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Synagoga v Budyni, kresba A. Jandy, 1920.

Federace ŽO už nìkolik let usiluje o záchranu synagogy v Budyni nad Ohøí. V letošním roce by
mìlo dojít k jejímu odkoupení a zahájení celkové rekonstrukce této cenné židovské památky.
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OCENENIE
PRE WETZLERA A VRBU
Správna rada Nadácie Jána Langoša ude¾uje každoroène zahraniènú a domácu
cenu Jána Langoša. Ude¾ovanie ceny sa
koná vždy 10. decembra, ktorý je Medzinárodným dòom ¾udských práv.
Držite¾om zahraniènej Ceny Nadácie
Jána Langoša sa stal èeský filozof, prekladate¾, vysokoškolský pedagóg, publicita
a signatár Charty 77 Ján Sokol. Ocenenie si
prevzal poèas slávnostného veèera v aule
Univerzity Komenského v Bratislave.
Laureátmi národnej Ceny Nadácie Jána
Langoša in memoriam sa stali Alfréd Izrael Wetzler a Rudolf Vrba, ktorým sa poèas
druhej svetovej vojny podarilo utiect’
z koncentraèného tábora Auschwitz-Birkenau (Osvienèim) a podat’o òom svedectvo. Za Alfréda Wetzlera prevzal cenu zástupca Múzea SNP v Banskej Bystrici
a predmetný artefakt (soška) bude umiestnený v stálej Slovenskej národnej expozície v Osvienèime. Za Rudolfa Vrbu prevzali cenu spoloène jeho manželky Gerta
Vrbová a Robin Vrba.
Ocenenia pre osobnosti zo Slovenska
a zahranièia, ktoré významnou mierou
prispeli k odha¾ovaniu pravdy, boju za
slobodu a ¾udské práva i posilòovaniu obèianskej odvahy udelila nadácia už po desiaty raz. Súèast’ou slávnostného veèera
bol aj krst knihy Ján Langoš. Strážca pamäti. Kniha vychádza pri príležitosti desiateho výroèia úmrtia Langoša, ktorý bol
zakladate¾om Ústavu pamäti národa.
jf
PØÁTELSKÉ ROZLOUÈENÍ
Izraelský velvyslanec Gary Koren (57)
opouští Prahu. Od ledna pøíštího roku
bude pùsobit v Moskvì. Do ruského hlavního mìsta se vrací po 25 letech, kdy zde
zastával funkci prvního tajemníka velvyslanectví. V úterý 13. prosince se na pøátelském a neformálním setkání v budovì
pražské Židovské radnice rozlouèil s pøedstaviteli židovských obcí a organizací
v Èeské republice. Koren pùsobil na postu
izraelského velvyslance v ÈR od roku
2013, kdy vystøídal Jaakova Leviho. Ve své
funkci pøispìl k rozvoji èesko-izraelských
vztahù pøedevším v oblasti vzdìlávání, vìdeckého výzkumu a kultury. Bìhem jeho
pùsobení napøíklad vznikl známý festival
„Dny Jeruzaléma“. Podpoøil také èeské
wikipedisty, informující o blízkovýchodních tématech.
ztis
ŽIDOVSKÁ ROÈENKA 5777
Letošní Židovská roèenka se skládá z jedenácti textù. První z nich pøedstavuje èást
disertaèní práce Terezy Krekulové, vìnované rabi Nachmanovi z Braslavi. Autorka
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Gary Koren & spol. pøi setkání na rozlouèenou
na Židovské radnici. Foto Petr Balajka.

se životem i dílem této významné postavy
chasidismu zabývá øadu let a je také autorkou prvního úplného pøekladu jeho Sipurej maasijot (Pøíbìhy rabi Nachmana) do
èeštiny. Francouzky píšící Armand Laferrère vydal v roce 2013 knihu Svoboda
lidí – Politické ètení Bible. Bible je èástí
západoevropských intelektuálních elit vykládána jako zdroj totalitarismu a monoteismus jako hlavní èinitel agresivity, pøedevším náboženské a politické. Zkoumání
historických pramenù toho, co umožnilo,
aby se objevila kultura oslavující svobodu
jednotlivce a ochranu slabých, však Armanda Laferrèra pøivedlo ke zcela jiným
závìrùm. Text Saul a David neboli O slabostech králù pøedstavuje první èást stejnojmenné ètvrté kapitoly jeho knihy. Izraelský historik Šlomo Avineri, je autorem
mnoha publikací, jež se vyznaèují nejen
vysokou odborností, ale i ètivým a pøístupným stylem. Nejnovìji publikoval biografii
Theodora Herzla – její èeský pøeklad vyjde na jaøe 2017 v Seferu. V Židovské roèence otiskujeme 4. kapitolu této práce.
Nìmecky psané pamìti Morice Fantla
(1858–1930) zachránil archiváø v Mnichovicích u Øíèan poté, kdy byli Fantlovi
roku 1942 zaøazeni do transportu. Mapují
osudy ètyø generací rodiny, tedy témìø století; konèí obdobím první svìtové války.
Je to laskavé a vtipné vyprávìní o pohnutých osudech a starostech, které rodina
Fantlových vždy nakonec nìjak pøekoná-

vá. Ljubka, povídka rusky píšící autorky
žijící dnes v Izraeli Diny Rubin, je skvìle
napsaná povídka, odehrávající se v asijské
èasti Sovìtského svazu v dobì, kdy byli
židovští lékaøi naøèeni z podílu na úmrtí
diktátora Stalina. Také Chava Voloviè,
která strávila devatenáct let v sovìtských
vìznicích a táborech, píše Rusky. Je autorkou øady povídek, v nichž pro lidskou pamìt’a navzdory osudu zachovala pøíbìhy
tìch, kteøí nepøežili. Sem patøí i naše ukázka z knihy Pøíbìh bez názvu, nazvaná Dožít, co jsem nestihla. Profesor Jan T. Vilèek, který v pùli šedesátých let emigroval
do USA a stal se tam profesorem mikrobiologie na Lékaøské fakultì Newyorské
univerzity, je autorem knihy Láska a vìda.
V otištìné ukázce vzpomíná Vilèek na váleèná léta na Slovensku. Esther Bendahanová Cohenová, narozená roku 1964
v sefardské rodinì v Tetuánu na severu Afriky, také vzpomíná – na dobu, kdy musela opustit Maroko a odejít do Španìlska.
Její text se jmenuje Nech ji tu, vždyt’se
vrátíme. Èesky píšící Meir L. Dohnal
napsal mírnì autobiografickou povídku
Jak Bubu a pan Kyncl popravili Stalina.
Jak název napovídá, odehrává se v padesátých letech minulého století. Alfred Bodenheimer je švýcarský literární vìdec
a judaista. Kromì øady vìdeckých monografií zaèal psát – s velkým úspìchem –
detektivní pøíbìhy z židovského prostøedí.
Otištìné ukázky jsou z jeho poslední, už
tøetí detektivky Mesiáš nepøichází. David
Jan Novotný, autor èeského jazyka, se ve
své povídce Setkání po letech vìnuje dìdeèkùm, vnukùm i pradìdùm nìkolika generací, kteøí se složitì setkávají, aby se nakonec sešli.
Židovská roèenka 5777 (2016/2017) má
200 stran, barevnou obálku a v prodeji
bude od poloviny ledna 2017.
jd
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V poslední dobì se i v èeských luzích
a hájích rozmohla jakási edukativní
zkratkovitá sdìlení, která mají za úkol
upoutat a zároveò pøinést zajímavá fakta. Objevují se ve veøejném prostoru,
na reklamních panelech, televizních
spotech, inzerátech a zaèínají slovy
„Vìdìli jste, že …“.
Dovolíme si takovýto úvod také
použít: Vìdìli jste, že jedna z nejvíce
protiizraelsky naladìných zemí v Evropì je Irsko? Samozøejmì k takovémuto tvrzení neexistují žádné statistiky,
ale podle toho, co z daného teritoria
zaznívá, lze usuzovat,
jaké jsou nálady a trendy.
A skuteènì, Irsko drží
– pravdìpodobnì po
Švédsku – tento evropský primát. Potvrzují to
i lidé, kteøí zde dlouhodobì žijí, a nejsou to jen izraelští diplomaté (souèasný velvyslanec Zeev Boker zaèínal
svou diplomatickou kariéru pøed pìtadvaceti lety v Praze). I obyèejný koncert izraelské jazzové zpìvaèky, který
by u nás zaujal hlavnì hudební fandy,
dokáže do ulic Dublinu pøitáhnout
masu protestujících. Mnozí pozorovatelé proto mluví o tom, že Irové – jakkoli jsou to vesmìs milí a slušní lidé –
mají zvláštní nemoc: jakmile se jen
vysloví jméno „Izrael“, zatmí se jim
pøed oèima, nevidí a neslyší.
Proè se tedy výroèní zasedání Svìtového židovského kongresu (WJC)
konalo letos v Dublinu? Zlé jazyky
tvrdí, že magickým slovíèkem, které
Dublinu zajistilo poøadatelství 3. fóra
výkonných øeditelù je „Guiness“.
Což je samozøejmì nesmysl. Naopak,
k radovánkám tohoto typu není v nabitém programu tøídenní konference
témìø žádné místo. Navíc v situacích,
kterým dnes židovské komunity èelí,
a to nejen v Evropì, ale na celém
svìtì. Jednání bylo proto nanejvýš
pracovní.

mat. Jedním z dùvodù, proè si WJC
osvojil tento nápad, je kontinuita. Prezidenti židovských institucí se scházejí
také jednou za rok, ale mnozí se postupnì – podle délky mandátù v jednotlivých zemích – mìní. Profesionálové
však vìtšinou zùstávají. A k øešení jednotlivých problémù mají mnohdy daleko blíž.
To se projevilo letos i v Dublinu,
kde došlo mimo jiné i na simulovanou
situaci bezpeènostní hrozby, kdy bylo
názornì pøedvedeno, jak by se mìl
kdo chovat v pøípadì krize. Nemusí jít

Velká èást letošní agendy byla vìnována také práci s novými médii.
Jednotlivé komunity i jejich zastøešující regionální zastoupení dnes pracují
standardnì se sociálními sítìmi, mají
èasto vlastní portály a na jejich webových stránkách se objevují nejen aktuality a komentáøe, ale dávají prostor blogùm, virálùm èi dalším zcela
novým formátùm, které oslovují pøedevším mladé lidi. A jsou to také èasto mladí, kdo je sami produkují.
I pøes obrovský elán a entuziasmus se
však obèas objeví nìco, co trochu –
pøedevším tìm starším,
kteøí žili za železnou
oponou – pøipomíná
Komsomol…

VÌDÌLI JSTE, ŽE...

PROFESIONÁLOVÉ
Formát setkání profesionálních pracovníkù židovských organizací byl
zahájen pøed tøemi lety v Praze. Tak
trochu kopíruje model, který zavedl
Evropský židovský kongres, ale je daleko širší, jak co do poètu úèastníkù,
tak co do okruhu projednávaných té-

O setkání WJC v Dublinu
jen o teroristický útok – kterým byly
bohužel nìkteré židovské komunity
v Evropì nedávno vystaveny –, ale
i o pøírodní katastrofu (napø. u nás
pøed lety povodnì), dopravní neštìstí,
požár atd.
Již delší dobu se mluví o tom, že
bude zaveden systém, který propojí
židovské komunity v jednotlivých regionech tak, aby si mohly obratem
pøedávat informace o pøípadných bezpeènostních hrozbách. Dochází však
k nešt’astné situaci, kdy jsou – oproti
pùvodní dohodì – vyvíjeny systémy
dva, jeden evropským kongresem
a druhý svìtovým. To vyvolalo u vìtšiny – pøedevším evropských – úèastníkù znaènou nevoli.
SITUACE SE HORŠÍ
Je vždy velmi zajímavé, ale zároveò
i znepokojivé, vyslechnout referáty
úèastníkù z rùzných svìtadílù. Podle
letošních pøíspìvkù se zdá, že situace
se zhoršuje nejen v Evropì, ale i napø.
v Jihoafrické republice nebo v mnoha
zemích Latinské Ameriky.
Velký nárùst antisemitských projevù je zde motivován pøedevším – právì tak, jako v Irsku – velkou animozitou vùèi Izraeli. Hnutí BDS (Boycott,
Divestment, Sanctions), které zachvátilo pøedevším levicové intelektuální
kruhy, je v mnoha zemích – za znaèné
podpory médií – na vzestupu a èasto
nerozlišuje, co se týká Izraele a co
Židù, at’už žijí kdekoli.

PREZIDENT POETA
Setkání WJC jsou vždy
na vysoké politické úrovni. Nebylo
tomu jinak ani v Dublinu, úèastníky
pøijal prezident Irské republiky Michael D. Higgins. Poslechnìme si, co
mj. øekl:
„Ceád mile fáilte (vítejte na tisíckrát) v Áras an Uachtaráin, v Irsku.
Chci pøedevším podìkovat Maurici
Cohenovi, pøedsedovi Rady židovské
reprezentace, za to, že vás sem pøivedl. Je to pøíznaèné pro dynamiku a odhodlanost, s jakou malá židovská komunita pøispívá do všech sfér života
na našem ostrovì, at’už je to umìní,
vìda èi politika.
Pøicházíte k nám však v dobì velké
nejistoty, v dobì, kdy se my, jakožto
bezprostøední sousedé, teprve zaèínáme vyrovnávat s rozhodnutím Spojeného království opustit Evropskou
unii… Právì proto je dnešní doba dùležitá k tomu, abychom se vrátili k otázce lidských práv. Musíme odmítnout
amnézii a pøihlásit se k etickému rozmìru pamìti, ve které bychom se nemìli ztrácet. Naopak, mìla by nás povzbudit v našem úsilí èelit výzvám
budoucnosti. V tom je právì vaše zkušenost neocenitelná a my všichni bychom se z ní mìli pouèit. Jed antisemitismu nesmíme nechat šíøit.“
Michael Higgins byl svého èasu irským ministrem kultury, je básník
a spisovatel a velmi vøele vzpomínal
na svá setkání s Václavem Havlem.
A pak, že jsou v Irsku antisemité.
TOMÁŠ KRAUS
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JEHUDA A JOSEF
Když byli Josefovi bratøi osoèeni z krádeže poháru, øekli jeho zástupci: Ten
z tvých otrokù, u nìhož by se ta vìc nalezla, at’zemøe, a my budeme otroky tvého pána. Poté co byl pak pohár objeven
ve vìcech nejmladšího z nich a byli
pøedvedeni pøed Josefa, musil si být
proto Jehuda jist tím, že tu vìc do Benjaminova vaku dal podstrèit sám vladaø,
a nemá smysl se dovolávat jeho smyslu
pro spravedlnost.
Chápal však jeho nesmyslnou podlost
jako Boží trest za to, co spáchali na Josefovi, aniž samozøejmì tušil, že je to Josef,
kdo je šikanuje, a ujal se proto za všechny
bratry slova v tomto duchu. Bùh nalezl
vinu na tvých služebnících, takže budeme
otroky našeho pána jak my, tak ten, v jehož ruce byl nalezen ten pohár. Na to však
vladaø, aby projevil svou „spravedlnost“,
namítl: Bìda mi, uèinit nìco takového! Otrokem mi bude ten muž, u nìhož byl nalezen pohár, a vy mùžete v míru odejít za
svým otcem! Tu k nìmu pøistoupil Jehuda
a øekl: „Pane, dovol svému služebníkovi
promluvit slovo k sluchu mého pána a nehnìvej se na svého služebníka…“
Rašiho komentáø pøitom vyzvedává Jehudovo odhodlání, promítající se do slov
Tu k nìmu pøistoupil, ponìvadž Josef byl
pánem situace nejen jako vladaø, ale i jako
soudce. V této bezvýchodné situaci však
k nìmu Jehuda pøistoupil jako rovný
k rovnému tvrdými slovy. Slova „v mých
oèích jsi jako faraon“ proto vykládá citovaný midraš jako odkaz na faraona, jehož
Bùh potrestal malomocenstvím, protože
se zmocnil Sáry. Jehuda prý dokonce Josefovi vyhrožoval, že jestli ho rozzuøí,
zabije jeho i jeho pána. Text Tóry (1M
44,18–34) však nic takového neobsahuje
a dùvod, proè Jehuda k mocnému vladaøi
Egypta pøistoupil, nedbaje svého a jeho
postavení, spoèívá pøedevším v tom, že
chtìl promluvit k jeho sluchu, oslovit
jeho duši z hlubin duše vlastní. Jak bych
mìl nyní pøijít k tvému služebníkovi, svému otci, a ten chlapec by nebyl s námi,
když je jeho život svázán s jeho životem?
Vida, že chlapce není, zemøe, a tví otroci
by uvrhli šediny tvého služebníka, našeho
otce, do hrobu v zoufalství! Tvùj služebník se však otci za chlapce zaruèil, øka:
Kdybych ti ho nepøivedl, zhøešil bych
vùèi svému otci po všechny dny! At’tedy
za toho chlapce zùstane pánovi otrokem
tvùj služebník a chlapec se vrátí s bratry!
Jehudova velikost spoèívala právì
v tom, že mluvil k vladaøi Egypta jako
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KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC

èlovìk k èlovìku a upøímnì mu sdìlil
své nejosobnìjší dùvody, proè nabízí
svou svobodu za svobodu nejmladšího

Efraim Moses Lilien: Jehuda.

bratra. Teprve nyní nabývá smyslu vyprávìní o osudech Jehudy, které vypravìè vložil do vyprávìní o Josefových
osudech hned poté, co bratøi – na Jehudovu radu – Josefa prodali do otroctví. Vzali
Josefovu košili, zaøízli kozla a ponoøili
košili do krve a nechali ji donést otci.
A on ji poznal a øekl: Je to košile mého
syna, divá zvìø ho sežrala, dojista roztrhán byl Josef! A Jaakov roztrhl svùj šat
a kolem beder si dal pytlovinu a dlouhá
léta truchlil nad svým synem. – A onoho
èasu Jehuda opustil své bratry, protože
ani tehdy nemohl hledìt na zlo, které postihlo jeho otce. Radìji, než by celá léta
na to hledìl a jako ostatní se snažil utìšit
otce lží, zvolil exil mezi pohany.
V každém pøípadì však jedná diametrálnì odlišnì nežli Josef, jenž bratry
podrobil tìžké zkoušce, aby se ujistil, že

litují svého èinu. Bezdùvodné obvinìní,
že pøišli do Egypta jako zvìdové, dovršil tím, že obvinil z krádeže Benjamina,
když mu jej pøivedli na dùkaz, že zvìdy
nejsou. Bratøi, kteøí ho do Egypta prodali, byli synové otcovy ženy Ley, zatímco
on a Benjamin byli syny Rachel. Proto
pro nì vytvoøil situaci, kdy skutkem
prokážou, že je jim bratrùv život drahý
jako jejich vlastní. Byl nad vìcí i proto,
že pochopil svou roli, již mu v tomto
pøíbìhu pøiøkl Bùh, když jej v dobì hladomoru uèinil místokrálem v Egyptì.
Vzápìtí nato, co jej Jehuda svou upøímností vyvedl z konceptu a on pøiznal
svou identitu, øekl: Po tìchto dvou letech hladomoru v zemi bude ještì pìt let
bez orby a žní. Ale Bùh mne poslal pøed
vámi, aby vám zajistil na zemi pokraèování a zachoval vás naživu, a vyváznete
v hojném poètu! Vìzte, že ne vy, ale Bùh
mne poslal a ustanovil mne za faraonova otce, za pána nad jeho dvorem a za
vládce nad celou zemí Micrajim! Naproti tomu jednal Jehuda tak, jak jednat
mìl, protože se spoléhal na pøítomnost
božské duše i v tìle egyptského vladaøe,
aniž mohl tušit, že jím je Josef. Pøestože
byly jeho zbranìmi „jen“ láska k otci
a pravda, byly to zbranì, jimiž si získal
respekt u starších bratrù, u Josefa a pøedevším u jejich otce.
Je tu však ještì nìco, co pozdìji, když
Jaakov žehnal svým synùm, na Jehudovi
ocenil, a to, že v kritickém okamžiku na
sebe bral zodpovìdnost za své skutky.
Tenkrát, když zabránil zabití Josefa a pøenechal Bohu, aby utváøel jeho život, i tehdy, když se rozešel se svými bratry
a opustil otce, kterého nade vše miloval,
a také nyní, když za Benjamina nabídl
svou svobodu. V jeho mužném srdci a ne
v Josefovì moudrosti spatøil Jaakov souèasného i budoucího krále Izraele. Ty, Jehudo, tebe tví bratøi chválí, tvá ruka je na
šíji tvých nepøátel, tobì se budou klanìt
synové tvého otce! Jehuda je mladý lev,
z krvavé hostiny ses zvedl, synu mùj! Trhal, jako lev se rozložil, a kdo lva pøinutí
vstát? Dokud nepøijde jeho mírotvorce
a nepodøídí mu národy, nebudou Jehudovi odòaty žezlo a soudcovská hùl mezi
jeho nohama! (1M 49,9–12)
Zamyslíme-li se tedy nad tím, proè
mu midraš vložil do úst hrozbu, že zabije jeho i faraona, není pro to jiné vysvìtlení, než že jeho ústy a èiny mluvil
a jednal sám Bùh.
EFRAIM K. SIDON
vrchní zemský rabín
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O NEPØEDVÍDÁNÍ BUDOUCNOSTI
Vajechi (1M 47,28–50,26)
Když Jaakov umíral, svolal si své syny
a chtìl jim pøed smrtí požehnat. „Jaakov
svolal své syny a pravil: Sejdìte se a já
vám povím, co se vám pøihodí koncem
dnù. Shromáždìte se a slyšte, synové Jaakovovi, naslouchejte Jisraeli, svému otci.“
(1M 49,1–2) V líèení této scény nás však
zarazí, že druhá, opakovaná vìta je neúplná. Chybí v ní to, co Jaakov sliboval, že
poví, tedy to, co se stane v budoucnu. Raši
to komentuje takto: „Jaakov si pøál zjevit
budoucnost, ale opustila ho Boží pøítomnost.“ Pokusil se pøedvídat, ale nedokázal to.
Nejedná se o žádnou malièkost, ale
o zásadní rys židovské spirituality. Domníváme se, že nelze pøedvídat lidskou budoucnost, nebot’ tu tvoøíme sami svou
volbou. Zatímco starovìcí Øekové vìøili
v osud, a dokonce v nevyhnutelný osud,
zosobnìný postavou Ananke, Židé nic takového neznali. A kupodivu pøes veškerá utrpení, jež zakusili, nemá biblická
hebrejština výraz pro tragédii. Slovo
ason znamená pohromu, ale nikoli tragédii v klasickém smyslu, tedy drama
s truchlivým koncem, jehož hrdinovi je
souzena zkáza, at’už kvùli nìjaké charakterové chybì, nebo kvùli sporu s nadpøirozenými silami, osudem. Judaismus takové slovo nezná, protože v osud – cosi
daného a neodvratitelného – nevìøíme.
Jsme svobodni, máme možnost volby.
Anebo, jak vtipnì poznamenal I. B. Singer: „Musíme být svobodni – nic jiného
nám nezbývá.“
Nejpùsobivìji to vyjadøuje modlitba
Unetane tokef, již pronášíme na Roš hašana a Jom kipur. Poté, co jsme øekli:
„Na Roš ha-šana je zapsáno a na Jom kipur zpeèetìno… kdo bude žít a kdo zemøe,“ pokraèujeme slovy: „Ale pokání,
modlitba a dobroèinnost odvracejí nedobrý úradek.“ Neexistuje odsouzení, proti
nìmuž bychom se nemohli odvolat, rozsudek, jejž bychom nemohli zmírnit tím,
že prokážeme, že jsme se káli a zmìnili.
Jsme svobodni, protože reagujeme nejen na fyzické události, ale i na zpùsob,
jakým je vnímáme. Máme mysl, nejen
mozky; myšlenky, nejen pocity. Jsme
svobodni, protože Hospodin je svobodný
a stvoøil nás ke svému obrazu. Není nám
souzeno selhat, nebo uspìt, je to na nás.
Nepøedvídáme budoucnost, protože ji
sami vytváøíme – svými volbami, vytrvalostí a vùlí pøežít.
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøeložila A. Marxová.)

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách – leden 2017
tevet – švat
Staronová synagoga
1. 1. nedìle
6. 1. pátek
7. 1. sobota

8. 1. nedìle
13. 1. pátek
14. 1. sobota

20. 1. pátek
21. 1. sobota

27. 1. pátek
28. 1. sobota

8. den Chanuka
veèerní bohoslužba
15.58 hodin
VAJIGAŠ 1M 44,18–47,27
hf: Ez 37,15–28
mincha
15.45 hodin
konec šabatu
17.13 hodin
pùst 10 tevet
6.14–17.05 hodin
veèerní bohoslužba
16.07 hodin
VAJCHI 1M 47,28–50,26
hf: 1 Kr 2,1–12
mincha
15.50 hodin
konec šabatu
17.21 hodin
veèerní bohoslužba
16.18 hodin
ŠEMOT 2M 1,1–6,1
hf: Iz 27,6–28,13; 29,22–23
mincha
16.00 hodin
konec šabatu
17.31 hodin
Den památky obìtí holokaustu a pøedcházení zloèinùm
proti lidskosti
veèerní bohoslužba
16.29 hodin
ŠABAT ROŠ CHODEŠ ŠVAT

VAJERA 2M 6,2–9,35
mf: 4M 28,9–15
hf: Iz 66,1–24
mincha
16.10 hodin
konec šabatu
17.41 hodin
3. 2. pátek
veèerní bohoslužba
16.41 hodin
4. 2. sobota
BO 2M 10,1–13,16
hf: Jr 46,13–28
mincha
16.20 hodin
konec šabatu
17.52 hodin
V sobotu 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 6. 1. od 15.55 hodin
a 20. 1. od 16.15 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslužby nekonají.
E. M. Lilien: Žehnání knìží.
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PRÁVNIÈKA A FEMINISTKA
Rozhovor s izraelskou právní odbornicí Yifat Bittonovou
dávno americké soudy uznaly, že byl
skuteènì nevinný a nedostal šanci na
øádný proces. Jeho osud mi i dnes pøipomíná, jak by mìly být soudy opatrné
– a jak bedlivì by mìly zvažovat, jakou
mají moc. A jak by mìly vnášet do svìta spravedlnost, ale zároveò si být vìdomy svého vlastního nebezpeèného
potenciálu.

Foto archiv Velvyslanectví Státu Izrael v Praze.

Profesorka YIFAT BITTONOVÁ (nar. 1971)
je jednou z nejvýznamnìjších izraelských
právních kapacit a feministických aktivistek. Studovala na Yaleovì a Harvardovì
univerzitì ve Spojených státech a na Hebrejské univerzitì v Jeruzalémì. V souèasné dobì pøednáší na Vysoké škole práva
Chaima Strikse (Haim Striks School of
Law) pøi College of Management v Rišon
le-Cion v Izraeli a je autorkou èetných
vysoce cenìných akademických studií.
Letos byla navržena do Nejvyššího soudu
Státu Izrael.
Paní profesorko, první otázku dovolte osobnìjší. Z jaké rodiny pocházíte
a jak jste se dostala k právu?
Narodila jsem se v té èásti Izraele, které
se nìkdy øíká divoèina: na jihu. Moji
rodièe se pøistìhovali z Maroka a z Jemenu, a já tak zastupuji první generaci
narozenou v Izraeli. Patøím k lidem, co
vždycky snili o tom, že se stanou právníky. Pamatuji si, že už jako malou mì
zajímala otázka spravedlnosti. Když mi
bylo zhruba devìt, hluboce na mì zapùsobil film, který zachycoval skuteèný
pøíbìh jednoho èernošského chlapce,
který byl souzen za zabití bìlošské dívky, tøebaže tvrdil, že je nevinný. Bylo
mu teprve ètrnáct a bìhem ètyøiadvaceti hodin ho odsoudili a popravili – a ne-

Studovala jste ve Spojených státech
a vyuèovala jste v Èínì. Jaké to pro
vás byly zkušenosti?
Mìla jsem ohromné štìstí v tom smyslu, že jsem studovala jak na Harvardu,
tak na Yale, tedy na dvou univerzitách,
kde studovat právo je èirá radost. Ale
zrovna tak musím pøiznat, že studium
v USA je v Izraeli pro právníka-akademika chápáno jako nutnost, jako svého
druhu povinnost. A pøipoèíst k tomu
fakt, že když vyrazíte za hranice vlastní
zemì a opustíte svoje jistoty a svùj
právní øád, lépe se seznámíte s jinými
právními systémy – a zpìtnì pak jinak
hodnotíte i ten vlastní. Ráda bych ale
dodala, že v posledních letech se tento
trend trochu mìní a naši prominentní
právní experti nejezdí pouze do Ameriky, ale také do Evropy, což je další výborná pøíležitost pouèit se, jakou roli
v rùzných zemích právo sehrává – a následnì pak kvalifikovanì rozvíjet právní øád v Izraeli.
Co se mého pùsobení v Èínì týèe, nebylo zas až tak zvláštní v tom smyslu, že
jsem vyuèovala na èínsko-americké
transnárodní instituci: v dobì globalizace na tom, že jako Izraelka pøednáším
èínským studentùm, nebylo nic divného.
Nicménì jedineèný zážitek to byl, protože èínští studenti pocházejí z jiného kulturního prostøedí, což je hodnì zjevné už
z jejich chování a reakcí ve tøídì, a já tak
mìla vynikající pøíležitost zkoumat, jak
právo pùsobí na kulturu – a naopak. Jako
pøíklad bych tøeba uvedla, že v tzv. západní kultuøe není èlovìk nijak povinován zachraòovat druhého nebo mu poskytnout pomoc, pokud ho do dané
situace vlastní vinou nedostal – viz dopravní nehody. Nicménì moji èínští studenti se intuitivnì vydávali opaèným
smìrem a tvrdili, že normou je pøece po-

moci za každých okolností, a podobných
myšlenek se samozøejmì vynoøovala
celá øada. Navíc jsem byla první, kdo
v Èínì uèil gender a právo, ale to by zas
bylo na jinou diskusi….
Velké jméno jste si také udìlala jako
feministka. Jak to jde dohromady
s vaší profesí?
Vlastnì skvìle. V Izraeli totiž existuje
velice aktivní feministická právnická
komunita, pøièemž zároveò musím zdùraznit, že Izrael je velice dobøe znám
tím, že je myšlence rovnosti mužù a žen
oddán od samotného poèátku. Myšlenka genderové rovnosti je totiž zakotvena už v našem vyhlášení nezávislosti
a Nejvyšší soud na ni ve svých rozhodnutích bral vždycky zøetel.
Mùj vlastní pøíspìvek pak spoèívá
v tom, že jsem zaèala povzbuzovat
ženy, které byly nìjakým zpùsobem sexuálnì napadeny, aby se obracely na
soud. A pøišla jsem s tím, že za takové
útoky mohou být ženy – i když nejen
ženy, ale všechny obìti – finanènì
kompenzovány. Musela jsem proto vynalézt zpùsob, jakým by se utrpìná škoda dala mìøit: a teï nemám na mysli
pouze škodu na zdraví a na majetku, ale
také tøeba znevážení dobrého jména,
znièení reputace. Zaèala jsem tedy hodnotit i neviditelné škody, na které se
v minulosti nebral ohled. A po deseti letech, která od té doby ubìhla, mohu
prohlásit, že tahle moje bitva pøinesla
výsledky: v Izraeli vznikla hned celá
øada právnických firem, které se specializují právì na zastupování obìtí sexuálního násilí u soudu.
Mezi feministickou agendu ale urèitì také patøí uzavírání sòatkù a rozvody, právo na potrat a za stejnou
práci stejný plat.
Sòatky se v Izraeli uzavírají v souladu
s vaším náboženstvím (tedy prostøednictvím rabinátu, nebo pokud jste muslim, køest’an nebo drúz, prostøednictvím
vaší náboženské instituce). Pokud jste
nevìøící, je nejjednodušší uzavøít civilní
sòatek v zahranièí, protože ten je pak
v Izraeli automaticky pøijat jako platný.
Právo na potrat pak ženy jistìže mají,
pokud splní jisté podmínky – ty jsou
však hodnì liberální, a øekla bych dokonce velmi liberální v pøípadech, kdy
je ženám ménì než osmnáct a více než
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ètyøicet. A stejná práce za stejný plat je
podle mého názoru celosvìtový problém, který se týká i tìch zemí, které
genderovou rovnost formálnì uznávají:
v reálu tu prostì rozdíly jsou. Pokrok ale
vidím hlavnì v tom, že dnešní ženy mají
pøístup i k profesím, které byly v minulosti výraznì mužskou záležitostí – tøeba v Izraeli, který je právem oznaèován
za národ špièkových technologií, pronikly ženy snad do všech high-tech profesí, tøebaže i tam lze ještì vystopovat
jakýsi pozùstatek genderových rolí.
A jak vnímáte dnešní postavení izraelských žen v armádì?
Myslím, že tady byly izraelské feministky hodnì úspìšné – a že armáda je
co do genderu hodnì rovnostáøskou institucí. Od poloviny devadesátých let,
kdy se izraelský Nejvyšší soud zabýval
pøípadem Alice Millerové, která jako
první napadla fakt, že ženy nemohly
v armádì pilotovat letadla, jsme urazili
dlouhou cestu. V tom, že ženy jsou stále èastìji umist’ovány na pozice pro
ženy netradièní, vidím veliký pokrok.
Jedním dechem však musím dodat, že
když teï armáda láká do svých øad
i pøíslušníky ultraortodoxních komunit,
bojím se, že se tento pøíznivý dvacetiletý trend mùže docela snadno zvrátit.
Feministická sdružení totiž silnì znepokojují oèekávání jistých rabínù, že ženy
budou od mužù v armádì pøísnì oddìleny – a mnì nezbývá než doufat, že
naši politiètí vùdci uznají, že ženy významnou mìrou pøispìly k budování
naší armády a zasloužily se o to, že je
z ní lepší a silnìjší instituce. A nic víc
vám teï k tomu neøeknu.
Co byste podotkla k postavení žen na
tzv. okupovaných územích? A k postavení izraelských Arabek?
Izraelské právo se na okupovaná území
nevztahuje, takže tamní situace žen je
mimo izraelský zákon. Nicménì postavení žen v arabské spoleènosti v rámci
Izraele je pro izraelské feministky veliká výzva: vzniklo už nìkolik feministických arabsko-izraelských organizací
a v èele parlamentního výboru pro rovnost žen a jejich práva stojí Ajda TumaSulejmanová, arabská obèanka Státu
Izrael, a už tento personální fakt, myslím, hodnì mìní jeho dùraz. Teï se
Ajda napøíklad usilovnì zabývá nási-

lím, jakému jsou arabské ženy vystaveny v pøípadech, kdy jim za tzv. zneuctìní rodiny hrozí i smrt, a izraelská vláda
zaèala na její popud budovat pro takto
ohrožené ženy bezpeèná útoèištì.
Souèasný Izrael je hodnì multikulturní spoleèností. Nakolik vìøí v principy
a možnosti tzv. afirmativní akce, tedy
opatøení k potlaèování diskriminace?¨
Na rozdíl od Èeské republiky, kde afirmativní akce, pokud je mi známo, nemá
oporu ani v jediném zákonì, je Izrael
podle mého názoru velice pokrokový
stát v tom smyslu, že afirmativní akci
podporuje právnì, a následnì tedy také
v praxi – a to hlavnì co se veøejného
sektoru týèe. Náš Nejvyšší soud se afirmativní akcí zaèal zabývat již na poèátku 80. let s tím, že její principy se vztahují zejména na tyto skupiny: na ženy,
na arabské obèany, na osoby s postižením a v nìkterých oblastech také na etiopské Židy. Na rozdíl od Spojených státù, kde nemají opatøení pro potlaèování
diskriminace jasnì vytyèené právní hranice, ji ale Izrael zcela zlegalizoval jako
prostøedek sloužící k pøeklenutí sociálních propastí, a já si tohoto izraelského
rozhodnutí velmi vážím. Urèitì pøed sebou máme ještì hodnì práce, nicménì
fakt, že v Izraeli jsme se k myšlence
afirmativní akce pøihlásili už pøed více
než tøiceti lety, znamená, že takováto
opatøení jsou v dnešním Izraeli naprosto
pøijatelnou a obecnì pøijímanou záležitostí.
V Praze jste pøednášela jak na Právnické fakultì Univerzity Karlovy, tak
v Maiselovì synagoze v rámci výstavy o židovských uprchlících z arabských zemí a z Íránu. Co vás na jejich situaci tak zaujalo?
To, že v arabských zemích žili Židé po
celá tisíciletí, a hovoøíme tu tedy o hodnì starobylých komunitách, které byly
do svého okolí pevnì zapuštìny a podílely se na obèanském i politickém životì toho kterého státu. A zdùraznit jsem
chtìla pøedevším dva dùležité body,
pøièemž jeden se vztahuje k bolesti, zatímco ten druhý k nadìji. Bolest vyplývá z toho, že drtivá vìtšina, a to mluvíme o 850 tisících Židù, byla z tìchto
zemí ve 40. a 50. letech vyhnána, byla
zbavena svých domù, svého majetku
a své kultury – to všechno museli ne-

chat za sebou, a nìkdy si s sebou nemohli vzít doslova nic. Aèkoli nakonec
skonèili na místì, kam patøí, ve své židovské vlasti, museli toho tolik opustit.
A nadìje pak spoèívá v tom, že Arabové a Židé spolu v minulosti dokázali žít
a že židovské komunity v arabských zemích vzkvétaly – a že navzdory obèasným perzekucím a snad i hrùzám byla
spoleèná existence skuteènost, ne pouze možnost.
Jste právník, ne prorok, ale pøesto:
jak vidíte bezprostøední izraelskou
feministickou budoucnost?
Urèitì bych chtìla zdùraznit, že jako
ohromné plus vnímám to, že feministická agenda se v souèasné dobì snaží
o zahrnutí rùzných potøeb a potíží
všech možných typù žen – nestará se
pouze o ty ženy, které si pøejí pilotovat
letadla, ale i o ty, které stojí na nejnižších stupních v ekonomickém a spoleèenském žebøíèku. Nebo tøeba i o potøeby vìøících žen, což je aktuální právì
teï, kdy se jim více otevírá pracovní
trh, nebo o potøeby žen žijících v tzv.
divoèinì, v rychle se rozvíjejících mìstech na jihu – a v dùsledku toho se podle mì stává izraelské feministické hnutí
silnìjší a silnìjší.
Nicménì zároveò mì hluboce zneklidòuje trend, o který usilují ultraortodoxní Židé a který bych neváhala nazvat
genderovou segregací – a který se od
sebe snaží oddìlit pohlaví kupøíkladu ve
veøejné dopravì. Je to relativnì nový fenomén, objevil se v posledních deseti až
patnácti letech a ve veøejném prostoru je
stále zjevnìjší a zjevnìjší. A zatímco
jsem se v jednom ze svých posledních
výzkumù zamìøila na strach, který mohou ženy ve veøejném prostoru cítit –
tøeba když se ocitnou samy ve tmì na
parkovišti –, nemyslím si, že odpovìdí
na nìj je segregace. Ženy pøece musíme dokázat chránit jiným zpùsobem už
i proto, že od nepamìti žijeme spoleènì s muži, se svými manžely, otci, bratry
a syny, a když pojedu metrem, nehodlám
se od nich oddìlit jenom proto, že jim
není dovoleno do toho kterého vagonu
vstoupit. Jistì, jsem si vìdoma faktu, že
tøeba v Japonsku tak nìkteré ženy bìhem dopravní špièky cestovat chtìjí, to
je ale naprosto jiný pøípad, protože je to
jejich vlastní iniciativa a rozhodnutí.
HANA ULMANOVÁ
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ŽIDOVSKÁ MÉDIA 2016
V Jeruzalémì se sešli židovští novináøi z celého svìta
Ve dnech 1.–4. prosince loòského roku
se v Jeruzalémì konala konference židovských médií, Jewish Media Summit
2016, na niž izraelské ministerstvo zahranièních vìcí pozvalo pøes padesát
novináøù. Nejpoèetnìji byly zastoupeny Spojené státy, z Evropy dorazili lidé
z Belgie, Nizozemí, Francie, Øecka,
Španìlska, Rakouska, Anglie, pøijela
novináøka z Turecka, ale nechybìly ani
Brazílie a Austrálie. Z postkomunistických zemí byli úèastníci jen ètyøi (z ÈR
– za Rch a Maskil, Rumunska a Ruska),
bohužel chybìli novináøi ze Slovenska,
z Polska èi Maïarska.
Cílem konference bylo na jednotlivých panelových diskusích probrat nejzávažnìjší problémy, které mezinárodní
židovská komunita a Izrael øeší, charakterizovat, co komplikuje vztahy mezi
Izraelem a Židy žijícími v diaspoøe (pøedevším ve Spojených státech) a jak by
se situace dala zlepšit, vìnovat se sílícímu antisemitismu v západní Evropì
a v neposlední øadì celkové roli židovského tisku v souèasnosti (a snad
i v budoucnu). V rámci konference se
uskuteènilo i setkání s izraelským prezidentem Rivlinem a premiérem Netanjahuem a konaly se exkurze do terénu.
Své pøedstavy o øešení nekoneèného
sporu s Palestinci nastínili další pozvaní
politici (ministrynì spravedlnosti A. Šakedová, ministr školství N. Benet, Netanjahuùv protikandidát v posledních
volbách Jair Lapid).
A jelikož øeèníci dnes mají ve zvyku
zaèínat své pøednášky vtipem, bylo
možné pochytit také pár anekdot. Vybírám tuto: Do amerického rozhlasu pozvou jednoho významného izraelského
filosofa. Požádají ho: „Mohl byste shrnout jedním slovem, jaká je souèasná
situace v Izraeli?“ „Dobrá,“ zní odpovìï. „A kdybyste ji mìl shrnout dvìma
slovy?“ „Ne dobrá.“ A v duchu této
charakteristiky se odvíjela celá prosincová konference s tím, že se týká nejen
Izraele, ale stejnì tak Evropy a USA.
KOTEL JAKO
ZKOUŠKA OHNÌM
Hned pøi prvním panelu se úèastníci
zabývali problémem, který patøí v iz-

raelsko-amerických vztazích do jisté
míry ke klíèovým: jedná se o vztah Izraele k reformnímu judaismu a jako
„zkoušku ohnìm“ tohoto vztahu pak
o pøístup neortodoxních vìøících k Západní zdi a možnosti modlit se zde dle
svého (pøedevším žen, které jsou v reformních smìrech zvyklé nosit talit
a tefilin atd.). Zatímco prezident Rivlin prohlásil, že je „to sice problém, ale
není z toho tøeba dìlat vìdu“, rabínka
Na’ama Kelmanová (první reformní rabínka v Izraeli, dìkanka jeruzalémského vysokoškolského reformního uèiliš-

tì Hebrew Union College) i novináøka
Tali Farkashová (Ynet News) právì
toto za „vìdu“ pokládají. Dle rabi
Kelmanové severoameriètí Židé, zvyklí na zásadu „žij a nech žít“, nechápou omezení, jež jsou u nejposvátnìjšího místa všech Židù neortodoxním
ženám kladena, a vnímají je velmi kriticky. Právì rozdíl mezi americkým liberálním pojetím judaismu, založeným na oddìlení státu a církve,
a izraelskou ortodoxií vede k propasti mezi obìma komunitami. Øešení
v jejím pøeklenutí vidí v podpoøe
a rozvoji izraelské reformní komunity, ve zmìnì náboženského vzdìlávání, zmìnì pravomocí pøi rozhodování
o náboženských záležitostech a koneènì ve zmìnì dosud zcela negativního pøístupu izraelské vlády k neortodoxním hnutím.
Jak zmínili úèastníci tohoto panelu,
poté co byl v USA zvolen prezidentem
D. Trump, spousta amerických Židù
(z nichž vìtšina volila demokratickou
kandidátku Clintonovou) se zaèala cítit
více Židy než Amerièany a na charakteru Izraele jim o to více záleží. Jak však
øekl bývalý velvyslanec Izraele v USA

(a velký kritik zahranièní politiky B.
Obamy) Michael Oren, americko-izraelským židovským vztahùm by celkovì
slušelo více vzájemného pochopení –
Izrael by mìl chápat americký židovský
pluralismus a Amerièané naopak vnímat izraelskou historii, snahu o mírové
soužití s Palestinci, nanejvýš komplikované a výbušné geopolitické postavení
a úsilí o demokratický stát.
VZDÌLÁNÍ A INTEGRACE
Ministrynì spravedlnosti, nejmladší
èlenka kabinetu B. Netanjahua Ajelet
Šakedová (ze strany Židovský domov),
hovoøila o selhání všech dosavadních
pokusù o mírová jednání s palestinskou
stranou s tím, že jediné možné východisko je opuštìní ideje dvoustátního øešení
a soustøedìní se na možnost jednoho státu pro dva národy založeného na koexistenci. Dle ministrynì je hlavním úkolem Izraele pokusit se nabídnout co
nejvìtšímu množství arabských dìtí
a mládeže možnost vzdìlání a následného uplatnìní a doufat, že to mladí lidé
pøijmou a využijí. V podobném duchu
hovoøil i ministr školství a záležitostí diaspory Naftali Benet (Židovský domov).
„Palestinci už svùj stát mají – v Gaze. Ve
všem jsme jim vyhovìli. A co pøedvedli?
Nic, jen zkázu a chaos.“ Benet dokonce
zmínil možnost nabídnout Palestincùm,
pokud by jejich vedení skuteènì uznalo
židovský stát a vyjádøilo snahu o spolupráci, jakýsi Marshallùv plán. Nyní plánuje ministr rùzná zlepšení v situaci izraelských Arabù, mj. výuku hebrejštiny již
pro nejmenší dìti, pro starší pak výuku
angliètiny a kvalitní systém mimoškolních aktivit.
Na otázku, zda je taková spolupráce
vzhledem k palestinskému odporu
vùèi Izraeli reálná, Benet odpovìdìl,
že napøíklad izraelští Arabové se na
protiizraelských teroristických útocích podílejí jen malou mìrou a mnozí
z nich jsou ve svých obcích „skvìlí
starostové“. Jakkoli se Benetovy plány zdály skeptickým posluchaèùm nereálné, zdá se, že pokud by se v ideálním pøípadì dal izraelsko-palestinský
spor øešit jen v rovinì místní (tedy bez
vlivu okolního arabského svìta a islamistù), prostøednictvím vzdìlání, výchovy a ekonomické pomoci, Izraelci
jsou na toto øešení oèividnì pøipravení
a v podstatì s ním zaèali (o zkušenos-

9

VÌSTNÍK 1/2017

tech z východojeruzalémského podpùrného centra poreferujeme pøíštì).

reprezentace se bude snažit s D.
Trumpem vyjít, nebot’Izrael Ameriku
potøebuje jako svého nejvýznamnìjšího strategického partnera. Ostatnì za
poslední éru, kdy byly sympatie amerických Židù i Izraelcù vùèi americké hlavì
státu v souladu, oznaèili první volební
období Billa Clintona (1992–1996).
„Izraelská zahranièní politika je pragmatická a izraelské zájmy jsou vždy
dùležitìjší než morální soudy,“ prohlásil Šmuel Rosner z Jewish People
Policy Planning Institute. Jakkoli panuje o dopadech Trumpova úøadu na
domácí i zahranièní politiku nejistota
a obavy a jakkoli se ameriètí Židé cítí
po pøedvolební kampani nejistí, hlavním heslem pro nì stále je: „Nebuïme hysteriètí.“
Na otázku, jak vidí budoucí vztahy
s EU, odpovìdìl Lior Weintraub z Israel Project, že Izrael stojí o zlepšení
vztahù s Unií, ovšem za pøedpokladu,
že EU nebude Izraeli diktovat podmínky mírového procesu. Na pøetøes
pøišla i citlivá otázka, jak je možné, že
zástupci extremistických pravicových

OPOZIÈNÍ HLAS
Jako pøedstavitelé opozice pøijali pozvání poslankynì Stav Šafirová (ve svých
tøiceti letech nejmladší èlenka Knesetu
za levicový Sionistický tábor) a Netanjahuùv protikandidát v posledních volbách Jair Lapid (ze strany Budoucnost
existuje). Jejich stanoviska se od vládních zástupcù zcela lišila: jednoznaènì
zastávají pøedstavu dvoustátního øešení
jako nutnosti pro zachování židovského
charakteru Izraele a za hlavní úkol vlády pokládají zlepšení ekonomické situace mladých lidí. Šafirová je považovaná
za nadìjnou tváø levice, proslavila ji už
první øeè v parlamentu, kdy bouøila, že
„skuteèný sionismus znamená rozdìlit
rozpoèet rovnomìrnì mezi všechny obèany“. Zatímco pravicový Likud nepovažuje židovské osady na Západním
bøehu za závažnou pøekážku ani pro
chod zemì, ani pro mírový proces, levici jsou osady trnem v oku. Šafirová je
kritizuje z pozice ekonomické, nikoli
bezpeènostní nebo
diplomatické, argumentuje výdaji, jež
jsou nutné na jejich
ochranu a jež poté
chybìjí v jiných oblastech. Lapidovým
øešením izraelskopalestinského sporu
je centristické stanovisko: jednání s umírnìnými pøedstaviteli
Arabù a všech stran.
Je pøíznaèné, že
Takto se v Jeruzalémì diskutovalo. Foto Government Press Office, 2016.
když všem úèastníkùm panelu moderátoøi položili otáz- stran z Rakouska a Belgie pøijíždìjí
ku, kdo by mìl být pøíštím izraelským do Izraele a jednají se èleny Likudu.
premiérem, nikdo jednoznaènì neod- „I když existují snahy navázat styky
povìdìl. Aèkoli v zemi panuje všeo- s pravicí, závazná pozice vlády je nebecná pøedstava, že „mocný Bibi“ je pracovat se stranami, které mají koøev èele zemì už pøíliš dlouho, nikdo ny v nacistické minulosti,“ odmítl tuto
podobnì zkušený a odolný vùèi krizo- výtku zástupce ministerstva zahranièí
vým situacím tu – zdá se – zatím není. Akiva Tor.
S touto debatou se prolínalo i téma jiZajímavá byla dle oèekávání debata
o dopadu amerických prezidentských ného panelu Antisemitismus a Židé
voleb na Izrael a židovské spoleèenství. v Evropì: „Staèí židovská a izraelská
média na to, aby informovala a mobilizovala židovské spoleèenství?“. Hlavní
MÉNÌ HYSTERIE
Panelisté konstatovali, že zatímco informace se týkala Francie: Johanna
ameriètí Židé jsou z výsledku voleb Mamaneová (z Telavivské univerzity
vìtšinou hluboce nešt’astní, izraelská a Sorbonny) shrnula, že nejhorší antise-

mitské a antiizraelské výpady probíhají
nekontrolovanì na sociálních sítích.
Žurnalista týdeníku Actualité Juive Steve Nadjar vnímá jako povinnost židovských médií informovat každodennì
o židovské situaci, systematicky mapovat antiizraelské a antisemitské projevy.
Ty v zemi zahrnují širokou škálu: od
výrokù prezidenta Køest’ansko-demokratické strany Poissona a bývalého komunisty a zakladatele Strany národní
smíøení Sorala èi rasistického a antisemitského „bavièe“ Dieudonného po
protižidovské pokøiky pøi propalestinských demonstracích, útoky na ortodoxní Židy èi fakt, že øada veøejných
škol pøestala uèit o holokaustu. Pøedloni odjelo z Francie osm tisíc a v roce
2016 šest tisíc Židù do Izraele. Je-li
úkolem židovských médií informovat,
hlavní boj s antisemitismem zùstává na
vládních institucích konkrétních státù,
které ho øeší na základì své legislativy.
A ZNOVU VZDÌLÁNÍ
Rakouská novináøka Alexia Weissová
zdùraznila, že je sice potìšitelné, že
prezidentem zemì se nestal nacionalista Hofer, ale i tak byl jeho zisk jako
pøedstavitele Svobodné strany Rakouska pøed nìkolika lety nemyslitelný – se
46 procenty se FPÖ stala jednoznaènì
jednou z hlavních stran. Pøíèinu tohoto
alarmujícího jevu vidí v nìkolika faktorech – kromì pøistìhovalecké vlny též
v aktivizaci druhé a tøetí generace tureckých gastarbeiterù, jejichž rodièe èi
prarodièe žijí v zemi již léta a s nimiž
dosud problémy nebyly. „Zanedbala se
jejich integrace, vzdìlání, zapojení do
kvalitních pracovních míst – a oni teï
ztrácejí smysl života a svou nespokojenost ventilují pøíklonem k pravici. Tohle se u nových pøistìhovalcù nesmí stát
– první generace bude vdìèná, ale jejich dìti a vnuci se budou chovat jinak.
Musíme se starat o to, aby se nauèili
dobøe nìmecky, aby mìli vzdìlání, aby
se skuteènì integrovali – jinak to dopadne špatnì.“ Emotivnì zaznìl hlas
berlínského novináøe: „Døíve nám dávali oznaèení, abychom byli rozeznatelní, dnes nám pak øíkají, abychom nenosili jarmulky a nedráždili muslimské
spoluobèany.“
S pravicovým antisemitismem se
v západní Evropì snoubí antisemitismus
levicový.
(pokraèování na str. 11)
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ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
A MEZINÁRODNÍ PROJEKT EHRI
Židovské muzeum v Praze (ŽMP) spolupracuje na øadì mezinárodních výzkumných projektù. Patøí k nim i Evropská infrastruktura pro výzkum
holokaustu (European Holocaust Research Infrastructure, EHRI), která má za
cíl spojovat a zpøístupòovat informace
o rozptýlených archivních materiálech
k problematice šoa. Mnoho odborníkù,
kteøí se vìnují tematice druhé svìtové
války a genocidy evropských Židù, si
klade podobné základní otázky: „Jak
lépe zpøístupnit prameny o holokaustu?

Díky finanèní podpoøe EU a rámcového
programu pro výzkum a inovace EU Horizont 2020 se EHRI neustále rozvíjí.
V roce 2015 zapoèala druhá fáze realizace projektu (potrvá do roku 2019).
Jedním z výstupù mezinárodního projektu EHRI je tzv. Terezínský výzkumný prùvodce (Terezín Research Guide,
více na www.portal.ehri-project.eu/guides/terezin). Byl vytvoøen pod vedením
Židovského muzea v Praze a spolupracovaly na nìm další odborné instituce –
Památník Terezín, Jad vašem a Beit

Terezínský výzkumný prùvodce – ukázka z èásti vìnované geografii ghetta.

Jak vzájemnì propojit dokumenty, fotografie èi výpovìdi rozptýlené po celém
svìtì?“ Z tohoto dùvodu se dvacet vìdeckých institucí ze tøinácti evropských
zemí a Izraele rozhodlo vybudovat rozsáhlý on-line portál s databází archivních fondù a sbírek k dìjinám šoa (více
na www.portal.ehri-project.eu/). Uživatelé z øad odborné i laické veøejnosti
zde najdou v angliètinì více než 1880
popisù archivních institucí z 51 zemí
a pøes 200 000 popisù fondù a sbírek,
které obsahují pøíslušné archivní prameny. Portál, který inovativnì využívá
humanitních digitálních vìd a podporuje nové metodologické pøístupy k výzkumu témat souvisejících s druhou
svìtovou válkou a holokaustem, je volnì pøístupný veøejnosti.
Projekt EHRI koordinuje nizozemský
NIOD, Institut pro výzkum války, holokaustu a genocidy. Jedná se o jeden z nejvìtších souèasných projektù v oblasti digitálních humanitních vìd a archivnictví.

Terezín. Jedná se o on-line pomùcku
kombinující narativní texty s rozsáhlou
databází. Cílem bylo virtuálnì propojit
materiály k dìjinám ghetta Terezín
a zlepšit pøístupnost archivních pramenù k tomuto tématu, jež jsou rozptýlené
v rùzných archivech. V neposlední øadì
jsme chtìli pøispìt do diskuse o využití
nástrojù digitálních humanitních vìd
k prezentaci archivního materiálu.
V Terezínském výzkumném prùvodci
lze najít celkem 22 488 popisù archivních jednotek. Zájemci mohou vyhledávat v nìkolika jazycích: v angliètinì,
nìmèinì a èeštinì a to hned dle nìkolika
kritérií – fulltextovì, dle klíèových slov,
jmen osob èi názvù míst. Narativní texty jsou dostupné anglicky. On-line pomùcka je vhodná i pro uživatele, kteøí se
snaží dohledat informace, archivní fondy èi jednotlivé archiválie související
s dìjinami ghetta Terezín. Pro lepší
možnosti vyhledávání bylo nejprve potøeba podrobnì zkatalogizovat jednotli-

vé archivní dokumenty. Odborní pracovníci dále vytvoøili seznam hierarchicky uspoøádaných klíèových slov.
Uživatelé mají k dispozici pøes sto padesát klíèových slov uspoøádaných do
pìti základních skupin (každodennost;
skupiny vìzòù; profese; nacistická správa ghetta; židovská rada starších). Na nì
jsou hierarchicky napojené další podskupiny, které s nimi tematicky souvisejí,
napøíklad každodennost → zdravotnictví → nemoci; léky; nemocnice; porody;
karanténa atd. U dùležitých termínù je
dostupná struèná definice èi vysvìtlení
pojmu. Uživatel jejich prostøednictvím
mùže získat základní informace o deportacích protektorátních Židù, podmínkách v ghettu, nuceném pracovním nasazení a mnoha dalších oblastech. Proto
je on-line pomùcka dobøe využitelná
i pro laiky èi studenty, kteøí nejsou detailnì obeznámeni s problematikou, ale
mají zájem dozvìdìt se více. Jednotlivá
klíèová slova odkazují i na konkrétní archivní materiály.
Další èást Terezínského výzkumného
prùvodce se zamìøuje na geografii terezínského ghetta. Pro úèely on-line pomùcky jsme využili mapu, z níž je patrný
pravidelný pùdorys terezínské pevnosti
ve tvaru osmiúhelníku s pravoúhlou
strukturou ulic. Na mapì jsou v podobì
bodù vyznaèeny jednotlivé budovy
a kasárna, ke kterým se pojí konkrétní
archiválie nacházející se v Terezínském
výzkumném prùvodci. Data jsou i zde
propojena na podobném principu jako
v pøípadì klíèových slov. Budovy a kasárna ghetta mají unikátní identifikátory – geografické koordináty, které se
v rámci katalogizace pøiøadily k jednotlivým dokumentùm. Uživatel si na
mapì mùže zvolit libovolný bod, u kterého se zobrazí seznam archivních materiálù vztahujících se k danému místu,
s nimiž pak mùže dál pracovat.
Projekt EHRI je názorným pøíkladem
možností, jaké archiváøùm, badatelùm
i laické veøejnosti nabízejí nástroje digitálních humanitních vìd. Odborní pracovníci ŽMP prezentovali aktuální výstupy projektu na mezinárodní konferenci
DIGI 2016 – Digitální technologie a kulturní dìdictví, která se uskuteènila ve
dnech 24.–25. listopadu 2016 v Praze.
MAGDALENA SEDLICKÁ,
vedoucí oddìlení pro dìjiny šoa,
ŽM v Praze
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SCHOENBERG A RADOK
Vzniku Schoenbergova operního monodramatu Oèekávání pøedcházely dramatické události v jeho osobním životì,
které ho dovedly k definitivnímu rozchodu s tradièní tonální soustavou. Autorkou libreta je vídeòská
lékaøka Marie Pappenheimová, jejíž znalosti
z oboru psychologie
a psychoanalýzy zøejmì
vedly Schoenberga k tomu, že ji oslovil. Text,
ve kterém se halucinace
prolíná s realitou, zmìt’
rychle se støídajících pocitù, emocí, které bìhem vteøiny explodují
v mozku, ve kterém se
atmosféra strachu prolíná s nadìjí a dìsivým poznáním. Útržky
vìt, chorobná mluva, žárlivost a láska
k milované bytosti, smršt’slov a horeènì
pulzujících krátkých vìt, sen bez hranic
a barev. Nekoneèné hledání. ASchoenbergova hudba. Nelibozvuèná, svobodná
v zacházení s rytmem, s neoèekávanými
zvuky, krátkými jako by hudebními výstøely a s místy se opakujícími melodiemi
hudebních motivù. Komplikovaná a tìžko popsatelná, tak jako rozmanité emoce
a pocity, které se nezávisle na našem vìdomí tøeba v jediném krátkém okamžiku
soubìžnì proženou naší
hlavou.
Arnold Schoenberg
v roce 1930 napsal:
„V Oèekávání je nejvìtší obtíž v tomto: Je nezbytné, aby èlovìk vidìl
ženu vždy v lese, a tak
pochopil, že se jej bojí!
Nebot’celé dílo je možné pojmout jako úzkostný sen. Proto to ale musí být skuteèný
a ne pouze ,vìcný‘ les, protože z takového lesa snad mùže èlovìka jímat dìs, ale
nebude se ho bát.“ David Radok, který
inscenaci režíroval, se naštìstí výše zmínìným pøáním neøídil a svým zcela novátorským pøístupem ke scénickému
ztvárnìní podle mého soudu vystihl
pøesnì to, oè Schoenbergovi šlo. Citlivý
a výtvarnì velmi vnímavý Radok za scénu zvolil více ménì strohý pokoj, jehož
podoba byla nepochybnì inspirována

obrazy dánského malíøe Hammershoie.
Jeho obrazy interiérù malované v tlumenì šedých a hnìdých tónech, ve kterých
je vìtšinou stolek a židle a zády otoèená,
opuštìná do okna hledící žena. Obrazy
na pohled realistické, ve
skuteènosti však dìsivé
a strach budící. V kontrastu se strohým pokojem žena, která se pokouší uniknout jinam,
pryè ze své samoty, zatím však pohroužená do
sebe, do oèekávání èehosi, co ještì nevysloveno visí ve vzduchu za
oknem. A v tomto prostoru po dobu tøiceti miArnold Schoenberg
nut pìvkynì Katarina
Karnéus zcela pøesvìdèivì zpívá o svém
stavu mysli, hrùzách a svém hledání. Po
celou dobu je na scénì pøítomen Anders
Lorentzson, který zpíval Modrovouse.
Je patrné, jak bedlivì poslouchá a èas od
èasu nepatrným gestem, pohybem zmìní obraz scény, tak pøirozenì jako strom
v lese se zachvìje pod lehkým fouknutím vánku.
Provedení Schoenbergovy opery
v Janáèkovì divadle v Brnì v režii
Davida Radoka a v hudebním nastudování Marka Ivanovièe bylo jedineèným zážitkem a nezbývá než litovat, že se
uskuteènila pouze ètyøi pøedstavení a v matièce mìst Praze, kde
byla 6. èervna 1924
její svìtová premiéra,
pro nezájem žádné.
Co se Bartókova
Modrovousova hradu
David Radok
týká, omlouvám se
a pøenechávám referát i pøípadné hodnocení nìkomu, kdo je na autora i téma
specializován pøece jen více než já.
JAN PLACÁK
(Národní divadlo v Brnì uvedlo dvojici jednoaktových oper Modrovousùv
hrad Bély Bartóka a Oèekávání Arnolda Schoenberga v premiéøe 15. 10.
2016. Dirigent: Marko Ivanoviæ, Robert Kružík, režie: David Radok, scéna: Zuzana Ježková.)

ŽIDOVSKÁ MÉDIA 2016
(dokonèení ze str. 9)
Nejvýraznìjším pøíkladem je britská
Labouristická strana, ale silný protiizraelský náboj mají i levicové strany napø.
v Øecku, Nizozemí, Nìmecku, Španìlsku a ve Švédsku.
Jak zaznìlo, pøístup evropských židovských médií a izraelského tisku k antisemitismu se liší: Zatímco v Evropì se jedná o problém k øešení a protestùm, jak
ironicky komentoval Zvika Klein, zástupce listu Maariv, pohled Izraele je jiný:
„Izraelská média milují antisemitismus
a BDS, milují zprávy o alija.“ Konstatoval, že na tomto poli se izraelští novináøi
mají co zlepšovat a referovat více o dìní
v evropských komunitách – a to nejen
v souvislosti s negativními jevy.
Podobnì hovoøili i novináøi z USA –
i pro nì je antisemitismus, když se odehrává v Evropì nebo v Rusku, zajímavým
soustem, „št’avnatìjším“ než zprávy pozitivní. Pøitom sami ameriètí Židé, integrovaní liberálové, kteøí se v zemi cítí tak
bezpeènì, že vyhraòovat se bìhem pøedvolební kampanì vùèi antisemitismu pokládali za pøehnané (o dùsledcích tohoto
jevu píše historièka D. Lipstadtová, viz
strana 20), mají nyní, po vítìzství D.
Trumpa a jeho „bílé Ameriky“, o svých jistotách pochybnosti. „V Americe si nelze
pøedstavit protižidovský pochod, ale už si
lze pøedstavit protimexickou demonstraci.
Každý takový projev je nebezpeèný, protože je nedemokratický. Musíme støežit
demokracii, to je pro všechna média hlavní úkol,“ øekl jeden z Amerièanù.
Co tyhle debaty znamenají pro naše
domácí podmínky? Naštìstí si nemùžeme stìžovat na antiizraelské postoje, na
hnutí BDS ani na násilný antisemitismus. Ale jak by to vypadalo, kdybychom museli øešit problémy, jaké mají
v Rakousku? I teï v dobì, kdy se nám
pøistìhovalci vyhýbají a židovská obec
je zlomkem té pøedváleèné, dostala
v pìvecké anketì tisíce hlasù skupina
s xenofobními a rasistickými texty, na
fotbalových stadionech znìjí antisemitské pokøiky a ve volbách bodují tradiènì nedemokratiètí komunisté i pravicový Úsvit. Takže i pro nás je dùležité, že
je dobré informovat o záležitostech pozitivních (které z pohledu židovské komunity stále pøevažují), ale bedlivì si
všímat problémù. Co platí pro Ameriku
èi Izrael, platí pro nás stonásobnì.
ALICE MARXOVÁ
(pokraèování pøíštì)
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LAMPA RAMPA NEBO PAMPA
Ze vzpomínek, reportéra a váleèného zloèince Michala Mareše
Michal Mareš (1893 Teplice–1971 Praha) byl spisovatel, básník, novináø,
pøekladatel, anarchista, cestovatel, bohém a bouølivák, trochu i dobrodruh
a také pøátelský a bezelstný èlovìk,

dakènì je pøipravilo a vydalo dlouho
po jeho smrti pod názvem Ze vzpomínek anarchisty, reportéra a váleèného
zloèince nakladatelství Prostor v roce
1999. Je to zajímavé, místy dojemné
a místy i neuvìøitelné ètení. Co do vìrohodnosti detailù se
nìkdy objevují pochybnosti, zejména
ze strany ortodoxních literárních historikù. Ale pamìti
typu, jak je napsal
Mareš, nejsou stavìny na municiózním detailu – je to
proud dramatického osudu, popsaný
Michal Mareš. Foto archiv.
bezprostøednì
vždy pøipravený pomáhat potøebným a bezelstnì. Otištìné ukázky, které zaa pronásledovaným, mimo jiné také Ži- chycují mimo jiné i Marešùv vztah
dùm bìhem okupace. Znal se kde s kým, k Židùm, to celkem pøesvìdèivì doklás Haškem i s Kafkou, Weilem, Františ- dají.
jd
kem Langerem, Seifertem, psal do Peroutkovy Tribuny i do Rudého práva RABÍN SICHER
a rovnìž do nìmeckojazyèného Prager Pražskému vrchnímu rabínovi, doktoTagblattu a jak uvádí Pavel Koukal, ru Gustavu Sicherovi, jsem vdìènì
„je zajímavé, že tato kombinace neva- a dojatì políbil ruku. Stalo se tak ve
dila nikomu ze zúèastnìných“.
staré a ctihodné pražské Staronové syPo roce 1945 píše do Svobodných nagoze. Rabín pøipomínal celou svou
novin a Dneška, opìt øízených Perout- bytostí, stejnì jako jeho køest’anský
kou. Tam otiskuje v roce 1946 a 1947 konkurent Kordaè, svìtce, a to nejen
cyklus reportáží a èlánkù o tom, co se zjevem, ale i tím, co dìlal. Ten v Bøedìje v pohranièí, a o teroru, který do- žanech, stejnì jako ten v synagoze.
provází odsun sudetských Nìmcù. Byl Ctihodnému následovníku rabiho
jeden z mála, který se odvážil vìci na- Lowa – v jehož židli sedìl, když jsem
zvat pravými jmény, a Peroutka jeden mu projevil svou úctu – vdìèím za
z mála, kteøí byli ochotni takové infor- mnohé. Èasto mì navštìvoval ve vìmace tisknout. StB pochopitelnì na zení, nosil mi knihy, z nichž jsem se
Mareše nezapomnìla a na podzim roku velmi pouèil, o svátku Purim a jiných
1948 mu to ve zcela vykonstruovaném velkých svátcích mi na jeho pokyn
procesu také spoèítala – dostal sedm posílala židovská obec dárky a zbožní
let žaláøe a následnì deset let ztráty obce odøíkávali modlitby, které mi
obèanských práv. Trest si odsedìl celý, mìly pomoci vše vydržet a pøály mi
na Mírovì a v Ilavì. S podlomeným št’astný návrat. Bylo to v dobì staliniszdravím byl v roce 1955 propuštìn a až mu a já jsem pøežil a vrátil se mezi ty,
do konce života se neúspìšnì snažil jejichž víru jsem ve vìzení pøijal. Ale
o revizi svého procesu.
o tom více na jiném místì.
Pamìti zaèal, na popud Jiøího Weila, psát po roce 1945 a soustavnìji FRANZ KAFKA
pak v 60. letech. Psal je èesky a také Kafka byl èlovìk taktní, hranièilo to
nìmecky, jak mu to jeho dvojjazyèný skoro až s nesmìlostí. Není však pravnaturel bez problémù umožòoval. Re- da, že se vyhýbal lidem, naopak, rád
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si s každým popovídal a byl to sdílný
èlovìk, jen o sobì mnoho nemluvil.
Mìl jsem ale ten dojem, že Kafka je
do jisté míry plachý èlovìk, snad nesmìlý, mindrák to jistì nebyl, ergo:
Sám známosti nezaèínal. Byl to èlovìk, který v oslovení vyèkával, ale
když už se tak stalo, nebo když mu
byl nìkdo pøedstaven, tu se z nìho stal
velmi milý, zdvoøilý pán, srdeèného
a bezvadného chování. Kafka byl èasto hluboce zamyšlený, pøemítající èlovìk, když nevìdìl, že je pozorován,
ale dovedl se ihned rozjasnit a jeho
úsmìv i ze záøivých, temných oèí, jak
se tak díval z výšky své velké postavy,
na nás, ty menší, mìl nìco z køišt’álového kouzla. Když spatøil svého známého nebo pøítele, jako by z nìho
všecek smutek spadl, náhle byl z nìho
jasný èlovìk. Kafka pøi spatøení svých
známých vždycky si pospíšil, aby nejen zdvoøile pozdravil, ale aby tak uèinil døíve než ten druhý. Zrak mìl sokolí, nevidìl jsem ho nikdy v brýlích
nebo s tehdy moderním skøipcem na
nose. V jeho úsmìvu byla vrozená,
nestrojená nìžnost. Když však se na
nìkoho podíval, já aspoò jsem mìl
pocit, že jeho zrak nahlíží až do hloubi duše. Jistì vidìl do nitra toho druhého lépe než rentgen. A pøitom to je

Franz Kafka. Foto archiv.

ono kouzlo, jeho pátrání v tom druhém bylo jakýmsi pohlazením.
Kafka, ten tak vážný èlovìk, tak
vážný zase nebyl, aby nemiloval žert
a vtip. Na nìkteré takové vtipy si pamatuji. Cituji jeden, který je moc
smutný; Kafka mi ho vyprávìl v Edisonce. Jde talmudista se svým malým
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sedmiletým synkem poli k polské vesnici. Je již pozdì veèer a z nebe spadl
meteor. Povídá chlapec tatínkovi:
„Znamená to nìco dobrého pro nás
Židy?“ Kafka povídá: „On to ani
vlastnì vtip není, ten hoch se asi bojí
nìjaké katastrofy, snad nìjakého pogromu.“ (A ten pøišel.)
Bohatý židovský tatínek jde se
svým synáèkem Václavským námìstím. Potkají spolužáka a ten s tatínkem nese vánoèní strom. Povídá

jak praví naše uèení.“ „Ty vosle,“ praví Sternschuss, „kde máš ve slovì Hamán písmeno P? A kde je to v Talmudu?“ Odpovídá Gimpel Schnupfer:
„Já jsem jenom uvažoval, co by to
znamenalo, kdyby to P v tom Hamánu
bylo!“

KAVÁRNA EDISON
Když se mì Kafka zeptal, do které
kavárny chodím, sdìlil jsem mu, že
jednak do Unionky, více však ještì
do Edisonky na
rohu Pøíkopù a ulice Na Mùstku, tam
že se mi nejlépe
pracuje mimoredakènì pro redakci.
Hlavnì v Edisonce,
kterou jsem si oblíbil,
jsem se pak s Kafkou až do roku
1924 velmi èasto
setkával; i jemu se
milieu kavárny zaKavárna Edison v letech své slávy. Foto archiv.
mlouvalo, však to
s úžasem židovský chlapec svému byla taková pøíjemná kafeterie, i onen
otci: „Tatí, jak to, že køest’ané mají zde fluktuující živel. A což teprve kavárník pan Julius Turnovský, starý
také vánoèní stromeèek jako my?“
O svém otci pravil Franz Kafka: pán, pøesvìdèený Èech. Již jeho ba„Chodí tam k nám do obchodu všeli- bièka, která zemøela v padesátých lejací ménì nebo více zajímaví souvìr- tech minulého století a byla pohøbena
ci. Jeden z nich, nìjaký pan Markus na dnes již zrušeném vinohradském
Bienenfeld, podomní obchodník, kte- høbitovì, byla první mrtvou s èeským
rý u otce nakupuje zboží, se s echt ži- nápisem na pohøebním kameni. Ostatdovským zájmem vyptával, co dìlám, ní nápisy byly buï v hebrejštinì, nebo
budu-li také jednou obchodovat. ,Co v nìmèinì. Pan Turnovský a jeho
jich vede, pane Bienenfeld, ten a kšef- manželka, to byli hostitelé, jakých už
tovat, to by bylo pod jeho dùstojnost, dnes není. A v Edisonce také byla nejten nejradìji píše básnì!‘ Ptá se pan lepší káva v Praze.
Kavárna byla dosti starobyle zaøíMarkus Bienenfeld: ,A prosím jich, co
to jsou vlastnì ty básnì?‘ Øekl mu zená. Z prvního patra, kde byla umísotec: ,To je taková skládanka slov! tìná, mìl èlovìk skvìlý výhled po
Tak napøíklad, když napíše slovo lam- celém Václavském námìstí až nahopa, jde na to slovo rampa nebo pam- ru k Národnímu muzeu, které námìspa! Nebo rum, dumm!‘ Hroznì se po- tí uzavíralo jako kulisa. K hostùm
divil tazatel, než ze sebe vypravil: Edisonky patøili mnozí literáti, Èeši
,A øeknou mi, pane Kafka, z takového i pražští Nìmci. Z hlubin desítek let
nìèeho se dá žít?‘ ,Já o tom moc po- se mi zas všichni vynoøují pøed oèima, témìø nikdo z nich už není mezi
chybuji,‘“ odpovìdìl Kafkùv tatínek.
Pokrokový souvìrec Gimpel Aron námi: Franz Kafka, Franz Werfel,
Sternschuss potká ortodoxního talmu- Otto Pick, Rudolf Fuchs, dr. Pavel
distu Gimpela Schnupfera. Ten jde hlu- Eisner, filosof Ladislav Klíma, kritik
boce zamyšlen rozjímáním o Talmudu. Josef Kodíèek, Ivan Olbracht, AntoPraví Aron: „Gimpelleben, o èempak nín Macek, pak umìlecký dorost madumáš?“ „Já pøemýšlím!“ „A co o èem ïarských emigrantù, kteøí po porážce
pøemýšlíš?“ „Já rozjímám o tom, co Maïarské republiky rad Bély Kuna
znamená písmeno P ve slovì Hamán, uprchli do Prahy.

Theodor Däubler èasto zajíždìl do
Prahy a vzbuzoval svou mohutnou postavou, dlouhým plnovousem a holí
udìlanou z koøenu nìjakého stromu
obzvlášt’prapodivný dojem. Edisonka
byla slavná kavárna, místo k výmìnì
názorù a èítárna s mnoha, pøemnohá
novinami a èasopisy, k jejichž ètenáøùm patøili i Max Brod a Johannes Urzidil. Ale ne že by se tu jen mluvilo,
diskutovalo a èetlo, také se tu èasto
a pilnì pracovalo, byla to inspirující
kavárna.
Franz Kafka napøíklad nebyl jen tichým horlivým ètenáøem, který si stále nìco vypisoval z èasopisù, nýbrž
taky pozornì sledoval všechny pøíchozí a odcházející a èasto naslouchal
hovorùm, které vedl napùl hluchý Antonín Macek s pøáteli a známými z literárních a novináøských kruhù.
Macek byl také nesmírnì zajímavý
zjev, v lecèems pøipomínal mého berlínského pøítele, zakladatele nakladatelství Sturmverlag Herwartha Waldena. Macek byl dlouhou dobu nejen
fejetonistou, redaktorem ústøedního
orgánu KSÈ, ale i vedoucím redaktorem vážené nepolitické revue Zlatá
Praha, etický komunista, a pøitom
hluboce vìøící katolík. V kapse kabátu
u sebe neustále nosil lahvièku inkous-

Antonín Macek. Foto archiv.

tu, a když se korková zátka uvolnila,
tak dostal kvùli prádlu potøísnìnému
inkoustem od své ženy co proto. V penálu míval dvì nebo tøi násadky rùzných barev, a když nedebatoval, poøád
psal a psal. Byl to jeden z nejpilnìjších èeských literátù a pøekladatelù,
který dokonale ovládal sedm jazykù.
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Pro Kafku hotový poklad, taky o nìm
s velkou úctou, takøka obdivnì mluvil.
Když Macek v létì roku 1923 po tìžkém zánìtu støedního ucha zemøel,
prokázal mu Kafka poslední poctu na
pražském ústøedním høbitovì. To, co
pøi Mackovì pohøbu spatøil, bylo naprosto neobvyklé. Rakev doprovázely
zástupy dìlníkù s rudými vlajkami, ale
taky katolický biskup s øadou knìží. Za
zpìvu Internacionály se mávalo kadidelnicí a k nebi stoupal voòavý proužek
modravého dýmu. Po dìlnickém zpìvu
následovalo hluboce jímavé Miserere
mei, Deus knìží. Rok nato se na sousedním židovském høbitovì odøíkávala
rozechvìlá modlitba za mrtvé, kadiš za
Franze Kafku, který mi rok pøedtím vylíèil pohøeb, ten Mackùv. Kafka se taky
takøíkajíc s povdìkem zmínil o mém
nekrologu, který vyšel v Tribunì a který jsem o Mackovi napsal bìhem pobytu v Piranu.
Tak v kavárnì Edison osiøelo Kafkovo oblíbené místo u okna, kde se na zdi
skvìlo zarámované vìnování Thomase
Alvy Edisona, manuskript vìnovaný
kavárníkovi Juliu Turnovskému jako dík
za to, že kavárnu pojmenoval po nìm.
Edison se tehdy (v záøí 1912) kavárníka
zeptal, jak dlouho už kavárna nese jeho
jméno, a taky se zajímal, co ho vedlo
k tomu, aby kavárnu tak nazval. Pan
Turnovský odpovìdìl: „Z žádného jiného dùvodu než proto, že vás miluji
a ctím už jen za vynalezení žárovky.
Zapalování plynových lamp bylo moc
zdlouhavé a taky už nehrozí nebezpeèí
výbuchu, a pak ten váš fonograf.“ Naèež geniální vynálezce napsal kaligrafickým písmem vìnování, které viselo
nad Kafkovým oblíbeným místem jako
pražský dobový dokument.
PROSELYTOU BEZ OBØÍZKY
Nejmilejší ze všech rabínù, které jsem
v životì poznal, byl vrchní rabín, doktor
Gustav Sicher z Prahy. Po mnohaletém
vìznìní, když se mi otevøela brána do
života, jsem šel ctihodného muže navštívit. Moje první cesta vedla k nìmu,
protože tento èlovìk, který byl bezesporu svìtcem, za mnou chodil jako duchovní rádce do vìzení. Nepøicházel mi
jen poskytovat útìchu, ale chodil mi
taky rozmlouvat mùj úmysl stát se proselytou. Øíkal: „Jen zùstaòte naším vìrným nejlepším pøítelem, ale nechtìjte
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se stát Židem. Mezi námi je tolik špatných lidí, že byste byl jen zklamaný.“
Já však na taková dobøe mínìná varování nebral ohled.
Rozhodl jsem se pøestoupit na židovskou víru z velice zásadního dùvodu. Opìt zaèaly antisemitské štvanice,
Židé byli zatýkáni, popravováni, zas
bylo jako za Hitlera nebezpeèné být
Židem. Já Žid nebyl, ale na protest
proti novì vzplanuvšímu pronásledo-

Rabi Gustav Sicher. Foto Jan Lukas.

vání jsem se pøi sèítání lidu roku
1949, které se konalo i ve vìzení, prohlásil za Žida.
Vrchní rabín doktor Gustav Sicher mì
ve svém bytì osobnì uvítal i s manželkou, jak je zvykem u nejlepších pøátel. Po
veèeøi pøišla na stùl láhev slivovice, sedmièka, víc než z poloviny plná. To bylo
nìco pro propuštìného trestance, který
kdysi dával pøed všemi ostatními destiláty
pøednost slivovici a borovièce. Vrchní rabín Sicher mi vlastnoruènì nalil sklenièku
a pak druhou a tøetí. To mìlo staèit. Ale já
si pøitáhl láhev k sobì a naléval si z láhve
do sklenice sám, aniž bych se ptal na dovolení. Nalil jsem si asi desetkrát, sledován ustaraným zrakem ctihodného muže
a jeho ušlechtilé choti. Když už mìla tekutina v láhvi na kahánku, pravil velebný
muž: „Michaeli ben Abrahame! V tom,
co se sluší a patøí, jste poøád ještì gój, pøímo chucpe, v celé pražské kile budete urèitì ten nejchucpovatìjší Žid!“
Vyprávìl jsem o této pøíhodì dr. Flašnerovi, právnímu zástupci Židovské
obce pražské. Zeptal se mì: „Byla to
prùmyslovì vyrábìná padesátiprocentní koøalka, nebo košer, která je osmde-

sátiprocentní?“ Odpovìdìl jsem, že padesátiprocentní.
Dr. Flašner konstatoval: „Když vám
vrchní rabín nenabídl osmdesátiprocentní, tak si vás moc neváží.“ Týden
nato jsem potkal pana vrchního rabína
a øekl jsem mu: „Nabídl jste mi padesátiprocentní slivovici, ne osmdesátiprocentní, tomu se øíká petite (podvod).“
Nemìl jsem to øíkat, ale doktor Sicher vážným tónem odpovìdìl: „Víte,
Michaeli ben Abrahame, osmdesátiprocentní je urèena pro ortodoxní Židy,
kteøí za mnou obèas pøijedou z Podkarpatské Rusi. A vy pøece nejste ortodoxní. Pokud se ale chcete podrobit dosti
bolestivé záležitosti (mìl na mysli obøízku), tak bude osmdesátiprocentní slivovice i pro vás.“
Odpovìdìl jsem: „Dùstojnosti, existuje tolik obøezaných antisemitù, že
si pražská kile mùže pokládat za èest,
že v ní jednou koneènì bude slušný
neobøezaný Žid.“ Pan vrchní rabín
souhlasnì, ale mlèky pokýval hlavou.
A já zvítìzil i nad ortodoxními Židy.
Pøi pøíští návštìvì mi pan vrchní rabín
naservíroval košer slivovici urèenou
jen ortodoxním vìøícím. Dvì sklenky –
osobnì! Víc ne, ale pøece jen. Když
zemøel, láhev pøevzalo pohøební bratrstvo (chevra kadiša), z jehož støedu
vždy jeden bdí nad mrtvým, tedy drží
u nìj stráž.
Dva dny pøed smrtí, právì o velkých svátcích mezi Novým rokem
(Roš ha-šana) a Dnem smíøení (Jom
kipur), vstoupil duchovní hodnostáø
ve slavnostním bílém odìvu do Staronové synagogy. Byl už velmi køehký,
podepíral ho šámes (chrámový sluha).
Podal mi ruku studenou jako led. Potom se obrátil ke skupinì asi deseti
malých židovských dìtí, aby jim požehnal. Nabádal je pøitom, aby nezapomnìly, že se v zemi mluví èesky,
aby se hlásili k èešství, a pøitom zùstali oddanými syny a dcerami Izraele.
Roš ha-šana jsem mu ještì mohl øíct,
ne však „Pøíští rok v Jeruzalémì“, nadìjeplná slova, která si po celou dobu
diaspory øíkají Židé na rozlouèenou.
Vrchní rabín Gustav Sicher èasto
vyzýval v dobì mého vìznìní zbožnou komunitu, aby se s ním modlila
za mùj návrat do chrámu. Je pochopitelné, že jsem pøi jeho pohøbu hlasitì
odøíkával kadiš s ostatními.
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Jiøí Stein

...a chytil smrtihlava
Vidìl jsem...
Vidìl jsem tisíce oèí
za rudou clonou.
Slyšel jsem buben
v dunivém rytmu pochodující kroky
vášnì jež dupaly po rozumu.
Vidìl jsem tisíce oèí
rozžatých leskem zlata
slyšel jsem hrùzu
za hluèným jásotem vìdomí úpìjící
oslavené fanfáry hanby.
Vidìl jsem tisíce oèí
køièících nemohoucností
slyšel jsem daktyly vlakù
pøivážející zoufalství po kolejích bídy
a tìžký tichý vzlykot.
Zavøel jsem oèi...
Bøezen 1939
To bylo divné jaro. Tìžké mlhy
se tesknì táhly našedlými poli
a mrtvý vítr huèel pod okny.
Snad zpìvy ptactva znìly na jihu,
snad nìkde vykvetly již fialky –
a u nás ticho. Jenom vlhký sníh
ulicí padal, tøísnì vratké kroky.
To bylo divné jaro. Jako ve snách
jsme stáli
a v nìmém údivu jsme zøeli ocelové
mraky,
jež bez ustání valily se kolem.
Co vzrùst a rozkvést chtìlo, sežeh
mráz,
jen husté mlhy táhly tichým sadem –
a øíkali nám, to že už je jaro,
leè my jsme tesknì zøeli zimní pole
a marnì slunce hledali, jež v mracích
šedých jak ocel hluboko se skrylo.
Ta mraèna bez ustání valila se kolem,
déšt’se snìhem nám v okna prudce
bil
a duši bièoval. To bylo divné jaro.
Rhapsodie kobøí
Z nièivého duše hnusu
divný obraz mozkem kývá
tam kde dálka s nocí splývá
kleèí kobra na kaktusu.
Kobra s kùží novou zbrusu
potichu si cosi zpívá

na hvìzdy se smutnì dívá
zbožnì kleèí na kaktusu.
Moudøe šklebí kobøí pusu
v kobøí hlavì smutek skrývá.
Proè má duše neokøívá?
Tam kde dálka s nocí splývá
kleèí kobra na kaktusu.

se Jiøí Stein vøadil mezi tehdejší generaèní básnické souputníky (napøíklad
Josef Hiršal, Josef Rumler, František
Vrba), kteøí následovali seskupení silných a rùznorodých umìleckých individualit – soustøedìných o nìco pozdìji
v Jarním almanachu básnickém 1940.
Existenciální, spirituální, ale i formalistní tendence této poezie èásteènì „pøedurèily“ i ráz Steinovy lyriky.

Pohled nazpìt
Jednou ses ve svìt vypravil,
slunce ti na cestu høálo,
srdce jsi svìtlu vystavil
a jaro vpøed tì hnalo.
Pak pøišly mraky, vítr, hrom,
zmizely modré vrchy,
ukryt pod vyvrácený strom,
mnohé jsi pøeèkal sprchy.
Až jednou už jsi nešel dál,
do prachu klesla hlava –
za zlatým motýlem ses štval
a chytil smrtihlava.
Otištìné básnì pocházejí z pozùstalosti pøekladatelky Evy Musilové (rozená Hirschová; 1925–2009). Pøed svým transportem do
Osvìtimi jí v Terezínì svìøil rukopisný
soubor její pøítel – mladý básník Jiøí Stein.
Narodil se 23. srpna 1920 v Praze,
v (asimilované) židovské rodinì stavebního inženýra. Zde absolvoval také Anglické
reálné gymnázium. Po nìmecké okupaci
se rodinì – až na staršího syna Bedøicha
Karla – již nepodaøilo vystìhovat. Léto
roku 1941 Stein strávil v internaèním táboøe Lípa u Havlíèkova Brodu; nedlouho
poté byl pøevezen do terezínského ghetta.
Zde se zapojil do èinnosti pøípravné buòky
ilegální komunistické strany, ale také do
místních kulturních aktivit. S pøítelem
Zdeòkem Ecksteinem (Eliášem; 1920–2000)
napsali hru Dým domova, jejíž dìj se sice
odehrává na konci tøicetileté války,
ovšem lze ji èíst také jako podobenství terezínské pasti a vyjádøení skepse vùèi nejisté podobì pováleèné budoucnosti. Na
podzim 1944 byl Jiøí Stein deportován do
Osvìtimi. Zemøel v prosinci téhož roku
v Dachau.
Publicitou juvenilních básní – ještì
pøed okupací ve Studentském èasopise –

Fotografie Jiøího Steina na žádosti o pas, 1939.
Národní archiv v Praze, fond Policejní øeditelství
v Praze.

Charakterizuje ji mimo jiné (formální) hravost, obèas tendující až do smutné grotesky, èasté kladení otázek, refrény, mladistvé snìní uprostøed samoty –
støídající se s tesknými pocity, noèními
tóny a tušením „bran konce“. Návratné
motivy veršù oscilují mezi nadìjeplnou
dychtivostí a obavou z nemohoucnosti
tváøí v tváø „zlému osudu“. Osobité je
Steinovo utkvìlé mapování prostoru
mezi snem a touhou (napøíklad po vìèném míru) a chmurnými vizemi, které
vycházejí z kruté osobní zkušenosti
a signalizují konkrétní projevy nedaleké
války, jež hubí lidi – i poezii, když navíc
k lidské bolesti (milionù) „nìkde nad
hvìzdami mlèí bùh“. Vratislav Färber
(Steinova dosud neznámá tvorba se stala
v roce 2016 tématem seminárních prací tøí
gymnazistù pražských Lauderových škol.
Básnì Jiøího Steina vyjdou knižnì poèátkem roku 2017 v nakladatelství Triáda.)
Vážení ètenáøi, máte-li náhodou nìjaké informace o dalších životních osudech nebo
díle Jiøího èi Bedøicha Karla Steina, pošlete je, prosím, na adresu redakce, pøíp. na:
triada@i-triada.net; v.faerber@post.cz.
Dìkuji, vf.
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ŠPANÌLŠTÍ HRDINOVÉ
Ocenìní èinnosti 18 diplomatù v temnotì šoa
Jak jsme už informovali (Rch 12/2016),
španìlské ministerstvo zahranièních vìcí
zpøístupnilo v listopadu 2016 elektronickou verzi rozsáhlé práce nazvané Nad rámec povinností (Más allá del deber)
s podtitulem Humanitární reakce španìl-

Ángel Sanz Briz v dobì svého pùsobení v Budapešti.
Foto archiv.

ské zahranièní služby na holokaust. Její
autor, zkušený historik a politolog José
Antonio Lisbona, je èlenem poradního
sboru španìlského veøejnoprávního sdružení Centro Sefarad-Israel a dále Society
for Sephardic Studies, souèásti ústavu
Mandel Institute of Jewish Studies pøi
Hebrejské univerzitì v Jeruzalémì.
Jeho práce je výsledkem nìkolikaletého výzkumu velkého množství veøejných
a soukromých archivních fondù rùzných
zemí s cílem získat pøehled o èinnosti diplomatù a pracovníkù zahranièní služby
Španìlska, kteøí v letech 1940–1944 pùsobili v evropských zemích.
Bezmála pìtisetstránkovou práci profesora Lisbony pøedstavil už na poèátku
roku 2016 ministr zahranièí José Manuel
García-Margallo pøímo v sídle ministerstva jako pokraèování výstavy, která tam
byla uspoøádána roku 2014. Práce zachycuje humanitární èinnost 18 španìlských
diplomatù, jimž se bez ohledu na pokyny
frankistické vlády a se znaèným rizikem
podaøilo zachránit asi 8000 Židù, vìtšinou Sefardù, pøed deportací a záhubou.
Vìtšina z tìchto diplomatù udržovala
svou èinnost v tajnosti, nikdy o ní nehovo-

øili, a to ani pøed rodinnými pøíslušníky.
Jejich jména a èiny zùstaly desítky let
v anonymitì. Generální konzulové, velvyslanci, ministøi zahranièí, vicekonzulové
nebo pøidìlenci pracovali s obdivuhodnou
skromností a naprostou diskrétností.
Práci J. A. Lisbony zahajuje úvod souèasného španìlského ministra zahranièí
a pøedmluva profesora Chaima Avniho
z Institutu soudobého židovství Hebrejské univerzity. První kapitola publikace je
vìnovaná oficiální politice frankistického
Španìlska za druhé svìtové války, mystifikacím a mýtùm spojeným s postojem
režimu k „židovské otázce“.
Hlavní korpus práce tvoøí osmnáct
kapitol, jež popisují okolnosti a prùbìh
záchranných akcí diplomatù v sedmi evropských zemích (Maïarsku, Rumunsku, Øecku, Bulharsku, Francii, Nìmecku a Itálii). Mnohé údaje nebyly pøedtím
nikde zveøejnìny.
Z anonymity vystupují neohrožení jednotlivci, mezi nimiž zaujímá významné
místo Ángel Sanz Briz (1910–1980), který byl v letech 1942–1944 chargé d’affaires v Budapešti a zachránil 5200 životù,
když vydával španìlské pasy a ochranné
listy nejprve Židùm, kteøí se odvolávali
na svùj sefardský pùvod, a pozdìji i dalším maïarským Židùm.
Pøibližme si letmo alespoò jeho èinnost jako jednoho z onìch „osmnácti
stateèných“.
JEDEN ZE STATEÈNÝCH
V kvìtnu 1942 ve vìku 32 let byl tento
ženatý otec malé dcerky vyslán do Maïarska jako tajemník španìlského velvyslanectví. Od poloviny èervna 1944, když
musel z Budapešti odjet velvyslanec Muguiro, mladý Sanz Briz zastával pozici
chargé d’affaires. Už pøedtím byl svìdkem eskalace rasové nenávisti v Maïarsku: nejprve pøi vyhlášení antisemitských
zákonù a od léta toho roku transportù pùl
milionu Židù do vyhlazovacích táborù.
Dne 24. èervna poslal na ministerstvo do
Madridu podrobnou zprávu o Osvìtimi
obsahující oèité svìdectví dvou uprchlých vìzòù, Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera, o hromadném vraždìní v plynových
komorách. V øíjnu 1944 byl svržen regent
Horthy a moci se chopila vláda pronacistické Strany Šípových køížù pod vedením
Ference Szálasiho. Když v zemi zavládl

teror, Sanz Briz se sám od sebe a bez
pøedchozího svolení Madridu rozhodl najmout pro španìlský zastupitelský úøad
domy za úèelem ubytování Židù. Takzvaných chránìných domù pod vlajkou Španìlska bylo v budapešt’ském ghettu celkem
osm. Kromì toho byli bìženci ubytováni
také v Széchenyiho vile v Budínì, v domì
na Podmanského ulici i v budovì samotného zastupitelského úøadu. Pod španìlskou ochranou bylo rovnìž pøibližnì 500
dìtí ve tøech útulcích Èerveného køíže
a asi stovka Židù bydlela na dalších „bezpeèných“ místech, jako byly nemocnice,
porodnice a útulky.
Sanz Briz nejenže poskytoval Židùm pøístøeší, ale navíc jim vystavoval takzvaný
ochranný list. Když vypuklo antisemitské
øádìní v Budapešti, rozhodl se, že je tøeba
vybavit sefardské Židy španìlskými doklady a s odvoláním na královský dekret z 20.
prosince 1924 dostal povolení z Madridu,
že jim mùže vystavovat ochranné doklady.
Sestavil plán, podle kterého vystavoval cestovní pasy: bìžné pro maïarské Sefardy
a prozatímní pro Židy s pøíbuznými nebo
známými ve Španìlsku. Všichni, kteøí se
pak obraceli na španìlský zastupitelský
úøad, dostávali ochranné listy, vìtšinou s falešnými údaji, ale vždy vystavené jménem
španìlského státu.
Jakmile Sanz Briz získal od maïarské
strany souhlas s udìlením až 300 povolení

Španìlský prozatímní kolektivní pas vydaný Ángelem
Sanzem Brizem roku 1944. Foto Památník holokaustu
v Budapešti.

pro Židy sefardského pùvodu, dùmyslnì
použil tato individuální povolení pro 300
rodin, které pak neomezenì násobil jedno-

17

VÌSTNÍK 1/2017

duše tak, že nevystavil doklad nebo pas
s èíslem vyšším než 300. Všechny byly vydávány v bezpoètu sérií, z nichž každá byla
oznaèena písmeny abecedy. Místo poèáteèních 300 pasù udìlil 45 pasù bìžných, 235
prozatímních (do mnoha z nich bylo zapsáno nìkolik èlenù téže rodiny, takže platily
celkem pro 352 osob) a dále 1898 ochranných listù. Poèet zachránìných byl však
vyšší. Je k nìmu tøeba pøipoèítat už zmínìných 500 dìtí pod španìlskou ochranou, nìkolik stovek držitelù prozatímních paraguayských pasù a další skupinu 700 osob.
Velká vìtšina Židù pod španìlskou ochranou pøežila nacistické barbarství i øádìní
maïarských fašistù. Odhaduje se, že Sanz
Briz zachránil 5200 lidí. V prosinci, ještì
pøed pøíchodem Rudé armády do Budapešti, Sanz Briz na pokyny Madridu odjel
z Maïarska, èímž se možná vyhnul osudu
jiného zachránce maïarských Židù, švédského diplomata Raoula Wallenberga, který
skonèil v rukou sovìtské tajné policie.
OCENÌNÍ
Až mnohem pozdìji nìkteré z neohrožených španìlských diplomatù památník
Jad vašem ocenil titulem Spravedlivý
mezi národy. V pøípadì Ángela Sanze
Brize se tak stalo v roce 1966. Tento èestný titul dostali dále napøíklad Eduardo
Propper de Callejón (mimochodem syn
èeského rodáka Maxe Proppera), který ve
funkci konzula v Bordeaux vystavil nìkolik tisíc víz židovským bìžencùm, nebo
Sebastián de Romero Radigales, generální konzul v Athénách, který zachránil život nìkolika stovkám Sefardù.
Z anonymity jména tìchto diplomatù vystoupila v roce 2000, kdy španìlské ministerstvo zahranièí vìnovalo jejich památce
webovou stránku. Pokud jde o Sanze Brize,
ten má dnes pomník v Budapešti i rodné
Zaragoze, ve Španìlsku byl o nìm natoèen
dokumentární i hraný film a pod titulem El
ángel de Budapest (Andìl z Budapešti)
o nìm vydal knihu publicista Julio Martín
Alarcón. Sanzi Brizovi a dalším španìlským zachráncùm je vìnován i èerstvì vydaný román Lo último que verán tus ojos
(To poslední, co uvidí tvé oèi) novináøky
a spisovatelky Isabel San Sebastián. Nejvýznamnìjším poèinem na poli výzkumu èinnosti španìlské diplomacie za holokaustu je
právì práce J. A. Lisbony, pøístupná na adrese www.exteriores.gob.es. Možná by se
o nìco podobného mohli pokusit i naši historici – jak ukazuje pøípad nedávno ocenìného Vladimíra Vochoèe, bylo by o èem
psát.
JIØÍ KASL

PØÍBÌH Z HAIFY
Listopadové požáry znièily tisíce hektarù
lesù a zelenì, hlavnì v okolí Haify
a v Judských horách u Jeruzaléma. O domov pøišlo 1600 rodin, oheò zcela pohltil
desítky domù. Na štìstí nebyly obìti na životech. Spálenou pùdu prosolila moøská
voda a potrvá dlouho, než se zem proèistí
a bude možné zaèít sázet nové stromy.

jenže nastala scéna jak z èasù filmové grotesky: Ti, kdo mìli pøíruèní zavazadla
s sebou, je ukládali – jak je øeèeno – do
pøihrádek nad svými sedadly. Když už
tam nebylo místo, uložili je o kousek dál
nebo naproti pøes ulièku. Tìm, kdo pøicházeli pozdìji, nezbylo než dát kufry
i o nìkolik øad dále, a ti, kdo dorazili ještì
pozdìji, už museli popojít o nìkolik metrù
a pøitom naráželi na cestující, kteøí stejnì

Celý den stála proti plamenùm… Foto Shaul Golan.

V Haifì bylo evakuováno 75 000 obyvatel a jen málo z nich se odvážilo bojovat proti plamenùm, které ohrožovaly
jejich domovy a nìkdy i život. Ale našly
se výjimky. Na snímku fotografa Shaula
Golana je žena, která odmítla opustit svùj
domov a pìstìnou zahrádku. Celý den
stála proti plamenùm a støíkala vodu z hydrantu proti jiskrám, které hoøící borovice
vrhaly a kterými by se v suchu a ve vìtru
oheò šíøil. Podaøilo se jí zastavit požár,
který zpustošil celé, jinak tak zelené
údolí („vádí“) i s ptactvem a zvíøenou.
Mimochodem: ptáci se záhy vrátili
a v tìchto dnech, kdy koneènì po mìsících sucha vydatnì prší, zase teèe údolím „zimní“ potok. Odnesly to hlavnì
ještìrky a jiná drobná zvíøata, ale lišky,
divocí kanci a jiní se vìtšinou zachránili
útìkem. Haifa je zjizvena ohavnými
èernými plochami, ale brzy se zase za
pomoci svých obyvatel vrátí ke své
zvláštní kráse.
(jk)
GROTESKA V LETADLE
Zdálo se, že let z Tel Avivu do Prahy probìhne bez zpoždìní, „on time“. Cestující
(vìtšinou izraelská mládež) se shromáždili u odletové brány a nastoupili. Jenže…

jako oni hledali místo na zavazadla,
ovšem z opaèného smìru. Zakrátko vznikla naprosto chaotická situace, pøipomínající výjev z lodní kajuty ve filmu bratøí
Marxù. Cestující nemìli kam uhnout, prodírali se kolem sebe, pøelézali pøes sedadla
– ale vùbec se nechovali netrpìlivì, vše se
odehrávalo v izraelsky sportovním duchu,
takøka vesele. Vedle mì se posadil mladík,
kuføík si dal na hlavu a vyèkával. Do toho
se jeden ortodoxní pár dožadoval vysvìtlení, proè je prostøední sedadlo v jeho øadì
bez polstrování. „Vždyt’ho ani nepotøebujete,“ uklidòoval je stevard.
„Dámy a pánové, zaujmìte urychlenì
svá místa,“ ozývalo se stále naléhavìji
z kapitánské kabiny. Dámy a pánové
místa nezaujali, protože nemohli, a tak
jsme nabrali hodinové zpoždìní. „To
jsou celí Izraelci,“ pokrèil rameny mladík s kufrem na hlavì. Dozvìdìla jsem se
od nìj, že si letí do Krkonoš zalyžovat
(protože tam je rychleji než na Hermonu,
je tam levnìji a mnohem míò lidí) a že
miluje guláš s knedlíky. Ale s touhle spoleèností už v životì nikdy nepoletí! A to
já klidnì risknu, pomyslela jsem si, za tu
legraci to zpoždìní stojí.
(am)
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ETIKA V IZRAELSKÉ ARMÁDÌ
O nevyrovnané knize na zajímavé téma
Západoèeská univerzita v Plzni vydala
v roce 2015 publikaci studentky katedry
blízkovýchodních studií Markéty Burgetové Vysvoboï mì, abych nebyl vinen… Etika v izraelské armádì. Autorka
si rozhodnì zaslouží sympatie pro snahu
o zpracování v Èesku dosud málo známého tématu. Výsledek je nicménì problematický, což je podle mého názoru
zpùsobeno „pøíliš velkým soustem“,
které si M. Burgetová vzala. Kniha sice
dobøe ilustruje problémy, se kterými se
analytici musí potýkat, ale tradièní akademické, úzce specializované hledisko
v tomto pøípadì nestaèí. Téma je natolik
komplexní, že je potøeba ho zpracovat s mezioborovým pøesahem,
celkovým geopolitickým nadhledem a ideálnì i lidskou empatií.
Dá se øíci, že odkrývá
selhávání práce s „hrubými daty“ v akademickém diskurzu, protože tato hrubá data –
popisování faktù a pozorovatelné, mìøitelné
reality – bez zasazení
do kulturních, psychologických, demografických, sociálních a politických souvislostí mají nízkou vypovídací hodnotu
a realitu popisují zkreslenì. Paradoxnì
tak nakonec dochází k tomu, že o samotném tématu – etice v IDF (Israel
Defence Force) se dozvíme jen málo.
OBSAH
Autorka podává základní informaci o izraelské armádì, charakterizuje teorie spravedlivé války, vojenské etiky a asymetrického konfliktu z obecného pohledu,
pojetí izraelsko-palestinského konfliktu
jako „strukturálnì asymetrického konfliktu“ (což je pohled nìkterých, nikoli
všech analytikù). Píše o izraelské strategické kultuøe, o konkrétních konfliktech
v Libanonu a pøi první a druhé intifádì,
o roli izraelského Nejvyššího soudu (bohužel jen krátce a bez pøípadových studií) a o reakcích izraelské veøejnosti. Pøi
nich zdùrazòuje tøi nevládní organizace
z levicového spektra kritizující armádu
bez upozornìní, že jsou samotnou izrael-

skou veøejností vnímány znaènì rozporuplnì, a bez toho, aby uvedla informace
o jiných nevládkách, které naopak fungování armády a její etické zdraví podporují. Vìnuje se otázce „demoralizace IDF“,
vojenským checkpointùm (tam se koneènì setkáváme i s konkrétními názory
a autentickými pohledy vojákù a vojáèek) a lehce naznaèenému úsilí o zlepšení situace. Právì ono dynamické neustálé
hledání rovnováhy mezi realitou konfliktu a snahou o dodržování etických principù je na fenoménu IDF nejzajímavìjší –
a s ohledem na název knihy jsem oèeká-

spektiva ukazuje, že Židé èi Izraelci vyzkoušeli nebývalou škálu možností, jak
sladit bezpeènost a soužití. Toto úsilí je poznamenáno jak traumatem šoa, tak pozicí
slabšího v konfliktu. Jistì odráží i vnitøní
rozmanitost spoleènosti, ne všechny aktivity se nám musí líbit a i sami Izraelci na
nì mají rozdílné názory. Pokud autorka
uvádí urèité aktivity izraelské armády
v káravém modu, chybí kontext, proè je
aktivita provádìna, jaké pøedchozí pokusy
o øešení selhaly, jak se pracuje se znalostí
politické situace, kulturní podmínìnosti,
psychiky a reakcí palestinské strany. Vìtšina excesù, ke kterým v IDF dochází,
pochází z celkovì krutìjšího klimatu
v nestabilním regionu, z úzkého „manévrovacího prostoru“ a z celkové únavy
a ztráty nadìje v izraelské spoleènosti, kdy
žádný z pokusù o øešení
konfliktu, „at’ po dobrém èi po zlém“, nepøinesl oèekávaný a vytoužený výsledek.

ASYMETRIE
Termín „asymetrie“ je
v knize používán pouze
ve vojenském významu, s odkazem na knihy vojenských teoretikù. Ve skuteènosti
jednou z pøíèin konfliktu je asymetrie demoPøechod na izraelsko-egyptské hranici. Foto Karel Cudlín.
grafická, kulturní, ekovala, že bude i náplní knihy. Celkovì lze nomická, politická, psychologická. Obì
øíci, že zpracování odkazuje na nìkterá spoleènosti, izraelská a palestinská, jsou
problematická východiska „vnìjšího“, tìžko srovnatelné, mají za sebou odlišzjednodušujícího pohledu, z nichž nìkte- nou dobu vývoje a zrání, odlišné formování, politické zøízení, hodnoty. Palestinrá se pokusím nastínit.
ská spoleènost je mladá, její státnost se
teprve tvoøí, potýká se s konfliktem tradiKONTEXT KONFLIKTU
Není tajemstvím, že izraelsko-palestin- ce versus modernita. Hodnoty demokraskému konfliktu je v mezinárodní politice tické spoleènosti a otevøené spoleènosti
vìnována neúmìrná pozornost a Izraeli si zatím nevytvoøila. Doufejme, že je to
jsou vyèítány vìci, které jiným zemím otázka èasu, sami po totalitní komunisbez povšimnutí projdou. Tato disproporce tické minulosti dobøe víme, že to není
je nápadná zvláštì s ohledem na souèasné lehký úkol. Zavádìjící je ovšem mluvit
dìní na Blízkém východì, kdy vidíme o asymetrii i ve vojenském významu.
hroutící se arabské spoleènosti diktátor- V realitì konfliktu není jednoznaèné rozských režimù, obèanské, resp. sektáøské dìlení, jak je v knize používáno – „vojáválky, krutost a porušování konvencí civi- ci“ na stranì Izraele versus „civilisté“
lizovaného svìta, frustraci a kulturní krizi (nebo „guerilla“) na stranì Palestiny. Velobyvatel nefunkèních a rozpadajících se kou èást izraelské armády tvoøí civilisté,
státù, velmoci (Írán, Rusko, Saúdská Ará- tj. rekruti, chlapci a dívky v povinné vobie, v menší míøe USA) hrající o vliv jenské službì. Hamás èi libanonský Hizv oblasti. V této situaci vyènívá základní balláh, teroristické islamistické organizavýchodisko izraelské strany konfliktu: to- ce, jsou plnì srovnatelné s armádami:
tiž že usiluje o jeho øešení. Historická per- mají centrální vedení, vybavení zbranìmi
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i technologiemi, uniformy, štìdré sponzory z Íránu a arabských zemí.
Zatímco izraelská armáda se boji mezi
izraelskými civilisty vyhýbá, palestinští
bojovníci naopak palestinské civilisty využívají. V boji uniformy nenosí, mísí se
mezi nì. Vojenská asymetrie tak spoèívá
spíše v rozdílných ohledech, jež jsou brány na civilní obyvatelstvo (napø. letáková

V Gaze vítají propuštìného vìznì. Foto archiv.

kampaò èi cílené telefonické volání do
domácností, kterými IDF varovala obyvatelstvo Gazy), èi úctì k vojákovu životu (výmìna zajatých izraelských vojákù
èi jejich mrtvých tìl za palestinské vìznì
v izraelských vìznicích v pomìru nìkolik
ku tisíci, z nichž mnozí mají na svìdomí
tìžké trestné èiny). Asymetrii lze také shrnout v knize uvádìným citátem Davida
Ben Guriona: „Izrael mùže vyhrát stovky
bitev, ale jeho problémy se stejnì nevyøeší.
Arabùm staèí vyhrát jednou, a bude to
znamenat náš konec.“
ZDROJE INFORMACÍ
Výbìr pramenù a práce s nimi je u daného tématu nároèným úkolem. Autorka cituje omezené množství pramenù, jako
hlavní názorový proud se knihou prolíná
jediný zdroj, práce Sammyho Cohena,
analytika žijícího ve Francii. Cituje i diskutabilní osobnosti známé svými protisionistickými a protiizraelskými postoji,
aniž by na jejich myšlenkové zázemí
upozornila. V knize nejsou šíøeji uvedeni
autoøi koncepcí armádní etiky, mezi nìž
patøí jak vojenští stratégové a právníci,
tak filosofové a etici. Autoøi koncepcí
jsou si vìdomi jak naléhavosti bezpeènostní situace, tak potøeby zachovat demokratické a etické principy v armádì,
potažmo (i s ohledem na množství zapojených civilistù) ve spoleènosti. Úspìšné
výsledky (napø. role „humanitárních dùstojníkù“ – rezervistù jako mediátorù
konfliktù, spolupráce se samosprávou sídel izraelských Arabù, èinnost vyjednávacích týmù, spolupráce s palestinskou
policií) jsou zmínìny pouze okrajovì
nebo vùbec.

strategicky v nevýhodì rozlohou a umístìním své zemì v rámci arabské pøesily. Stejnì tak jsou mocní Palestinci: zruènì si
osvojili vytváøení mediální propagandy
a mediálního obrazu obìti a obratnì s touto
rolí zacházejí, vnímají a využívají ve svùj
prospìch slabiny otevøené demokratické
spoleènosti; pokud jsou muslimové, víra
jim dává fatální vztah k vlastnímu životu,
resp. ke smrti. A stejnì tak jsou i oni zranitelní: jejich vùdcovská elita selhává a nedokáže ochránit civilní obyvatelstvo – to se
stává rukojmími, pøípadnì dobrovolnými
i nedobrovolnými spolupracovníky bojovníkù. Bojovníci nekonfrontují izraelskou
armádu pøímo a nebrání civilisty, nefunkèní
infrastruktura vytváøí sociální problémy
a komplikuje každodenní život civilistù,
bezpeènostní opatøení ze strany Izraele
komplikují svobodu pohybu. Obì strany
jsou mocné i zranitelné zároveò.
V knize je øeèeno, že „morální zdraví izraelské armády“, potažmo spoleènosti, je
ohroženo. Ano, je, protože konflikt vždy
probouzí v lidech to nejhorší – ale i to nejlepší. Paradoxem izraelské spoleènosti je,
že vìdomí zápasu o morálku a demokracii
MOCNÍ I ZRANITELNÍ
Obèas role médií, novináøù a lidskopráv- je zároveò zdrojem její síly a neustálé
ních aktivistù není konstruktivní, at’už je transformace. Právì tato skuteènost, totiž
to dílem zámìru, neprofesionality, nezna- každodenní konfrontace všech obyvatel
losti nebo nevìdomosti. Nejrozšíøenìjším s etickými dilematy, na která nemají po
nešvarem mediálního obrazu je èernobílé ruce „manuál“ nabízející jednoznaènì
pøidìlení rolí obìma stranám konfliktu, dobré øešení, je silou celé spoleènosti. Ano,
posilující dualitu „viník-obìt’“, bez re- lidé jsou konfliktem unavení, jsou jím prospektování vzájemné dynamiky a prolíná- mìòováni. Právì tato transformace na
døeò, dobrovolná i nedobrovolná, je zkušeností, kterou mohou
Izraelci svìtu dát.
Název knihy Vysvoboï mì, abych nebyl
vinen… je citací Žalmu 51. V hebrejském
originále je to doslova
„Zachraò mì od krví
(hebr. damim)…“ Slovo „vinen“ je pøekladateli doplnìno. Podle
tradice jde o slova kráJeruzalém. Foto Karel Cudlín.
le Davida poté, co je
ní rolí. Pøíkladem mùže být autorèino konfrontován s prorokem Natanem. Ano,
mravnì selhal. A posvátný text Hebrejské
oznaèení Izraelcù jako „mocných“.
Izraelci jsou skuteènì mocní: disponují bible to zachycuje. Ve stejné dobì vzniklé
moderními technologiemi a vyspìlým texty jiných kultur své panovníky výluènì
zbrojním prùmyslem, mají funkèní a rychle velebily. Zdá se, že kritiènost, sebereflexe
reagující logistiku, všeobecnou podporu a poznání svìtlých i temných stránek lidvojákù. Ale souèasnì jsou i zranitelní: na ské osobnosti byly silnou stránkou Židù už
Blízkém východì tvoøí naprostou menšinu, pøed 2,5 tisícem let. Název knihy se tedy
okolní spoleènosti jsou demograficky sil- povedl, teï ještì doladit obsah.
TEREZIE DUBINOVÁ
nìjší, Izraelci nemají kam ustupovat, jsou
SOUDNÍ PROCESY
Soudní procesy s vojáky a dùstojníky
v IDF jsou v knize zmiòovány jako pøíklady negativní, eticky nezvládnuté. Navrhuji
vnímat tyto procesy pozitivnì jako dùkaz
funkèního právního státu a kontrolních
mechanismù. Podobné procesy stìží najdeme v nedemokratických zemích aktivních ve vojenských operacích (napø. Rusko a jeho nepotrestání viníkù doložených
masakrù a znásilnìní v genocidních válkách v Èeèensku). Také bych ráda slyšela
pøíklady soudních procesù v Palestinské
samosprávì za krutost vùèi izraelským civilistùm (další pøíklad asymetrie). Pokud
autorka zmiòuje, že vojáci jsou èasto osvobozeni èi odcházejí s nízkým trestem, je
potøeba si uvìdomit, že vojáci èasto nejsou
profesionálové: nelze je plnì pøipravit na
krizové situace, do kterých se dostanou.
A dále, loajalita obèanù vùèi státu a jejich
ochota sloužit v armádì je pro pøežití Izraele klíèová. Míra provázanosti je veliká
a stát by mìl spíše pomáhat právní èi psychoterapeutickou pomocí než represí.
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KDYŽ SE MLÈÍ
K ANTISEMITISMU ZLEVA…

židovského spiknutí je hodno Protokolù
sionských mudrcù. Tohle už není hra
s ohnìm. To je škrtnutí sirkou.

Deborah Lipstadtová

ODVAHU A PEVNOU PÁTEØ
Nevíme, zda je Bannon osobnì antisemita. On a jeho obhájci vždycky citují
jednoho ortodoxního židovského spolupracovníka, kterému Bannon každý týden popøeje šabat šalom. Nevíme, co
ukrývá v srdci, ale víme, co píše v publikacích a prohlašuje v projevech. V nejlepším pøípadì je napomahaè, kšeftaø
s rasistickými a antisemitskými názory,
které mu dle jeho názoru pøinesou politické výhody. Radìji bych jednala
s „upøímným“ rasistou, alespoò bych
vìdìla, že má odvahu se za své hanebné pøesvìdèení postavit.
Když ameriètí Židé, hlavnì ti, kteøí
jsou navázáni na novou administrativu, mlèí, vydávají tím signál, že antisemitismus a rasismus lze tolerovat –
a vnést pøímo do srdce americké politiky. Úèelné jednání a taktizování nelze odsuzovat – ale v tomto pøípadì to
chce nìco jiného: upøímnost, a také
pevnou páteø.
Zavedené židovské vedení (s výjimkou ADL) u téhle první zkoušky
z Trumpovy vlády propadlo. Teprve po
odporu z mnoha stran – vèetnì vydavatele listu Forward – zaèalo s ponìkud
vlažnými protestními prohlášeními.
Nejedná se ale jen o pravicový, ale
i levicový antisemitismus, který by mìl
narazit na tvrdou reakci. U téhle zkoušky neuspìli ani levicoví pøedstavitelé.
Doufejme, že se to zmìní. Bohužel,
vzhledem k událostem z poslední doby
budou mít židovské organizace ze
všech koncù politické škály další pøíležitost k protestùm. Doufejme, že tak
uèiní. V sázce je mnohem víc než jejich
již otøesená dùvìryhodnost.

Za posledních nìkolik desetiletí sílí levicový antisemitismus. Tento jev je nepopiratelný a je nebezpeèný – at’ se týká
britské Labouristické strany Jeremyho
Corbyna nebo univerzitních kampusù po
celé Americe. A pøesto se øada amerických Židù – jak jednotlivcù, tak organizací –, kteøí zastávají liberální nebo levicovou pozici, pokouší tuto situaci
vysvìtlit klasickým „ano, ale“ zdùvodnìním: „Ano, je to špatné, ale kdyby Izrael
udìlal to èi ono..., pak by tento antisemitismus zmizel.“ Možná že strach, aby neztratili svou levicovou bezelstnost, je zaslepuje natolik, že si neuvìdomují, že
jediná patøièná odpovìï na pøedsudky
jakéhokoli druhu – antisemitismus nevyjímaje – je jednoznaèné odmítnutí.
Teï mnozí z tìchto stejných Židù
ostøe kritizují hlavní židovské vùdce,
že nedokázali odsoudit antisemitismus pravicový. Obviòují tyto pøedáky, že nevystoupili proti Donaldu
Trumpovi a jeho novì jmenovanému
hlavnímu strategickému poradci v Bílém domì Stephenu Bannonovi, který
hrdì podporuje vzestup takzvané „alternativní pravice“, což je sebestøedné
marketingové oznaèení skupiny hemžící se antisemity a rasisty.
Tito levicoví Židé, kteøí se v souèasné
dobì tváøí nesmírnì znepokojenì, by se
mìli zamyslet sami nad sebou. Když to
udìlají, snad pochopí, proè jejich souèasný postoj nemùže být dùvìryhodný.
MLÈENÍ
Nechci tím øíct, že si myslím, že se židovský establishment zachoval moudøe, když se vùèi Trumpovi a Bannonovi
nijak nevyhranil. V posledních mìsících a dnech vìtšina oficiálního amerického židovského spoleèenství selhala
a nedokázala rozpoznat a odsoudit naprosto zjevný pravicový antisemitismus. V tom má levice úplnou pravdu.
Když bìhem prezidentské kampanì
židovští reportéøi a komentátoøi kritizovali Trumpa, stali se terèem nevybíravých antisemitských útokù od lidí, kteøí
se otevøenì oznaèovali jako Trumpovi
pøívrženci. S výjimkou Ligy proti hano-

bení (ADL) vìtšina pøedních židovských organizací ani nemukla. A když
nedávno Trump jmenoval jako svého
hlavního strategického poradce Bannona, vìtšina židovských organizací mlèela nebo se rozhodla vyèkávat, jak se
vìci vyvinou. Tvrdila, že je nutné dát
zvolenému prezidentovi a jeho týmu
šanci, aby se projevili. Skupiny, které
byly ochotné bojovat za proizraelsky
naklonìné prezidentské kandidáty, náhle tváøí v tváø protižidovskému prezidentskému kandidátovi jako by ztratily
své pøesvìdèení. Jako by si uvìdomily,
že Trump si dobøe pamatuje, kdo proti
nìmu vystoupil, a zalekly se možnosti,
že by se na nì pøi lámání chleba nedostalo. Jenže takovýhle postoj znaèí jen
slabost a nedostatek zásad.
ZÁŠTITA
A nìkteøí šli ještì o dál: poskytli Bannonovi cennou politickou záštitu. Vedoucí kdysi úctyhodné Sionistické americké
organizace Morton Klein pochválil jak
Bannona, tak organizaci Breitbart News,
již Bannon døíve vedl, za jejich „pøátelský a èestný postoj vùèi Izraeli a židovskému národu“ a prohlásil, že „Breitbart stateènì bojuje s antisemismem“.
Izraelský velvyslanec v Americe Ron
Dermer øekl, že bude s Bannonem rád
spolupracovat.
Copak tihle lidé nepostøehli, jak Bannon ve funkci manažera Trumpovy kampanì zaèlenil do Trumpových projevù antisemitskou rétoriku, a to hlavnì v peèlivì
vymyšleném závìreèném inzerátu? Inzerát zobrazil ètyøi údajné nepøátele
americké veøejnosti – demokratickou
kandidátku Hillary Clintonovou a tøi
Židy: finanèníka George Sorose, šéfku
americké centrální banky Janet Yellenovou a výkonného øeditele banky Goldman Sachs Lloyda Blankfeina. A nad obrázky hømìl Trump: „Tento establishment
dává ve volbách v sázku miliardy dolarù,
a to kvùli tìm, kdo ovládají mocenské
páky ve Washingtonu a kvùli jejich globálním zájmùm. Spolèuje se s tìmito
lidmi, kterým na vašem dobru vùbec nezáleží.“ Takové naøknutí z globálního

(Text americké historièky, profesorky
moderních židovských dìjin a dìjin holokaustu na Emoryho univerzitì Deborah Lipstadtové [v èeštinì vyšly její
práce Popírání holocaustu. Sílící útok
na pravdu a pamìt’a Historie pøed soudem] otiskl list The Forward 27. listopadu 2016 pod názvem Didn’t slam
anti-semitism on the left? Don’t expect
credibility when you slam it on the right
/viz www.forward.com/. Pøeložila am,
mezititulky dodala redakce.)
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IZRAEL: Rok ožívající minulosti
Kulatá výroèí vrcholí oslavami, konferencemi, vydáváním knih i hlasy pamìtníkù. Mnohé z toho zažije letos Izrael.
Ale øeknìme rovnou, že to bude mít ráz
spíše praktický i akèní než vzpomínkový. Jde o výroèí dvou událostí klíèových
pro vznik a pøežití židovského státu.
V èervnu uplyne 50 let od šestidenní války, kdy Izrael odvrátil ohrožení vlastní existence a zároveò obsadil území, jež dosud
byla pod suverenitou státù jiných. Od té doby
užívané pojmy už ve svìtì zdomácnìly:
„okupace“, „okupovaná území“, „hranice
z èervna 1967“. Žijí svým vlastním životem,
aniž by se vysvìtlovalo, že nešlo o mezinárodní hranice, ale jen o linii pøímìøí z roku
1949, která se další válkou jen posunula.
V listopadu uplyne 100 let od vydání
Balfourovy deklarace, prvního politického
dokumentu, který Židùm pøislíbil národní
domovinu. Je tak struèná, že ji lze ocitovat
v jednom odstavci: „Vláda Jeho Velièenstva pohlíží pøíznivì na zøízení národní domoviny židovského lidu v Palestinì a vynasnaží se, aby tohoto cíle bylo dosaženo,
pøièemž se jasnì rozumí, že nebude uèinìno nic, co by mohlo poškodit obèanská
a náboženská práva existujících nežidovských spoleèenství v Palestinì nebo práva
a politické postavení Židù v jakékoli jiné
zemi,“ napsal 2. listopadu 1917 britský ministr zahranièí Arthur Balfour. Ale zároveò
je to deklarace tak tøeskutá, že poznamená
celý rok 2017.
Na pozadí tìchto dvou událostí se budou odehrávat i tak zásadní novinky, jako
je nástup prezidenta Donalda Trumpa do
Bílého domu 20. ledna.
OMLUVIT SE ZA BALFOURA?
Ano, spíše události než výroèí, nebot’
události se z nich stávají už teï. Je to
dáno tím, že na obì data se dívají Izraelci a Palestinci zcela protichùdnì. Zejména Palestinci se je snaží aktivnì využívat, nebot’v nich spatøují šanci.
Ministr zahranièí Rijád Málikí už v èervenci prohlásil, že Palestinská samospráva
bude za Balfourovu deklaraci Velkou Británii žalovat u mezinárodní justice. Deklarace prý „dala lidem, kteøí sem nepatøí, nìco,
co jim nepatøilo“ (rozumìj: Židùm palestinskou pùdu). V záøí to dále rozvinul prezident Mahmúd Abbás na Valném shromáždìní OSN: žádá dnešní britskou vládu, aby
se za Balfourovu deklaraci omluvila, vzala
na sebe historickou, právní, politickou,

hmotnou i morální odpovìdnost za nespravedlnosti a køivdy, jež Palestinì deklarace
pøivodila, a jejich dùsledky napravila aspoò
tím, že uzná palestinský stát.
Premiér Benjamin Netanjahu na to reagoval spíše s humorem. Øekl, že Palestinci by mohli rovnou žalovat také Írán
(za deklaraci perského krále Kýrose,
která umožnila návrat Židù z babylonského zajetí) èi Abrahama (za to, že od

Mapa souèasného Izraele. Foto archiv.

jednoho obyvatele Hebronu koupil pozemek s jeskyní Machpela).
Ale jiní to berou vážnìji. Tøeba Alona
Ferberová v týdeníku Newsweek. V dlouhém èlánku cituje palestinského vyjednavaèe Saíba Irikáta, jenž se k Balfourovì deklaraci vyslovil v listopadu: tvrdí, že aby bylo
možné nastolit mír mezi Izraelem, Palestinou a zbytkem svìta, je tøeba ctít spravedlnost (rozumìj: odsoudit deklaraci), a že Bri-

tánie se nemùže trvale zøíkat své odpovìdnosti za Palestinu (rozumìj: musí uznat palestinský stát). Ferberová ale pøipomíná, že
Balfourova deklarace nebyla jediným dokumentem, který si pohrával s nároky Arabù
a Židù. Do stejné ligy patøí i britské jednání
s šejchem Husajnem v Mekce èi Sykesova–Picotova dohoda o hranicích po pádu
osmanské øíše. „Nemìli by sionisté žádat
omluvu za území pøislíbené dvakrát?“ ptá
se Ferberová. „A když už by se Británie
mìla omlouvat, nemìla by se omluvit za
všechny tøi dokumenty?“
Ambiciózní spoleèný jmenovatel dal
tomu všemu prezident Abbás, když øekl,
že rok 2017 by mìl ukonèit okupaci. Možná uvažuje takto: 100 let po Balfourovì
deklaraci a 50 let po šestidenní válce mají
Palestinci nárok na dividendu, aniž by pro
ni museli nìco udìlat – tøeba uznat legitimitu židovského státu. Bude záležet na postoji Británie k pøípadné omluvì. Radìji si
ani nepøedstavovat, že by byl britským
premiérem nìkdo jako Jeremy Corbyn.
PALESTINCI BEZ STÁTU
Sám Izrael se zmìnou vlastního postoje
nepoèítá – spíše se zmìnou kurzu ve
Washingtonu. Prostì s tím, že prezident
Trump nebude démonizovat židovské
osady na Západním bøehu tolik jako
pøedchozí administrativy.
Bìhem osmi let éry Baracka Obamy
platilo, že zmrazení výstavby v osadách je
podmínkou jednání èi budoucího míru.
Teï už to asi tolik platit nebude. Premiér
Benjamin Netanjahu svùj postoj popsal,
když pøijal italského prezidenta Sergia
Mattarellu: „Obracel jsem se na prezidenta Abbáse i na Hamás a øíkal jim: ,Uznáte
židovský stát, když vyøešíme problém
s osadami?‘ A oni že ne, nebot’skuteèný
problém osadnictví pøedstavují osady Tel
Aviv, Jaffa, Haifa, Akko.“ (Rozumìj: ne
osady na okupovaném Západním bøehu,
ale židovské osídlení v samotném Izraeli.)
Ale jedna vìc se v izraelské debatì mìní.
Ètvrtstoletí platilo heslo „øešení v podobì
dvou státù“ – vize suverénního Státu Palestina vedle Státu Izrael – za hotovou vìc,
i když cesta k ní bude složitá a dlouhá. Teï
už to neplatí. Z politikù to øekl v reakci na
Trumpovo zvolení Naftali Benet: „Éra palestinského státu skonèila.“ Takový postoj
budí samozøejmì otázku: Jak bude vypadat
soužití na území, kde polovina obyvatel
ztratí sen o cestì ke státnosti a už teï pokládá Izrael za nepøítele? Ale tahle otázka zatím na pøetøes nepøichází.
ZBYNÌK PETRÁÈEK
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VYLÉTÁ PTÁÈEK ...a další události
/Vybráno z èeských médií/

Proti krajní pravici míøí nový rakouský
projekt Memento. S chytrým telefonem
si mùžete projít centrum Vídnì a zjistit,
kde všude bydleli Židé, než je nacisté
z mìsta deportovali do koncentraèních
táborù. Nová webová stránka Memento
Wien je optimalizovaná pro smartphony
a tablety. Umožòuje vyhledávání podle
jmen nebo adresy. „Staèí nat’ukat memento.wien a objeví se interaktivní plán
mìsta. Pomocí GPS telefon najde vaši
pozici a ukáže vám bývalé adresy židovských obyvatel v okolí,“ potvrzuje Wolfgang Schellenbacher, který za celým projektem stojí. Na pøelomu 19. a 20. století
byl ve Vídni pomìrnì silný antisemitismus. Ztotožòoval se s ním i tehdejší starosta mìsta Karl Lueger. Podle Wolfganga Schellenbachera už se ale rakouská
metropole s touto historickou kapitolou
nauèila zacházet. „Od osmdesátých let,
od takzvané Waldheimovy aféry, v Rakousku historické vyrovnání s nacismem
hodnì pokroèilo,“ myslí si autor projektu. „Dnes je ale jiná doba, a když chceme využít všechny fotky a dokumenty,
které máme, nejde to bez nejnovìjších
technologií.“ (Týdeník Rozhlas, 5. 12.)
!! Polsko režiséra Romana Polanského
do Spojených státù k trestnímu stíhání
nevydá. Rozhodl o tom polský Nejvyšší
soud, který tak zamítl odvolání generální prokuratury. Svìtoznámý filmaø èelí
v Americe už od roku 1977 obvinìní ze
sexuálního zneužití mladistvé. Platí tedy
loòské rozhodnutí krakovského soudu.
Polsko nemùže 83letého režiséra do
Spojených státù vydat, protože by tím
poškodilo jeho práva. Americká prokuratura požádala o vydání Romana Polanského pøed více než dvìma lety. To pøijel
do Polska natáèet film o Dreyfusovì aféøe a objevil se na televizních obrazovkách pøi slavnostním otevøení varšavského muzea dìjin Židù v Polsku. (ÈRO
Radiožurnál, 6. 12.) !! Tøi noví obyvatelé pøibyli do oblíbeného betléma loštického øezbáøe Jaroslava Beneše. Z lipového døeva vyøezal trojici osobností,
které se letos poprvé pùjdou poklonit Ježíškovi. Desítkám postav z celé Hané
dìlají nyní spoleènost fotograf Jindøich
Štreit ze Sovince, Ludìk Štipl, který zaznamenává životní pøíbìhy Židù, a Jarmila Seidlová, jež celý život zasvìtila
tanci a založila loštický taneèní klub. Le-

tošního sedmdesátníka Jindøicha Štreita
ztvárnil Jaroslav Beneš s fotoaparátem,
z nìhož vylétá ptáèek. „Jindøich Štreit
proslul doma i v zahranièí. Jsem rád, že
letos, kdy slaví jubileum, ho mohu zaøadit
mezi další døevìné spoluobèany v krajinì betlémské,“ øekl øezbáø. V betlému
má Štreit kolegu, dlouholetého fotografa
ÈTK Vladislava Galgonka. Svùj betlém

otevøel Jaroslav Beneš veøejnosti už podvacáté. (Olomoucký deník, 7. 12.) !!
Židé v Dobøíši, tak se jmenuje kniha, která vyšla 6. listopadu 2016 v Dobøíši. Publikace zaznamenává historii židovské komunity v Dobøíši od poloviny 17. století
až do druhé svìtové války. Autorka knihy Jindøiška Rosenbaumová popisuje
soužití dobøíšských Židù s vìtšinovým
obyvatelstvem, vyjmenovává význaèné
dobøíšské obèany židovského pùvodu,
pøipomíná jejich osudy a upozoròuje na
pøínos židovských podnikatelù pro rozvoj mìsta. Ten je nejlépe symbolizován faktem, že to byli právì Židé, kdo
v Dobøíši položili základy rukavièkáøského prùmyslu. Text je doplnìn mnohdy unikátními historickými fotografiemi
a dokumenty. Publikace je v prodeji za
100 korun v prostorách Infocentra Dobøíš. (Berounský deník, 7. 12.) !! Advokát
Petr Koèí nemusí zaplatit stotisícovou
pokutu za to, že øekl o soudním znalci
Michalu Mazlovi, že nemùže objektivnì
posuzovat ultrapravicové radikály, jelikož
je Žid. Podle Mìstského soudu v Praze
zøejmì rasismus k soudu patøí. (Respekt,

12. 12.) !! „Jsem tìmito hrubostmi velice rozhoøèen,“ tato slova pronesl císaø
František Josef I. na adresu antisemitismu, jenž v dùsledku procesu s Leopoldem Hilsnerem zmítal èeskými zemìmi,
ve vídeòském Hofburgu 11. prosince
1899. Vyvolala velkou odezvu soudobého tisku, pøestože nebyla nijak plánována. Císaø je vyøkl spontánnì pøi audienci
u pøíležitosti udìlení zlatého køíže za
zásluhy èeskému rabínovi Alexandru
Kischovi (1848–1917) a reagoval jimi
na rabínovu poznámku, že Židé „mají
nyní tìžké dny“. Kisch, vyznamenaný za
25leté pùsobení ve funkci polního rabína, pocházel ze staré pražské rodiny.
Studoval v Židovském teologickém semináøi a na Univerzitì ve Vratislavi,
v roce 1871 pak získal doktorát z filozofie na Univerzitì v Tübingenu. Od roku
1874 se stal postupnì rabínem v Mostu,
Curychu a Mladé Boleslavi. Roku 1886
definitivnì zakotvil v Praze, kde až do
své smrti pùsobil jako rabín Maiselovy
synagogy a obecní rabín. Byl oblíbeným
uèitelem náboženství a vyhlášeným kazatelem – jako první židovský duchovní
zaèal v polovinì 80. let 19. století kázat
v Praze èesky (Lidové noviny, 15. 12.)
!! Izraelský velvyslanec Gary Koren
v Praze konèí a pøesouvá se za velkou
moskevskou výzvou. „Výkony izraelských
velvyslancù tady byly vždy srovnávány
s Arthurem Avnonem, ale troufnu si øíct,
že odteï budou naopak pomìøovány
s Gary Korenem,“ pøipomíná Robin
Böhnisch, pøedseda snìmovní skupiny
pøátel Izraele, oblíbeného velvyslance,
který v Èesku pùsobil v letech 2001 až
2005. Koren však byl podle nìj ještì úspìšnìjší. Poslance si na svou stranu získal i tím, že dával najevo, jak moc se mu
tady líbí. Èasto prý ve volných dnech
jezdil s batohem po Èeské republice na
výlety – tøeba do Prachovských skal.
„Oficiálnì i neoficiálnì navštìvoval také
regiony, což politici oceòovali,“ uvádí
také Böhnisch z ÈSSD. Obliba Izraele,
k níž Koren pøispíval, se projevovala
èasto i v praxi pøímo ve Snìmovnì.
Loni, když pøijala velmi ostré usnesení
proti iniciativì Evropské unie, která zavedla nová pravidla pro oznaèování zboží
z izraelských osad. Letos zase, když vyzvala èeskou vládu k protestu proti kontroverzní rezoluci organizace UNESCO
na téma Jeruzaléma. V obou pøípadech
Gary ve Snìmovnì poslancùm osobnì
za podporu dìkoval. (MF Dnes, 16. 12.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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Weltschovými, Hugem a Leem Hermannovými, Oskarem Epsteinem a dalšími. Øada
tìchto studentù se pozdìji stala vùdèími
Dne 30. ledna uplyne 55 let od úmrtí histori- osobnostmi mezinárodního sionismu v dobì
ka umìní a vysokoškolského pedagoga PAU- mezi svìtovými válkami.
Programem Bar Kochby byl kulturní siLA FRANKLA (22. 4. 1878 Praha–30. 1. 1962
Princeton, New Jersey). Narodil se do promi- onismus. Pro jeho rozvoj konal spolek
nentní nìmecky mluvící pražské rabínské ro- øadu pøednášek o židovské historii, literadiny Spirù-Franklù. Po studiích na pražském tuøe èi filosofii. Podpoøil ho i Martin Bunìmeckém gymnáziu absolvoval techniku ber, který v Praze pøednášel hned tøikrát.
v Mnichovì a v Berlínì. V nìmecké metro- Èlenové Bar Kochby stáli také u zrodu
poli se seznámil s øadou významných osob- sportovního a hudebního židovského kluností z øad umìlcù a intelektuálù – do okruhu bu, spolkù pro støedoškoláky, dívky a abjeho pøátel patøil i další pražský židovský ro- solventy univerzity. Roku 1910 ovládli
dák, psycholog Max Wertheimer. Od roku èlenové Bar Kochby i klíèový sionistický
1908 studoval Frankl v Mnichovì filosofii, týdeník Selbstwehr (Sebeobrana).
Ve 30. letech 20. století zaèal spolek
dìjiny umìní a historii. Tamtéž pùsobil v letech 1914–1920 jako soukromý univerzitní z mnoha dùvodù slábnout, zejména kvùli
docent. Poté byl jmenován profesorem na narùstajícímu antisemitismu a s tím spojenou emigrací øady Židù
Univerzitì v Halle, z tohoz Èeskoslovenska. Defito postu byl roku 1934 vynitivnì Bar Kochba
hozen nacisty a o ètyøi
ukonèil èinnost na poèátroky pozdìji se mu podaøiku roku 1937.
lo emigrovat do USA. Jeho
V loòském roce jsme
tamní zaèátky byly velmi
opomnìli pøipomenout
tìžké, protože aè mluvil
významné výroèí, a sice
sedmi jazyky, anglicky ne.
že pøed 30 lety, 16. listoPomohl mu opìt jeho pøítel
padu 1986, tragicky (utoMax Wertheimer a Frankl
pením) zemøel význaèný
získal místo pedagoga na
èeský historik, hebraista
prestižní Univerzitì v Prina historiograf JAN HEØcetonu. Jeho manželka
MAN (3. 12. 1933 Praa pìt dìtí pøežily válku
ha–16. 11. 1986 Praha).
(jedna z jeho dcer dokonce
Paul Frankl. Foto archiv.
Vystudoval historii a arzázraènì pøeèkala pøímo
v Berlínì). Frankl, který v dobì vojenské chivnictví na Karlovì univerzitì v Praze.
služby konvertoval ke køest’anství, patøil Jako první uspoøádal archiv jak pražské
mezi uznávané znalce zejména støedovìké obce, tak všech židovských obcí v Èechách
a na Moravì, jež byly za války svezeny do
architektury.
V lednu uplyne 80 let od zániku spolku Židovského muzea. Roku 1965 založil a do
vysokoškolských sionistických studentù roku 1971 vedl èasopis Judaica Bohemiae,
v Praze, který po vìtšinu své existence jenž se za jeho redakce stal mezinárodnì
nesl jméno BAR KOCHBA. V dobì pøed uznávaným odborným periodikem. Sám
první svìtovou válkou se jednalo o nej- v nìm pravidelnì publikoval pøíspìvky
vlivnìjší sionistický spolek v èeských ze- o èeském židovském spoleèenství ve støemích. Vznikl transformací ze spolku Ma- dovìku a raném novovìku, soustøedil se na
kabi, který byl založen roku 1893 na popud sociální a ekonomickou historii, demograrusky mluvících studentù, kteøí tìžce nesli fické studie a studie náhrobních nápisù na
sílící antisemitismus nìmeckých nacionalis- židovských høbitovech. V roce 1968/1969
tických pražských studentù. Až v roce 1899 v dobì pražského jara a po ruské invazi podošlo na oficiální pøejmenování spolku na býval na studijním pobytu na Hebrejské
univerzitì v Jeruzalémì. Aèkoli mohl zùstat
Bar Kochba.
Vedle nìmecky mluvících sionistických a pokraèovat zde v práci, odmítl a vrátil se
studentù z pražské Nìmecké univerzity byla domù k práci ve Státním židovském mumezi èleny i øada èesky mluvících sionistù, zeu, odkud však musel roku 1975 odejít. Až
kteøí mìli dokonce v organizaci po jistou do své pøedèasné smrti v roce 1986 musel
dobu zásadní slovo. Dùkazem toho budiž pracovat jako technický nemocnièní fotoi skuteènost, že pøedsedou Bar Kochby byl graf. Jeho práce Pražské synagógy (1970),
Alfréd Löwy. Roku 1903 se však situace Staronová synagóga a Starý židovský høbizmìnila a ve vedení spolku získali pøevahu tov (1972) èi Židovské høbitovy v Èechách
nìmecky mluvící sionisté v èele s Hugem a na Moravì (1980) patøí dosud k cenìným
S. Bergmanem a jeho bratrem Arthurem, publikacím.
(ra, am)
Hansem Kohnem, Felixem a Robertem

SERENA
FEUERLICHTOVÁ
(1922–2016)
Tihje nišmata crura bicror hachajim. Kéž
je její duše pojata do svazku života. To
pøání, které se objevuje na každém židovském hrobì, chce pøedevším vyjádøit pøesvìdèení, že život ve svém podstatném
smyslu úmrtím nekonèí, nebo alespoò
konèit nemusí. Ale je v nìm rovnìž vyjádøen vztah k životu jako k hodnotì, která
je pøes veškeré utrpení, které ho nerozluènì doprovází, hodnotou pozitivní a zásadní. Chut’žít, spojená s nadìjí na záchranu
z toho zlého, co nás obklopuje a nièí, je
síla, kterou se doposavad nepodaøilo ze
svìta odstranit a která stále ještì pøispívá
k tomu, že náš svìt je obyvatelný. Èlovìk
nemusí být ani vìdec, ani filosof, aby se na
této síle mohl podílet, musí být ale èlovìkem, tím, kdo v sobì cítí nišmat chajim,
dech života, díky kterému se stal nefeš
chaja, živou duší.
Jednu takovou živou duši jsem znal.
Jmenovala se Serena Feuerlichtová. Byla
živou duší svého manžela a rodiny a byla
také po léta živou duší naší obce. Byla pøímá a opravdová, ve svých èastých komentáøích obecního dìní pøesná, èasto hodnì
vtipná a také pohotová. Snažila se pomáhat,
tam kde bylo tøeba, a že obèas øekla pravdu
nìkomu, kdo o to ani moc nestál, mluví
spíš pro ni než naopak. Mìla také pomìrnì
výraznou tendenci organizovat vìci a záležitosti ve svém okolí tak, jak si myslela, že
mají být, a hodnì pro to dokázala udìlat.
Ani tím nemusel být každý, koho se to týkalo, na sto procent nadšen. Ale právì to je
úkol a poslání živé duše, že oživuje a animuje a vnáší pohyb a život tam, kde hmota
ze své podstaty tíhne k neèinnosti.
A byla také skvìlou kuchaøkou, dokázala uvaøit pro celou obec a její tvarohové
buchtièky nemìly a nemají konkurenci.
To zlé, co ji v životì potkalo, by dokázalo zlomit tøi životy, ale ne ten její. Když na
ni myslím, vidím ji stát v modrých šatech
a s nákupní taškou na chodníku pøed židovskou radnicí, jak èeká na sanitku, aby pak
doprovázela manžela na pravidelné ošetøení do nemocnice. Po jeho smrti tam stávala
také, jako by èekala, kdy se vrátí.
V nedìli 4. prosince se k nìmu vrátila
po dlouhém èekání ona. Mnohým z nás
ukázala v praxi, a to je mnohem tìžší než
v úvahách a pøedsevzetích, že èlovìk se
dokáže vyrovnat se svým údìlem a naplnit
svùj život, pokud zùstává tím, co mu bylo
svìøeno s dechem života, živou duší.
Tihje nišmata crura bicror hachajim.
Jiøí Daníèek

24
Ján Vilèek
LÁSKA A VÌDA / PAMÌTI
! Kniha pamìtí mikrobiologa Jána Vilèeka
(nar. roku 1933 v Bratislavì) pøedkládá dobrodružný životní pøíbìh. Jako dítì židovských rodièù byl v ohrožení života v dobì
fašistické Slovenské republiky, s pomocí rodièù však pøeèkal toto tìžké období bez úhony. Pøi studiu na lékaøské fakultì bratislavské univerzity se zaèal zajímat o výzkumné
programy a to urèilo jeho další cestu. Nejdøíve do Virologického ústavu v Bratislavì
a odtud dále do svìta. Jeho vìdecká kariéra
se naplno rozvinula ve Spojených státech
amerických, když ho jako èeskoslovenského
emigranta bez penìz zamìstnala Newyorská
univerzita. Tam – ve vlastní laboratoøi – se
vydal na dobrodružnou cestu objevování, na
jejímž konci stál nový lék s názvem Remicade, úèinný na øadu dosud obtížnì léèitelných
chorob, mj. na Crohnovu chorobu. Ján Vilèek vìnoval své univerzitì èást svých pøíjmù
z licence a prodeje léku a založil nadaci, rovnìž financovanou z pøíjmù licence, která
podporuje mladé vìdce i mladé umìlce (rozhovor s autorem jsme otiskli v Rch 7/2008).
Úryvek pamìtí pøináší též nová Židovská roèenka.
Vydalo nakl. Prostor v Praze, z angliètiny pøeložila Kateøina Harrison Lipenská.
320 stran, dop. cena 347 Kè.
Israel Finkelstein
ZAPOMENUTÉ KRÁLOVSTVÍ
! Aèkoli bylo severní izraelské království
po vìtšinu svého trvání mnohem mocnìjší
a rozvinutìjší než sousední království judské, nedostává se mu v hebrejské Bibli ani
v moderním bádání zdaleka takové pozornosti jako Judsku. Nová kniha telavivského
historika a archeologa Israele Finkelsteina
jako první pøináší souhrnný popis dìjin a archeologie severního Izraele od mladší doby
bronzové až po jeho pád v roce 720 pø. o. l.
a dobu následující. Zamìøuje se pøedevším
na poèáteèní fáze dìjin severního království. Výklad využívá poznatkù jak z nejnovìjších archeologických výzkumù, tak starovìkých textù Blízkého východu i textù
biblických. Kniha je již tøetím autorovým
dílem vydaným v èeštinì.
Vydalo nakl. Vyšehrad roku 2016, z angliètiny pøeložila Marie Èapková. 232 stran,
dop. cena 288 Kè.
Seth M. Siegel
BUDIŽ VODA
! Podle prognóz americké vlády bude ètyøicet z padesáti státù USA, spoleènì s šedesáti procenty celého povrchu zemìkoule,
brzy èelit alarmujícím rozdílùm mezi množstvím dostupné vody a rostoucí poptávkou
po ní. Pokud nezaèneme problém øešit, èeká
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

ra filmu Bulharská rapsodie natoèeného
v izraelsko-bulharské koprodukci (r. 2015
byl nominován na Oscara). Na premiéru
pøijde i režisér Ivan Nitchev. Film vypráví
pøíbìh milostného trojúhelníku dospívající
mládeže za druhé svìtové války.
ŽID A ZDRÁV
! Ve støedu 11. 1. se v Café jedna (Veletržní palác, Dukelských hrdinù 47, P 7)
od 18.30 do 20.00 koná další díl cyklu setkání výjimeèných osobností èeského veøejného prostoru Jsem Žid a zdráv. Tentokrát pøijali pozvání moderátor a herec Jan
Kraus a režisér Jiøí Ornest. Moderuje Irena
Kalhousová, vstup zdarma.

nás zvyšování cen potravin a zpomalení
ekonomického rùstu, což pravdìpodobnì
povede i k vìtší politické nestabilitì. Kniha
Budiž voda ukazuje, v èem mùže Izrael
sloužit jako pøíklad dalším zemím pøi pøedcházení nejhorším krizovým scénáøùm.
Pøestože šedesát procent izraelského území
tvoøí poušt’, tato zemì nejenže dokázala vyøešit vlastní problémy s vodou; má jí dokonce nadbytek. Izrael dodává vodu sousedním
zemím – každodennì jí zásobuje palestinská
území a Jordánsko. S ohledem na nedávné
nièivé požáry, které postihly území Státu Izrael, se autor a èeský vydavatel rozhodli
z výnosù prodeje knihy finanènì podpoøit
nápravu škod, prevenci a opìtovné zalesnìní spálených oblastí.
Vydalo nakl. Aligier v Praze roku 2016,
z angliètiny pøeložila Hana Škapová. 382
stran, dop. cena 369 Kè.
IZRAELSKÁ KULTURA V LEDNU
! B/olero: 18. a 19. 1. od 20.00 uvede
Nová scéna Národního divadla v Praze
pøedstavení B/olero od svìtoznámého izraelského choreografa Ohada Naharina èi
ukázku vystoupení Reen a Wind-up, na
kterém spolupracoval další významný izraelský choreograf a muzikant Amos Ben
Tall. B/olero je i souèástí pøedstavení, které uvádí 15. 1. a 17. 1. ostravské divadlo
Myron (spolu s choreografiemi J. Galiliho
a J. Kyliána).
! Bulharská rapsodie: 26. 1. od 20.30 se
v kinì Pilotù (Praha 2) koná èeská premié-

ACHICH V LIBERCI
! Liberecké divadlo F. X. Šaldy uvedlo
v prosinci premiéru nové hry dramatika, režiséra a spisovatele Arnošta Goldflama nazvanou Achich. Za tím povzdechem v názvu
se skrývá strhující vtipná i smutná, ironická
i vážná férie o jednom mladém židovském
muži, který prochází napøíè dìjinami 20. století. Rozmlouvá jak s tìmi, kdo nepøežili holokaust, tak s tìmi, kdo mìli to výjimeèné
štìstí a nezahynuli. Stále se však pohybuje
v kruhu rodinném a øeší svùj vlastní život,
který pro nìj naplno zaèal, když v našich zemích vládl takzvaný socialismus, jak se kdysi øíkalo, reálný. V lednu lze zhlédnout pøedstavení 11. a 25. 1. od 19 hodin.
STANICE VLTAVA:
ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY
JIŽNÍ MORAVY
! Èeský rozhlas Vltava uvede dne 27. 1.
od 20 do 22 hodin v rámci veèera ke Dni
památky obìtí šoa a pøedcházení zloèinù
proti lidskosti premiéru 11. dílu poøadu
Synagogy Èech, Moravy a Slezska, vìnovanou židovským památkám Strážnice,
Bøeclavi a Mikulova.
V poøadu zazní hudba skladatele Karla
Goldmarka, který prožil své dìtství v jihomoravském Bzenci, jednu z písní k šabatu
natoèenou v synagoze v Mikulovì pøednese èesko-židovsko-kanadská zpìvaèka
Lenka Lichtenberg. Stejnì jako ve všech
moravských poøadech tohoto cyklu je prùvodcem historik a dlouholetý památkáø architekt Jaroslav Klenovský.
LABYRINTEM NORMALIZACE
ON-LINE
! Dne 15. 9. 2016 se konalo ve spolupráci
s Ústavem pro studium totalitních režimù
kolokvium nazvané Labyrintem normalizace. Židé v Èechách a na Moravì 1969–1989.
Obrazový a audiovizuální záznam z celého
dne lze nyní zhlédnout na adrese: http://
www.ustrcr.cz/cs/labyrintem-normalizace.
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ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE
(Maiselova 18, P 1, velký sál)
Káva o pùlètvrté
! V úterý 10. ledna uvítáme novináøku, redaktorku a moderátorku Barboru Tachecí.
! V pondìlí 23. ledna mezi nás zavítá bývalý èlen týmu prezidenta Václava Havla
a velvyslanec ve Francii a Monaku Pavel
Fischer.
! Kavárna otevírá vždy v 14.30, beseda zaèíná pøesnì v 15.30 hodin. Kávu o pùl ètvrté
pøipravil a moderuje Honza Neubauer.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽM V PRAZE
(Auditorium, Maiselova 15, 3. patro)
! 16. 1. v 18.00: Èeské koøeny izraelské
funerální architektury. Pøednáška architekta Daniela Zisse doprovázená bohatým
obrazovým materiálem pøipomene osobnost izraelského architekta Ašera Chirama
(roz. Zikmund Kerekes, 1897–1973), budapešt’ského rodáka, který ve 20. a 30. letech
20. století žil a projektoval v Èeskoslovensku. D. Ziss se zamìøí na jeho èeskoslovenské realizace, archeologický výzkum a jedineèný konceptuální pøístup pøi navrhování
vojenských hrobù, høbitovù a památníkù
v Izraeli. Vstup volný.
! 24. 1. v 18.00: Nechte mì být, jaká jsem
– životní pøíbìh Anne Frankové. Pøedstavení nové putovní výstavy o Anne Frankové. Výstava vypráví její životní pøíbìh,
tøetina panelù je vìnována pøíbìhùm dnešních mladých lidí. Cílem je ukázat roli
pøedsudku a cestu k vylouèení, èi dokonce
k diskriminaci. Výstavu pøipravilo amsterdamské muzeum Dùm Anne Frankové
a ŽMP bude od února koordinovat putování její èeské verze po tuzemských institucích. Vstup volný.
! Nedìlní program pro dìti a jejich rodièe: 8. 1. ve 14.00: Lvíèek Arje se uèí
hebrejskou abecedu. Lvíèek Arje se uèí
psát. Píše husím brkem hebrejská písmenka. Arjeho uèitelka vám dá sešit a brko
a nauèí vás, jak se hebrejsky podepsat
a napsat krátkou vìtu. Prohlídka: Maiselova synagoga. Jednotné vstupné 50 Kè.
! Výstava v prostorách OVK: Pochod po
stopách hrdinù. Fotografie Jindøicha Buxbauma. Do 19. 1. 2017. Od 25. 1. do 31. 1.
2017: Nechte mì být, jaká jsem. Výstava
o Anne Frankové. Po–èt 12–16, pá 10–12,
bìhem veèerních programù a po domluvì.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽM V PRAZE
(Maiselova synagoga – Maiselova 10, P 1.)
! 5. 1. v 19.00: Canticum Salomonis.
Koncert renesanèní a ranì barokní hudby
souboru More Maiorum. Mezi autory, jejichž
díla zazní, jsou G. Buonamente, G. A. Berto-

KULTURNÍ
POØADY
li, F. da Milano; G. Pierluigi da Palestrina, G. Bassano, Diego Ortiz, T. L. de
Victoria, G. B. Bovicelli, J. Clemens non
Papa, A. Piccinini, G. G. Kapsperger aj.
Vstupenky na koncert je možno zakoupit
v pøedprodeji v Maiselovì synagoze, v Informaèním a rezervaèním centru ŽMP
(Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art
a na webových stránkách ŽMP. Vstupné
230 Kè / 150 Kè.
! 10. 1. v 18.00: Trump pøichází. Máme se
ho bát? Co budou znamenat prezidentské
volby v USA pro situaci na Blízkém východì se zamìøením na Izrael? Jak zvolení Donalda Trumpa ovlivní evropské nacionalisty? Na tyto a další otázky se v rámci
projektu Diskuse v Maislovce pokusí odpovìdìt øeditel Obèanského institutu Roman
Joch a komentátor èeské verze èasopisu
Newsweek Daniel Anýž. Moderuje publicistka Irena Kalhousová. Vstup volný.
! 12. 1. v 18h: Setkání se spisovatelkou
Zuzanou Dostálovou – vzpomínka na
prozaika a režiséra Zena Dostála. S dcerou Z. Dostála, spisovatelkou Zuzanou
Dostálovou, bude rozmlouvat filmová historièka a novináøka Alice Aronová. Hovoøit se bude o jeho práci na Barrandovì
v èase totality, spolupráci s režisérem Karlem Kachyòou, jeho samostatné porevoluèní tvorbì (filmy Král kolonád a Golet
v údolí), ale i o pùsobení na pražské židovské obci. Bìhem veèera Z. Dostálová rovnìž pøedstaví svou novou knihu Proè
všichni odcházejí (Togga, 2016), autobiografickou novelu o svém dìtství. Veèer
bude doprovázen ukázkami z filmù Zena
Dostála. Vstup volný.
! 18. 1. v 18.00: Židovství za normalizace.
Veèer s rabínem Karolem Sidonem. Když
po sovìtské okupaci Èeskoslovenska v srpnu
1968 zaèala tzv. normalizace, žila pražská židovská obec pod dohledem Státní bezpeènosti. Pozdìjší rabín Karol Sidon byl tehdy
nežádoucí spisovatel a pozdìji též signatáø
Charty 77. Vzpomíná, že „mìl dva estébáky,
jednoho kvùli chartì, druhého kvùli židovství“. Jaký byl život židovské obce v „husákovském“ režimu? S vrchním zemským rabínem bude mluvit publicista a dokumentarista
Adam Drda. Vstup volný.
! 31. 1. v 18.00: Hans Küng: Židovství.
Pøedstavení prvního èeského vydání (Barrister & Principal, 2016) klasické práce švýcarského teologa a polyhistora Hanse Künga,
tvoøící první díl trilogie vìnované tøem abrahamovským náboženstvím: židovství (1991),
køest’anství (1994) a islámu (2004). Autor podrobnì a pouèenì charakterizuje židovské

náboženství zejména z teologické, historické
a politické perspektivy. Knihu v dnešní perspektivì a její kontext v rámci køest’anské tematizace judaismu pøedstaví autor doslovu,
bývalý velvyslanec ve Státì Izrael Jiøí Schneider, religionista Pavel Hošek (ETF UK)
a lingvista, pøekladatel a redaktor knihy Vladimír Petkeviè. Kniha bude na místì k prodeji. Vstup volný.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP V BRNÌ
(tø. Kpt. Jaroše 3, Brno)
! 10. 1. v 17.00: Mám se v Terezínì velice
dobøe...? Arteterapeutická vernisáž k dìtským kresbám, které vznikly v rámci soutìže vyhlášené Památníkem Terezín. Podveèer, ve kterém se každý mùže navrátit
k tomu, co je mu pøirozené a co už témìø zapomnìl – kreativní a relaxaèní èinnosti
s barvami. Program pro všechny bez rozdílu
vìku vedou lektorky OVK. Vstup volný.
Výstava potrvá po celý leden.
! 12. 1. v 18.00: Dìjinami nìmecké židovské literatury. Germanistka Ingeborg
Fialová z FF Univerzity Palackého v Olomouci se bude v úvodní pøednášce nového
cyklu vìnovat dìjinám nìmecky psané židovské literatury. Provede posluchaèe jejími nejvýznamnìjšími obdobími od støedovìku po moderní dobu. Vstupné 30 Kè.
! 19. 1. v 18.00: Jak pøišli Židé do Finska?
Poèátky židovského osídlení Finska jako
dùsledek politických rozhodnutí a diskriminace, židovské památky ve Finsku a souèasný život finských židovských obcí budou námìtem pøednášky Václava Freda
Chvátala. Vstupné 30 Kè.
! 22. 1. v 10.30: Chala aneb Pøíbìh sváteèního chleba. Na kreativní dílnì pro dìti
s dospìlým doprovodem neèeká jenom kulináøský zážitek, ale také povídání o svátku
šabat. Dílna se uskuteèní v prostorách sálu
Turistického a informaèního centra ŽOB na
brnìnském židovském høbitovì v Brnì-Židenicích. Vstupné 30 Kè.
! 24. 1. v 18.00: Každodennost v mìstì
Brnì v meziváleèném a váleèném období
– Brno jako multietnické a multikulturní
mìsto. Pøednáška etnoložky Jany Noskové
bude vycházet z písemných autobiografických materiálù a rozhovorù vedených pomocí metody orální historie. Zamìøí se na
soužití rùzných etnických a náboženských
skupin v Brnì vèetnì vzpomínek na jeho
židovské obyvatele. Vstupné 30 Kè.
! 31. 1. v 18.00: Domy vìènosti III – Moravský Krumlov, Dolní Kounice, Ivanèice. Ve tøetím pokraèování pøednáškového
cyklu Heleny Bretfeldové o moravských
židovských høbitovech budou pøedstaveny
tøi høbitovy, které se nacházejí v oblasti jihozápadnì od Brna. Vstupné 30 Kè.
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LAUDEROVY ŠKOLE V PRAZE
! Chanukový bazar: V pùli prosince se
konal tradièní chanukový bazar. I letos
byla nabídka pestrá – pochoutky a nápoje
a studentské výrobky. Pozornost vzbuzovaly hlavnì originální interaktivní chanukíji a pojízdná vozítka. Ve tøetím patøe se
mohli úèastníci zaposlouchat do autorských ètení. Výtìžek z bazaru bude vìnován na odstranìní následkù listopadových
požárù v Izraeli.
! Sbírka na pomoc požárem ponièené
izraelské krajinì: Pøi školní sbírce na pomoc požárem ponièené izraelské krajinì,
již iniciovaly žaèky 4. tøídy, se podaøilo
vybrat 3757 Kè.
! Pozvání: 31. ledna nás èeká tradièní
prezentace našich pùlroèních projektù –
tentokrát na téma Domov. Srdeènì zveme!
(Bližší informace na www.lauder.cz)
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

EKUMENICKÁ MISE KKL
! Ve dnech 9.–16. 2. 2017 se koná další roèník
Ekumenické mise KKL do Izraele. Bìhem
týdne navštívíme napøíklad národní park Cae-

Dunajová, Michal Kostiuk a P. Pøerovská.
! 13. 1. od 10.30: Koncert studentù Praž-

ské konzervatoøe a Gymnázia a Hudební
školy hl. m. Prahy, klavírní spolupráce
prof. Vìra Langerová.
! 17. 1. od 10.30: Koncert studentù Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy ze tøídy prof. Jitky Vlašánkové, klavírní spolupráce prof. Hana Louženská.
! 18. 1. od 10.30: Dopolední koncert –
Igor Tausinger – klavír.
! Výstavy: Co se do Obecních novin nevešlo III – fotografie Petra Balajky; Trudi
Gill-Heitlinger – grafiky.
PØEDNÁŠKA
O TEREZÍNSKÉ HUDBÌ
! Spolek akademikù Židù zve na setkání
s paní Mgr. Karlou Štaubertovou, hudební
režisérkou, která pøipravila pøednášku
s názvem Hudba, která mìla utichnout
v Terezínì. Viktor Ullmann, Pavel Haas,
Gideon Klein a Hans Krása (bez Brundibára). Pøednáška se bude konat k Mezinárodnímu dni památky obìtí holokaustu ve spolupráci s Pražským literárním domem v jejich
sídle v Praze 2, Jeèná 11 dne 26. ledna
2017 od 18 hodin.
jf

KKL: NA POMOC PO POŽÁRECH
! Požáry v Izraeli jsou sice již uhašeny,

ale práce na obnovì právì zaèíná. Stovky
lidí ztratily domy, tisíce hektarù lesa jsou
znièeny a zdroje izraelských záchranných
složek jsou vyèerpány.
Úzce spolupracujeme s našimi partnery
v terénu a zjišt’ujeme potøeby a urèujeme
priority.
Pokud nám pomùžete, vaše peníze budou
použity pro potøeby Izraele takto: 10 milionù dolarù na nákup požárního vybavení,
550 nových hasièských vozidel, každé za
125 000 dolarù, 10 nových hasièských stanic, každá za 1 milion dolarù, umístìní samohasicích systémù do postižených národních parkù, nové požární pozorovatelny,
nouzovou pomoc pøi zajištìní doèasného
bydlení a pøi opravách obydlí a provozoven, prostøedky na obnovu lesù.
Pomoci mùžete tím, že pošlete jakýkoli finanèní pøíspìvek na náš úèet è. 153159
004/2700 vedený u UniCredit Bank. Na
stránkách www.kkl-jnf.cz mùžete zaslat libovolnou èástku pøímo do Izraele na pomoc hasièùm nebo peníze na zasazení
stromù.
Jednorázovou platbou v minimální hodnotì 350 Kè pøispìjete na výsadbu stromù
v Èeském lese, který je souèástí lesa národù v Jatirském lese. Každý jednotlivý
pøíspìvek pøedstavuje vysazení jednoho
stromu. Mùžete však nechat vysadit více
stromù. V pøípadì zaslání jednorázového
pøíspìvku na výsadbu 10 a více stromù
obdržíte zdarma, poštou, tištìný certifikát
s uvedením svého jména a hodnotou pøíspìvku. Certifikát mùžete také vìnovat
jako dárek.
! Více informací podá Zoša Vyoralová na
adrese zosa@email.cz nebo telefonu 602
703 653.

! 10. 1. od 10.30: Klezmer Mazltov – Elsa

Mark Podwal: Tu-bišvat, 2003.

sarea a Apollonia, Tel Aviv (a pøístav Jaffu),
Haifu, Tiberias, údolí Hula (místo pravidelných zastávek tažných ptákù u mokøadù), biblická místa u jezera Kineret a samozøejmì Jeruzalém.
Cena vèetnì letenky, ubytování s polopenzí
v hotelích, služby èesky mluvící prùvodkynì,
doprovodu zástupce organizující cestovní
kanceláøe, pozemní pøepravy v Izraeli, aplikovatelného vstupného dle spoleèného programu a pøíspìvku 300 Kè na výsadbu 1 stromku
v urèeném areálu KKL èiní 29 490 Kè.
! Pøihlášky a bližší informace získáte na
adrese zosa@email.cz, tel. è. 602 703 653.
OSLAVA TU BI-ŠVAT
! KKL-JNF ve spolupráci se ŽO Praha
poøádá oslavu svátku Tu bi-švat v sobotu
11. února od 18.00 (pøíchod možný od
17.30) v restauraci Šalom, Maiselova ul.
18, Praha 1. Vstupenky v cenì 220 korun
budou k dispozici v pokladnì na ŽO Praha
nebo v kanceláøi KKL, Jáchymova 3.
KULTURNÍ PROGRAM
DSP HAGIBOR
! 8. 1. od 15.00: Nedìlní koncert – Martina Hévrová, housle; Patrik Hévr, klavír.

KRAV MAGA – NOVÉ KURZY
! Èeský klub sebeobranného systému krav
maga IKMF CZ poøádá ve dnech 14.–15. 1.
2017 víkendovou prezentaci a pøedstavení své
práce. Akce je urèena pøedevším zájemcùm
z øad zaèáteèníkù, kteøí se chystají zaèít cvièit
v pravidelných tøídách a rádi by pøedtím poznali, co je èeká. V rámci tohoto víkendu budou probíhat jednotlivé tematické pøednášky
semináøe a workshopy pod vedením zkušených a speciálnì vyškolených instruktorù.
Prostor bude vyèlenìn i individuálním dotazùm a konzultacím. Celá akce je zdarma, pro
úèast na zkušebním tréninku je ale tøeba vèasného pøihlášení v našem on-line systému. Informace o nových tøídách a pøihlašování naleznete na webu www.kravmaga.cz.
INZERCE
! Student 1. roèníku lékaøské fakulty
naléhavì hledá ubytování Praze. Prosím,
volejte na èíslo: 731 278 690 nebo pište:
jarek.cienciala@gmail.com.
ŽIDOVSKÉ MUZEUM
HLEDÁ EXTERNISTY
! ŽMP hledá spolupracovníky/ce pro orálnì-historickou sbírku Rozhovory s pamìtníky na spolupráci pøi pøepisech nahraných
svìdectví a následné editaèní práci (v èeském
èi anglickém jazyce). Zájemci mohou kontaktovat kurátorku sbírky Pavlu Neuner –
pavla.neuner@jewishmuseum.cz.

27

VÌSTNÍK 1/2017

ŽNO BRATISLAVA
V januári srdeène blahoželáme našim èlenom: pán Tomáš Ascher – 81 rokov; pani
Ing. Zuzana Bartová – 83 rokov; pani Božena
Beerová – 91 rokov; pani Katarína Ing. Bendová – 88 rokov; pani Marta Dánayová – 71
rokov; pani Zuzana Dolejšiová – 65 rokov;
pani Mgr. Ružena Färberová – 65 rokov; pán
RNDr. ¼udovít Fischer – 77 rokov; pani Eva
Fundárková – 83 rokov; pani Agneša Horská
93 – rokov; pán MUDr. Stanislav Konta – 55
rokov; pán PhDr. Tomáš Kraus – 71 rokov;
pani Denisa Nikodemová – 81 rokov; pán Ivan
Novák – 74 rokov; pani Elena Poriezová – 95
rokov; pani Magda Stanèíková – 95 rokov,
a pani Alžbeta Veselá – 98 rokov. Prajeme
dobré zdravie, ve¾a št’astia a radosti v živote.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
V januári srdeène blahoželáme: pán Július
Koval, nar. 6.1. – 83 rokov; pán Michal
Oráè, nar. 8.1. – 67 rokov; pani Yveta Wilmannová, nar. 21.1. – 53 rokov, a pán Jaromír Wolt, nar. – 26.1. – 64 rokov.
Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V lednu oslavují své narozeniny: pan Tomáš
Balbinder, nar. 28.1. – 57 let; paní Bedøiška
Felixová, nar. 17.1. – 82 let; paní Klára Hájková, nar. 8.1. – 40 let; pan Matúš Horvatoviè, nar. 4.1. – 22 let; paní Ruth Matiovská,
nar. 30.1. – 86 let; Malkah Eva Matysková,
nar. 30.1. – 5 let; paní Lenka Neumanová,
nar. 7.1. – 36 let; pan Richard Salzman, nar.
20.1. – 40 let; pan Petr Urban, nar. 6.1. – 31
let; Petr Urban, nar. 4.1. – 4 roky, a pan Jan
Vlèek, nar. 11.1. – 40 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V lednu oslaví narozeniny: pan Viktor Klein,
nar. 2.1. – 70 let; pan Otta Maier, nar. 15.1. –
85 let, a paní Dora Pešková, nar. 15.1. – 96
let. Blahopøejeme.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
V januári oslávi narodeniny: pán Peter Boèek – 70 rokov; pán Marcel Deri – 71 rokov;
pani PhDr. Eva Dudová – 57 rokov; pán
Ing. Ivan Fried – 80 rokov; pán Ing. Jozef
Grunamnn – 71 rokov; pani Magdaléna
Kmecová – 92 rokov; pani Eleonóra Šnajdárová – 73 rokov; pani Valentína Krendželáková – 63 rokov; pani Alžbeta Mittelmannová – 63 rokov; pán Pavel Tkáèik – 63 rokov,
a pán Ing. Ladislav Krämer – 60 rokov. Prajeme im vše dobré a ve¾a št’astia a radosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO LIBEREC
V lednu oslaví narozeniny pan JUDr. Petr
Ptaèovský, nar. 29.1. – 75 let.
Ad mea veesrim šana!

ZPRÁVY
Z OBCÍ

ŽO OLOMOUC
V lednu oslaví životní jubileum: pan Rudolf
Buxbaum, nar. 24.1. – 60 let; paní Hana Cvrkálová, nar. 24.1. – 70 let; pan Jiøí Fišer, nar.
7.1. – 81 let; paní Jarmila Látalová, nar. 19.1.
– 73 let; pan JUDr. Petr Ritter, nar. 20.1. – 67
let; pan Lazar Pinchasov, nar. 22.1. – 66 let;
sleèna Zuzana Hrbková, nar. 6.1. – 17 let,
a sleèna Dominika Sedláèková, nar. 3.1. – 22
let. Pøejeme hodnì zdraví a radosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V lednu oslaví narozeniny: paní Ingeborg
Borošová, nar. 27.1. – 84 let; paní Dagmar
Capinská, nar. 29.1. – 66 let; paní Dagmar
Pavlíková, nar. 4.1. – 79 let; paní Mgr. Eva
Strnadlová, nar. 6.1. – 75 let; paní Libuše Šigutová, nar. 25.1. – 79 let, a pan Ladislav
Tùma, nar. 1.1. – 69 let. Pøejeme vše dobré
do pøíštích let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V lednu oslaví narozeniny tito naši èlenové:
paní Edith Kašparová, nar. 2.1. – 81 let; paní
Eva Švecová, nar. 11.1. – 79 let; pan Miroslav
Schulz, nar. 12.1. – 69 let; paní Veronika Skalická, nar. 18.1. – 81 let; pan Jiøí Ornstein, nar.
19.1. – 80 let; paní Marcela Šimandlová, nar.
20.1. – 75 let, a pan Michael Beck, nar. 28.1. –
74 let. Všem našim jubilantùm pøejeme hodnì
zdraví, štìstí a osobní spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V lednu oslavují narozeniny: paní Rùžena
Blechová, nar. 26.1. – 83 let; pan Toman
Brod, nar. 18.1. – 88 let; pan Imrich Feller,
nar. 15.1. – 89 let; paní Miriam Fuksová, nar.
23.1. – 88 let; pan Hanuš Gaertner, nar. 4.1. –
91 let; pan Zdenìk Herman, nar. 8.1. – 90 let;
paní Hana Hildová, nar. 11.1. – 89 let; paní
Judita Horáková, nar. 29.1. – 93 let; paní
Vìra Jureèková, nar. 13.1. – 94 let; paní
Hana Káòová, nar. 26.1. – 87 let; paní Marie
Renata Kolínová, nar. 9.1. – 80 let; paní
Anna Kunstová, nar. 21.1. – 87 let; paní Marianna Langerová, nar. 6.1. – 97 let; pan Ivan
Lefkovits, nar. 21.1. – 80 let; paní Eva Ma-

courková, nar. 27.1. – 86 let; paní Lisa Miková, nar. 31.1. – 95 let; pan Richard Müller,
nar. 29.1. – 90 let; paní Markéta Pacovská,
nar. 17.1. – 96 let; pan Pavel Pálka, nar. 23.1.
– 75 let; paní Zuzana Rùžièková, nar. 14.1. –
90 let; paní Frideta Seidlová, nar. 28.1. – 86
let; paní Kvìta Sládková, nar. 11.1. – 89 let;
pan Alfred Ševèík, nar. 21.1. – 82 let; paní
Inka Vostøezová nar. 4.1. – 87 let; pan Karel
Weiss, nar. 10.1. – 81 let; pan Pavel Werner,
nar. 3.1. – 85 let; paní Helena Wiener, nar.
14.1. – 75 let, a paní Alice Wineová, nar.
10.1. – 92 let. Všem oslavencùm pøejeme
pevné zdraví a osobní pohodu do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
Je naší smutnou povinností oznámit, že 4.
prosince zemøela paní Serena Sára Feuerlichtová ve vìku 94 let. Se zesnulou jsme se rozlouèili 8. prosince v obøadní síni Nového židovského høbitova. Obøad provedl vrchní
pražský rabín David Peter.
Dne 24. 11. 2016 zemøela paní Elynor Köppelová, roz. Schneiderová ve vìku 88 let.
Zichronan livracha!
ŽNO PREŠOV
V mesiaci január sa dožívajú jubileí: pani
Ing. Margita Eckhausová, nar. 20.1. – 59 rokov, a pán Mgr. Tomáš Èentík, nar. 20.1. –
30 rokov. Želáme im celého srdca všetko
najlepšie, ve¾a zdravia a pohody v kruhu
najbližších.
Ad mea veesrim šana!
ŽNK RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci januári majú sviatok narodenín:
pani Eva Kozáková, nar. 7.11. – 54 rokov;
pani Edita Bakonyová, nar. 8.1 – 91 rokov,
a pán MUDr. Tibor Gábor, nar 14.1. – 90 rokov. Prajeme týmto našim èlenom dobré
zdravie, ve¾a št’astia a radosti v živote.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V lednu oslaví své narozeniny: sleèna Martina Kirilaková, nar. 8.1. – 38 let; pan Jan
Váòa, nar. 14.1. – 41 let; paní Lucie RolkoNová, nar. 5.1. – 52 let; paní Anna Mertová,
nar. 17.1. – 49 let, a pan Tomáš Štìpnièka,
nar. 30.1. – 63 let. Pøejeme dobré zdraví
a hodnì radosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V lednu oslaví své narozeniny: paní Ing.
Klára Pocedièová, Ph.D., paní Stanislava
Hellerová a paní MgA. Eva Matìjíèková.
Všem jmenovaným pøejeme hodnì zdraví.
Ad mea veesrim šana!
INZERCE
Energický manželský pár z Prahy uklidí a cokoli opraví. 100 Kè/osoba a hodina. Zájemci,
volejte Rachel, tel. è. 773 233 125.
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DEFINICE ANTISEMITISMU
Od roku 2013 chybí na webových stránkách Evropské unie vìnovaných agendì
boje s rasismem pracovní definice antisemitismu, jak ji roku 2005 pøijala berlínská
deklarace. Dùvodem pro její stažení je
zøejmì to, že definice považuje za antisemitský projev mj. popírání práva židovského lidu na sebeurèení (tedy i tvrzení, že
existence Státu Izrael je založena na rasismu), uplatòování dvojího metru vùèi Izraeli nebo pøirovnávání Izraele k nacistickému Nìmecku, což se øadì protiizraelsky
naladìných státù EU nezamlouvá. Nicménì v loòském roce pøijala Mezinárodní aliance pro pøipomínání holokaustu (mezivládní agentura sdružující 31 evropských
zemí, vèetnì ÈR) svou definici antisemitismu, která se s onou první v podstatì
shoduje. Její znìní již zaèalo nìkolik státù
(napøíklad Rakousko èi Rumunsko) oficiálnì používat v právní praxi. Naposledy se
k ní pøihlásila britská premiérka Theresa
May – odsouhlasila, aby tuto definici antisemitismu pøijala i britská vláda.
IZRAELSKÉ RADARY
Vítìzem tendru o to, kdo dodá èeské armádì mobilní radary za již zastaralé stroje
sovìtské výroby, se stala izraelská státní
firma Elta Systems (která vyrábí i protiraketový šít Iron Dome). Elta èeské armádì
nabídla radar EL/M 2084 MMR (Multi
Mission Radar, radar pro více rolí). Nové
3D radiolokátory mají zajistit armádì pøehled o vzdušné situaci ve výškách 100–
3000 metrù, souèástí zakázky je zabezpeèení logistické podpory po dobu dvacetileté technické životnosti. Kromì Izraelcù
se do tendru pøihlásili i Švédové a Francouzi. Významná èást výroby bude v Èesku, nebot’na zakázce bude spolupracovat
pardubická firma Retia.
BIRTHRIGHT PRO MATKY
Øada ètenáøù už asi slyšela o nìkolikadenních vzdìlávacích zájezdech do Izraele,
jichž se mohou úèastnit mladí lidé ve
vìku 18–26 let, kteøí jsou Židé a ještì
nikdy nebyli v Izraeli (viz Birthrightisrael.com). Organizace Jewish Women´s
Renaissance Project (JWRP) pøišla pøed
osmi lety s nápadem, že takto by do Izraele nemìli jezdit jen mladí, ale také
mladé matky žijící v diaspoøe, které jsou
Židovky, ale ve Svaté zemi ještì nebyly
a své židovství nevnímají nábožensky.
Od roku 2008 se poznávacích a vzdìlávacích zájezdù, jejichž cílem je ukázat
tìmto ženám též hodnoty judaismu, zú-
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ZPRÁVY
ZE
SVÌTA

Navrácený obraz Paula Signaca Port-en-Bessin, 1883.

èastnily již tisíce matek, hlavnì z USA,
ale významné jsou i pro menší evropské
komunity, které èelí sílícímu antisemitismu, napøíklad pro Øecko. Náklady na
pobyt platí JWRP spolu s pomocí Státu
Izrael, letenky si hradí úèastnice.
SIGNACÙV PØÍSTAV SE VRACÍ
Vídeòský filharmonický orchestr oznámil, že vrátí obraz pointilistického malíøe
Paula Signaca Port-en-Bessin dìdicùm
pùvodního majitele Marcela Kocha.
Èlenové orchestru dílo získali od nacistického policejního úøedníka jako odmìnu za to, že koncertovali v okupované Francii. Navrácení obrazu spadá do
snahy Vídeòských filharmonikù vypoøádat se s váleèným obdobím svého tìlesa
(vèetnì toho, že orchestr vylouèil roku
1938 své židovské èleny).
ŽIDÉ MEZI NEJVZDÌLANÌJŠÍMI
Dle výzkumu Pewova výzkumného centra patøí celosvìtovì Židé s prùmìrnou
délkou 13 let školního vzdìlání k nejvzdìlanìjším náboženským skupinám
(køest’ané dosahují 9 let, muslimové
a hinduisté 5,5 roku). Nejvzdìlanìjší jsou
Židé ve vìkové skupinì 55–74 let –
z nich má 61 procent alespoò nìjaký typ
pomaturitního studia (globální prùmìr je
14 procent); ve skupinì 25–34 let jsou
ženy vzdìlanìjší než muži (70 procent
z nich dosáhlo vyššího vzdìlání, z mužù
„jen“ 57 procent). Nejménì vzdìlaní jsou

Židé v Jižní Africe – jejich prùmìrná
školní docházka èiní 12 let, vyššího
vzdìlání dosáhlo jen 29 procent (celkový
prùmìr zemì je však jen 3 procenta).
PEILLON: KANDIDÁT ZA LEVICI
Zatímco pravicovým kandidátem na
prezidenta Francie se stal právník François Fillon, za levicovou Socialistickou
stranu hodlá kandidovat na vùdce strany
a posléze na prezidenta bývalý ministr
školství Vincent Peillon, který má židovský pùvod. Peillon pùsobí jako zákonodárce v Evropském parlamentu a je
známý jako podpùrce palestinské státnosti. V lednových primárkách Socialistické strany se utká se souèasným premiérem Manuelem Vallsem. Francouzské
prezidentské volby se konají v dubnu
2017.
MÍSTO DYLANA PATTI SMITH
Dne 10. prosince se ve Stockholmu konalo pøedávání Nobelových cen. Èerstvý
nositel ceny za literaturu Bob Dylan se
z ceremonie omluvil, cenu za nìj pøijala
jeho kolegynì, zpìvaèka Patti Smith, která zazpívala jeho píseò A Hard Rain’s
Gonna Fall. Byla ale tak nervózní, že zapomnìla text. Požádala orchestr o druhý
pokus a sklidila aplaus jinak velmi oficiálního publika. Na závìr své nobelovské øeèi, již Dylan do Stockholmu zaslal,
uvedl, že bìhem své umìlecké dráhy ho
nikdy ani nenapadlo a ani nemìl èas na
to, aby si položil otázku, zda jsou jeho
písnì literatura. „A tak dìkuji Švédské
akademii jak za to, že si èas na zvážení
této otázky udìlala, tak za to, že na ni tak
bájeènì odpovìdìla.“
(am)
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