria nezažije ani jediný den, kdy by byl nace. Proè je Izrael – pøíklad popsaný táøského Polska a Rumunska, z nacisskuteèný mír. Následkem toho si bude výše – jiný a jak to, že je stále scho- tického Nìmecka nebo nacisty
muset držet silnou armádu,
okupovaného Rakouska
vìnovat podstatnou èást
a Èeskoslovenska. Kdyby
svého rozpoètu na obranu
si s sebou pøivezli politici bezpeènost a jeho voké tradice svých pùvodjenští velitelé se budou
ních zemí, politickým zøítìšit mimoøádné popularizením, jež by založili, by
tì. Zároveò bude otevøebyl buï pravicový autoriný masovému pøistìhovatáøský systém, nebo diklectví. V prvních tøech
tatura v sovìtském stylu
letech vzroste díky imi– zajisté však nikoli otevgraci poèet obyvatelstva
øená a pluralitní parlavíce než ètyøikrát, pøimentní demokracie.
èemž vìtšinu èerstvých
Druhá odpovìï je popøistìhovalcù budou tvonìkud etnocentriètìjší:
øit uteèenci z desítek
podle ní má izraelská dezemí, z rùzného sociálnímokracie pùvod v židovho a kulturního prostøedí, Každá komunita se musela rozhodnout, kdo má nárok úèastnit se její správy. Foto archiv. ské náboženské tradici. To
a navíc bez jakýchkoli
je však naprostý nesmysl.
prostøedkù. Navzdory nedostatku pøí- pen udržet si fungující demokracii Židovská tradice – biblická i talmudicrodního bohatství v zemi (netìží se (s mnoha problémy a nedostatky) i na- ká – obsahuje mnoho etických a osvínerostné suroviny ani ropa) si tento vzdory vnìjším a vnitøním tlakùm, cených prvkù, ale urèitì není demokrastát udrží sociální systém, do kterého jaké nejspíš ani nemají obdobu v žád- tická ani zastupitelská. Izraelitská
budou noví pøistìhovalci okamžitì po ném z nových státù založených po království, jak je známe ze Starého zápøíjezdu integrováni, a tak vyvolá vel- druhé svìtové válce?
kona, byla orientálními despociemi
ká oèekávání a budou na nìj kladeny
toho èi onoho typu, a v žádném pøípadì
znaèné nároky. Jaká bude pravdìpo- TRADOVANÉ OMYLY
nebyla demokratická. Jestliže by židobnost, že si taková zemì i po èase Na uvedenou otázku se obvykle odpo- dovští pøistìhovalci v Palestinì vybuudrží demokratický, otevøený a plura- vídá dvìma zpùsoby, jak v odborných dovali politické zøízení davidovského
litní systém?
debatách, tak ve veøejné diskusi – nebo šalomounského typu, podobalo
Jestliže se podíváme na zkušenosti a oba tyto zpùsoby jsou chybné.
by se asi nejvíce ze všeho Saúdské
více než stovky státù, jež vznikly po
První odpovìï zní, že vzhledem Arábii.
druhé svìtové válce, bude odpovìï k tomu, že první budovatelé Izraele
Pøestože jsou obì tyto odpovìdi
znít: nejspíš nulová. Vìtšina z postko- pocházeli z Evropy, pøinesli si s sebou mylné a zavádìjící, obsahují zrnko
loniálních nových státù, založených ve demokratickou tradici a ustavili poli- pravdy – vìc je však složitìjší a je tøedruhé polovinì 20. století, si na poèátku tické zøízení, jež se velice liší od okol- ba k ní pøistupovat nuancovanì.
dìlala vysoké nadìje na demokracii ních autoritáøských systémù tøetího
a v mnoha pøípadech pøijala demokra- svìta. Tato odpovìï vypadá vìrohod- KOMUNITY V DIASPORÁCH
tickou ústavu vycházející z pøíkladu nì, zvlášt’když se uvede do souvislos- JAKO ZÁKLAD
politických systémù svých pùvodních ti s pøípadem americké demokracie, Židovští imigranti si s sebou skuteèkoloniálních vládcù, Británie a Fran- jejíž koøeny spoèívající v britských nì pøivezli urèité tradice politického
cie. Ale vnitøní a vnìjší tlak témìø tradicích samosprávy a parlamentního chování a institucí, ty se však neu všech tìchto státù (Indie pøedstavuje systému: správní oblast Nové Anglie zakládaly na celkovém politickém
pozoruhodnou výjimku) zpùsobil, že s její zastupitelskou soustavou založili systému svých pùvodních zemí, nýbrž
poèáteèní demokratická struktura se britští kolonisté, kteøí si s sebou pøi- na chování a životì židovských spodøíve èi pozdìji zhroutila a nahradily vezli politické tradice své vlasti.
leèenství v diaspoøe.

Šlomo Avineri

KOØENY IZRAELSKÉ
DEMOKRACIE
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Vzhledem k tomu, že Židùm v dias- rovnostáøské a jiné naopak více oli- regionù Polského království: Velkopolpoøe chybìla politická moc a že po garchické. Všechny ale vycházely ze ska, Malopolska, Volynì a Zakarpatské
znièení druhého Chrámu roku 71 n. 1. zastupitelského principu, kdy si èle- Rusi. Skládala se z pøedstavitelù zvolenikdy neexistovalo nic takového jako nové komunity volí své funkcionáøe ných jednotlivými komunitami, schážidovská církevní hierarchie, jediným a ti zase pøijímají urèitou odpovìdnost zela se jednou roènì bìhem každoroèzpùsobem, jak si mohli Židé udržet vùèi svým volièùm. I když Židùm schá- ního lublaòského trhu a byla uznávána
své náboženské a kulturní tradice, zela výkonná moc – suverenita – mìli polskými státními orgány, které ji nabylo sdružování na bázi dobrovolnos- bohaté politické zkušenosti: v matri- zývaly Židovský sejmik èi Congressus
ti. Židé v Evropì èi na Blízkém vý- kách a archivech lze najít doklady Iudaicus. Její èinnost se odráží v souchodì nemìli od støedovìku žádný o mocenských bojích, vnitøních koali- pisu Takanot (Pravidlech): danì, vzávlastní stát, když potøebovali v Krako- cích, hlasování o pøijímání a vyluèo- jemná pomoc mezi bohatšími a chudvì èi Casablance, v Praze nebo Fustátu vání jednotlivcù a frakcí nebo odtrže- šími komunitami, vztahy k polským
(staré Káhiøe) modlitebnu, školu pro ní nespokojených menšin, které si úøadùm, vzdìlávací politika, naléhavá
pomoc komunitám v nedìti, høbitov nebo systém
snázích (zvláštì po Chmelsociální podpory pro své
nického povstání v letech
chudé a potøebné, nezbý1648–1649 a následných
valo jim než se zorganipogromech na Ukrajinì)
zovat, vytvoøit komunitu
apod. Podobná rada exizaloženou na odvádìní
stovala také v Litevském
daní a na dobrovolných
velkoknížectví.
darech a ze svého støedu
I v èeských zemích
si zvolit muže, kteøí výbylo v Radì zemì moravslednou strukturu, zvanou
ské (Vaad Mehrin) pokehila èi kahal, vedli.
dobným zpùsobem orgaKaždá komunita si musenizováno 39 židovských
la sama stanovit pravidla,
komunit. Tato rada exinebot’ neexistoval žádný
stovala a dobøe fungovala
zastøešující hierarchický
až do 19. století.
systém, který by to vše
Právì v tom je parashora nadiktoval. Každá
I sekulární Židé si s sebou pøinesli tradice a zkušenosti ze židovské kehily. Foto archiv.
dox: pøestože první siokomunita se tedy musela
rozhodnout, kdo má nárok úèastnit se poté založily vlastní komunity. V èele nistiètí východoevropští židovští pøijejí správy a hlasovat: všichni èlenové obcí nestáli rabíni; ti byli komunitou stìhovalci do osmanské a britské
(mužského pohlaví), èi jen plátci daní, najímáni k tomu, aby vyuèovali a její Palestiny byli vìtšinou sekulární
nebo by se mìlo hlasovací právo od- èleny vedli v oblasti náboženské pra- Židé, nìkdy dokonce radikální ateisté
stupòovat podle èástky zaplacené na xe. Coby placení obecní zamìstnanci bouøící se proti životu v diaspoøe, pøidaních? Mohou být funkcionáøi – mohli být také propuštìni. Pøední nesli si s sebou tradice a zkušenosti
pøedstavení komunity, pokladník atd. – pøedstavitelé komunity byli voleni, ze židovské kehily. Když po roce
voleni stále znovu, anebo mohou zastá- a stejnì jako v obèanských zastupi- 1910 zaèaly vznikat první kibucy, jevat svùj úøad jen po urèitou stanovenou telstvech støedovìké a pozdìjší Evro- jich zakladatelé ze všeho nejdøív svodobu? Mìl by být omezen i poèet pøí- py bylo jen pøirozené, že pocházeli lali valné shromáždìní, zvolili si taslušníkù jedné rodiny vykonávajících z nejbohatší vrstvy obce. Nešlo po- jemníka a pokladníka a stanovili
chopitelnì o demokratický systém pravidla, kterými se mìl kibuc øídit:
funkce v obecní radì?
V dochovaných matrikách a archi- v novodobém smyslu, byl však zalo- byla to sekulární obdoba téhož, co jevech stovek takových komunit jsou do- žen na hlasování a mìl zastupitel- jich rodièe a prarodièe dìlali v diasporních komunitách. A když se v prvním
loženy rùzné odpovìdi na tyto otázky: skou podobu.
kibucu Degania nemohli dohodnout na
žádnou odpovìï nebylo možné najít
vzdìlávací politice, skupina se rozdìlive svatých knihách a všechny vycháze- UTVÁØENÍ ZASTØEŠUJÍCÍCH
la a menšina si založila vlastní kibuc –
ly z konkrétních reálných podmínek, INSTITUCÍ
v nichž se ta která komunita nacháze- V nìkterých regionech s poèetnou ži- proto máme Deganii A a Deganii B.
la. Vztahy mezi židovskými obcemi dovskou populací vznikly èasem insti- Podobnì tomu bylo, když se skupina
a státními orgány køest’anských nebo tuce, které sdružovaly více kehilot pøistìhovalcù rozhodla založit zamuslimských zemí v mnoha pøípa- (hebrejský plurál od kehila – pozn. hradní kolonii severnì od Jaffy, z níž
dech upravovala udílená panovnická pøekl). V Polsko-litevské unii, v níž nakonec vyrostlo mìsto Tel Aviv. Sešla
privilegia. Každá komunita – každá žila vìtšina Židù z celého svìta do se, aby si zvolila funkcionáøe a stanokehila – byla svého druhu polis èi ja- konce 18. století, existovala v letech vila systém parcelace a pøidìlování
kousi novoanglickou správní oblastí 1520–1764 Rada ètyø zemí (Vaad arba pozemkù mezi èleny.
(pokraèování na str.18)
a podobnì jako ony byly nìkteré více aracot), sestávající ze ètyø hlavních
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Philip Roth

KØEHKÁ NÁDOBA
V srpnu pøinášíme druhou a zároveò poslední mírnì krácenou ukázku z povídky,
kterou jsme ètenáøùm pøedstavili v minulém èísle (její originál vyšel poprvé
roku 1959 v èasopise The Dial). Našeho
hrdinu v ní sledujeme dál: Sam, ponìkud neurotický židovský intelektuál, který stále hledá smysl života, se po nìkolika týdnech v kibucu zklamanì vrací
z Izraele domù, do USA, a cestou navštíví nejprve Itálii a poté Francii. Jeho
hlavním cílem se nakonec stane dokonèit úkol, který mu svìøil jeho izraelský
pøítel, vèelaø: poprosil ho, aby jeho svérázné matce v New Yorku doruèil plechovku s prstí ze Svaté zemì. Což, jak se
ukazuje, není úplnì jednoduchá mise.
Po poledni mu došlo, že nemá na vybranou: tu plechovku musí vzít s sebou.
V autobusu byli skoro všichni Amerièani, a jak se jim zpoza pahorku na horizontu zjevilo Chartres – napøed vìž
a pak ten zbytek –, turisté zalapali po
dechu. Sam ale ne; ten se snažil, aby se
necítil tak trapnì, jako si pøipadal po celou cestu, kdy krabièku tisknul stehnem
k opìrce sedadla. Vzal ji s sebou, protože nehodlal pokoušet osud – nebo pokojskou. I když to vypadalo, že jeho
osud zrovna pokoušet netøeba. Pøipomínal mu jednu staøièkou historku o èlovìku, který se snažil zbavit koèky: zavázal
jí oèi a odnesl do lesa na míle hluboko,
jen aby zjistil, že se ztratil – a že domù
musí jít on za ní. V tom to bylo. Sama
nepronásledoval osud; on se za svým
osudem ploužil. Cítil se uondaný a bylo
mu špatnì. Lidé, místa a vzdìlávací instituce jím už zamávaly víc než dost.
Tak at’ho husa kopne, jestli se teï nechá
vytoèit mròavou krabièkou.
Nicménì když se vyklánìl a sledoval, jak se blíží vìž, uvìdomil si, že té
krabièce ve svém životì pøipisuje až
moc velký význam. Byl pøece v zemi
Johanky z Arku! Jaké na ní spoèívalo
bøímì! A když pomyslí na Robespierra
– nebo to byl Danton? Už pøesnì nevìdìl, kdo dal popravit koho. Ovšem ani
mezi velikány nebyla o jedince, kteøí
byli nìjak zatíženi, nouze. Milton mìl
špatný zrak, Roosevelt nohy, Keats plíce a Oidipus zase nohy – o jeho famílii
ani nemluvì. Pak tu byli Galileo, Ko-

lumbus, Van Gogh, Dostojevský a Lou
Gehrig. A jak øíkal Freud, i Mojžíše zabili Židi…. A pøece – když vjeli do
kopcovitého mìsta a stoupali klikatou
silnicí ke katedrále, Sam si unavenì
opakoval: jo, jo, jo, ale když už jsi
Mojžíš, musíš s nìèím podobným poèítat. Aspoò jsi byl Mojžíš. Osud by mìl
zametat s lidmi, co jsou na to stavìní –
jako tøeba ten vèelaø. Ale nic takového:
vèelaøùv život byl požehnaný skrz naskrz. A až mu Sam urovná tu vìc s matkou, už se ten mizera nebude muset trápit s nièím – vùbec nikdy. No, Sam
Schachat možná není žádný chlapák,
ale není ani nièí slouha. Proè by nemìlo nìco bolet taky vèelaøe?
A protože v nìm závist a zášt’pøímo
kypìly, prudce je utnul. Když však s sebou ten balíèek vláèel pod sedm set let
starou støechou katedrály, nedokázal se
ubránit pomyšlení, jestli s sebou náhodou zrovna tak dlouho netahá i závist.
Proè ho instinkt hned na zaèátku ponoukal, aby se ho zbavil už na záchodì
v Haifì? A nedospìl snad ve Florencii
k závìru, že mu ho ukradli, proto, že
chtìl, aby tomu tak bylo? Ach Freude,
Freude, ještì ty na mì hledej mouchy!
Naèež mu vídeòský hlásek tiše odpovìdìl: „Tak vy si, pane Schachate, myslíte,
že na vás všichni hledají mouchy? A nehledáte si je, vážený, spíš vy sám…?“
(…)
O ètyøi pozdìji odjel z Le Havru; plechovku s sebou nosil po Louvru, k Sacré
Coeur a nakonec po høbitovì P?re Lachaise, což byla už poslední kapka, zážitek natolik depresivní, že na nìj radìji
hned zapomnìl. Naštìstí musel v Le
Havru otálet jen den a pùl a doèkal se
toho, že nìkdo zrušil rezervaci. Plavba
samotná trvala šest dní a probìhla naprosto hladce. (...)
Proclení trvalo vìènì. Stodolovité pøístavištì v New Yorku bylo pøecpáno
hluènými lidmi, kteøí do Sama s gustem
strkali, dokud nepøišel na øadu.
„Co v tom je?“ zeptal se úøedník.
„Hlína.“
„Otevøete to, prosím.“
„Je tam jen pùda.“
„Ukažte mi ji, prosím.“
Sam krabièku otevøel a celník na hnì-

dou zem t’uknul ukazovákem. „Odkaï
to máte?“ zeptal se.
„Z Izraele.“ A jelikož tušil potíže, pokusil se o sentimentální tón. „Je to pùda
ze Svaté zemì.“
„Budeme to muset poslat do laborky.“
„Co?“
„Musíme zjistit, jestli to není štìpnej
materiál.“
„Cože? A na jak dlouho? Co vás to
napadlo?“ vychrlil ze sebe Sam.
Celník neodpovìdìl; zato pokynul
dalšímu cestujícímu, aby pøistoupil.
„Prý štìpný materiál! Prostì se na to
podívejte!“ vykøikl Sam. „Je to pùda.
Hlína. Zem!“
„Lituji. Když mi sem napíšete adresu,
pošleme vám to. Do dvou, tøí týdnù.“
„Vypadám snad jako špión? Co si
myslíte, že s tím tak budu dìlat? Podomácku si uplácám atomovku?“
„Je to ve vašem zájmu,“ opáèil úøedník. „Nádobu si mùžete nechat.“
„K sakru!“ zaøval Sam; polil ho pot.
Lidé ve frontì za ním pøestali mluvit.
„K èertu s tou vaší zatracenou Amerikou! A tady máte tu svoji bombu.“ Obrátil krabièku víèkem dolù a pìstí praštil
do dna. Pùda vylétla v jednom nahnìdlém válci, ten sebou pleskl na nízkou
døevìnou pøepážku a rozpadl se na hromádky. Naèež Sam hbitì – se zavazadlem v jedné a prázdnou nádobou ve
druhé ruce – odkráèel, zatímco se v nìm
sváøilo vìdomí vlastní zhouby.
Newyorský letní hic byl ještì palèivìjší
než Negevská poušt’. Jeho hotelový pokoj byl jako pekárna – se vším všudy,
vèetnì smradu z kvásku. I chodby
páchly zatuchlinou. Už mu nezbylo
moc penìz, a tak si pronajal laciný
kumbál na West Side, jenom dvì ulice
od mola, na kterém pøistál. Jistìže by
bylo chytøejší, kdyby se do nìèeho pustil: kdyby si našel práci a nový byt,
kdyby obvolal staré pøátele, at’ už ho
nudili sebevíc. Mohl by jim øíct, že se
vrátil jenom proto, že musel – že na
Blízkém východì chytil žlutou zimnici
nebo jinou nemoc, kterou by si ovìøil
v Britannice. Kdykoli si ale pøipomenul, že by mìl zaèít znova – znova –,
zùstal jako opaøený. Nanejvýš se zmohl na chùzi pod žlutou oblohou, jež ho
svou záøí málem srážela na chodník.
(…)
Poèátkem druhého týdne však dostal
strach. Po šílenství nijak netoužil – neúspìch byla jedna vìc, nepøíèetnost dru-
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há. Normální èlovìk netráví život zíráním na plechovou krabièku. A tak v zoufalství opìt procházel nevelkým èerným
diáøem. Každièká strana, na které hledal
nìkoho, komu by ohlásil svùj návrat –
jeden každý list se v mžiku zkrabatil potem. Nakonec mu zbyla jedinì vèelaøova matka. To, že by doruèil pouze plechovku, ho pøedtím ani nenapadlo.
Nicménì teï, osmé rozžhavené noci,
musel nutnì nìco podniknout.
Bydlela v dolním cípu Manhattanu,
ještì pod Houston Street; ulice tam byly
køivolaké a krátké. Ulice, kterou hledal,
vypadala jako jeskynì, v níž výhled na
oblohu stínily požární žebøíky a odpadní
kanál pøipomínal tunel. Popelnicemi na dvorcích rachotili hlodavci a zpoza otevøených temných oken tyèících se mu nad
hlavou vzdychaly horkem dìti.
Na schodech do domu se pošt’uchovalo šest portorikánských výrostkù, a jak si to kolem nich šinul nahoru, pokøikovali na nìj.
Zaèala ho z toho všeho brnìt hlava. Možná to nakonec nebyl úplnì dobrý nápad. Klimatizované
kino by mu rèitì pomohlo stejnì.
Nekoleduje si náhodou o další
prùšvih? Co asi ta stará dáma, až
spatøí prázdnou krabièku, udìlá –
nepochopí to tak, že si z ní dìlá
legraci? Nevypustí tøeba duši?
No jasnì, to by byl skvìlý závìr:
tlustá astmatická žena mu naposled vydechne v náruèí. Málem
se zase otoèil, i když to znamenalo, že musí znovu projít kolem
tìch sígrù.
Ale ne – pøišel sem pøece proto, aby nìjaký úkol dotáhnul do
konce. A jestli padne na místì
mrtvá, bude to vèelaøova chyba,
ne jeho. Byl jenom poslíèek. Ale hlína –
nemìl tu hlínu! Udìlal pøece všecko, co
bylo v jeho silách, nebo ne? Copak s ní
nevypadal jako blázen? At’tu zatracenou
pùdu pøipoète na vrub vèelaøovi! At’má
pro zmìnu smùlu on!
Ovšem když bude vèelaøi vzdorovat,
nic tím nezíská. A co mu kdy ten chlápek udìlal? Copak za to mùže, že je tak
silný?
Sam se tedy otoèil, vyšel z domu a zarazil se na kraji chodníku, kde se u požárního hydrantu nacházelo trochu hlíny;
chodník kolem byl rozpraskaný a plný
dìr. Sehnul se, vylomil kus betonu a hodil do kanálu. Pak sundal z krabièky víè-

Ušpinìná støíbøitá paruka, kterou si na
vyholenou hlavu narazila, jí byla malá,
ale copak by jí nìjaká byla dost? Ta
žena byla obøí; každièká napuchlá èást
jejího tìla spoèívala hrozivì na té další.
„To je mi novinka,“ øekla. „Cítím se
na devatenáct. Je mrtvý!“
Sam, s rukou stále na dveøích, øekl:
„Žije. A tìší se dobrému zdraví. Posílá
dárek...“
„... Dárek?“
„Suvenýr. Abyste na nìj mìla vzpomínku.“ Pøinutil se pohnout a pøekroèil
hromádku šatstva, která mu pod chodidlem pøipadala jako zvíøe. Z ženy vycházel tak pronikavý odér – nemocnièní
puch –, až musel zadržet dech.
Pøedal jí krabièku a bleskem
couval co nejdál od provislé postele. „Z Izraele,“ øekl.
Sundala víèko a podívala se
dovnitø. Poznala, co tam je? Co
k tomu ještì mùže øíct? Od téhle
chvíle to už nebyla jeho vìc –
mìl by zmizet, než se stane nìco
hrozného. Ta žena byla na smrt
bledá. Vyøkne-li on jako posel od
jejího syna jediné slovo, kdo ví,
zda nevydechne naposled?
Pøesto øekl: „Je to pùda ze
Svaté zemì. Mùžete si ji nechat
rozprášit na hrob. Posílá vám ji
syn. Já jsem vám ji jenom doruèil. Jako laskavost...“
Zaslechl nìjaký zvuk, a ve tmì
bylo tìžké øíct, jaký – tøeba jí
puklo srdce. Ale byl to krok –
tìžkým chodidlem udeøila o podlahu. Následovala další rána,
a vtom se nad ním tyèila celá –
a kymácela se. Sam se napøímil
a ucítil, jak na nìj padá tíha. Úplnì ho zamáèkla. Ach, to bude
Ilustrace Jiøí Stach.
jeho konec! Bylo to strašné! A on
prastarého skøíòového typu, která pa- na to byl v podstatì pøipravený… buï
bleskovala nad koncem postele u dveøí. dneska, nebo zítra, nebo kterýkoli jiný
Na protìjší stìnì se odráželo mléèné den. A tváøí v tváø poslednímu ponížení
mu zaèalo vynechávat srdce.
svìtlo; jinak byl pokoj èerný.
Ale ta stará dáma jenom vzlykala,
„Nic se na ní nedá chytit. Má špatný
obraz,“ øekla. „Zvuk jste opravil slušnì. plakala, a v rukou hýèkala Samovu hlavu. Èekal, že pøiletí facka, ale nic takoAle obraz skáèe.“
Sam se poøád prsty pøidržoval dveøí. vého se nestalo. Bradou mu spoèívala
na temeni a kývala se.
„Jsem z Izraele,“ oznámil jí.
Trvalo docela dlouho, než se Sam z jeHlavou cukla tak náhle, až se jí uhodila o pelest. „Je mrtvý. Vìdìla jsem to!“ jího objetí vymanil. Nakonec se od masy
A namáhavì se zaèala zvedat; valila se, ženina tìla odtáhl a pohlédl vzhùru, do jejako by byla tlustá jako matrace, na níž jího zarudlého oblièeje. Pak zaklonil hlaležela. Koneènì se postavila na nohy vu, pomalu sevøel tepající víèka a stoje na
jako dva špalky. „Zastøelili ho!“ vyjekla. špièkách pøiložil své rty na její.
Pøeložila Hana Ulmanová
„Je mrtvý. No, mì tím nerozbreèíte….“
ko, a i když to tam ve tmì nebylo nic pøíjemného, naplnil ji skoro vší mìstskou
drtí, kterou dokázal nahmatat. Víèko vrátil na místo a krabièku vynesl do tøetího
patra. V temné chodbì se ho zmocnila
další halucinace – byl v Paøíži, byl ve
Florencii, ocitnul se zpátky v Miami
a pral si ponožky, zatímco za zády na nìj
v posteli èekala Pauline…. V žádném
z tìch mìst však nebyl; stál u dveøí, které
se otevøely, aniž by se dotkl kliky.
„Vy jste od televize?“ Hlas vycházel
z tìla na lùžku. Zabíralo celou jeho délku – hlava se opírala o èelní pelest a na
druhé stranì èouhaly bosé èervené nohy,
jen pár centimetrù od ohromné televize
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Šlomo Avineri

KOØENY IZRAELSKÉ DEMOKRACIE
(dokonèení ze str. 15)
Když pak nastal problém s losováním,
odhlasovali si odvolání pùvodních funkcionáøù a zvolili si nový výbor.
Právì tato zastupitelská, mnohdy však
kontroverzní politická tradice pocházející z prostøedí kehily také umožnila
ustavit zastøešující zastupitelské instituce, a to jak v rodící se sionistické organizaci založené na prvním sionistickém
kongresu v Basileji roku 1897, tak pozdìji v institucích jišuvu, komunity židovských osadníkù v britské mandátní
Palestinì. Na prvním sionistickém kongresu, který svolal formou osobního pozvání Theodor Herzl poté, co roku
1896 vydal svùj Der Judenstaat,
byly uèinìny dva základní kroky:
byl pøijat Basilejský program,
v nìmž se vyzývalo k založení
právnì garantované židovské domoviny v Palestinì, a byla ustavena instituèní struktura Svìtové sionistické organizace: každoroènì
konané kongresy, v nichž volili
všichni, kdo zaplatili èlenské pøíspìvky (takzvaný „Šekel“) – od
druhého sionistického kongresu se
to týkalo rovnìž žen; na každém
kongresu probìhly volby výkonného výboru, jenž se mìl zodpovídat
kongresu, pøièemž každý jeho èlen mìl
na starosti urèitou oblast pùsobnosti;
volby prezidenta organizace, rovnìž konané každý rok; a postupy získávání financí a schvalování roèního rozpoètu.
Bìhem nìkolika let vznikly politické
frakce (liberální, náboženská, socialistická) a Herzl musel i pøes svou zásadní
roli záhy èelit zpochybòování svých
strategií, a dokonce i obhajovat svou
roli vùdce hnutí.
KOALIÈNÍ BÁZE
Podobnì když britská správa v Palestinì
umožnila arabskému a židovskému obyvatelstvu zøídit si své vlastní instituce, židovské spoleèenství se pøirozenì uchýlilo k této zastupitelské tradici pocházející
z kehily (oproti tomu v arabské komunitì
byl založen Vysoký arabský výbor jakožto shromáždìní význaèných osobností
a šejkù a volby se v nìm nikdy nekonaly). Zastupitelské shromáždìní palestinských Židù (Asefat ha-nivcharim li-kneset Jisrael) bylo poprvé zvoleno roku

(bylo samozøejmé a nikdy nezpochybnìné, že izraelským Arabùm mìla být
pøiznána stejná volební práva).

KONTINUITA ZKUŠENOSTÍ
A POLITICKÉ TRADICE
Izraelský politický systém není výsledek snahy – tak èasté v postkoloniálních
zemích – pøizpùsobit cizí systém místním podmínkám, které jsou však v mnoha pøípadech velice odlišné; vychází totiž z kontinuální politické kultury,
datuje se zpìt celé generace a staletí a je
hluboce zakotven v praktickém jednání
a zkušenostech židovských komunit celého svìta (aèkoli je tøeba pøipustit, že
v muslimských zemích byl zastupitelský prvek v organizaci židovských komunit rozvinut ménì).
Noví pøistìhovalci pøijíždìjící do
Izraele po roce 1948 byli pøijati do
již existujícího a fungujícího systému, který byl tak schopen obstát
i v nesmírném tlaku. Èasem vznikly
nové politické strany a mnoho
aspektù starého tradièního systému
bylo pøetvoøeno. Základní prvky –
zastupitelský princip, rovnost, volby, systém více stran, pluralismus
a potøeba vytváøení koalic – však
pøetrvaly.
Tohle je další pøíklad, z nìhož
Volby do Knesetu v Izraeli v roce 1951. Foto archiv.
vyplývá, že demokracie nemùže
být exportována nebo zavádìna ex
koalièní politiku židovské komunity nihilo: jak vyplývá též z postkomunisticv Palestinì pøed rokem 1948 a v prvních kých zkušeností ve støední a východní
Evropì. K tomu, aby demokracie pøetrdesetiletích existence Státu Izrael.
Na koalièní bázi více stran byla zalo- vala, musí být zakoøenìna v tradicích dežena rovnìž paralelní struktura – Židov- mokratické kultury. Jenom tam, kde tato
ská agentura pro Palestinu, jejímiž èleny kultura existuje, lze demokracii konsolibyli pøedstavitelé jišuvu a Svìtové sio- dovat a rozvíjet. Pøípad Izraele rovnìž
nistické organizace. V den podepsání ukazuje, že vzdor závažným problémùm
nezávislosti – 15. kvìtna 1948 – se její a nìkterým nedávným extremistickým
pøedseda David Ben Gurion stal minis- pokusùm oslabit urèité aspekty demokraterským pøedsedou prozatímní vlády cie je demokratická kultura v Izraeli hlua složení této vlády odráželo složení ko- boce zakotvena v politických tradicích
alice, která v té dobì vládla Zastupitel- a jednání jeho obyvatelstva. Není formálskému shromáždìní palestinských Židù. ním importovaným systémem, nýbrž neBezprostøednì poté, zatímco na Izrael odmyslitelnou souèástí obèanského uvìzaútoèily sousední arabské státy a vy- domìní a kultury, které vedly k vytvoøení
pukla válka za nezávislost, byly vyhlá- židovského státu jako otevøené a pluralisšeny volby do Ústavního shromáždìní, tické spoleènosti.
pozdìji pøejmenovaného na Kneset, které se konaly v lednu roku 1949. Vìtšina Izraelský politolog a filosof Šlomo Avistran, jež se úèastnily prvních voleb neri (*1933) je profesorem politologie
v nezávislém Izraeli, pøi nichž byl rov- na Hebrejské univerzitì v Jeruzalémì.
nìž uplatnìn pomìrný systém, byla více Otištìný text byl napsán pro revue
ménì tatáž jako v jišuvu pøed vznikem PROSTOR, kde vyšel v dvojèísle 103–
státu a kromì nich zde ještì byla komu- 104 v roce 2014. Z anglického originálu
nistická strana a nìkolik stran arabských pøeložila Monika Kittová.
1920 a pravidelné volby se v nìm konaly
až do roku 1944. Aby bylo zaruèeno rovné zastoupení všech skupin a pøedešlo se
vzniku majoritního systému, byl pøijat
pomìrný zastupitelský systém a následnì
se prvních voleb úèastnili kandidáti z 20
(!) stran a kandidátních listin. Nejvìtší
frakce, socialistická Achdut ha-avoda
(Jednota práce), získala 70 ze 314 køesel.
Byl zvolen i výkonný výbor (Vaad leumi), ale vzhledem k tomu, že žádná strana nemìla vìtšinu, musela být vytvoøena
koalice. Její složení (labouristé, umírnìné náboženské strany, liberální sionisté)
do znaèné míry pøedurèilo konsenzuální
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TØI VETERÁNI
Opustili nás Tomáš Kosta, Otto
Jedna z ošklivých lidových povìr mluví
o tom, že významné osobnosti vždy odcházejí z tohoto svìta ve trojicích. Mùžeme jen spekulovat, kde se toto rèení
vzalo, jaké má základy a nakolik se skuteènì naplòuje. Pravdou ale je, že nás
v nedávné dobì opustili tøi úžasní lidé,
kteøí byli nedílnou souèástí naší komunity a pøispìli – každý po svém – obrovským dílem k tomu, èeho se nám podaøilo od 90. let dosáhnout.
Zajímavé je, že mìli i podobné osudy
– všichni tøi se narodili v polovinì dvacátých let, jako mladíci nìjakým zpùsobem
pøežili šoa, pøed komunistickým režimem se uchýlili do zahranièí a po sametové revoluci velkou mírou zasáhli do
dìní na naší spoleèenské, ekonomické
a politické scénì. A také to byli lidé, kteøí
své okolí èasto oslòovali chytrými bonmoty a specifickým humorem, který mìl
základy v tradièní židovské mentalitì.
TOMÁŠ KOSTA, OTTO PICK
V minulém èísle Rch jsme uvedli profil
prvního z nich, profesora TOMÁŠE KOSTY (19. 4. 1925 – 6. 6. 2016). Dodejme
jen, že „Tomík“, jak mu jeho pøátelé øíkali, byl také dlouholetým pøedsedou
správní rady Evropského institutu odkazu šoa (ESLI), založeného èeským ministerstvem zahranièních vìcí, èlenem
a podporovatelem Terezínské iniciativy
a samozøejmì – i když žil v Nìmecku –
èlenem pražské židovské obce.
K úmrtí druhé významné osobnosti,
profesora OTTO PICKA (4. 3. 1925 – 20.
3. 2016), pøinesl jeho medailonek mìsíèník Maskil. Pro ty, kteøí tento èlánek
neèetli, uveïme jen, že Ota (jak jej opìt
nazývali jeho nejbližší pøátelé) byl mezinárodnì uznávaným diplomatem a politologem. Již ménì se vìdìlo o tom, že
byl jedním z „Wintonových dìtí“, respektive jedním z tìch, kteøí se zachránili v tzv. Kindertransportech. Pøesto, že
bìhem války sotva dosáhl plnoletosti,
zapojil se v Anglii do váleèných akcí
exilové èeskoslovenské armády, úèastnil se vylodìní v Normandii a bojù
o Dunkerque, dokonce byl v boji zranìn. Po válce se nakrátko vrátil domù,
ale hned po komunistickém pøevratu
v roce 1948 se do Anglie opìt vrátil
a zaèal pracovat jako redaktor BBC.
Vìnoval se mezinárodní politice a zaèal

Holzerovi dnes èeská ekonomika úspìšnì prosperuje.
Hanuš se narodil v roce 1929 v JabPick a Hanuš Holzer
lonci nad Nisou. Také on byl jako mladívyuèovat na nìkolika univerzitách, èek, v roce 1942, deportován s celou rov Evropì i v Americe. V 80. letech vedl dinou do Terezína. Na rozdíl od
na èas èeskoslovenskou redakci Rádia mnohých však øízením osudu nebyl poSvobodná Evropa v Mnichovì. Po listo- slán do vyhlazovacích táborù na výchopadu 1989 se rozhodl pøesídlit do Prahy dì, ale v Terezínì se v kvìtnu 1945 dožil
a výraznì tak ovlivnil formování èesko- osvobození. Po válce – a pøedevším
slovenské a posléze èeské zahranièní v 50. letech – byl opìt pronásledován,
politiky, pøedevším ve vztahu k Nìmec- tentokrát komunistickým režimem. Neku. Po Pavlovi Tigridovi pøevzal èeské dokonèil ani støedoškolská studia a živil
pøedsednictví Èesko-nìmeckého fondu se v rùzných profesích. V roce 1968 pak
budoucnosti, pùsobil jako námìstek mi- odešel do zahranièí. Velmi záhy si vybunistra zahranièí, kde bylo jeho úkolem doval velmi dobré postavení v pojišt’ovmj. pøipravit vstup ÈR do NATO. Pøi nì Swiss National a usadil se ve švýcarministerstvu také založil a vedl Diplo- ské Basileji. Zde ho zastihly události
matickou akademii, mnozí jeho studenti roku 1989. Byl jedním z prvních emidnes zastávají významná místa v èeské grantù, kteøí nabídli svou pomoc tehdy
diplomacii v Evropì a ve svìtì. Získal novì vzniklému Obèanskému fóru. Jak
také mnoho ocenìní a vyznamenání, pak vzpomínal Petr Pithart: „ …chybìla
napø. britský Øád sv. Jiøí èi nìmecký nám auta … a najednou kde se vzala, tu
Spolkový køíž za zásluhy. Povìstný byl se vzala. Nikdo dlouho nevìdìl, odkud
svým životním humorem a optimismem, ty volkswageny pøijely. Teprve po èase
který ho neopustil do konce jeho dnù. se ukázalo, že jejich zapùjèení vyjednal
Jeho posledním pøáním bylo, aby na po- a zorganizoval Hanuš Holzer …“ Tím
høeb lidé nenosili kvìtiny, ale místo zaèala Hanušova role jedné z klíèových
toho radìji koupili kozu dìtem v Africe. osobností polistopadového ekonomického vývoje. Stejnì neokázale a skromnì
pak vyjednal již zmínìný vstup VW do
HANUŠ HOLZER
O úmrtí tøetí významné osobnosti ne- Škodovky, ale také gumárenského gipsal žádný z našich èasopisù, ale od- gantu Continental do èeského Barumu,
Siemensu do ÈKD, návrat
Tomáše Bati na èeský trh
a mnoho dalších podobných
transakcí. Šestnáct let pak
pùsobil jako èeský honorární
konzul v Basileji, byl zmocnìncem èeské vlády pro mezinárodní ekonomické vztahy a – jak jsme již uvedli –
spoluzakladatelem Èesko-izraelské smíšené obchodní
komory. Za své služby nikdy
nic nepožadoval, odmítal vyznamenání a medaile, firma
Hanuš Holzer. Foto archiv.
Volkswagen mu doslova
chod HANUŠE HOLZERA (29. 6. 1929 – vnutila, že bude mít k dispozici nejno29. 4. 2016) jsme pocítili všichni, kteøí vìjší model passatu, kterým i ve vysojsme ho znali a mìli rádi, pøedevším kém vìku nesèetnìkrát projel na jeden
okruh jeho pøátel z Èesko-izraelské ob- zátah dlouhou cestu z Basileje do Prahy
chodní komory, kterou pomohl založit. a zpìt. A stejnì jako jeho vrstevníci,
Hanuš byl vcelku nenápadný èlovìk, i Hanuš oplýval smyslem pro humor,
usmìvavý, laskavý. Nikdo by neøekl, že vtipnými glosami a komentáøi k domácí
to byl právì on, kdo v devadesátých le- i zahranièní politice.
Ano, je pravda, že všichni tøi pánové
tech sehrál klíèovou roli v dohodì mezi
Škodou Mladá Boleslav a koncernem se dožili úctyhodného vìku. Pøesto nám
Volkswagen. S nadsázkou lze tedy ho- budou opravdu citelnì chybìt.
TOMÁŠ KRAUS
voøit o tom, že právì díky Hanušovi
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Ale za celou touhle nefunkèní politikou
souèasného Západu je ještì cosi hlubšího.
Bìhem uplynulého pùlstoletí jsme zažívali
dosud nevídaný spoleèenský experiment.
Pokoušeli jsme se vytvoøit svìt bez identity a morálky. Ponechali jsme všechny proPanuje pøesvìdèení, že vlády nedoká- blémy našich kolektivních životù tomu,
žou zvládat nárùst extremismu a teroru. aby je øešily dva systémy: tržní ekonomika
Šíøí se pocit, že svìt 21. století se vymkl a liberální demokratický stát.
z kloubù. Tento pocit vedl ve Francii,
Morálku jsme pøenechali trhu. Trh nám
Øecku, Rakousku, Maïarsku a Polsku dává možnosti a morálka se omezila na
k tomu, že posiluje krajní pravice. V ji- soubor tìchto možností, v nichž dobro
ných zemích se rodí spojenectví mezi a zlo mají sloužit jen tomu, abychom
krajní levicí a radikálním politickým islá- uspokojili svá pøání. Je pro nás stále tìžší
mem. Jedná se o nebezpeèné síly: krajní pochopit, že existují vìci, které bychom
pravice hlásá návrat do zlatého vìku, kte- chtìli dìlat a máme na nì zdroje, ale nerý se nikdy nekonal, krajní levice bojuje mìli bychom je dìlat, protože jsou neèesto utopii, kterou nelze uskuteènit. Oba né a nezodpovìdné – jedním slovem neesmìry spojuje to, že potírají svobodu.
tické. Pøíliš mnoho lidí ve veøejných
V Británii povstaly figury jako Nigel funkcích došlo k názoru, že pokud jim nìFarage èi Jeremy Corbyn, v USA Donald jaká špatnost projde, byli by blázni, aby ji
nedìlali. Takto zrazují elity veøejnost, které by mìly
sloužit. Když se to stane,
bortí se dùvìra, civilizace
upadá a umírá.
Liberální demokratický
stát zrušil národní identitu
ve prospìch multikulturalismu. Dopadlo to tak, že
spoleènost se z domova
pøemìnila na hotel. V hotelu èlovìk zaplatí požadovanou cenu, dostane
pokoj, a pokud tím neruší
ostatní hosty, mùže si dìMiliony Britù žádaly vypsání nového referenda. Desítky tisíc jich 2. èervenlat, co se mu zlíbí. Ale hoce vyšlo v Londýnì na demonstraci na podporu setrvání v EU. Foto AM.
tel není domov. Nevytváøí
Trump a Bernie Sanders. Ve všech pøípa- identitu, vìrnost nebo pocit, že èlovìk nìdech jsou to protipolitiètí politici, popu- kam patøí. Díky multikulturalismu se Evlisté, kteøí pøitahují lidi tím, že jako stoky ropa mìla stát tolerantnìjší. Namísto toho
sbírají obecný vztek na existující elity. se stal pravý opak: dochází k segregaci,
Protipolitiètí politici vzbuzují nadìje, kte- nikoli integraci.
ré nemohou nikdy naplnit. Když dojde na
Tržní ekonomika a liberální demokrastøet s realitou, hnìv lidí sílí a tìžkne.
tický stát jsou nejvìtší výdobytky záZápad èelí velmi vážným problémùm, padního svìta, ale bez silného smyslu
které jsou výsledkem masivního narušení pro identitu a morálku selhávají. Abyglobálního hospodáøství, informaèního chom z krize vytvoøili pøíležitost, mìli
vìku, klipovité komunikace a vyèlenìní bychom obnovit základní smysl našich
výroby a služeb do ekonomik nízkých náboženských a obèanských tradic – tomezd. Lidé tìmto krokùm nerozumí, ne- tiž, že spoleènost stojí na spoleèných
bot’jsou globální a dlouhodobé, zatímco ideálech. Když si budeme vìdomi své
naše politické instituce jsou národní a sou- identity, dokážeme vítat a integrovat
støeïují se na bezprostøední budoucnost.
další vlny pøistìhovalcù, když budeme
Evropská unie a Organizace spoje- morálnì silní, mùžeme podnikat tak,
ných národù nedokázaly pozvednout abychom posílili celá spoleèenství.
horizont svých obyvatel nad to, co se
Naše volba je jasná. Selžeme-li, èeká
odehrává „tady a teï“ a vyhovuje ná- nás politika hnìvu a úpadek. Když zvírodním zájmùm, a upnout se k dlouho- tìzíme, Británie se snad znovu stane
dobìjší globální odpovìdnosti.
vzorem ostatním.
(Pøeložila am.)

PROTI URAGÁNU HNÌVU
POSTAVME MORÁLKU
Po zveøejnìní výsledku referenda, v nìmž
obèané Velké Británie 23. èervna rozhodovali o setrvání v EU, èi odchodu z ní,
nastala ve spoleènosti vlna zdìšení. Nejen
mezi pøíznivci evropského spoleèenství,
ale i mezi nezanedbatelnou èástí tìch, kdo
svým hlasem pro „leave“ nevyjadøovali
odpor vùèi EU, ale spíše protest proti stávající politice v zemi. Údiv nad výsledkem
neskrývali ani obhájci vystoupení z Unie,
kteøí museli pøiznat, že øada slibù, jež pøi
kampani uèinili, je lichá a nesplnitelná
a žádný konkrétní program pro nové
a „lepší“ èasy nemají. O širší pohled na
situaci se ve svém komentáøi pokusil bývalý vrchní rabín Británie, Jonathan Sacks.
(Text vyšel v deníku Daily Telegraph 2. 7.
2016.)
Rezignoval premiér. I opozice žádá, aby
její vùdce odstoupil. Pod petici, která
volá po uskuteènìní nového referenda,
se podepsalo nìkolik milionù lidí. Mluví se o tom, že se Spojené království
rozpadne. V kampani na nového pøedáka konzervativcù dochází k velmi trapným situacím.
Takhle normální politika nevypadá. Za
celý život jsem nic takového nezažil. Ale
uragán, která teï duje Británií, není jen
britským problémem. V rùzných podobách zasahuje všechny západní demokracie, vèetnì Spojených státù. Panuje obecný pocit, že politici nás podvádìjí.
Otázka zní: jaké potøebujeme kormidelníky, aby nás v téhle vichøici nesmetly
vlny?
Na Západì zažíváme novou politiku
hnìvu. Lidé se hnìvají kvùli nezamìstnanosti, celé kraje a celé generace jako
by ztratily nadìji na práci. Lidé se zlobí
kvùli tomu, že nìkolik vlád za sebou nedokázalo zvládnout imigraci a èást pøíchozích zaèlenit do spoleènosti.
Hnìvají se kvùli finanèníkùm, kteøí
pøivedli globální ekonomiku na pokraj
katastrofy, ale sami se odmìòují, jako
by se nic nestalo. Mají vztek na výkonné øeditele spoleèností, kteøí využívají
veøejné korporace k tomu, aby obohatili
vlastní kapsu. Zlobí se kvùli tomu, že
z globální ekonomiky má prospìch jen
malá skupina lidí, životní úroveò vìtšiny pøitom zùstává stejná nebo klesá.
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snaží vyvažovat zájmy mezi Židy a Araby.
Vyvažovala je ovšem natolik, že kvùli
tomu omezila židovské pøistìhovalectví
Dvì události pøinesl zaèátek léta. Nemají v Turecku, jehož rychlé potlaèení jen v dobì, kdy takový krok rozhodoval o žispolu sice nic spoleèného, leè ilustrují upevní režim prezidenta Erdogana.
votì a smrti v nacisty okupované Evropì.
Turecko-izraelská dohoda o urovnání
vztah Izraele k okolí i Evropì. Jednak IzAle tato historie je už zavátá. Zavátý je
rael plnì obnovil diplomatické vztahy obsahuje konkrétní body. Umožní Tu- i fakt, že Jichak Šamir mìl jako protibrits Tureckem, což se už nìjaký èas oèeká- recku posílat pomoc do pásma Gazy, ale ský odbojáø krycí jméno Michael (podle
valo a má to logiku. A za druhé Izrael rea- pouze pøes izraelský pøístav Ašdod, tak- šéfa teroristické, ale též protibritské Irské
guje na výsledek referenda v Británii, že zboží bude pod kontrolou. Naproti republikánské armády). Nebo že Hagana
v nìmž volièi hlasovali pro vystoupení tomu svùj pùvodní požadavek, aby Izra- úspìšnì shánìla peníze na zbranì mezi irzemì z Evropské unie. To pøišlo jako mo- el blokádu Gazy úplnì zrušil, Turecko skými dokaøi v New Yorku. Ne že to byli
ment spíše neoèekávaný a složitìjší, který neprosadilo. Za vítìzství ale mùže vydá- takoví filosemité, ale když slyšeli, že je to
vat to, že Izrael uvolní 20 milionù dola- na boj proti Britùm, tak rádi dali.
si zaslouží samostatnou pozornost.
rù na odškodné rodinám lidí zabitých na
Sedmdesát let poté vypadá ten obrázek
lodi Mavi Marmara. Izrael by sice mohl jinak. Británie jako øádný a pøitom svéSMÍR ZA DOBROU CENU
V pøípadì Turecka jsou vìci jasné. Pro vydávat za své vítìzství slib Ankary, že bytný èlen Evropské unie patøila ke zøestruèné zopakování. V kvìtnu 2010 vyra- zabrání pøípravì teroristických aktivit telným spojencùm Izraele v Evropì i ve
zila z Turecka a pod tureckou vlajkou flo- proti Izraeli ze svého území, ale jestli by svìtì vùbec (Británie je i stálým èlenem
tila šesti lodí, jež chtìla prorazit izrael- na plnìní takového závazku nìkdo vsa- Rady bezpeènosti OSN, což se poèítá).
skou blokádu pásma Gazy. Vyhlášený cíl dil výplatu, to už je jiná otázka.
Její odchod z EU pokládá Izrael za jasné
byl ryze humanitární (dominus a dával to najevo už
vézt obleženým pomoc),
pøed rozhodnutím. Jako by
ale podezøení budila islaøíkal Bùh ochraòuj královnu
mistická organizace IHH,
i Británii v EU. Ale samokterá flotilu vypravila. Pozøejmì to neøíkal tak drsnì
dezøení se promìnilo v jisa jednoznaènì, aby tím roztotu, když flotila dorazila na
èílil protiunijní Brity.
hranici blokády.
Vztahem Izraele k Británii
Tam izraelští vojáci v klidu
a k referendu o jejím setrvání
zastavili pìt plavidel, ale když
v EU se nejvíce zabýval
se z vrtulníku spustili na poHa’arec. Citoval (v anonyslední, na loï Mavi Marmara,
mitì) vysoké diplomaty v Jeocitli se zaskoèeni útokem.
ruzalémì, kteøí mìli pøed hla„Humanitárci“ je tvrdì nasováním Britù zcela jasno.
padli tyèemi a noži. Vojáci
V zájmu Izraele je Británie
sice uhájili své životy (tøi byli
v øadách EU: Je to klíèový
vážnì zranìni a další málem
èlen Unie; má velkou židovzajati), ale za cenu deseti živoskou komunitu; má Izraeli
45 lety Londýòané demonstrovali pro vstup do Británie do Evropského hospodáøskétù útoèníkù, obèanù Turecka. Pøed
pøátelskou vládu, hlavnì
ho spoleèenství. Roku 1973 do nìj Británie vstoupila. Foto archiv.
A protože vláda v Jeruzalémì
v posledních letech; v nìkoliJe to tedy klasický smír ve stylu „nìco ka pøípadech pomohla zmírnit èi zvrátit
incident neuznala jako svùj zloèin, vztahy
Turecka a Izraele tehdy klesly na bod mrazu, za nìco“. Evelyn Gordon ho v magazínu rozhodnutí Bruselu do podoby mnohem
Commentary hodnotí jako úspìch Izraele. pøijatelnìjší pro Izrael.
kde setrvaly až do letošního léta.
Proè byl rozkol smazán právì teï, je Vládu totiž veøejné mínìní doma i na ZápaV citaci novin to na rovinu øekl britský
jasné. V mezidobí vypuklo „arabské jaro“ dì tlaèilo k tomu, aby pøistoupila na smír premiér Cameron, když se pár dnù pøed rea region se propadl do chaosu i krveprolití. s Tureckem za Ankarou stanovených pod- ferendem setkal s lídry britských Židù:
Ve srovnání se statisíci mrtvých jen v Sýrii mínek a za jakoukoliv cenu už podstatnì „Chcete Británii, nejvìtšího pøítele Izraele,
pùsobil turecko-izraelský spor jako mali- døíve. Podle Gordona se teï ale ukázalo, že která oponuje bojkotùm, oponuje snahám
chernost, která navíc podrážela pøípadnou Turecko potøebuje více Izrael než naopak o stažení investic i sankcím? Nebo chcete,
spolupráci v pøípadì nutnosti. Není náho- a že pod tíhou této potøeby dokázalo ze abychom zùstali mimo rozhodování a bez
da, že ke smíru s Izraelem pøistoupilo Tu- svých požadavkù (rozumìj ceny) slevit.
síly schopné ovlivnit diskusi?“
recko v téže dobì, kdy našlo vstøícnost
Dopadlo to ovšem tak, že volièi poslali
i vùèi Rusku, kterému pùl roku pøedtím se- EU BEZ HLASU BRITÙ
Británii do pozice „mimo rozhodování“.
støelilo nad svým územím (ale v nepøe- Vztah k Británii je pro Izrael složitìjší. Vž- Jaký vliv to mùže mít na Izrael, naznaèuje
hledném terénu u hranice se Sýrií) bom- dyt’ právì Británie vykonávala ve Svaté v Ha’arecu opìt nejmenovaný diplomat
bardér. Nikdo nemá velký zájem na tom, zemi mandát Spoleènosti národù. Proti z Jeruzaléma: „Bez Británie posílí hlasy
aby v už tak krvavém regionu bublal další Hitlerovi bojovali Židé v Evropì na stranì státù, které více sympatizují s vìcí Palesspor. Lze odhadnout, že na toto smíøení ne- Britù, ale v mandátní Palestinì i proti nim. tincù, jako je Malta, Irsko, Švédsko èi Slobude mít vliv ani pokus o armádní puè Británie nebyla nepøítelem, ale tím, kdo se vinsko.“
ZBYÒEK PETRÁÈEK
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KRVAVÁ OPERETKA ...a další události
/Vybráno z èeských médií/
„Neúspìšný pokus o pøevrat jen posílil
Erdoganovu dávnou paranoiu. Napøíklad
pøed tøemi lety tvrdil, že za poulièními
protesty v zemi stojí cizí síly a za propadem hodnoty turecké liry ti, kteøí si ,nepøejí ekonomický úspìch Turecka“. Už
jako dvacetiletý napsal hru o nebezpeèí,
které pro islám pøedstavuje spiknutí všudypøítomných Židù, svobodných zednáøù a komunistù. Nyní je tím všudypøítomným zloduchem Fethullah Gülen,
v USA sídlící muslimský klerik a zakladatel mocného hnutí Hizmet. Nepøítelem
o to dìsivìjším, že býval Erdoganovým
spojencem a jejich osudy se v mnohém
podobají. Právì jeho turecký prezident
z puèe viní,“ píše se v komentáøi k událostem v Turecku v Hospodáøských
novinách. (22. 7.) !! „Tuším, že vìtšinì
Èechù pøipadá japonština naprosto nepochopitelná úplnì stejnì jako èeština Japoncùm. Hluboko smekám pøed každým
Japoncem, který se nauèí èesky. V pøípadì jedné takové drobné Japonky, která se
nyní pøijela do té exotické zemì zvané
Èeská republika už ponìkolikáté dokonce podívat, za to mohl Franz Kafka.
I když to byl vlastnì Žid, který navíc
psal nìmecky. Na tom je vidìt, že dobrá
kniha dokáže propojit i naprosto vzdálené svìty,“ píše šéfredaktorka okresních
novin Týden u nás. (20. 7.) !! Jirkov na
Chomutovsku odkoupil od soukromého
vlastníka budovu bývalé synagogy. Teï
je v ní sbìrna surovin. V budoucnu chce
mìsto historickou budovu opravit a mimo
jiné v ní pøipomenout minulost Židù
v Jirkovì. Pomoci by mìla i Židovská
obec Teplice. „Holt na nás ušili boudu,“
myslí si o zámìru Jirkova opravit synagogu Václav Patera. Sedí na zídce pøed
sbìrnou a uvažuje, kam bude v dohledné
dobì kovový odpad odvážet.) (Èro-sever.cz, 8. 7.) !! Jednou z nejpovedenìjších protiteroristických akcí v historii se
mùže pyšnit Izrael. Pøi operaci Entebbe
zachránil pøed 40 lety rukojmí z uneseného letadla z více než 5000 kilometrù
vzdáleného ugandského Entebbe. Obrovský úspìch riskantní mise èásteènì
zkalila smrt tøí rukojmích a velitele komanda Joniho Netanjahua, staršího bratra souèasného izraelského premiéra.
„Mezinárodní terorismus utrpìl hoøkou
porážku,“ ocenil v pondìlí záchrannou
operaci z roku 1976 – krátce po pøíletu

do Ugandy – pøedseda izraelské vlády
Benjamin Netanjahu. Izraelský orchestr
podle AP vyhrával smuteèní melodie
a pøíbuzný jednoho z izraelských rukojmích zapálil vzpomínkový oheò. Obøadu
pøihlížel také ugandský prezident Yoweri
Museveni. Vše zaèalo v Aténách 27. èervna 1976. Zde bylo krátce po odletu ve
12:30 místního èasu uneseno letadlo
spoleènosti Air France na lince Tel Aviv–
Paøíž s 248 cestujícími a dvanáctièlennou posádkou. V Entebbe pøistálo 28.
èervna. Teroristé požadovali propuštìní
40 palestinských teroristù vìznìných
v Izraeli a dalších 13 držených jinde.
Neizraelští a nežidovští rukojmí byli
propuštìni, 103 Izraelcù èi Židù bylo
soustøedìno v letištní hale. Teroristé vyhrožovali: pokud Izrael jejich požadavky
do 48 hodin nesplní, zabijí všechny rukojmí. A Idi Amin navíc požadavky
únoscù podpoøil. Vedení Izraele se tedy
rozhodlo k akci. Velitelem
operace Entebbe byl generál
Dan
Šomron. Tøetího èervence
vzlétla z letecké základny
v Šarm aš-Šajchu na Sinajské poušti ètyøi dopravní letadla typu Herkules do asi
5000 kilometrù vzdáleného Entebbe.
Akce probìhla pomìrnì hladce a trvala
necelou hodinu. Izraelské komando vtrhlo do budovy, rychle zneškodnilo všech
sedm únoscù a zaèalo nakládat rukojmí
do letadla za obèasné palby ugandských
vojákù. Pøi akci bylo osvobozeno všech
103 rukojmích (tøi byli ale zastøeleni).
Pøi operaci také zahynulo 35 ugandských vojákù a Izraelci znièili 11 ugandských letadel. Entebbe opustila letadla
Herkules ve 23:52, zamíøila do keòského
Nairobi k doplnìní paliva a poté odtud
zpìt do Izraele. (èt24.cz, 4. 7.) !! Zanedlouho po pražské premiéøe Janáèkovy
Její pastorkynì (1916) byla opera pod
názvem Jenùfa uvedena i ve Dvorní opeøe ve Vídni. A jak na premiéru ve Vídni
reagoval autor? „Už když šla opona nahoru, celé hledištì málem vydechlo ach! Ta nádhera barev, scéna ozáøena ti-

síci svìtly, sto padesát krojù, mlýn, široká
cesta, vše nové, v lesku! A ten pohled do
nádherné horní krajiny tonoucí v slunci,
že se snad divák až potil! Stromy, kvìty
v hýøivé bujnosti, rekruti s pacholkem na
živém, ovìnèeném koni! Ja, po takové
výpravì jsem v Praze marnì toužil,
o Brnu ani nemluvì. Maxe Broda, který
sedìl vedle mne v lóži, jsem prý ale tak
rýpl do žeber pøi každé tempové nepøesnosti, že si po prvním jednání radìji odsedl.“ Ty nepøesnosti slyšel zøejmì svým
absolutním hudebním sluchem jenom
Janáèek. Zbytek publika nešetøil uznáním. „Nebylo jediného úèastníka, který
by nebyl býval uchvácen krásou zcela
nevšední,“ sdìloval Janáèkovi kolega
Josef Bohuslav Foerster. Doma o vídeòské Její pastorkyni napsal Zdenìk Nejedlý: „Jeho úspìch je možný jen ve vlnì
váleèných nálad! Tu krvavou, drastickou, tragikomickou operetku pomohli
uvést na scénu vlastnì jenom pražští
nìmeètí Židé. Janáèek je posledním
zástupcem strany Pivodovy, onoho nepøítele Smetanova. I ostatním jeho operám pøedpovídám
neúspìch.“ Jak se
mýlil... (Týdeník Rozhlas,
4. 7.) !! Beèov nad Teplou – Dostanete-li
se
o svých prázdninových toulkách do starodávného mìsta Beèova nad Teplou,
nenechte si ujít místní zajímavost nedaleko zdejšího železnièního nádraží, které
je vlakovou køižovatkou mezi mìsty
Karlovy Vary, Mariánské Láznì a Rakovník. Je to novì obnovený židovský
høbitov. V písemných pramenech je doložen v roce 1662. Dle odhadu se zde
nacházelo pøes 300 náhrobkù. Høbitov
sloužil do roku 1938. Opuštìný høbitov
byl zcela znièen nacisty bìhem II. svìtové války a náhrobní kameny byly použity k dláždìní nádvoøí vodního mlýna
v nedaleké obci Vodná. V roce 2010 Federace židovských obcí, zastoupená spoleèností Matana, a.s., iniciovala archeologický prùzkum zaniklého mlýna, jehož
pøekvapivým výsledkem bylo vyzvednutí celkem 156 rùznì poškozených náhrobkù a jejich zlomkù. (Chebský deník,
22. 7.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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emigroval nejprve do Vídnì a pak do Izraele. Zde se spolu s P. Mautnerovou usadil
v umìlecké vesnici Ejn Hod. Zemøel na srPøed 150 lety, 3. srpna 1866, se v Èeské deèní infarkt bìhem pøípravy výstavy v JeLípì narodil HUGO SALUS, pražský nìmec- ruzalémì, je pohøben v Haifì.
V raných Piesenových obrazech se obký spisovatel a lékaø (zemøel 4. 2. 1929
v Praze). Po studiu medicíny si otevøel jevují krajiny, do nichž promítal nejen
vlastní, gynekologickou praxi a souèasnì bezprostøední vjemy, ale také fantaskní
psal a publikoval. Je autorem øady ve své a biblické pøedstavy; od konce 50. let se
dobì velmi populárních lyrických novoro- odpoutal od znakù a figur a pøešel k abmantických básnických sbírek (napø. Man- straktnímu zobrazování (stejnì jako jeho
želské jaro, 1900; Jasný zvuk, 1922), próz vrstevníci a pøátelé Mikuláš Medek, Jiøí
(mj. novela Krista. Evangelium krásy, Balcar nebo Josef Istler) a postupnì pøe1902) i dramat. Jeho podobu (dle J. Mühl- cházel v èistou imaginaci, která vyvrcholibergera: „vysoký, hubený, s bledým oblièe- la cykly Gehinnom a Prostor inexistence.
Dne 18. srpna uplyne 90 let od chvíle,
jem a dlouhými vlasy pod èernou buøinkdy pøišel na svìt hudebník, filosof, pedakou“) rádi zachycovali soudobí malíøi.
Dne 31. srpna uplyne 110 let od úmrtí gog, psychoterapeut, literát a vynálezce
amerického žurnalisty, komunálního politi- HERBERT THOMAS MANDL (18. 8. 1926
ka a rodáka z èeských zemí EDWARDA RO- Bratislava – 22. 2. 2007 Meerbusch-Büderich). H. Mandlovi se dostalo vzdìlání
SEWATERA (28. 1. 1841 Bukovany–31. 8.
1906 Omaha). E. Rosewater odešel do v èeských a židovských školách. Roku
Ameriky s rodièi, když mu bylo 13 let, usa- 1942 byl s rodièi deportován do ghetta
dili se v Clevelandu. V novém domovì vy- v Terezínì, odtud byl s otcem v roce 1944
studoval Rosewater obchodní školu. V dobì poslán do Osvìtimi – otec zahynul, syn
obèanské války podporoval Sever a aktivnì pøežil. Po válce studoval na Státní konzerse úèastnil abolicionistického hnutí, které vatoøi a filozofické fakultì Masarykovy
prosazovalo osvobození èerných otrokù. univerzity v Brnì a na Akademii múzicRoku 1863 byl jako zamìstnanec Pacifické kých umìní v Praze (housle). Od roku
1954–1960 byl profesorem
telegrafické spoleènosti
Státní konzervatoøe v Osposlán do Omahy, kde se
travì. V r. 1960 uprchl pøes
stal manažerem poboèky
Severní Afriku na Západ.
spoleènosti. Zùstal tam
V r. 1961 se podaøil velmi
i po skonèení války a po
dobrodružný útìk jeho mandalších více jak 40 let se
želce, klavíristce Jaroslavì,
podílel na jeho rozvoji.
pøi nìmž napomáhal poRoku 1870 zde založil novizdìjší nositel Nobelovy
ny s názvem Omaha Daily
ceny za literaturu H. Böll,
Tribune a o rok pozdìji pláu kterého Mandl pracoval
tek Omaha Daily Bee, stál
T. Mandl s manželkou. Foto archiv.
jako soukromý sekretáø.
i u zrodu týdeníku Pokrok
Poté byl vedoucím hudebního vysílání
Západu – prvních èesky psaných novin
v Omaze. Jako èlen nebraského lokálního rozhlasové stanice Deutsche Welle a pozdìji
zákonodárného sboru se zasloužil o vznik vystudoval psychologii na univerzitách
školské rady (jedna ze škol v Omaze nese v USA; od roku 1971 žil již natrvalo
v Nìmecku a mj. pracoval jako uèitel anglièdodnes jeho jméno).
Pøed 95 lety, 11. srpna 1921, se v Jindøi- tiny na gymnáziu. Herbert Mandl byl i vynáchovì Hradci narodil malíø ROBERT PIESEN lezce a spisovatel: vynalezl prùsvitný model
(zemøel 20. 1. 1977 v Jeruzalémì). Po ab- „fonetické hlavy“, jež se používala jako posolvování mìšt’anské školy studoval na mùcka pøi výuce výslovnosti cizích jazykù,
Škole umìleckých øemesel v Brnì, poté vy- a dále tzv. Suggestometer, pøístroj, jímž se
studoval grafickou specializaci. Bìhem v rámci psychologie mìøila lidská ovlivnitelokupace se snažil uniknout deportaci. Nej- nost. Jako pamìtník terezínských koncertù
prve žil v podnájmech, které èasto støídal. (pøi nichž sám hrál na housle) o svých zkuPozdìji získal falešné dokumenty a v roce šenostech pøednášel, psal a podílel se na
1942 byl totálnì nasazen v Berlínì. Byl jed- vzniku tematických CD, divadelních her
ním ze tøí èlenù rodiny, kteøí pøežili šoa. Po a filmù. Napsal øadu povídek a románù, v niválce krátce pobýval v Brnì, pak se usadil chž reflektoval osobní zážitky za nacismu
v Praze. Zde se seznámil se svou celoživotní a komunismu. Za zmínku stojí jeho autobiopartnerkou Pavlou Mautnerovou. V roce grafický román Filozofova sázka aneb Po1957 mìl svou první samostatnou výstavu èátek definitivní smrti (nìm. 1996, è. 2000)
v Galerii mladých v Praze a stal se zakláda- èi vzpomínky s názvem Žízeò, hudba, tajné
(ra, am)
jícím èlenem skupiny Máj 57. V lednu 1965 služby (nìm. 1995).

ZEMØEL ELIE WIESEL
(30. 9. 1928 – 2. 7. 2016)
Dne 2. èervence zemøel ve svém bytì v newyorském Manhattanu prozaik, dramatik a náboženský myslitel Elie Wiesel. Narodil se
v rumunském Sighetu, vyrùstal v ortodoxním a chasidském prostøedí; na jaøe 1944 byl
deportován do koncentraèního tábora – prošel Osvìtimí a Buchenwaldem. V táborech
zahynuly jeho matka a mladší sestra, otec byl
zavraždìn na pochodu smrti. Po válce odjel
do Paøíže, studoval filosofii, psychologii a literaturu na Sorbonnì, na konci 40. let zaèal
psát do novin. Roku 1955 se vydal do USA.
Pøednášel judaistickou filosofii na øadì amerických univerzit a v Izraeli. Jeho stìžejní
dílo, Noc, které mìlo v pùvodní jidiš verzi
900 stran, popisuje
ústy mladièkého vypravìèe Eliezera tragický osud sighetských Židù a rodiny
Wieselù v dobì šoa.
Francouzsky vyšla
kniha roku 1955,
v anglickém pøekladu roku 1960, a aèkoli si cestu ke ètenáøùm hledala zpoèátku tìžko, nakonec se
prodalo nìkolik milionù výtiskù a je pokládána za základní dílo o holokaustu.
Tematice šoa vìnoval Wiesel øadu dalších
próz, dokumentù a esejù (romány Svítání,
Den, Brány lesa, Mìsto štìstí, Pátý syn, eseje Zpìv mrtvých, Mezi dvìma slunci aj.),
psal však též o údìlu Židù v Sovìtském svazu, ale hlavnì zprostøedkoval svým studentùm a ètenáøùm svìt ortodoxních a chasidských rabínù, jak jej poznal v dìtství.
Roku 1978 se stal èlenem komise pro vybudování Muzea holokaustu ve Washingtonu DC; Wieselùv hlas býval slyšet nejen
v souvislosti s pøipomínáním židovské genocidy, ale také se snahou dalším genocidám bránit a upozoròovat na ty, které se
dìjí. „Vždycky musíme zaujmout stanovisko. Neutralita pomáhá utlaèovatelùm, nikdy
obìtem. Mlèení povzbuzuje muèitele, nikdy
muèené,“ prohlásil roku 1986, když získal
Nobelovu cenu míru. Za svou literární,
vzdìlávací a spoleèenskou aktivitu dostal
mnoho dalších cen po celém svìtì, mj. maïarské státní vyznamenání, jež roku 2012
vrátil na protest proti snaze tamní vlády zamlèovat podíl váleèného maïarského režimu na deportacích Židù.
Øada Wieselových knih vyšla i v èeštinì
a bylo nám velkou ctí, že mezi jeho první
èeské nakladatele po pádu komunismu
patøil Sefer, který publikoval Wieselovy
chasidské, talmudské a biblické pøíbìhy
i prvotinu Noc.
(am)
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KAREL CUDLÍN
! Již tøetí monografie pøedního èeského
tvùrce souèasné humanistické fotografie
vydaná v nakladatelství Torst pøináší
dosud nejobsáhlejší knižní soubor jeho
díla. Poprvé je èlenìna tematicky: shrnuje snímky Prahy, dokumentární zachycení doby normalizace, fotografie ze
života Romù, obrazy z Podkarpatské
Rusi a cest na východ, snímky z Izraele
a pásma Gazy... V Cudlínových fotografiích je vždy pøítomen opravdový zájem
o èlovìka a o blízký rozhovor s ním,
o radostný a fascinující lidský život
a jeho krásu. Kniha je doprovozena rozhovorem s Karlem Cudlínem a úvodní
studií kurátora Luïka Lukuvky. Vychází souèasnì s výstavou, která probíhá do
konce srpna letošního roku ve Špálovì
galerii (viz strany 12–13).
Vydalo nakl. Torst v Praze roku 2016.
216 stran, velký podlouhlý formát. Cena
knihy – 590 Kè – je pouze zavádìcí a od
1. 10. bude 690 Kè.
Stefan Zweig
ZMATENÍ CITÙ
! Pìt novel klasika rakouské literatury,
jejichž tématem je náhle propuknuvší
vášeò, která zcela pøevrátí život protagonistù a jíž propadají jak muži, tak
ženy. Kromì závìreèné Šachové novely
vycházejí v èeském pøekladu poprvé.
Vydalo nakl. Odeon v Praze roku
2016. Pøeložila Jana Zoubková; 296
stran, dop. cena 299 Kè.
ZLODÌJI VŠEDNÍCH OKAMŽIKÙ
Antologie básníkù lianozovské školy
! Antologie pøedstavuje tvorbu pìtice
básníkù Jevgenije Kropivnického, Genricha Sapgira, Igora Cholina, Vsevoloda
Nìkrasova a Jana Satunovského (verše
Sapgira a Satunovského již ètenáøi znají
z Rch èi Židovské roèenky), kteøí se na
pøelomu 50. a 60. let potkali v obci Lianozovo, jež dala jméno jejich volnému
uskupení. Dveøe tamního bytu malíøe
Oskara Rabina se navzdory státní moci
otevíraly všem zájemcùm o nezávislé
umìní. Z pravidelných návštìvníkù se
postupnì stala skupina – svou poetikou
blízká konkrétní, experimentální èi minimalistické poezii západní, zároveò
však vyrùstající z domácích koøenù,
z avantgardy poèátku století a reálií
moskevské periferie.
Kniha je doplnìna díly lianozovských
malíøù Jevgenije Kropivnického, Vladimira Nìmuchina, Oskara Rabina, Lidie
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

Vladimir Nìmuchin: Kluk rádio, 1999.
Ilustrace z knihy Zlodìji všedních okamžikù.

Mastìrkovové a Olgy Potapovové,
které pocházejí ze soukromé sbírky
Vsevoloda Nìkrasova.
Vydalo nakl. Arbor vitae v Øevnicích
roku 2015. Ediènì pøipravili a pøeložili
Alena a Jan Machoninovi, doplnìno
ilustracemi, fotografiemi a obsáhlým
doslovem A. Machoninové. 289 stran,
dop. cena 390 Kè.
IZRAELSKÁ KULTURA V SRPNU
! Avišaj Cohen: Dne 6. 8. ve 20.00 vy-

stoupí v rámci Jihoèeského jazzového
festivalu na Piaristickém námìstí v centru
Èeských Budìjovic známý a v ÈR velmi
oblíbený jazzový kontrabasista Avišaj
Cohen. Svùj jediný koncert u nás v letošním roce zahraje v triu s Omri Morem na piano a Danielem Dorem na bicí.
Vstupné èiní 100 Kè. (Více na www.
sbjf.cz)
! Einat Ganz: Ve dnech 13.–20. 8. se
v Chomutovì koná již 14. roèník multižánrového festivalu s ponìkud zavádìjícím názvem Obnaženi. Dne 18. 8. od
18.00 a 20. 8. od 19.00 (v kostele sv. Kateøiny na námìstí 1. máje) na nìm vystoupí
choreografka a taneènice Einat Ganz s inscenací Entropy, která je inspirována autorèinou zkušeností s matèinou smrtí.
! Dne 22. 8. od 11.00 povede E. Ganz
v Praze workshop souèasného tance
a improvizace (Studio Truhlárna, Rokycanova 33, Praha 3).
! Shtuby: Avantgardní hudební projekt
s vlivy funku, jazzu a groovu namixovaný elektronickou hudbou vytváøí hypnotickou taneèní show. Zažít ji mùžete dne

12. 8. ve 20.00 v Šafaøíkových sadech
v Plzni (v rámci festivalu Živá ulice)
a dne 16. 8. od 21.00 na Nákladovém
nádraží Žižkov v Praze 3. (Více info na
shtuby.band page.com)
! Folklorní festival Èervený Kostelec:
62. roèník mezinárodního folklorního
festivalu v Èerveném Kostelci bude letos hostit taneèní skupinu složenou
z èlenù kibucu Ramat Jochanan, jež se
vìnuje tradièní izraelské hudbì a tanci
vycházející z biblických motivù. Vystoupí ve dnech 17.–20. 8. od 18.00
v pøírodním areálu u divadla J. K. Tyla
! Papež ve Svaté zemi: Stejnì jako jeho
pøedchùdci Benedikt XVI. a Jan Pavel II.
navštívil i papež František Izrael. Bìhem
své návštìvy v kvìtnu 2014 vyzýval
všechna tøi monoteistická náboženství,
jež mají v Jeruzalémì svá svatá místa,
k dialogu a zdùrazòoval univerzální náboženskou a kulturní hodnotu Jeruzaléma. Papež František se setkal nejen s prezidentem Šimonem Peresem krátce pøed
završením jeho mandátu, ale také s jeruzalémským muftím èi pøedstaviteli koptské církve, pomodlil se u Zdi náøkù
a navštívil Herzlùv vrch i další významná
místa Izraele. Výstava zábìrù z této návštìvy, které poøídilo nìkolik vynikajících fotografù, se po nìkolika èeských
mìstech pøesouvá do své poslední výstavní destinace ve farním kostele v Kyjovì a potrvá zde do 31. 8.
BEDØICH FEIGL V CHEBU
! Galerie výtvarného umìní v Chebu

pøipravila retrospektivní výstavu s názvem Friedrich Feigl. Oko vidí svìt, jež
pøipomíná dílo Friedricha Feigla (1884–
1965), zakládajícího èlena Osmy – klíèové skupiny èeského modernismu.
Feigl vyrùstal v nìmecky mluvící židovské rodinì na pražském Starém Mìstì
a studoval malbu na zdejší Akademii.
Roku 1911 se odstìhoval do Berlína, kde
se velmi rychle prosadil. Pøitahovala jej
židovská tematika a èasto èerpal motivy
z hebrejské Bible. Vìtšinu svých dìl s biblickými námìty vytvoøil ještì pøed tím,
než ji na poèátku roku 1933 skuteènì navštívil. V témže roce se kvùli sílícímu nacismu a antisemitismu vrátil do Prahy
a v roce 1934 zde byl zvolen pøedsedou
spolku nìmeckých výtvarníkù Prager Secession. V roce 1939 se mu podaøilo odejít
do Anglie, kde strávil zbytek svého života.
Výstavu, jež je pøístupna do 25. záøí, doprovází rozsáhlá monografie vydaná nakladatelstvím Arbor vitae.
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JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
(Jeruzalémská 7, Praha 1 – Nové Mìsto)
! Zveme na další veèerní komentovanou
prohlídku, na jejíž úvod se rozezní unikátní varhany pod rukama varhaníka Václava
Petera. Koná se ve ètvrtek 25. srpna od
19.00. 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.)
! Ve støedu 31. srpna od 18.00 se koná
srpnový varhanní koncert – hraje Aleš
Nosek. Program: J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, S. K. Elert, L. Vierne, A. Guilmant. Vstupné dobrovolné.
POZVÁNKA NA KONCERT
DO JERUZALÉMSKÉ SYNAGOGY
! V pondìlí 8. záøí od 18.00 vystoupí
v Jeruzalémské synagoze soubor Hevreh
Ensemble z New Yorku. Soubor byl založen v r. 2001, jeho èlenové – Jeff Adler,
Judith Dansker, Laurie Friedman a Adam
Morrison – hrají smìs jazzu, world music
a klasické huby. Vìtšinu skladeb komponuje J. Adler a uslyšíme klarinety, klávesy, saxofony i perkuse. Více se o skupinì
mùžete dozvìdìt na www. hevrehensemble.com. Srdeènì zveme!
SYNAGOGA TURNOV
! Dne 2. srpna od 17 hodin se uskuteèní
vernisáž výstavy obrazù Pozemský a nebeský Jeruzalém. Autorka obrazù – izraelská
malíøka slovenského pùvodu Hana Alisa
Omer – promluví a seznámí vás s mystickou symbolikou svých obrazù. Vernisáž
zpøíjemní vystoupení sboru Židovské liberální unie Rimon se zpìvem židovských
liturgických písní. Výstava se koná na
ženské galerii a potrvá po celý srpen.
! Dne 20. srpna od 18 hodin zveme na
koncert klezmerové kapely Simcha s názvem Oyf a veg – Na cestì. Kapela se
pøedstaví s písnìmi židovských hudebníkù z východní Evropy a Ameriky 19.
a 20. století.
IZRAELSKÉ LIDOVÉ TANCE
! Pøijïte se podívat na ukázku izraelských lidových tancù, a to v pátek 12.
srpna od 16 do 16.30 hodin u kolonády
Libenského v Lázních Podìbradech. Srdeènì vás zve taneèní skupina Besamim
(www.besamim.cz).
STARÁ SYNAGOGA V PLZNI
! Srdeènì zveme na koncert hereèky

a zpìvaèky Hany Frejkové s názvem Jidiš ve tøech (veèer židovských písní

KULTURNÍ
POØADY

a anekdot), který se koná 15. srpna od
19.00 ve Staré synagoze v Plzni (Smetanovy sady 5767).
SYNAGOGA NOVÁ CEREKEV
! Dne 18. srpna od 19 hodin se koná

koncert folkové skupiny 4 ZDI z Pelhøimova, vstupné dobrovolné.
JIÈÍNSKÝ ŠOULET
! Již tradiènì se v Jièínì koná minifesti-

val židovské kultury. Letos se uskuteèní
21. srpna s tímto programem: 10.00: komentovaná prohlídka židovského høbitova; 14.00 pøednáška herce, režiséra a pøekladatele J. A. Haidlera v Židovské
škole (Židovská 100); 18.00: koncert
klezmerové skupiny Simcha Oyf a veg –
Na cestì (synagoga).
10 HVÌZD ZVE NA VÝLET
! Všechny objekty rekonstruované
v projektu Revitalizace židovských památek v ÈR jsou otevøené a prázdninový èas je ideální pro jejich návštìvu.
Více informací o jednotlivých památkách a jejich otevírací dobì naleznete na
stránce www.10hvezd.cz.
TROSEÈNÍKY V ŠANGHAJI
! Už jen do 11. záøí potrvá v Galerii Roberta Guttmanna v Praze (U Staré školy
1) výstava nazvaná Troseèníky v Šanghaji: ghetto Hongkew oèima uprchlíkù
a objektivem Arthura Rothsteina (viz
Rch 5/2016).
V dubnu 1946 poøídil pøední americký
fotožurnalista Arthur Rothstein dvaadvacet
zábìrù, na nichž zachytil životní podmínky židovských uprchlíkù v èínské Šanghaji. Pøestože Rothsteinova fotografická série
vznikla až sedm mìsícù po skonèení války
v Tichomoøí na objednávku humanitární
a podpùrné organizace Spojených národù
UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation), je unikátním vizuálním svìdectvím o záchranì dvou desítek tisíc støedo-

evropských Židù v období šoa a druhé
svìtové války. V poøadí již tøetí výstava
Židovského muzea v Praze vìnovaná fenoménu uprchlictví a migrace si klade za
cíl pøedstavit širší veøejnosti dosud nepøíliš
známou historii takzvaného šanghajského
ghetta vnímanou nejen pohledem brilantního fotoreportéra, ale také prožitou zkušeností protagonistù pøíbìhu. Jde o zkušenost
èeskoslovenských Židù, kteøí vedle Židù
rakouských, nìmeckých, polských a maïarských našli v Šanghaji bezpeèné útoèištì v dobì, kdy, až na nepatrné výjimky,
celý svìt pøijímání uprchlíkù odmítal.
Rothsteinovy snímky souèasnì nabízejí
jedineèný historický pohled na roli fotografa ve službách mezinárodních organizací a na význam reportážní fotografie
v zónách konfliktù, humanitárních krizí
a katastrof, v níž se styl èistého obrazového zpravodajství mísí s výrazovými prostøedky sociální a humanistické fotografie
i se strategiemi public relations.
! Upozoròujeme, že dne 7. záøí od 17
hodin se koná poslední komentovaná
prohlídka s kurátory výstavy (kurátorkou ŽMP M. Sidenberg a dokumentaristou M. Šmokem); vstupné 40 Kè.
VEØEJNÁ SOUTÌŽ O NEJLEPŠÍ
PAMÁTKOVÝ POÈIN
! Soutìž o Cenu Národního památkového ústavu (NPÚ) Patrimonium pro futuro,
v níž soutìží dvacet pìt vynikajících poèinù na poli památkové péèe, ochrany a prezentace za rok 2015, vstoupila do další
fáze, v níž bude mít hlavní slovo veøejnost. V pùli èervence 2016 bylo na oficiálním webu NPÚ spuštìno on-line hlasování pro nominace na cenu NPÚ Památky
dìkují. Do hodnocení se veøejnost mohla
poprvé zapojit v loòském roce.
NPÚ nominoval v letošním roce za
kraj hlavní mìsto Praha dva výjimeèné
muzejní podniky: obnovu a novou expozici Maiselovy synagogy (Židovské
muzeum v Praze) a Pøíbìh jednoho domu a jedné rodiny – stálou expozici ve
vile architekta Otto Rothmayera (Muzeum hlavního mìsta Prahy).
O laureátovi ceny Památky veøejnost
rozhoduje prostøednictvím on-line hlasování na webu Národního památkového
ústavu www.npu.cz do 31. srpna. Hlasovat mùže každý pouze jednou a pouze pro
jednu nominovanou památku.
Vítìz ceny Památky bude vyhlášen
slavnostním pøedávání cen Patrimonium
pro futuro ve støedu 21. záøí na zámku
v Námìšti nad Oslavou.
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HAKOACH/LAUDEROVA ŠKOLA
NA TURNAJI V LIPSKU
! Celkem patnáct týmù z Nìmecka, Švýcarska a Izraele se setkalo, aby zmìøilo
své síly a naplnilo motto turnaje o Pohár
Maxe a Lea Bartfeld-Pokalových. Motto
znìlo Ano fotbalu, ano demokracii a kulturní a myšlenkové rùznorodosti. Ne antisemitismu a pravicovému extremismu ve
fotbale i ve spoleènosti a turnaj se konal
ve dnech 1.–3. èervence v Lipsku.
Když se letos v lednu obrátil na sportovní klub Hakoach pan Thomas Oellermann, nìmecký historik žijící v Praze,
velký fanoušek fotbalu a stoupenec motta
klubu, s nabídkou úèasti na mezinárodním
fotbalovém turnaji dorostu v Lipsku, nevìøili jsme, že bychom dokázali úèast èeského týmu zorganizovat. Myšlenka nás
však zaujala a rozhodli jsme se ji podpoøit
organizaènì a èásteènì i finanènì. Spojili
jsme se s Lauderovou školou v Praze
a díky iniciativì paní uèitelky tìlocviku
Ivany Staòkové se zrodil fotbalový tým
s názvem Hakoach-Lauderova škola.
Turnaj byl vìnovaný památce zakladatelù lipského židovského fotbalového klubu
Bar Kochba Maxe a Lea Bartfeld-Pokalových. První roèník probìhl v roce 2013
z iniciativy obèanského sdružení Tüpfelhausen, které se vìnuje organizaci kulturních a sportovních akcí pro obèany Lipska.
Letos se zúèastnily fotbalové týmy žákù židovských sportovních klubù ze Švýcarska,
Izraele, Èeské republiky, Nìmecka a dalších nìmeckých sportovních klubù. Záštitu
nad turnajem pøevzal poslanec Spolkového
snìmu dr. Thomas Feist a rodina BartfeldPokal. Až z Kanady pøicestovala dcera Lea
Bartfelda s dalšími pøíbuznými. Turnaj byl
slavnostnì zahájen pietním aktem u pamìtních kamenù zmizelých, tzv. Stolpersteine,
pøed domem rodiny Bartfeldù. Pøítomnost
èlenù rodiny Bartfeld-Pokal na turnaji pomohla mladým sportovcùm uvìdomit si, co
zpùsobilo nedemokratické a xenofobní
smýšlení.
V sobotu se po tréninku a pøátelských zápasech týmù uskuteènil benefièní zápas
mezi BSG Chemie/FC Sachsen Allstars vìnovaný památce SK Bar Kochba. Úèastníci
mìli také možnost vyslechnout si pøednášku
nìmeckého historika pana Stefana Zwickera o sportu, a zejména o fotbale v Terezínì.
Samotný turnaj probìhl v nedìli a tým
chlapcù z Lauderovy školy se díky svému
nasazení a kamarádskému duchu skvìle
umístil mezi patnácti ostatními a vybojoval
4. místo.
Dìkujeme celému týmu za elán a výbornou náladu, kterou dokázal udržet po
celou dobu turnaje, velký dík patøí paní
uèitelce Ivanì Staòkové, která družstvo
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

sestavila a po celou dobu turnaje mu byla
velkou oporou.
Z. Janèaøíková
PRVNÍ ROÈNÍK
PROJEKTU CEMACH
! Ve školním roce 2015/2016 probìhl ve
spolupráci Izraelského ministerstva školství a Velvyslanectví ÈR první roèník projektu CEMACH na izraelských støedních
školách. Zástupci velvyslanectví ÈR navštìvovali izraelské støední školy a zajišt’ovali prezentace o Èeské republice. Souèasnì probíhala soutìž pro studenty støedních
škol, v níž tyto znalosti uplatòovali.
Dne 29. èervna se na pùdì Velvyslanectví ÈR uskuteènila ceremonie slavnostního ukonèení 1. roèníku tohoto projektu.
O jeho významu hovoøili velvyslanec Ivo
Schwarz, øeditelka odboru mezinárodních
vztahù a UNESCO MŠ IL Dalit Atrakchi,
Alon Simhayoff z Úøadu ministerského
pøedsedy a øeditelé støedních škol, jejichž
studenti uspìli v soutìži – Nelly Hoffman
z Gymnázia Haifa, Hagit Kahan z Gymnázia Thelmy Yalinové v Givataimu a Elon
Naveh z Gymnázia Ehada Haama v Petach Tikvì.
Následnì velvyslanec Ivo Schwarz pøedal hlavní ceny – získalo je celkem devìt
studentù a studentek izraelských gymnázii, nejlépe ocenìní získali i studijní cestu
do ÈR.
mzv èr
TÝDNY ÈESKÝCH FILMÙ
V IZRAELI
! Èeské centrum v Tel Avivu poøádá již sedmý roèník pøehlídky èeských filmù (Czech
Film Weeks). Letos se koná ve dnech
15.–31. srpna a kromì úvodního snímku se
zamìøí na debutové filmy mladých režisérù.
Izraelští diváci budou mít v pìti mìstech
(kromì Tel Avivu a Jeruzaléma také v Herzliji, Haifì a Holonu) možnost shlédnout celoveèerní hrané filmy Kobry a užovky, Domácí péèe, Schmitke, Laputa, Nenasytná
Tiffany a Polednice. Doplní je dokumentární film Koudelka fotí Svatou zemi.
èc
PROGRAM BEJT SIMCHA
! Ve dnech 26.–28. srpna poøádáme
v Tøebíèi 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 emailu kehila@
bejtsimcha.cz nebo na telefonu 603 393
558 nejpozdìji do 7. 8. 2016.
! Vzdìlávací akce a kurzy se konají i bìhem prázdnin: ivrit – hodiny hebrejštiny
pro zaèáteèníky každé úterý od 18.00;
kurz pro pokroèilé ve ètvrtek od 18 hodin;
pro støednì pokroèilé od 19.30.
bs
KURZY MODERNÍ HEBREJŠTINY
! Židovská liberální unie poøádá pøes
léto udržovací kurzy moderní hebrejštiny
a vstupní – seznamovací lekce pro úplné
zaèáteèníky. Další kurzy zaènou opìt po
prázdninách: Kurzy pro úplné zaèáteèníky, zaèáteèníky, mírnì až støednì pokroèilé BET++ (GIMEL). Používáme audiovizuální techniku. Kurzy jsou zdarma, jsou
hrazeny z grantu MŠMT a NFOH. Info
o kurzech sledujte na www.zlu.cz nebo
pište na: adamuscinovav@gmail.com. ef
JAHRZEIT PANÍ EVY ÈERNÉ
! V úterý 23. srpna v 15.30 se na Novém
židovském høbitovì v Praze na Vinohradech koná vzpomínkové setkání na pamìt’
paní Evy Èerné a odhalení jejího náhrobku.
Pøijïte jí øíct svoje sbohem a pomodlete se
u jejího hrobu.
Jan Èerný, syn
KULTURA NA HAGIBORU
! Dne 24. srpna se od 14.30 koná pøed-

náška Jany Pivoòkové – Má cesta k malíøství.
Výstavy: Co se do Obecních novin nevešlo III – fotografie Petra Balajky, obrazy
Karly Ryvolové.
vp
LUACH 5777
V druhé polovinì srpna vyjde Židovský
diáø – Luach na rok 5777 (2016/2017).
Obsahuje pøehled židovských svátkù a význaèných dní, týdenní židovský i obèanský kalendáø, základní modlitby a požehnání v hebrejštinì i s èeským pøekladem
vrchního rabína Efraima Sidona a adresáø
židovských obcí a organizací v ÈR a na
Slovensku.
Luach 5777 bude v prodeji v Maiselovì
18, Praha 1 (na rabinátì a v kanceláøi FŽO
ve 2. patøe) a v redakci Roš chodeš, Izraelská 1, Praha 3 (Nový židovský høbitov) za
70 Kè. Pøi zaslání poštou bude k cenì
70 Kè úètováno poštovné.
Objednávky zasílejte do redakce Roš
chodeš (Izraelská 1, 130 00 Praha 3; email: roschodes@sefer.cz) nebo na FŽO
(Maiselova 18, 110 00 Praha 1; e-mail: sekretariat@fzo.cz). Luach 5777 je též k dostání i ve vybraných pražských knihkupectvích, kde je doporuèená cena 100 Kè.
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ŽNO BRATISLAVA
V augustu srdeène blahoželáme našim èlenom: pán Ing. Michal Bednár – 72 rokov; pán
Viliam Belák – 96 rokov; pán Juraj Drobný –
76 rokov; pán Ondrej Engel – 70 rokov; pani
Mgr. Viera Fischerová – 73 rokov; pán Egon
Gál – 76 rokov; pani Eva Kozmová – 79 rokov; pani Žaneta Maklaková – 77 rokov; pani
Viola Malinová – 78 rokov; pani Mariana Maruniaková – 70 rokov; pani Mária Nemešová –
78 rokov; pán Igor Reich – 65 rokov; pani Eva
Reichová – 81 rokov; pani Ing. Eva Skalická –
65 rokov; pán Ing. Peter Szalai – 78 rokov;
pani Laura Špániková – 94 rokov; pani Natália
Tagerová – 83 rokov; pán Pavel Unger – 65
rokov; pani Klára Ungerová – 97 rokov; pán
Ing. Otto Wagner – 92 rokov; pani Elvíra Weissová – 101 rokov, a pán Igor Zelina – 70 rokov. Ad mea veesrim šana!
Úmrtí:
V júli zomreli pani Edita Buchlerová a pán
Karol Lederer.
Zichronam livracha.
ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blahoželáme našim èlenom, ktorí
v mesiaci august slávia sviatok svojich narodenín: pán Juraj Turèan, nar. 9.8. – 78 rokov;
pani Mária Strelingerová, nar. 10.8. – 69 rokov; pán Ervín Dolný, nar. 14.8. – 67 rokov;
pán Ladislav Welward, nar. 17.8. – 80 rokov,
a pani Viera Kordová, nar. 20.8. – 84 rokov.
Všetkým úprimne prajeme ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody. Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V srpnu oslavují své narozeniny: paní Milena Balbinderová, nar. 12.8. – 81 let; paní Tereza Balbinderová, nar. 1.8. – 31 let; pan
Jindøich Feinberg, nar. 28.8. – 93 let; pan Peter Fischer, nar. 29.8. – 70 let; paní Zuzana
Prudilová, nar. 17.8. – 61 let; pan František
Redlich, nar. 9.8. – 84 let; pan Tadeáš Natanael Selinger, nar. 13.8. – 17 let, a paní Eva
Solaøová, nar. 18.8. – 81 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO DÌÈÍN
V srpnu oslavují narozeniny: paní Irena Dousková, nar. 18.8. – 52 let; pan MUDr. Vladimír
Kovtun, nar. 21.8. – 52 let; pan Pavel Malina, nar. 5.8. – 73 let; paní Isabela Santusová,
nar. 25.8. – 59 let; pan MUDr. Bohumil Skála, PhD., nar. 29.8. – 61 let; pan Jiøí Šetelík,
nar. 26.8. – 61 let, a pan Josef Epstein Veselý, nar. 26.8. – 64 let. Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V srpnu oslaví narozeniny náš èlen pan Jan
Spira, nar. 17.8. – 82 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
V mesiaci august budú oslavovat’: pán Juraj
Adamec – 64 rokov; pani Prof. Ing. DrSc.

našim jubilantùm pøejeme hodnì zdraví a spokojenosti. Ad mea veesrim šana!

ZPRÁVY
Z OBCÍ

Miriam Gálová – 81 rokov; pán PhDr. Ivan
Kamenský – 75 rokov; pán ¼udovít Laufer –
74 rokov; pán Tomáš Mittelmann – 69 rokov; pani MUDr. Judita Štecová – 86 rokov;
pani PhDr. Jana Teššerová – 68 rokov; pani
Veronika Vargová – 89 rokov, a pani Irena
Vasilková – 94 rokov. Všetkým prajeme ve¾a
zdravia a spokojnosti. Ad mea veesrim šana!
ŽO LIBEREC
V srpnu oslaví narozeniny: paní Ing. Kateøina
Burešová, nar. 9.8. – 66 let; pan Michal Abraham, nar. 10.8. – 66 let; pan Jindøich Steindler,
nar. 11.8. – 93 let; paní Marie Delièová, nar.
30.8. – 69 let a paní Helena Mejstøíková.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V srpnu oslaví narozeniny: paní Marie Bínová, nar. 9.8. – 78 let; pan Jindøich Buxbaum,
nar. 30.8. – 63 let; paní Simona Dorazilová
7.8. – 44 let; paní Jaroslava Gregorová, 24.8. –
70 let; paní Miluška Ottová, nar. 19.8. – 73 let,
a pan Šimon Hrbek, nar. 30.8. – 21 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V srpnu oslaví narozeniny: paní Libuše Bártová, nar. 31.8. – 70 let; paní Milada Filipová, nar. 29.8. – 42 let; paní Lidia Kohoutová,
nar. 4.8. – 76 let; paní MUDr. Vìra Vlasáková, nar. 6.8. – 70 let; pan Ladislav Madrý,
nar. 12.8. – 86 let; pan Ing. David Markoviè,
nar. 21.8. – 36 let; pan Vladislav Roman, nar.
21.8. – 69 let, a paní Mgr. Zuzana Skácelová,
nar. 4.8. – 83 let.
V èervnu oslavil narozeniny pan MUDr. Antonín Bìlaø, nar. 15.6. – 72 let. Za chybnì
uvedená data v èervnovém èísle se omlouváme. Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V srpnu oslaví narozeniny tito naši èlenové:
paní Eva Kokošková, nar. 1.8. – 32 let; paní
Eva Válková, nar. 5.8. – 87 let; paní Bc. Jana
Šperlová, nar. 5.8. – 44 let; paní JUDr. Jindøiška Weiniger, nar. 6.8. – 65 let; pan Karel Šubrt,
nar. 20.8. – 67 let; pan Radek Uhel, nar. 28.8. –
41 let; paní Anita Pecková, nar. 30.8. – 68 let,
a pan Ing. Jiøí Tanzer, nar. 31.8. – 79 let. Všem

ŽO PRAHA
V srpnu oslavují narozeniny: pan Mark Bljumental, nar. 21.8. – 90 let; paní Dagmar Brödnerová, nar. 1.8. – 87 let; paní Cecilie Dobiášová, nar. 17.8. – 89 let; paní Jana Dubová nar.
30.8. – 90 let; paní Libuše Dudková, nar. 22.8.
– 85 let; pan Max Fronìk, nar. 2.8. – 96 let;
paní Svetlana Genis, nar. 3.8. – 80 let; pan Pavel Král, nar. 1.8. – 91 let; paní Zuzana Ledvinová, nar. 5.8. – 86 let; pan František Miška,
nar. 27.8. – 97 let; paní Marianna Müllerová,
nar. 16.8. – 96 let; paní Inna Rottová, nar. 22.8.
– 81 let; pan Ota Sofr, nar. 7.8. – 84 let; pan
Jindøich Steindler, nar. 11.8. – 93 let; paní Marieta Šmolková, nar. 10.8. – 95 let; pan Ludevít
Végh, nar. 26.8. – 95 let a paní Raja Žádníková, nar. 25.8. – 87 let. Všem oslavencùm pøejeme pevné zdraví.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
Dne 8. 7. zemøel ve vìku 72 let pan ing. Michael Bloch. Se zesnulým jsme se rozlouèili
12. èervence v obøadní síni NŽH v Praze.
Dne 15. 7. zemøela ve vìku 89 let paní Renée Friesová. Se zesnulou jsme se rozlouèili
19. èervence v obøadní síni NŽH v Praze.
Zichronam livracha!
ŽNO PREŠOV
V mesiaci júl sa dožili jubilea títo èlenovia:
pani MUDr. Soòa Bázlerová – 71 rokov;
pani Fani Izraelová – 70 rokov; pani Magda
Rochlitzová – 79 rokov, a pani Etela Štekauerová – 92 rokov.
V mesiaci august sa životného jubilea dožívajú títo èlenovia: pán PaedDr. Peter Chudý – 66 rokov; pani Mgr. Ilma Mitrovèáková
– 80 rokov; pani MUDr. Katarína Kriššáková
– 65 rokov; pán Ing. Ladislav Havaš – 55 rokov; pán Ing. Denis Tomko – 45 rokov, a pán
Ing. Albín Bazler – 69 rokov. Jubilantom
prajeme z celého srdca všetko najlepšie, ve¾a
zdravia a pohody v kruhu najbližších.
Ad mea veesrim šana!
ŽNK RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci august má sviatok narodenín èlen
našej obce pan Tomáš Rybár, nar. 22.8. – 38
rokov. Prajeme mu dobré zdravie, vela št’astia a radosti v živote. Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V srpnu oslaví své narozeniny: pan Tomáš
Pulc, nar. 20.8. – 47 let; pan Michal Leboviè,
nar. 13.8. – 53 let, a paní Renata Becková,
nar. 25.8. – 38 let. Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V mìsíci srpnu oslaví své narozeniny paní
Renáta Lanèová. Celá obec pøeje naší èlence
hodnì zdraví a osobní pohody.
Ad mea veesrim šana!
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TEROR V NICE
Pøi oslavách francouzského státního svátku 14. èervence došlo v Nice k teroristickému útoku; zahynulo 84 lidí a mnoho
dalších bylo zranìno. Jednatøicetiletý
Francouz tuniského pùvodu Mohamed
Lahouaiej Bouhlel najel ve veèerních hodinách kamionem do tisícového zástupu
na promenádì. Svìdci popisovali, že
když narazil do prvních lidí, zaèal pøidávat plyn, aby škody na životech byly co
nejvìtší. Øidiè z vozu, který po promenádì ujel asi dva kilometry, i støílel. Poté,
co policie útoèníka zneškodnila, našly se
v kabinì vozu støelné zbranì a granáty.
Zjistilo se také, že se terorista na svùj èin
rok pøipravoval.
Izraelský prezident Reuven Rivlin zaslal svému francouzskému protìjšku
kondolenèní dopis, v nìmž urgoval potøebnost sjednoceného boje proti mezinárodnímu teroru. „Izraelci dnes stojí v jednotì s francouzskými obèany. Izrael je
pøipraven pomoci francouzské vládì
s bojem proti tomuto zlu, dokud nebude
poraženo,“ prohlásil izraelský premiér
Benjamin Netanjahu
PROTI RASISMU A XENOFOBII
NA INTERNETU
Velkou razii proti osobám šíøícím rasovou a xenofobní nenávist na internetu
uskuteènila v pùli èervence nìmecká
policie. Nikdo pøi ní nebyl zatèen, zabavena ale byla øada poèítaèù a dalších
pøístrojù. Policie pøi razii prohledala asi
60 domácností ve ètrnácti ze šestnácti
spolkových zemí, vìtšinou šlo o pøíslušníky krajnì pravicových uskupení. Èást
z nich patøila k neonacistické skupinì,
která šíøila na Facebooku xenofobní
i antisemitské materiály. Podle nìmeckého ministra vnitra Thomase de Maiziere je násilí vèetnì verbálního neakceptovatelné a „trestní právo se vztahuje
i na internet“.
DUKE CHCE DO SENÁTU
David Duke (nar. 1950), nechvalnì proslulý americký antisemita, popíraè holokaustu, rasista a v 70. letech vùdce Kuklux-klanu v Louisianì, prohlásil, že se
jako pøívrženec Republikánské strany
a kandidáta Donalda Trumpa na prezidentské køeslo rozhodl kandidovat do
Senátu za stát Louisiana. Duke má již za
sebou nìkolik neúspìšných pokusù,
když se v 90. letech pokoušel dostat do
Senátu, ucházel se o køeslo guvernéra
Louisiany èi o funkci prezidenta USA
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Max Ernst: Velký asistent, expozice v Martigny.

a køeslo v Kongresu za Louisianu. Stejnì jako v minulosti i nyní zakládá svou
kampaò na populistické obhajobì práv
bílých Amerièanù nižších vrstev, nebot’
„nikdo jiný“ tak prý neèiní.
ÍRÁNSKÁ STOPA
Argentinský federální soudce, který se
zabývá kauzou útoku na židovské centrum Amia, pøi nìmž v roce 1994 zahynulo 85 lidí a stovky bylo zranìno, žádá,
aby do zemì byl k vyšetøování vydán
Alí Akbar Velajatí, souèasný poradce
nejvyššího íránského duchovního Chameneího. Podle údajù, které má soudce
k dispozici, se Velajatí, jenž roku 1994
pùsobil jako ministr zahranièí, podílel
na pøípravì útoku. Ten obvinìní odmítá.
Kvùli pøedchozímu vyšetøování, které
vedlo právì k podezøení na íránskou
stopu, zahynul v lednu 2015 za dosud
nevyjasnìných okolností prokurátor Alberto Nisman.
OBNOVENÍ VZTAHÙ
Po 49 letech došlo k obnovení diplomatických vztahù mezi Státem Izrael a Guinejskou republikou. Guinea, pøevážnì
muslimský africký stát, vztahy pøerušila
roku 1967 po šestidenní válce. Aèkoli

zemì nemìly oficiální vztahy, Izrael se
snažil Guineji pomáhat v dobì, kdy se
v ní šíøila epidemie eboly, což její vláda
jako projev dobré vùle ocenila.
30 LET STYKÙ IZRAELŠPANÌLSKO A ÈASOPISU RAÍCES
Stát Izrael a Španìlské království slaví
letos 30. výroèí navázání diplomatických stykù. V témže roce zaèal vycházet
se ètvrtletní periodicitou také židovský
kulturní èasopis Raíces (Koøeny), u jehož zrodu stál a v jehož èele je i nadále
Horacio Kohan, který je i øeditelem nakladatelství Libros de Sefarad. Žánrovì
pestrý èasopis Raíces, který v roce 2014
pøesáhl poèet 100 èísel, má víceménì
stálý okruh pøispìvatelù z øad publicistù, odborníkù badatelù a znalcù v rùzných humanistických oborech.
LOVCI POKÉMONÙ
Malí hráèi nové virtuální hry Pokemon
Go, jejichž úkolem je pochytat do svého
chytrého telefonu v okolí se vyskytující
figurky Pokemonù, zaplavují v létì ulice
i památky, vèetnì tìch židovských (pokud se nacházejí poblíže nìjakého „pokémonového stanovištì“, PokeStopu).
Dochází tak k nepøíjemným situacím: napøíklad dìti, které rodièe vzali do památníkù obìtí holokaustu v Berlínì, se zajímaly jen a jen o to, zda tam chytí svou
koøist. Podobné zkušenosti hlásí i správci
dalších židovských památek a pamìtních
míst a nìkteøí požadují, aby pokémonovou aplikaci nebylo možné v urèitých
oblastech spustit – napøíklad v bývalém
koncentraèním táboøe v Osvìtimi.
(am, jk, ztis.cz)
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