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Rozlouèení s antikvariátem v �iroké ulici. Foto Karel Cudlín.
(K textu na stranách 6�7 a 13.)



TEREZÍNSKÁ TRYZNA 2017
V nedìli 21. 5. probìhla na Národním høbi-
tovì pøed Malou pevností v Terezínì tradiè-
ní Terezínská tryzna. Vzpomínkovou akci
organizuje Památník Terezín ve spolupráci
s Ústøedním výborem Èeského svazu bo-
jovníkù za svobodu, Terezínskou iniciati-
vou, Federací �idovských obcí v ÈR, Ústec-
kým krajem a mìstem Terezín. Zá�titu nad
konáním Terezínské tryzny 2017 pøevzal
ministr kultury ÈR Daniel Herman. Hlavní
projev pøednesl pøedseda vlády ÈR Bohu-
slav Sobotka, na závìr zaznìla køest�anská
a �idovská modlitba.                                   nn

POSLANCI ODSOUDILI REZOLUCI
UNESCO PROTI IZRAELI
Z organizace OSN pro vzdìlání, vìdu a kultu-
ru (UNESCO) se stává politická organizace
a ÈR by jí mìla pøestat platit pøíspìvky. Na
tom se v úterý na návrh lidovcù a ODS usne-
sla Poslanecká snìmovna. Zákonodár-
cùm vadí dal�í z protiizraelských rezolucí
UNESCO, která byla pøijata zaèátkem kvìtna.

Usnesení, které pova�uje poslední rezolu-
ci UNESCO k Jeruzalému za protiizrael-
skou, vy�lo z návrhu místopøedsedy snì-
movny Jana Barto�ka (KDU-ÈSL). Pro
usnesení hlasovalo ze 143 pøítomných 82
poslancù napøíè politickým spektrem, proti
bylo 29 poslancù, pøedev�ím z øad komunis-
tù. �Výkonná rada UNESCO dne 2. kvìtna
schválila rezoluci, která se opìtovnì týká
Izraele a zpochybòuje jedno ze základních
práv ka�dého státu. A tentokrát pod podi-
vnou formulací, �e Izrael nemá �ádné právo
na svaté mìsto Jeruzalém, mu z nièeho nic
odebrala právo na hlavní mìsto,� prohlásil
Barto�ek. �Je to pokus o delegitimizaci ce-
lého Západu,� vyjádøil se k rezoluci posla-
nec Daniel Korte (TOP 09).

Rezoluce byla pøijata 22 hlasy � muslimský-
mi a arabskými zemìmi za podpory Èíny, Rus-
ka, Jihoafrické republiky, Vietnamu a �védska.
Deset zemí bylo proti rezoluci, mezi nimi
USA, Velká Británie, Øecko, Itálie, Ukrajina
a Nizozemsko. Dal�ích 23 zemí se hlasování
zdr�elo. ÈR souèástí výkonné rady není.

Èeským poslancùm ve støedu 24. kvìtna
veèer podìkoval izraelský premiér Benja-
min Netanjahu. �Rád bych podìkoval èes-
kému parlamentu za rozhodnutí nesouhla-
sit s rezolucí UNESCO, která neuznává
izraelskou suverenitu nad Jeruzalémem,�
øekl Netanjahu bìhem oslav 50. výroèí
znovusjednocení Jeruzaléma.                  jd

E-�KOLA LAUDEROVÝCH �KOL
E-�kola je speciální výukový program Na-
dace Ronalda S. Laudera a pra�ských Lau-
derových �kol. Umo�òuje studium judais-
mu a hebrej�tiny dìtem �idovského
pùvodu, které mají zájem o �idovské

vzdìlávání, ale �ijí mimo Prahu a nemají
mo�nost nav�tìvovat bì�nou výuku
v Lauderových �kolách. 

Studium v e-�kole je urèeno dìtem ve vìku
6�18 let (resp. od 1. tøídy do maturity). Výuka
probíhá v odpoledních hodinách a studenti se
jí úèastní on-line prostøednictvím vlastního
poèítaèe nebo zapùjèeného tabletu a sluchá-
tek s mikrofonem. V jedné tøídì je v�dy maxi-
málnì 6 �ákù podobného vìku. V�ichni se bì-
hem výuky navzájem vidí, hovoøí spolu nebo
ve virtuálním prostøedí pracují na nejrùznìj-
�ích typech úkolù. Studium probíhá v èe�tinì,
ale je otevøené také zájemcùm ze Slovenské
republiky, popøípadì Èechùm a Slovákùm �i-
jícím v zahranièí. V rámci programu e-�koly
nabízíme studium �idovské výchovy, moder-
ní hebrej�tiny a angliètiny. Ka�dý z tìchto
pøedmìtù se vyuèuje dvakrát týdnì. Ka�dá
hodina trvá 45 minut.

Není nutné studovat v�echny tøi nabízené
pøedmìty, je v�ak potøeba úèastnit se obou
týdenních hodin u zvoleného pøedmìtu.
Studium vèetnì studijních materiálù je zdar-
ma, pøihlá�ené dìti se ale zavazují k pravi-
delné docházce do hodin. Zájemcùm mù�e-
me zdarma zapùjèit tablet. V�ichni �áci na
konci roku dostanou vysvìdèení o absolvo-
vání kurzu. Bìhem �kolního roku se studen-
ti scházejí se svými uèiteli v Praze � v�dy
v záøí pøi zahájení �kolního roku, v èervnu
pøi pøedávání vysvìdèení a bìhem jara pøi
spoleèném víkendovém �abatonu studentù
e-�koly a jejich rodièù.

Pøihlá�ky do e-�koly na �kolní rok
2017/18, prosím, zasílejte pomocí elektronic-
kého dotazníku, který naleznete na http://
www.lauder.cz/cs/eskola/es_zapis.html. Uzá-
vìrka pøihlá�ek je 18. èervna 2017. V pøípa-
dì jakýchkoliv dotazù se obrat�te na koordi-
nátorku e-�koly Terezu Gafnu Váòovou na
e-mailu gafna@team.clicktobe jewish.cz
nebo na telefonu +420 777 700 858.          tgv

NOVÝ ØEDITEL
PAMÁTNÍKU TEREZÍN
Státní pøíspìvková organizace Památník
Terezín má nového øeditele. Stal se jím

dosavadní vedoucí tamního dokumentaè-
ního oddìlení Jan Roubínek, který 1. èer-
vence ve funkci nahradí dlouholetého øe-
ditele Jana Munka. Munk organizaci
úspì�nì vedl 27 let a vzhledem ke svému
pokroèilému vìku po�ádal ministra, aby
ho z funkce øeditele uvolnil. Nový øeditel
J. Roubínek byl do své funkce jmenován
ministrem kultury Danielem Hermanem
v pátek 5. kvìtna pøi pøíle�itosti slavnost-
ního shromá�dìní k 70. výroèí zalo�ení
Památníku Terezín. Pìtaètyøicetiletý Jan
Roubínek vystudoval v�eobecnou historii
a historii Blízkého východu na Telaviv-
ské univerzitì v Izraeli a historii na Filo-
zofické fakultì Univerzity Karlovy v Pra-
ze (hovoøí plynule anglicky, hebrejsky
a rusky). Svùj dosavadní profesní �ivot
strávil v rùzných pozicích ve Velké Britá-
nii a ve Francii, v Památníku Terezín pra-
cuje od roku 2011. Je èlenem reprezenta-
ce �idovské obce v Praze. Je �enatý a má
dvì dìti.                                                   pt

MEETING BRNO
Po osmi desítkách let se v rámci festivalu
Meeting Brno v moravské metropoli setka-
li a veøejnosti se pøi rùzných akcích pøed-
stavili potomci tøí významných �idovských
rodin: Tugendhatù, Löw-Beerù a Stiass-
nych. Tyto rodiny se pøed válkou význam-
nì podílely na budování prùmyslu v Brnì
i na Moravì a moravská metropole se do-
dnes py�ní trojicí vil, architektonických
skvostù, v nich� jejich èlenové pøed válkou
�ili, ne� odtud museli uprchnout pøed na-
cismem. Potomci dnes �ijí po celém svìtì:
v Rakousku, ve �výcarsku, v USA, Kana-
dì, Izraeli èi v Ji�ní Americe a mnozí letos
do Brna zavítali poprvé v �ivotì. 

br

2 VÌSTNÍK 6/2017

AKTUALITY

OBSAH

Sidra na tento mìsíc  4�5
Dvacet �est krásných let 
rozhovor s antikváøi z �iroké  6�7, 13

Víc ne� jen pár much
nový slovník moderní hebrej�tiny 8�9

Josi Klein Halevi: Jako ve snu �  
sjednocení Jeruzaléma 
pøed 50 lety 10�12,

Synagoga ve Starých Splavech  14�15
Psát jako Roth  16
Jiøí Daníèek: Ètyøi básnì  17
Lékaøem u perského �áha � J. E. Polak 
mezi Prahou, Vídní 
a Teheránem  18�19

Izrael: �est dnù po padesáti letech 21
Výbìr z èeských médií  22
Kalendárium  23
Zprávy, kultura, inzerce  24�26
Zprávy z obcí  27
Zprávy ze svìta  28



VÌSTNÍK 6/2017 3

V roce 1963 se obrátila Artia, agentura
zøízená èeskoslovenskou vládou pro
správu a obchodování s �kulturními ne-

movitostmi i movitostmi�, na brook-
lynského rodáka a majitele umìlecké
galerie v Londýnì Erica Estoricka s do-
tazem, zda by mìl nìkdo na Západì zá-
jem koupit velký poèet svitkù Tóry,
svezených za okupace z èeských a mo-
ravských synagog do �idovského mu-
zea v Praze a tam stále uskladnìných.
Podmínkou bylo, �e kupující musí kou-
pit celou kolekci Tór rùzného stáøí i sta-
vu, uskladnìnou tehdy v Michelské sy-
nagoze. Eric Estorick nákup svitkù
zorganizoval a získal pro jejich záchra-
nu i potøebné finance. 

Výsledkem bylo, �e v roce 1964 bylo
z Prahy do Londýna vypraveno pìt �e-
leznièních vagonù s jedním tisícem pìti
sty �edesáti ètyømi svitky Tóry. Pøíjem-
cem byla londýnská Westminsterská sy-
nagoga. Pøi ní pak vznikl proslulý Me-
morial Scrolls Trust, instituce, která
svitky spravuje, podílí se na jejich opra-
vách, restaurování a zejména distribuci.
Postupem èasu vìt�ina Tór na�la své
místo jako trvalá zápùjèka v �idovských
obcích èi památnících �oa a dnes opìt
slou�í svému úèelu po celém svìtì. Nej-
vìt�í poèet se jich nachází ve Spojených
státech. Zbytek je souèástí malého mu-

zea v sídle
Westminsterské
synagogy v Kent
House, které
kromì pøíbìhu
samotného pøi-
pomíná také
dìjiny èeských
a moravských
�idù. 

RYCHNOV
Èas od èasu se èlenové nìkteré z �i-
dovských kongregací, které takovou

Tóru u�ívají, vypraví do míst, odkud
Tóra pochází, a vztah k její historii
a osudu si konkrétnì propojí i s mís-
tem, kde svitek vznikl pro potøeby ji�
neexistující obce. Takové putování
mù�e být, je-li vedeno skuteèným zá-
jmem a s nále�itou pozorností, hodnì
osobní a jeho prùbìh i výsledek ho
znaènì odli�uje od obvyklé turistiky
(i kdy� nic proti ní).

Naposledy jsme se o tom mohli pøe-
svìdèit v Rychnovì nad Knì�nou,
malém mìstì, které díky Karlu Poláè-
kovi a jeho ètyødílnému románu
Okresní mìsto, ale také mnoha dal�ím

jeho knihám, povídkám i novináøským
textùm známe, alespoò ti star�í, hodnì
zblízka. V polovinì kvìtna tam pøijeli
se svým rabínem Ronaldem Andro-

phym �idé z East Meadow Jewish
Center, newyorské konzervativní kon-
gregace. Jejich cesta vedla pøedev�ím
Polskem a východní Evropou, kde
pøed válkou �ili jejich rodièe èi praro-
dièe.

Ale do Rychnova je vedl neménì
záva�ný dùvod. Tóra, kterou East Me-
adow Jewish Center získalo z West-
minsteru, pochází právì odtud. 

SPOLEÈNÝ KADI�
Náv�tìva to byla milá, nepøíli� oficiální
a u� vùbec ne formální. Zaèala na radnici
pøijetím u starosty, který vyprávìl asi èty-
øiceti hostùm pøevá�nì kolem sedmdesát-
ky, jak to ve mìstì chodí, o starostech
a problémech, které tu jsou a které je tøe-
ba øe�it. A ty to kupodivu zajímalo a ná-
sledující diskuse byla �ivá a vtipná.
V dobøe opravené a udr�ované synagoze

potom pozdravili hosty zástupci pra�ské
�O a Muzea Podorlicka. Mluvili o histo-
rii a také o zdej�ích významných �idov-
ských rodácích. Pan rabín toho vìdìl
o Rychnovì
hodnì. Bì-
hem rozho-
voru se uká-
zalo, �e pøe-
èetl obì
do angliètiny
pøelo�ené Po-
láèkovy kni-
hy (Dùm na
pøedmìstí a Bylo nás pìt) a známý ame-
rický muzikolog a zdej�í rodák Jan
Löwenbach mu také nebyl neznámý. Na-
konec jsme se v�ichni pomodlili minchu
a pronesli spoleèný kadi� za zdej�í obec
a v�echny její bývalé èleny. 

Po zastávce u pomníku obìtí �oa,
umístìného pøed synagogou, nav�tívi-
li hosté je�tì �idovský høbitov. Je
z nìho krásný výhled na mìsto, na
velký zámek se zahradou, na námìstí
s radnicí, na øeku Knì�nu a na vzdále-
nìj�í høebeny Orlických hor. V teplém
a sluneèném podveèeru se zdálo, jako
by se zastavil èas, vlastnì ne zastavil,
ale vracel zpátky. �idé z New Yorku
se v tom podveèerním svìtle promìni-
li v �idy, kteøí tu kdysi byli a �ili
a mysleli si, �e to tak bude i dál.
Vìøím, �e alespoò na chvíli se tak cíti-
li i na�i hosté. Tak byli milí a skromní
a vnímaví k tomu, co je obklopovalo. 

A pak se èas zase dal do pohybu,
rozlouèili jsme se, autobus odjel a my
jsme za ním mávali, jako mávají rodi-
èe, kdy� jejich dìti odjí�dìjí na �kolní
výlet. Nic z toho, co u� se stalo, asi
nejde vrátit, alespoò ne na tomto svì-
tì. Ale Tóra, která, jak víme, není z to-

hoto svìta, se do Rychnova vrátila.
Vzala na sebe podobu lidí, kteøí pøijeli
a potom se vrátili domù.

TEXT A FOTO JD

NÁVRAT
Rychnovská synagoga z roku 1787.

�a v synagoze pøed modlitbou mincha.

Rabín kongregace East Meadow
Jewish Center Ronald Androphy.

Hosté na �idovském høbitovì... Rychnovský zámek, pohled od �idovského høbitova.



KORACH (4M 16,1�18,32)
Souvislost para�ot �lach lecha (o vyslání
zvìdù do Zaslíbené zemì) a Korach
(o vzpouøe proti veleknìzi Aharonovi)
není dána jen tím, �e jedna para�a nava-
zuje na druhou. Pøi výkladu Tóry se nelze
v�dycky dr�et zásady, �e se její text neøídí
èasovým sledem vyprávìných událostí.
V pøípadì Korachovy vzpoury tomu tak
není. Je dùsledkem událostí, vyprávìných
v pøedcházejícím oddíle. Vezmeme-li to-
ti� v úvahu, co pro lid, jeho� cílem bylo
po východu z Egypta dobytí Zaslíbené
zemì, znamenala zdrcující porá�ka, ji�
utrpìl pøi pokusu ji dobýt, pochopíme, �e
alternativou byl u� jedinì návrat do
egyptského otroctví. Na zvìdy udìlali
nejvìt�í dojem Anakové v Kirjat Arba
(Chevronu), pøed nimi� si pøipadali titìrní
jako luèní kobylky, ale ti, kdo se Izraeli
postavili do cesty, nebyli �ádní obøi,
nýbr� Amalekité, sídlící na jihu zemì,
a Kenaánci, sídlící u moøe a pøi Jardenu.
S Amalekity mìl Jisrael dokonce váleè-
nou zku�enost, ponìvad� je krátce poté,
co zázraènì unikl faraonovì vojsku, u Re-
fidim porazil. Pøi tomto vítìzství sehrála
ov�em roli emuna, víra, �e Bùh je v jejich
nitru, kterou jim vléval do srdcí Mo�e. 

Tentokrát je v�ak varoval: �Hospodin
není ve va�em nitru, nikam nelezte a ne-
padnete pøed svými nepøáteli!� Oni v�ak,
aèkoliv truhla Hospodinovy smlouvy
a Mo�e nevytáhli z tábora, prosadili vý-
stup na vrchol hory. A Amalekité, sídlící
na oné hoøe, a Kenaánci, sestoupili a bili
je a rozprá�ili je a� k Chorma. Porá�ka
jen potvrdila slova deseti z dvanácti zvì-
dù o té zemi, �e lid, který ji obývá, jsou
vynikající mu�i, s nimi� se nemohou mì-
øit. Jestli�e v�ak neobstáli proti Amaleki-
tùm a Kenaáncùm, tím ménì mohou spo-
léhat své síly v mìøení sil s obry. Tu celá
obec propukla v hlasitý pláè a lid propla-
kal celou noc. �Ké� bychom pomøeli
v zemi Micrajim, anebo alespoò v téhle
pou�ti!� Ji� tehdy byla také vyøèena zá-
sadní pochybnost o smyslu celého exodu,
a padlo rozhodnutí o návratu. �Proè by
nás chtìl Hospodin vodit do zemì, kde by-
chom padli meèem a na�e �eny a na�e
dìti byly uchváceny? Nejlep�í pro nás
bude vrátit se do Micrajim!� 

V jejich oèích to nemohl být Bùh jejich
otcù, kdo jim sliboval �ivot svobodných
lidí ve vlastní zemi, ale Mo�e, vychovaný
na faraonovì dvoøe. Proto také nebral
v úvahu reálné síly národa, a co jim teï
vlastnì nabízel? Va�e ostatky padnou
v této pou�ti! A va�e dìti budou v pou�ti

pást a ponesou va�i nevìru po ètyøicet let,
dokud va�e mrtvoly neztrouchniví v pou-
�ti! V rozhodujícím okam�iku je se svou
vírou ve svého boha nechal na holièkách.
A jeden druhému øekli: �Urèeme si vùdce
a vrátíme se do Micrajim!� Úèet, který
jim vystavili Amalekité s Kenaánci, byl
jednoznaèný: Ne�li vymírat v pou�ti v na-
dìji, �e se jejich dìtem povede lépe, je ro-
zumnìj�í vzít zavdìk otroctvím, které jim
v Egyptì zaruèovalo alespoò �ivot.

Takové stavy národní malomyslnosti
jsou v dìjinách pùdou pro lidi jako Ko-
rach, jemu� dosavadní vedení neposkytlo
takovou kariéru, po jaké tou�il. Mù�eme
se spolehnout na to, co mu øekl Mo�e:
�Poslechnìte, prosím, Leviho synové! Je
vám málo, �e vás Hospodin, Bùh Jisraele,
vydìlil z obce Jisraele a pøipustil vás
k sobì, abyste slou�ili prací s Hospodino-
vým pøíbytkem a stáli pøed obcí a slou�ili
jim? A vy teï �ádáte také knì�ství!� Cíl,
jej� si Korach vytknul, byl omezený na
kariéru veleknìze, a proto také podsouval
Mo�emu a Aharonovi stejné ambice. Po-
stupoval tak, �e své stoupence hledal
mezi tìmi, kdo se cítili o svou kariéru pøi-
praveni jako on. Jeho pøirozenými stou-
penci byli Datan a Aviram, pøedstavitelé
kmene Reuven, jeho� tøi koruny, prvoro-
zenství, vlády a knì�ství, byly rozdìleny
mezi kmeny Josefa, Jehudu a Leviho.
A mno�ina prvorozených v ka�dém

z dvanácti kmenù, které Mo�e nahradil
Levity, tedy kmenem, k nìmu� patøili ne-
jen Mo�e a Aharaon, ale i sám Korach.
Jenom�e aby získal na svou stranu celý
národ, zpochybnil paradoxnì i roli velek-
nìze, proto�e v Jisraeli jsou v�ichni svatí
a Hospodin je v jejich nitru, tak�e jim ni-
kdo nemá co rozkazovat. �e se do èela
koalice nespokojencù postavil on sám, ho
nijak neru�ilo. Svou rovnostáøskou ideo-
logii pou�íval jako politický prostøedek
k získání výnosné funkce nejvy��ího kápa
nad faraonovými otroky, a v politice úèel
svìtí prostøedek. Nejpozoruhodnìj�í na
tom ale je, �e Mo�e rabenu, kdy� se mu
nepodaøilo oblomit vùdce vzpoury do-
mluvou, pøenechal jejich porá�ku Bohu.
Kdyby tentokrát volal: �Kdo je Hospodi-
nùv, ke mnì!�, pøipojilo by se k nìmu jen
pár nejvìrnìj�ích, a ani u nich si tím ne-
mohl být jist. I èestnìj�í politici ne� Ko-
rach se v takových situacích sna�í zacho-
vat si oblibu a vliv. Proto prakticky
kolaborují s novým re�imem, pøedpoklá-
dajíce, �e se jejich faktický nepøítel døíve
nebo pozdìji historicky znemo�ní. Tak se
ostatnì zachoval i Mo�eho nejbli��í spo-
jenec, jeho bratr Aharon, kdy� lidu, aby
získal èas, vyrobil zlaté tele. Neudìlal to
z prospìcháøských pohnutek, ale ponì-
vad� miloval a vyhledával mír. 

Mo�e v�ak nemohl èekat a øekl: �Tímto
poznáte, �e mne Hospodin poslal uèinit
v�echny ty skutky, a �e to nevze�lo z mého
srdce!� A stalo se, �e zemì otevøela svá
ústa a pozøela je a jejich domy a v�echny
Korachovy lidi a ve�kerý majetek. Oni
a v�echno, co mìli, klesli za�iva do �eolu,
a pak je zemì zakryla a oni zanikli zpro-
støed obce. Kdo si v�ak troufne jako
Mo�e volat Boha na dùkaz své nevinnos-
ti, kdy� v ni sám nevìøí? Tak se národy
z malomyslnosti, provázející ztrátu iluzí,
vzdávají nabyté svobody a stávají se
obìt�mi kariéristù a demagogù, kteøí ne-
sledují nic jiného ne� vlastní prospìch
z vlastního pocitu moci. Za oèekávání, �e
se døíve èi pozdìji nutnì historicky zne-
mo�ní, platí �ivoty, ale jak tomu pøedejít,
nelze-li spoléhat na sebe samé? Na to od-
povídá Tóra a celá rabínská tradice Jisrae-
li tím, �e sebevìdomí mù�eme èerpat jen
z jeho zøídla ve Svatém, budi� po�ehnán,
je� zahrnuje i vìdomí lidské nedostateè-
nosti. Pak se jako zázrakem otevøe zemì
a demagogové se za�iva propadnou do
prázdnoty svých zhoubných ambicí. Toho
jsme ji� byli tolikrát svìdky, �e je naèase
vzít rozum do hrsti.

EFRAIM K. SIDON
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M. E. Lilien: Nosièi hroznù.



ZKOU�KA CHARAKTERU
Behaalotcha (4M 8�12,16)
Snad v�ichni známe chvíle, kdy se cítí-
me zoufalí, kdy sice víme, kde jsme a co
chceme, ale nedoká�eme nalézt zpùsob,
jak toho docílit. Je pozoruhodné, jak Ta-
nach dokumentuje temné okam�iky na-
�ich vùdcù. 

Nejlépe je zøejmì zobrazeno zoufalství
Moj�í�ovo ve chvíli, kdy se �idé pøi puto-
vání pou�tí vìnovali své oblíbené èinnos-
ti: stí�nostem na jídlo. Jako by zapomnìli
na otroctví, opájeli se vzpomínkami na
ryby, na melouny, zeleninu a cibuli, které
jedli v Egyptì. Hospodina to samozøejmì
rozèílilo a Moj�í� se z toho naprosto
zhroutil a stì�oval si V�emohoucímu:
�Proè �kodí� svému slu�ebníku, proè
jsem nenalezl milost v oèích tvých, �es
nalo�il v�echen ten lid na mne? A jestli mi
tohle dìlá� a nalezl jsem milost ve tvých
oèích, radìji mne, prosím, zabij, at�se ne-
musím dívat na zlo, které mne potkalo!�
(4M 11,11�15)

Z dal�ích vzpomeòme na zoufalá slo-
va krále Davida v �almech, na Jeremjá-
�e èi na Elijá�e.

Proè byli tito hrdinové Tanachu tak ne-
�t�astní? Proto�e judaismus je víra pro ty,
kdo chtìjí zmìnit svìt. A to není obvyklé.
Zatímco vìt�ina nábo�enství spoèívá
v pøijímání svìta takového, jaký je, juda-
ismus je protestem proti stávajícím po-
øádkùm ve jménu svìta, jaký by mìl být.
Být �idem znamená usilovat o zmìnu.
Jen�e lidé nemají zmìny rádi � a proto
pøipadal Moj�í�ovi, Davidovi, Elijá�ovi
a Jeremjá�ovi �ivot tak bezútì�ný.

Moj�í� se sna�il pomoci Izraelitùm vy-
tvoøit spoleènost, je� by byla úplnì jiná
ne� ta v Egyptì: která by lidi osvobodila
a vrátila jim dùstojnost, nezotroèovala by
a neponi�ovala je. Ale lidem se tak stýs-
kalo po starých jistotách, po rybách a ze-
leninì, �e Moj�í� zjistil, �e bylo sice
snadné vyvést �idy z Egypta, ale zbavit je
toho Egypta, jej� si stále nosí v sobì, je
nanejvý� obtí�né. 

Elijá� se sna�il pøinutit lidi, aby nehle-
dali jiné bohy ne� svého, král David se
pokou�el pøemìnit volnou konfederaci
kmenù ve sjednocený národ a Jeremjá�
usiloval o to, aby v politice se jednalo
èestnì, i kdy� to znamenalo, �e je nutné
øíkat lidem nejen dobré, ale i �patné zprá-
vy. Pokou�et se o zmìnu je velká zkou�ka
charakteru, ale právì taková snaha zna-
mená být �idem.

(Z komentáøù rabína Jonathana
Sackse vybrala a pøelo�ila A. Marxová)
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � èerven 2017 � sivan � tamuz

Staronová synagoga
30. 5. úterý pøedveèer �avuot 20.42 hodin
31. 5. støeda 1. den �AVUOT 19.30 hodin
1. 6. ètvrtek 2. den �AVUOT

MEGILAT RUT
MAZKIR 11.00 hodin

2. 6. pátek veèerní bohoslu�ba 20.46 hodin
3. 6. sobota NASO 4M 4,21�7,89

hf: Sd 13,2�25
mincha � perek 1 20.35 hodin
konec �abatu 22.12 hodin

9. 6. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
10. 6. sobota BEHAALOTCHA 4M 8,1�12,16

hf: Za 2,14�4,7
mincha � perek 2 20.40 hodin
konec �abatu 22.19 hodin

16. 6. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
17. 6. sobota �ELACH LECHA 4M 13,1�15,41

hf: Joz 2,1�24
mincha � perek 3 20.45 hodin
konec �abatu 22.24 hodin

23. 6. pátek pøedveèer Ro� chode� tamuz
veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin

24. 6. sobota �ABAT RO� CHODE�
KORACH 4M 16,1�18,32
mf: 4M 28,9�15
hf: Iz 66,1�24
mincha � perek 4 20.50 hodin
konec �abatu 22.26 hodin

25. 6. nedìle 2. den Ro� chode� tamuz
30. 6. pátek veèerní bohoslu�ba 19.30 hodin
1. 7. sobota CHUKAT 4M 19,1�22,1

hf: Sd 11,1�33
mincha � perek 5 20.50 hodin
konec �abatu 22.24 hodin

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

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

mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

Jeruzalémská synagoga
Ranní bohoslu�by se konají ka�dou sobotu a svátek od 8.50 hodin.

Páteèní veèerní bohoslu�by zde budou 2. 6. v 19.30 hodin 
a 16. 6. od 19.30 hodin. 1. 6. mazkir v 10.45 hodin.

Bejt Simcha
Kabalat �abat ka�dý pátek od 18.30 hodin.



MARTIN KRAJÍÈEK (nar. 1958 v Praze)
vystudoval Filosofickou fakultu UK, obor
knihovnictví a vìdecké informace. Po ab-
solvování roku 1981 zaèal pracovat v an-
tikvariátu v Dlá�dìné ulici, od jara 1991
do leto�ního dubna pak provozoval anti-
kvariát a knihkupectví Judaica v �i-
roké 7. Kromì této práce se vìnuje
hudbì (byl zakládajícím èlenem ka-
pely Nahoru po schodi�ti dolù band
a v souèasné dobì vystupuje s hu-
dební skupinou Schodi�tì) a té�
sportu (cyklistice a bìhu).

ROMANA NEJDLOVÁ (nar. 1968
v Doma�licích) se po maturitì od-
stìhovala do Prahy, vystøídala øadu
povolání, vìt�inou v sociálních slu�-
bách, od roku 1988 pùsobila v anti-
kvariátu v Dlá�dìné ulici a pak v le-
tech 2010�2017 v obchodì svého
�ivotního partnera MK v �iroké. Je
autorkou rozsáhlé studie o Franzi
Kafkovi (Am�el, syn Herrmanna
Kafky, Praha 2013), dále se vìnuje olejo-
malbì a ornitologii. Rozhovor s nimi pøi-
ná�íme v dobì, kdy oblíbený antikvariát
a knihkupectví èerstvì ukonèily provoz.

Martine, co v sedmdesátých letech
obná�elo studium knihovnictví?
U� od gymnázia mì bavila literatura, kni-
hy, jejich výtvarná podoba a filosofie. Ale
filosofie, to tehdy znamenalo hlavnì vì-
decký komunismus, a tak jsem se radìji
pøihlásil na knihovnictví, mimo jiné také
proto, �e mi øekli, �e tam studují vìt�inou
holky (co� se ukázalo být pravdou). Ze
�koly si pamatuji hlavnì to, co bylo spo-
jené s pøedná�kami profesora Franti�ka
Horáka. Byl to skvìlý, je�tì prvorepubli-
kový odborník, který poutavì pøedná�el
dìjiny písma, knihtisku a knihovnictví.
Byl autorem katalogizace starých tiskù
a prvotiskù a z velké èásti se podílel na
Knihopisu. Rád vzpomínám na jeho se-
mináøe v barokní pracovnì Klementina.
Studium jsem ukonèil celkem úspì�nì;
dokonce mi nabídli, abych na fakultì zù-
stal pracovat jako asistent, jen�e to mìlo
jednu podmínku: stát se kandidátem
KSÈ. A tak jsem to odmítl. Doktorát jsem
získal pozdìji, v roce 1986.

Jak jste se dostal k práci v antikvariátu?
Velice jednodu�e. Na�e katedra byla
v Celetné ulici, èasto jsem cestou domù

pokraèoval pøes Hybernskou a zamíøil
do Dlá�dìné do antikvariátu. A jednou
tam visela ve výloze cedulka, �e pøi-
jmou prodavaèe. Proto�e mì práce
s kní�kami bavila v�dycky víc ne� kata-
logizace nebo bibliografie, nezaváhal

jsem a paní vedoucí Dagmar Tejnorová
mì pøijala. 

Antikvariát v Dlá�dìné, to byl pojem.
Pro mì velká �kola. V praxi jsem se po-
prvé setkal s kní�kami, které byly na in-
dexu, nedaly se pùjèit v knihovnách a ne-
smìly se prodávat. Kdy� se zpracovávaly
knihovny z pozùstalostí a objevily se tam
knihy zakázaných autorù, mìly se ofici-
álnì dávat do makulatury. To se ale sa-
mozøejmì nedìlalo; schovávali jsme je
pro kamarády a pro spøíznìné zákazníky,
kteøí nám pak na oplátku pùjèovali pøe-
èíst samizdaty. V antikvariátu pracovali
bezvadní lidé. Celou historii �Dlá�dìn-
ky� sepsal tehdej�í zástupce vedoucí Lu-
dìk Svoboda. Jeho vzpomínková kniha
Antikvariát a já vy�la dokonce dvakrát,
naposledy v roce 2013 v nakladatelství
Kant.

Zajímavých zákazníkù byla spousta,
chodili tam jazykovìdci, literáti, histori-
ci, malíøi, grafici, herci� Nìjakou dobu
v Dlá�dìnce pracoval i Vlasta Tøe�òák.
V oddìlení grafiky sedìl Mirek Slavík
a ten kolem sebe sdru�oval lidi z kapely
�abí hlen (ve které obèas muzicíroval
i souèasný zemský rabín Karol Sidon).
Spoleènost to byla výborná! Z místa pro-
davaèe jsem brzy pøe�el do nákupu, na-
uèil jsem se oceòovat knihy, dìlat odha-
dy, nakupovat pozùstalostní knihovny,

které nìkdy skrývaly úplné poklady. Poz-
nal jsem tam svého pozdìj�ího kolegu
v �iroké ulici Honzu Besedu a pozdìji
i Romanku. 

Romano, jak vy jste se ocitla v Dlá�-
dìné?
U mì to bylo slo�itìj�í. Po maturitì na
gymnáziu v Doma�licích jsem se roku
1986 pøestìhovala do Prahy a vystøídala

rùzná zamìstnání, vìt�inou v soci-
álních slu�bách. Poté, co jsem
ukonèila pracovní pomìr v Psy-
chiatrické léèebnì Bohnice, kde
jsem pracovala jako sanitáøka na
oddìlení gerontopsychiatrie, zù-
stala jsem pár mìsícù doma, abych si
vyèistila hlavu. Pak mi ale do�ly
úspory� a v Dlá�dìné ve výloze an-
tikvariátu byl inzerát, �e shánìjí pro-
davaèe nebo prodavaèku. V�echno
tam bylo ú�asné � svìt sám pro sebe,
kde mohl èlovìk zapomenout na
to, co se dìje venku.

Jaké nejzajímavìj�í nákupy jste
tam za�ili?

MK: Asi nejzajímavìj�í byl nákup souboru
do té doby neznámých dvaatøiceti dopisù
a dopisnic Franze Kafky z let 1922�1924
adresovaných rodinì. To byla dramatická
zále�itost. Pana Èiháka pøedtím odmítly ne-
jménì tøi antikvariáty, poka�dé to bylo stej-
né. Kdy� øekl, co nabízí, antikváøi se do-
mnívali, �e se nejspí� zbláznil a dál se s ním
nebavili. Pan Èihák získal Kafkovu kores-
pondenci od vdovy po pøekladateli Karlu
Projsovi. Kdyby byl pár let poèkal, po pádu
re�imu by získal mnohem, mnohem víc... 

Jakmile se rozkøiklo, co máme, zaèali
se sjí�dìt kafkologové z celého svìta,
vèetnì Klause Wagenbacha, a chtìli nìco
získat. Nakonec v�e koupil Památník ná-
rodního písemnictví a korespondenci
zpracoval kafkolog a pøekladatel Josef
Èermák. Kniha vy�la a� roku 1990 v na-
kladatelství Odeon pod názvem Dopisy
rodièùm z let 1922�1924. 

Mít v ruce originály Kafkových dopisù
byl pro mì jeden z nejsilnìj�ích �ivotních
zá�itkù. Zaujalo mì, �e na nìmecky psa-
ných dopisnicích vepsal adresu Staro-
mìstské námìstí èíslo 6 v�dycky èesky.

Dokdy jste tam pracovali?
MK: Antikvariát v Dlá�dìné ulici, který
byl souèástí národního podniku Kniha,
ukonèil provoz na jaøe roku 1991. Pro-
støednictvím na�eho kamaráda Honzy �ul-
ce jsme se s Honzou Besedou v té dobì
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dozvìdìli o mo�nosti pronájmu prodejních
prostor od pra�ské �idovské obce v �iroké
ulici, z èeho� jsme samozøejmì mìli
ohromnou radost. Zaèali jsme v bøeznu
1991, navezli staré regály z Dlá�dìnky
a postavili døevìné patro. Vitríny jsme zís-
kali ze zru�ené expozice Památníku národ-
ního písemnictví. Dali jsme inzerát, �e na-
kupujeme zbo�í, a u� za dva mìsíce jsme
spustili obchod. Bylo to jako v pohádce�

Jak vás Staré Mìsto pøijalo?
MK: Výbornì. Od poèátku jsme vìdìli, �e
to bude antikvariát a knihkupectví s kniha-
mi s �idovskou tematikou, která byla velmi
vítaná a oblíbená a do té ètvrti patøí. Ob-
chod jako by bì�el sám, lidé chodili, nabí-
zeli, prodávali, kupovali, zpracovávali jsme
i celé knihovny. V�e se odehrávalo jen
v kamenném obchodì, proto�e je�tì neexi-
stoval internetový prodej. Poèítaè jsme za-
èali pou�ívat a� koncem devadesátých let;
�e bychom pøes internet prodávali knihy, to

zpoèátku nikoho nenapadlo. E-shop jsme
zavedli a� v roce 2010. Bylo to jednoduché
a tr�by se navý�ily. Zákazníci si knihy ob-
jednali pøes internet, pak je vyzvedli osob-
nì nebo jsme je odesílali na dobírku.
V dobì, kdy jsme s internetovým obcho-
dem zaèínali, nás bylo asi dvacet. Dnes je
internetových antikvariátù sto padesát.

Kdy� jsme pozdìji zaèali prodávat
vstupenky do �idovského muzea, ode-
�el do pøedèasného dùchodu Honza Be-
seda. Od té doby se vìnuje hlavnì své
celo�ivotní zálibì: kolá�ím.

RN: Já jsem tehdy byla na rodièovské do-
volené s dcerou a do antikvariátu jsem

chodívala vypomáhat, jen kdy� Honza
Beseda cestoval. V tìch letech obchod �il,
prodejna nikdy nebyla prázdná a zákazní-
ci mìli o knihy zájem.

MK: Napøíklad k nám pravidelnì chodí-
val profesor Goldstücker, v�dycky zamí-
øil do koutku s nìmeckými knihami, který
byl dobøe zásobený. Sám o svoji kniho-
vnu nìkolikrát pøi�el, a proto hledal kni-
hy, které dobøe znal. Kdy� nìco vybral,
poka�dé nám k té kní�ce øekl krátkou his-
torku a rozlouèil se. Nìkteré autory, v té
dobì pro mì neznámé, jsem si pak ihned
dohledal a v�dy to byl nìjaký pozapome-
nutý pra�ský �idovský spisovatel. 

Stavoval se i Arno�t Lustig. V�dycky
se radoval, �e jeho knihy nemáme (�e je
tudí� lidé poøád ètou a neprodávají do an-
tikvariátù). Nìkdy se zastavil i Jiøí Pavel.
Èasto nás nav�tìvovali èlenové �idovské
obce, zamìstnanci �idovského muzea
a stálí zákazníci z bývalé Dlá�dìné.

RN: Zajímavý svým �ivotním pøíbìhem
byl tøeba pan Lemkin. Chodil pravidelnì,
dlouhých deset let v�ak nepromluvil ani
jediné slovo, jen mlèky listoval v anglic-
kých knihách. Jednou jsem jeho fence
Wolfi nabídla vodu a to zpùsobilo, �e úpl-
nì roztál a pustili jsme se do øeèi. Pøijel
z Ameriky (jeho strýc Raphael Lemkin je
autorem termínu genocida) a v Praze se
mu zalíbilo natolik, �e se tu usadil. 

Svéráznou figurkou, známou po ce-
lém Josefovì, byl pan �koda, kdysi ba-
liè podniku Kniha. Krom toho, �e nám
nabízel v�elijaké vìci, které nìkde na�el
nebo dostal, byl ve spojení s mimo-
zem�t�any a pøedával nám jejich posel-

ství. Zajímavé je, �e krátce pøed tím, ne�
jsme obchod zavøeli, pøestal ze dne na
den chodit a jako mávnutím proutku
z ulic Starého Mìsta zmizel.

Obchod s okny na Starý �idovský høbi-
tov není tuctové místo. Jak jste ho vní-
mali?
RN: Mìli jsme mo�nost pozorovat �ivot
�idovské ètvrti a jeho staré obyvatele,
kteøí k nám chodili a snad si nás i oblíbi-
li. Pøímo v domì bydlí okouzlující paní
Marietta �molková, ú�asná dáma, pìsti-
telka bramboøíkù a pøítelkynì havranù.
Kdysi v hojném poètu hnízdili na høbi-
tovì. Paní �molková je znala dùvìrnì;
vyprávìla mi, �e kdy� se vylíhlo mládì,
ostatní ptáci hnízdo postupnì nav�tìvo-
vali, aby malièké pozdravili�

Jací ptáci nahradili havrany?
Do téhle ètvrti se nastìhovaly kavky.
Kdy� se setmí, stromy Paøí�ské ulice jsou
jejich køiku plné. Pøed pár lety jsem vola-
la do Èeské spoleènosti ornitologické
a sna�ila se zjistit, jak je to mo�né. �ádné
racionální vysvìtlení prý neexistuje. 

Nakupovali jste a prodávali i hebrej-
ské modlitební knihy?
MK: Ano, nakupovali. V devadesátých
letech se hebrejské knihy objevovaly èas-
to a dobøe se prodávaly i machzory. Roku
2000 se mi navíc povedl dobrý nákup.
Pro knihy jsem jel do Vídnì. �idovská
obec tam vyøadila staré a ponièené modli-
tební knihy a jednotlivé díly osvícenecké
edice Hebrejské bible, která vycházela
pøed 200 lety u Antona Schmidta. Bylo to
mnohosvazkové hebrejsko-nìmecké vy-
dání v pøekladu Mosese Mendelssohna,
pøièem� nìmecký text je psán Juden
Deutsch, tedy nìmecky, ale hebrejskými
písmeny. Byla to dobrá metoda, jak nená-
padnì pøejít od jidi� k nìmèinì. Rád jsem
tento pøeklad lu�til, kdy� jsem si slabikoval
v duchu, skoro nièemu jsem nerozumìl,
teprve polohlasem vyslovené nìmecké
slovo jsem pochopil. Svazky Tanachu
a machzory jsme dávali do prodeje postup-
nì, pøedtím jsem je toti� musel opravit
nebo znovu svázat.

Mìnili se turisté, kteøí k vám do anti-
kvariátu chodili?
MK: V devadesátých letech nakupovali
hlavnì Amerièané, a ti ka�dou hebrej-
skou knihu star�í ne� sto let brali jako
vzácnost.

(pokraèování na str. 13)
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Svìt sám pro sebe, kde èlovìk zapomíná na to, co se dìje venku.



Poèátkem leto�ního roku vypustilo na-
kladatelství Lingea, zamìøené na prak-
ticky orientované cizojazyèné slovníky
a jejich elektronické verze, zprávu
o tom, �e na konci zimy vydá první èes-
ký slovník moderní hebrej�tiny. Na ta-
kovou novinu se èekalo roky � hebrej-
�tina byla pravdìpodobnì jedním
z posledních jazykù srovnatelného vý-
znamu, kterému v èeském prostøedí
slovník doposud chybìl, co� je vzhle-
dem k pomìrnì silné novodobé tradici
akademické hebraistiky, intenzitì
kontaktù obou zemí i mno�ství lite-
rárních pøekladù dosti pøekvapivé.
Projektù takového rázu tu bylo v mi-
nulosti nìkolik (na jednom z nich spo-
lupracuje i autorka tohoto textu), �ád-
ný v�ak nebyl doposud dota�en do
konce. �e stávající slovník vùbec vzni-
kl, je tedy u� samo o sobì vìcí nepo-
chybnì záslu�nou. Jednosvazkový
slovník o 40 000 heslech, inzerovaný
jako slovník �praktický�, obohacený
v�ak o øadu odborných a technických
termínù z vybraných oborù, budil na-
dìje � tøeba u� proto, �e u tého� na-
kladatele vy�la pøed nìkolika lety
pìknì zpracovaná hebrejská konver-
zace s malým slovníèkem.

DAVKA!
Kterýsi známý mi doporuèil, abych
kvalitu slovníku provìøila známým
hebrejským slovem DAVKA � frekven-
tovaným a obtí�nì pøelo�itelným výra-
zem, který znamená cosi jako �pøekva-
pivì�, �pøitom�, �naschvál� èi pìkné
nìmecké �ausgerechnet�. Výraz v�ak
kupodivu (�davka!�) ve slovníku schá-
zí. Nezbylo tedy ne� podívat se mu na
zoubek dùkladnìji. 

Bli��í ohledání v�ak ukázalo nemalé
mno�ství chyb, nepøesností a vyslove-
ných bot, které nejen�e prozrazují zá-
kladní neznalosti pøinejmen�ím u nì-
kterých spoluautorù slovníku (jejich�
jména ov�em neznáme, jak o tom bude
je�tì øeè), ale pøedev�ím mohou cílové-
ho u�ivatele zavést zcela nesprávným
smìrem pøi snaze porozumìt hebrej-
ským textùm èi sám se srozumitelnì
vyjádøit. A to je u slovníku samozøejmì
zásadní vada. 

Na úvod pøedesílám, �e následující
recenze vycházela pøedev�ím z èásti
hebrejsko-èeské a druhá èást slovníku
je zohlednìna jen pøíle�itostnì. Pøí-
klady nedostatkù byly excerpovány
namátkou a uvádím zde pouze zlomek
nalezených chyb.

Tyto chyby zaèínají u� na rovinì vý-
slovnosti a transkripce do èe�tiny. Po
vzoru nìkterých �výukových� slovníkù
se autoøi (èi snad samo nakladatelství)
rozhodli uvádìt u hebrejských slov pøe-

pis. Potud v poøádku, byt� hebrej�tina
doplnìná o samohlásky umo�òuje èlo-
vìku znalému písma pøeèíst výraz v�dy
správnì � na rozdíl tøeba od angliètiny.
U�ivatele z akademického prostøedí by
mohlo drá�dit, �e se u nikoli zcela ba-
nální otázky pravidel transkripce neu-
vádí, z èeho autoøi pøi pøepisu vycháze-
jí, co� je pøitom bì�nou praxí tøeba
i u beletrie èi populárnì-nauèné litera-
tury. Tvrdit, �e pøepis se zkrátka dr�í fo-
netického klíèe, nestaèí � je tøeba napøí-
klad zdùvodnit, jak se budou psát èleny
a dal�í neodluèitelné výrazy. Ve slovní-
ku se tedy mù�eme setkat vedle sebe
s psaním èlenu s apostrofem (�en ha�a-
ri) i s pomlèkou (Jom ha-Zikaron). Ne-
doøe�ené psaní �va na zaèátku slova
zase vede k tomu, �e tentý� výraz
��ert� je jednou ve slovníku pøepsán

jako bdicha a podruhé jako bedicha. Hor-
�í u� je, �e autoøi zjevnì nevìdí o jevu
zvaném �vplí�ené patach� a u slov konèí-
cích na ajin pí�ou systematicky oddì-
lující apostrof tam, kam nepatøí (napø.
mafri�a místo mafria). Nevyøe�ené zùsta-
ly pøípady, kdy se v hebrej�tinì objeví za
sebou C a H, co� pøi fonetickém pøepisu
do èe�tiny pùsobí jako �ch� (michar �
�poledník� � mìlo by se snad radìji
pøepsat napø. mitzhar). Trapné je obèas-
né popletení písmen �in a sin (výraz se-
zam, SUMSOM èi lidovì SUMSUM,
je pøepsán �um�om). Za hrubou chybu
je tøeba pokládat neznalost tzv. kamec
chatuf, tedy pøesnì definovaných pøípa-

dù, kdy se znak obvykle u�ívaný pro
samohlásku a má pøeèíst jako o. Vede
to k tomu, �e se ve slovníku objevují
v transkripcích desítky nesmyslù typu
arla místo orla (pøedko�ka), bechal
zot místo bechol zot (pøesto), macho-
rat místo mochorat (následující den,
nazítøí) anebo údajná dualita výslov-
nosti kal i kol (ka�dý, v�echen).

PLÝTVÁNÍ SYNONYMY
Slovník trpí také znaènou nevyvá�e-
ností a chaotièností, pokud jde o mno�-
ství nabízených ekvivalentù, jejich
poøadí a pøípadnì èíslování jednotli-
vých významových skupin � co� jde
snad na vrub odli�nému stylu práce
jednotlivých autorù slovníku, chybí
zde ov�em pevné vedení editora. A tak
má napøíklad substantivum ME�UGA
uvedeno osm ekvivalentù (dva se
opakují) rozèlenìných do ètyø èíslo-

vaných významových skupin, kdy� pøi-
tom by staèilo pøelo�it ho jediným vý-
razem � blázen. Podobné je to u výrazu
BEEMET (opravdu), kde se objevují
rovnì� ètyøi ne zcela jasnì odli�ené sku-
piny významù: �1. doopravdy, opravdu
(ve skuteènosti), skuteènì; 2. skuteènì,
opravdovì, opravdu (nepøedstíranì); 3.
upøímnì (otevøenì, popravdì); 4. èestnì�,
z nich� poslední tøi lze vnímat pøinejmen-
�ím jako sporné a� zavádìjící.

Jinde jsou ekvivalenty nerozèlenìny
do významových skupin, vr�ení pøe-
kladù v�ak budí neodbytný dojem ne-
rozhodnosti, jako by snad mìl tento
�praktický� u�ivatelský slovník su-
plovat synonymickou pøíruèku (u sub-
stantiva KAAS je napøíklad uvedeno
pìt výrazù � �na�tvanost, rozzlobe-
nost, zlost, vztek, hnìv� � kdy� pøi-
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tom by bohatì staèilo jedno èi dvì).
Toto plýtvání synonymy nápadnì mizí
u opaèného smìru, v èesko-hebrejské
èásti, a bohu�el tak leckde jinde, kde
jsou autoøi najednou skoupí a nepro-
zradí mnohdy ani základní významy,
jak uvidíme dále. Koneènì mnohde
není jasné, podle jakého klíèe zvolili
autoøi toho èi onoho hesla poøadí
ekvivalentù � proè je DVORA pøelo-
�ena jako �trubec, vèela�, a ne spí�e
opaènì? Proè je u slova MIKROFON
na prvním místì uvedeno ��tìnice�
a a� na druhém základní význam, tedy
�mikrofon�? Výraz �LI�IJA, oznaèu-
jící vìt�inou trojici èi trio, má význa-
my ve slovníku naházené halabala,
v nesmyslném poøadí a tentokrát bez
èíslování významových skupin, které
by zde dávalo smysl: ��védská trojka,
sex ve tøech, trio, trojèata, trojice�.

Autoøi slovníkových hesel nejeví
ani velký cit pro stylové roviny obou
jazykù. MI�TATEF BIMSIBOT, tedy
obyèejné �úèastník veèírkù�, které ani
nelze pokládat za zvlá�tní ustálené
spojení, je pøelo�eno slangovì jako
�paømen, kaliè�. Nì�ný èeský výraz
�milovat se�, pro který existuje pøilé-
havý hebrejský protìj�ek LAASOT
AHAVA, je zase v èesko-hebrejské
èásti pøelo�en krkolomným a chlad-
ným LEKAJEM JACHASEJ MIN,
tedy �mít pohlavní styk�.

CHYBY
Zatímco nad doposud vypoètenými
nedostatky by se snad dalo pøimhou-
øit oko, u následujících opomenutí èi
pøímo chyb u� není shovívavost na-
místì. Ve slovníku mnohde docela
chybí základní významy slov: sub-
stantivum ALUF má uvedeno nìko-
lik pøekladù vèetnì okrajových, chy-
bí v�ak mezi nimi �generál�. Výraz
�AFAN je jistì v pøeneseném význa-
mu �zbabìlec, srab, srágora� (byt�
míra expresivity zvolená autorem
hesla je více ne� sporná), kde se ale
u�ivatel dozví, �e jde o savce známé-
ho v èe�tinì jako daman, roz�íøeného
obyvatele mnoha èástí Izraele? Ad-
jektivum PATETI má v dne�ní heb-
rej�tinì pod vlivem angliètiny vý-
znam nejen �patetický�, ale také �
a to bì�nìji � �trapný, ubohý�. Slovo
HIGAJON je pøedev�ím �logika�,
v bì�ném smyslu slova, ze slovníku

se v�ak dozvíme, �e znamená �zdra-
vý/selský rozum� (to by v�ak muselo
být v hebrej�tinì roz�íøeno o dal�í pøí-
vlastek, napøíklad HIGAJON JA�AR).

K zavádìjícímu a� nesmyslnému
výsledku vede, kdy� se autoøi slovní-
ku nechají zmást nìjakým idiomem �
který ov�em samotný vynechají.
MASECHET, hebrejské oznaèení
jednotlivých traktátù Mi�ny, ale také
kabaretní revue èi pásma, je zde pøe-
lo�eno pouze jako �snù�ka (l�í, ne-
smyslù)� � pøitom tento význam nese
toto slovo právì jen ve spojení
MASECHET �KARIM. Dobøe zná-
mý výraz PARCUF oznaèuje oblièej
(snad jen s trochu expresivním pøíde-
chem, blí�ícím se èeskému �ksicht�).
Tento význam v�ak ve slovníku zcela
schází a na jeho místì se objevuje
zcela zavádìjící pøeklad ��kleb�;
snad i zde se autor nechal zmást idio-
mem LAASOT PARCUFIM, které
lze pøelo�it nejlépe doslova jako �dì-
lat oblièeje�, ale i �ksichtit se� èi
��klebit se�. Spí�e nepozornost èi ne-
ochota se zamyslet stojí za pøípady
zbyteèných chyb � JAM TICHONI
nebude nikdy znamenat �støedozem-
ní�, ale v�dy jen �støedomoøský�,
a výraz IGUL je sice správnì pøelo-
�en jako �koleèko�, dojem v�ak kazí
kontextová poznámka �napø. salámu�
(to by se toti� øeklo hebrejsky
PRUSAT SALAMI, v �ádném pøípa-
dì ne IGUL).

Èasto ani není jasné, jak autoøi do-
spìli k omylu. MEDUVLAL rozhodnì
neznamená �huòatý�, nýbr� �rozcu-
chaný�. VATIK je výraz, pro nìj� èe�ti-
na postrádá jednoduchý ekvivalent, dá
se v�ak pøelo�it mnoha zpùsoby (jako
letitý, zaslou�ilý, slu�ebnì star�í, sta-
rousedlík èi veterán�), mezi nì� v�ak
v �ádném pøípadì nepatøí jediný zde
nabídnutý pøeklad �vysoký (postavení,
funkce)�. PAR�AN je skuteènì �ko-
mentátor�, jak je uvedeno ve slovníku,
hodily by se i pøeklady interpret èi vy-
kladaè, které zde nenajdeme; zato ale
se tu objevuje nesmyslné �zastánce,
obhájce (my�lenky)�. �IMURIM ne-
jsou �zavaøenina�, nýbr� konzervova-
né èi nakládané potraviny, a BAAL
OCMA rozhodnì neznamená �mocen-
ský�, jak je zde uvedeno, nýbr� �moc-
ný�. A nesmysly najdeme i v idiomech
a vazbách: MAGIA LO se dá jednodu-

�e pøelo�it jako �patøí mu to� èi �za-
slou�í si to� (v pozitivním, ale i v nega-
tivním smyslu), autor hesla to v�ak otá-
èí a tvrdí, �e výraz znaèí �hodný èeho,
zasluhující si�. AMAD AL DAATO
neznamená �prosadit se�, ale �trvat na
svém�, a zcela bì�né spojení EJN MA
LAASOT� nelze bez dal�ího chápat
jako �Nezbývá, ne�� Není jiné øe�ení,
ne���, nýbr� vyjadøuje se jím lako-
nické: �Nedá se nic dìlat.�

SOLIDNÍ REVIZE
A výèet by mohl je�tì dlouho pokra-
èovat. Jistì, dalo by se namítnout, �e
slovník obsahuje i kvalitnì èi alespoò
prùmìrnì zpracovaná hesla, kterých
je vìt�ina. Jen�e to nestaèí. Dobrý
slovník dìlá jeho spolehlivost, a zde
je bohu�el pøíli� mnoho momentù,
kdy hrozí, �e s ním u�ivatel �lápne
vedle. Co� je o to hor�í u slovníku,
který je pro èeské mluvèí jediný svého
druhu � a o to hanebnìj�í, dodejme, �e
se za nìj po�aduje pøemr�tìná cena;
v kamenných knihkupectvích kolem
1200 Kè.

Na úplný závìr se slu�í poznamenat
je�tì nìco. Patøí zjevnì k politice na-
kladatelství Lingea, �e autory svých
slovníkù neprozrazuje � za tímto svaz-
kem stojí podle copyrightu �kolektiv
pracovníkù Lingea�. Snad proto�e
chce nakladatelství budovat silnou
znaèku, snad proto�e (ze zásady?) ne-
spolupracuje s respektovanými jmény
z akademické sféry, kteøí bývají autory
kvalitní slovníkové literatury nejèastìji
(byt�èestné výjimky samozøejmì exis-
tují, zvlá�tì u malých jazykù), a spolé-
há na to, �e nahodile poskládaný tým
lidí s velmi kolísavou a zaèasté spor-
nou znalostí jazyka doká�e dospìt
k obstojnému výsledku. To se bohu�el
nepodaøilo, a blamá� s tím spojená
padá v tomto pøípadì na hlavu nakla-
datelství, nikoli konkrétních osob, kte-
ré jsou za prací na slovníku skryty. A je
to dobøe � tito lidé byli (dost mo�ná
i za nevysoký peníz) zneu�iti ke spolu-
práci na projektu, který nebyl nikým
zastøe�en ani garantován a pøed vydá-
ním se mu nedostalo solidní revize, ja-
kou by si rozhodnì zaslou�il. Doufejme,
�e aspoò pøed zveøejnìním plánované
elektronické verze se jí doèká � a my
s ním. 

MAGDALENA KØÍ�OVÁ
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Následující ukázkou pøedstavujeme za-
tím poslední knihu americko-izraelského
novináøe a spisovatele JOSIHO KLEINA
HALEVIHO. Jmenuje se Jako ve snu,
anglicky vy�la roku 2013, hebrejsky ne-
dávno a autor v ní na osudech sedmi vý-
sadkáøù, kteøí se pøed padesáti lety v �es-
tidenní válce v èervnu 1967 podíleli na
dobytí Starého Mìsta v Jeruzalémì a do-
spìli a� k Západní zdi, zobrazuje dìjiny
Izraele, jak se odvíjely od tohoto vítìz-
ství, pova�ovaného mnohými za zázrak. 

Radostnou atmosféru pøijel z newyor-
ského Brooklynu do Izraele vychutnat
i tehdy 14letý Halevi se svým otcem,
pøe�iv�ím �oa, a právì tenkrát se rozho-
dl, �e se jednoho vrátí a stane se Izrael-
cem. Svùj slib dodr�el, pøistìhoval se
roku 1982. V Izraeli pokraèoval ve své
práci, stal se dopisovatelem amerických
novin a jeho úkolem bylo mj. komento-
vat dìní v �idovském státì, vysvìtlovat
americkým ètenáøùm vnìj�í a vnitøní
problémy, které jeho spoleènost øe�ila
a které u� nijak optimisticky nevypada-
ly. �Na ulicích na sebe lidi køièeli kvùli
Libanonu [tj. libanonské válce v roce
1982, o jejím� smyslu mnoho Izraelcù
pochybovalo]. Psal jsem o zakládání �i-
dovských osad na Západním bøehu
i o hnutí Mír nyní, které s osadami ne-
souhlasilo. Sna�il jsem se naslouchat
protichùdným pravdám, které hloubily
propast mezi tìmi, kdo pova�ovali vý-
sledky války roku 1967 za po�ehnání,
a tìmi, kdo je brali jako prokletí... Èas
od èasu mì napadlo, �e bych mohl poøí-
dit rozhovory s veterány bitvy o Jeruza-
lém. Svým zpùsobem mohli za to, �e
jsem do Izraele pøijel. Jak zmìnila válka
jejich �ivoty? Jakou roli sehráli ve snaze
ovlivnit politické dùsledky svého vojen-
ského vítìzství?�

Nakonec takovou novináøsky pojatou
kroniku, sahající od �edesátých let mi-
nulého století do poèátku nového tisíci-
letí podanou rùznými vypravìèi a z rùz-
ných úhlù pohledu, Halevi skuteènì
napsal. Byla to jeho tøetí kniha a práce na
ní mu trvala deset let; v pøípravné fázi
zpovídal nejen veterány, ale také jejich
man�elky, pøátele a kolegy. Prostøednic-
tvím vzpomínek tìchto vojákù se dostal
do prostøedí kibucù, mezi zbo�né �idy

do je�iv i mezi zakladatele �idovských
osad na Západním bøehu, mezi sekulární
intelektuály, umìlce a podnikatele do
mìst, mezi izraelskou elitu i mezi fana-
tické odpùrce jakékoli mo�nosti �idov-
sko-arabského pokojného sou�ití. 

Autor se nesna�í �své� aktéry hodno-
tit, usiluje jen o to, aby ètenáøe zavedl
do naprosto konkrétních prostøedí a co
nejvìrnìji je a jeho protagonisty zachy-
til, co� lze pova�ovat za hlavní klad, ale

souèasnì mo�ná i zápor knihy, v ní� se
ètenáø v mozaice pøíbìhù a osudù obèas
mírnì ztrácí. 

Ukázku jsme vybrali z èásti popisující
boje kolem Starého Mìsta 6. a 7. èervna,
kdy izrael�tí vojáci èelili jordánským dì-
lostøeleckým jednotkám a 55. výsadkáø-
ská brigáda dostala rozkaz dobýt Staré
Mìsto. V úryvku vystupují para�utisté
Arik Achmon, pùvodnì kibucnik, jen�
v sedmdesátých letech patøil ke spoluza-
kladatelùm izraelského leteckého prù-
myslu; dal�í kibucnik, zpívající básník
Meir Ariel, jen� zemøel roku 1999; velitel
55. brigády a pozdìj�í velitel armádního
�tábu Mordejchaj (Motta) Gur a nábo�en-
ský sionista Joel Bin-Nun, zakladatel
osadnického hnutí Gu� emunim. Dále ra-
bín Cvi Jehuda Kook, pøedstavitel je�ivy
nábo�enských sionistù Merkaz Harav,
duchovní otec hnutí Gu� emunim, který

zemøel roku 1982, a �lomo Goren, dlou-
holetý vrchní armádní rabín. 

Ukázka zaèíná 6. èervna 1967 poté, co
izrael�tí vojáci svedli s jordánskými jedno-
tkami tvrdé boje na Munièním kopci, kdy�
se sna�ili probít k obklíèené �idovské en-
klávì na hoøe Skopus. Dal�í prapor dostal
za úkol dostat se k Rockfellerovu muzeu
pøed branami Starého Mìsta a odtud k Oli-
vové hoøe. Pro potøeby Rch byl text krácen
a mírnì upraven. K tématu 50. výroèí �es-
tileté války viz té� komentáø na stranì 21.

* * *

ODBOÈKA NA OLIVOVOU HORU
Do zadního dvora Rockfellerova muzea
vjel d�íp a vystoupil z nìj mu� s jestøá-
bím oblièejem a pro�edivìlými vousy:
rabín �lomo Goren, vrchní kaplan izra-
elské armády. 

Tak tohohle nudnika jsme tu akorát
potøebovali, pomyslel si Arik.

Rabi Goren strávil první den války na
Sinaji. Jeho d�íp dostal zásah, voják,
který sedìl vedle nìj, zahynul. Pak se
rabín doslechl, �e do Jeruzaléma vyrazi-
li výsadkáøi, a rychle se vydal do bom-
bardovaného mìsta. V noci dojel k Mot-
tovu velitelskému stanovi�ti a po�ádal,
aby se mohl pøidat k vojákùm, kteøí mìli
prolomit obranu Starého Mìsta. Posled-
ních dvanáct hodin jezdil po bitevních
polích, ostøelování nebral na vìdomí.

Arik si ve skuteènosti Gorena vá�il.
Tenhle rabín mìl kurá�. Po válce roku
1948 si na Jordáncích vymohl, aby mohl
prohledat boji�tì a pátrat po ostatcích
izraelských vojákù. Kráèel po minových
polích od jednoho balvanu ke druhému
a sbíral èásti tìl, aby je mohl pohøbít.
Goren patøil k pøedním autoritám na ná-
bo�enské právo a postaral se o to, aby to
v�ichni vìdìli. S ostatními rabíny se ne-
ustále dohadoval o postavení a pocty.
A teï tu stál, pøesnì tam, kde bylo jeho
místo � rabín s hodností generála v prv-
ní �idovské armádì po stoletích, která
táboøila pøed zdmi Starého Mìsta.

Motta rabína pozdravil jako starého
pøítele. �Nu, Motto, jedeme do Starého
Mìsta?� zeptal se pak Goren. 

�Mrzí mì to, rabi, ale tøeba se vám
podaøí získat povolení ke vstupu.�

�Jaké povolení? Copak ho nemáte? Ne-
chápu to... Ale, Motto, tøeba i bez nìj...�

�Rozkazy pøijímám jen od svých veli-
telù,� opáèil Motta.

Izraelský kabinet se nemohl shodnout na
tom, zda bojovat i o Staré Mìsto. Mena-

JOSI KLEIN HALEVI:

JAKO VE SNU
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chem Begin, vùdce pravice, trval spolu
s jestøábími ministry Strany práce na tom,
�e Izrael nemù�e propást historickou pøí-
le�itost. Velitelé nábo�ensko-sionistické
frakce, Národní nábo�enské strany, po-
star�í a úzkostliví mu�i, nesouhlasili; báli
se, �e svìt nikdy nedovolí, aby Jeruzalé-
mu vládli �idé. Mo�e Dajan nahlas uva-
�oval: potøebuje Izrael �tenhle Vatikán�,
nábo�ensky obtì�kanou èást Jeruzaléma?
Premiér E�kol váhal.

Mezitím dorazili do Rockfellerova mu-
zea veteráni z jednotky 101, nyní pøí-
slu�níci elitní prùzkumné skupiny. I oni,
jako rabi Goren, zahájili válku na Sinaji,
ale kdy� se ukázalo, �e tam u� nejsou
potøeba, vydali se v konvoji d�ípù do Je-
ruzaléma a nabídli své slu�by Mottovi.
�Nu, vaiter?� � co bude dál? otázal se
v jidi� jejich velitel, Mi�a Kapusta.

Bezprostøední plán znìl dobýt tábor
jordánské armády, který se nacházel
vedle nemocnice Augusty Viktorie na
Olivové hoøe. Nemocnice tvoøila nej-
vy��í bod, z nìho� se otevíral pohled na
Staré Mìsto z východu. Pokud vláda od-
souhlasí invazi do Starého Mìsta, vý-
sadkáøi budou pøipraveni udeøit souèas-
nì od Rockfellerova muzea a z Olivové
hory.

Kdy� se setmìlo, poslal Motta tanko-
vou kolonu k Augustì Viktorii. Velitelé
tankù mìli asi sto metrù za muzeem na
køi�ovatce odboèit ostøe doleva a pokra-
èovat na východ, vzhùru k Olivové
hoøe.

Pìt tankù Sherman z doby druhé svì-
tové války, které nemìly vybavení pro
noèní vidìní, jelo v jedné kolonì. V za-
tmìní, do kterého se zahalilo celé mìs-
to, nebylo vidìt na krok. Tanky odboèku
pøejely a pokraèovaly rovnì na jih, ko-
lem hradeb Starého Mìsta.

Do tøetího tanku v kolonì udeøila støe-
la z bazuky a zapálila jeho maskovací
sít�. Velitel vozu se pokusil oheò uhasit,
ale zasáhl ho výstøel z dìla. Ètyøi ostatní
tanky jely dál kolem Lví brány a zasta-
vily se na mùstku pøes Kidronské údolí
mezi Starým Mìstem a kostelem v Ge-
tsemanské zahradì, v ní� se Je�í� modlil
noc pøed ukøi�ováním.

Kde jste? ozval se vysílaèkou Motta
veliteli kolony. Nevím, odpovìdìl veli-
tel. Motta rozhodl, �e akce musí pokra-
èovat, a naøídil prùzkumné jednotce,
aby vyrazila k nemocnici místo zbloudi-
lých tankù.

Pøed Rockfellerem stál Arik a Ji�aj Zim-

merman, který mìl vést zvìdy k Augustì
Viktorii. Arik ukázal na zrádnou køi�ovat-
ku. �Je tam ostrá odboèka, která vede na-
horu k Olivové hoøe,� øekl. �Odtud ji nevi-
dí� a dá se lehce pøejet. Dir balak (dávej
pozor), nemiòte ji. Jinak vletíte rovnou do
palby pod hradbami Starého Mìsta.�

�Neboj se,� ujistil ho Zimmerman.
�Zvládneme to.�

Jen�e odboèku také pøejel.
Jak se �est d�ípù blí�ilo k mùstku pøes

údolí Kidron, u� je tam èekali jordán�tí
vojáci. Arik zaslechl støelbu. Jeden d�íp
se rozjel zpátky k Rockfelleru a na dvo-
øe z nìj vynesli silnì krvácejícího Zim-
mermana.

Malý izraelský konvoj ozáøila jordánská
svìtlice. Pak spustil palbu kulomet pod
hradbami. D�ípy dojely na mùstek. Jeden
prùzkumník padl, dal�í skoèili z mostu, do
sedmimetrové propasti. Krajnice se dr�el
mu� s popálenýma rukama. Jeden d�íp se
pokusil otoèit a narazil do auta za sebou.
První tank se také pokusil o otoèku � zaky-
mácel se a pøevrátil se dolù do údolí. 

Jeden voják hoøel. Pøibìhl k nìmu jiný
a strhl ze zranìného mu�e �aty. Zastøel
mì, prosil hoøící voják. Jeho zachránce si
ho pøehodil pøes rameno. Pak zasáhla zra-
nìného do hlavy jordánská kulka.

Hlavní èást prùzkumnické kolony je�-

tì neopustila prostranství u Rockfellera.
Arik bì�el k d�ípùm. �Zastav!� køikl na
velitele Kapustu.

Motta pøikázal, aby se k výjezdu k Au-
gustì Viktorii pøipravily tanky z jiné jed-
notky. �Ariku,� øekl Motta, �ty a Kapusta
musíte v tom balaganu udìlat poøádek.�

Arik s Kapustou vyrazili pì�ky k mùst-
ku, aby pomohli vytáhnout d�ípy, které
uvízly v pasti u Getsemanské zahrady;
pøitom nemìli tu�ení, �e tam trèí i tanky.
Jak se blí�ili k rohu hradeb Starého Mìs-
ta, vystøelil na nì jordánský voják z bazu-
ky. Støela explodovala dva metry od nich.
Vyletìli do vzduchu. Zapotáceli se: nic se
jim nestalo.

Pøebìhli cestu, pryè od zdi, sestoupili
na svah pod cestou, jen� vedl do údolí.
Kdy� se ocitli z dohledu ostøelovaèù,
zaèali postupovat smìrem k mostu.

Vzduch páchl výbuchy, Arika pálily
plíce. Ale støelba utichla a zdálo se, �e
mohou bezpeènì odnést zranìné. 

Mezitím dostal Motta pøíkaz z ústøed-
ního velení: Pøeru�te útok u Augusty
Viktorie. Od Jericha se údajnì blí�í ko-
lony jordánských tankù. Výsadkáøi musí
zorganizovat obranu Jeruzaléma.

Ser�ant Meir Ariel se zhroutil v klenuté
síni Rockfellerova muzea, vedle sklenì-
né vitríny se so�kami z doby kanaánské.
Jak mìl usnout? Vidìl mrtvá tìla. Vidìl,
jak jeho kamaráda zasáhla do nohy ku-
lometná støelba. Jeho samotného málem
zabili. Kulku, která mu míøila na bøicho,
zachytila polní láhev; kdy� mu na nohu
vytryskla voda, myslel si, �e se pomoèil.

Meir se mezi výsadkáøi necítil dobøe.
Jako zelenáè chodil k nástupùm neoho-
lený; pøed jedním seskokem se pozvra-
cel. Èasto ho pøistihli v �enských kasár-
nách a za trest musel kopat jámy, metr
hluboké a metr �iroké. Ale nevzdával se
a nadøízení mu prohøe�ky èasto odpou-
�tìli, nebot�je tenhle mladík s dlouhými
èernými kudrnami, který hrál u ohòù na
kytaru vlastní skladby, okouzlil. 

Meir chtìl být zpìvákem nebo re�isé-
rem. Nìco jiného ne� to, co byl: øidiè
traktoru v kibucu Mi�marot. Meir se po-
zoroval s udiveným odstupem outsidera.
A teï mo�ná zemøe. Byl ochoten zemøít,
pokud by tím ochránil rodinu, svého otce,
kterého kvùli sionistické èinnosti vyhnali
na Sibiø a on to pøe�il, svùj kibuc, ve kte-
rém se uplatnili i ztroskotanci jako on.
�idi si svùj bezpeèný kout svìta zaslou�í.
Vadilo mu jenom to, �e by mohl zemøít,
ani� by zjistil, kým doopravdy je.

Postup 55. výsadkáøské brigády v bitvì o Jeruzalém,
6.�7. èervna 1967: Tmavými �ipkami je znaèen po-
stup 66., 71. a 28. praporu, tenká tmavá linka se �ip-
kami znaèí Mottovu cestu (Motta´s route) k Augustì
Viktorii; podélnými pruhy jsou vyznaèena území, je�
na poèátku války ovládali Jordánci, zrnitá plocha na
hoøe Skopus je izraelské území. Reprodukováno
z knihy Like Dreamers (HarperCollins, New York).
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CHRÁMOVÁ HORA
JE V NA�ICH RUKOU
7. èervna 8.30. Motta a jeho tým odjeli
z Rockfellera v polopásovém vozidle
a velitelském voze, za nimi se táhla kolo-
na tankù a ti, kdo pøe�ili z prùzkumnické
jednotky. Arik naèrtl mapu alternativní
cesty k Augustì Viktorii: pøes údolí zná-
mé pod jménem Vádí Joz, smìrem ze
Starého Mìsta k hoøe Skopus a pak odbo-
èit doprava a stoupat k Olivové hoøe.

Mezitím se u Augusty Viktorie setkaly
71. a 66. prapory. Právì 66. prapor utrpìl
nejvìt�í ztráty, kdy� jeho mu�i pro�li zuøi-
vou bitvou, v ní� se v boji mu�e proti
mu�i utkali s elitními jordánskými jedno-
tkami v zákopech Munièního kopce. Ko-
pec dobyli a otevøeli tak cestu k obklíèené
izraelské enklávì na hoøe Skopus. 

Teï velitelé udivenì odvysílali Mot-
tovi: Nenarazili jsme na �ádný odpor.

Kde jsou Jordánci?
�Motto,� øekl Arik, �vypadá to, �e

Jordánci dobojovali.�
Ve skuteènosti se jordán�tí vojáci �

vèetnì jednotek sídlících uvnitø Starého
Mìsta � v noci stáhli a vydali se do Jeri-
cha. Díky tomu, �e se izraelským koman-
dùm nepovedlo získat høeben, z nìho�
bylo vidìt Staré Mìsto, zùstala cesta na
Jericho volná a Jordánci ji mohli vyu�ít
k úniku. Zùstalo jen pár vojákù, kteøí si
neuvìdomili, �e jejich armáda u� nefun-
guje. Aèkoli to Arik nevìdìl, vstupu do
Starého Mìsta nic nebránilo.

Neobjevily se ani jordánské tanky.
Zpravodajci se zmýlili � �ádný jordán-
ský protiútok se nekonal.

9.15. Arik stál v Mottovì vozidle, kdy�
dostal zprávu od ústøedního vedení:
�Okam�itì jeïte do Starého Mìsta a ob-
saïte ho.� Vláda svolila.

Arik tuhle zprávu úmyslnì nedbalým
tónem pøedal Mottovi.

�Potvrï pøíjem rozkazu,� opáèil Mot-
ta, �a øekni jim, �e ho bez prodlení vy-
konáme.� Mottùv polopásový vùz se
rozjel po høebeni Olivové hory.

Arik odvysílal ústøednímu velitel-
ství: Jak poèetné jsou jordánské síly
uvnitø hradeb? A na Chrámové hoøe?
Jako obvykle nemìli �ádné konkrétní
informace.

Vozidlo zaparkovali poblí� vchodu
prùèelí hotelu Intercontinental, od nì-
ho� byl výhled na Lví bránu. 

Motta si sedl na zem a zíral na mìsto
obklopené hradbami. Bylo chladné ráno,
slunce mu svítilo do zad. Pod ním se tø-

pytily zlaté a støíbrné kupole Chrámové
hory. Zavøel oèi, jako by se modlil.

A� do téhle chvíle Arik v bitvì o Jeru-
zalém nepocítil sebemen�í dìjinnou
ozvìnu. Pøi�li do mìsta, aby ochránili
jeho �idy, kvùli nièemu jinému. Ale teï
se nedokázal ubránit tomu, aby se necítil
souèástí historie. Výsadkáøi se mìli stát
prvními vojáky svrchovaného �idovské-
ho státu, kteøí po 18 stoletích vstoupí do
hlavního mìsta �idovského národa. Nìco
takového pohne i Arikem Achmonem.

Arik zamíøil dalekohled na Chrámo-
vou horu. Nic se tam nehýbalo.

Motta si vzal vysílaèku a oslovil veli-
tele tøí praporù. �Padesátá pátá brigádo
výsadkáøù,� zaèal a naschvál tak poru�il
armádní pøíkaz neurèovat bìhem boje pøi
vysílání pøesnì jednotku. Teï v�ak chtìl,
aby se rozkaz zachoval pro historii. �Se-

díme na høebeni s výhledem na Staré
Mìsto v Jeruzalémì a brzy do nìj vstou-
píme, do mìsta, o kterém snily a po kte-
rém tou�ily celé generace. Budeme prv-
ní, kdo tam vejde. 28. a 71. prapore �
vyrazte k bránì. 66. prapore, jeïte za
nimi. Jeïte ke Lví bránì!�

Objevil se rabi Goren, nesl �ofar a malý
svitek Tóry. Vypadal, �e vùbec nepo-
støehl, �e z hradeb se tu a tam ozývá
støelba; neobtì�oval se ani s tím, aby si
nasadil helmu. �Kde je Josi Fradkin?�
vykøikl. �Øekli mi, �e jde na Chrámo-
vou horu!� Na Chrámovou horu, opako-
val si pro sebe Joel. Co to znamenalo?
Chrámová hora byla tak nedostupná, �e
�idùm zbývala jen pøedstava, �e ji zís-
kají zpìt za èasù Mesiá�e. A teï se Joel
chystal vybìhnout na nejsvìtìj�í místo
v baganèatech a v doprovodu nikoli pro-

rokù, ale kibucnikù, kteøí jedli vepøové.
�Jako ve snu,� napsal �almista o tom,

jak se cítí �idé vracející se na Sion.
Mo�ná tím nemyslel jen radost, ale také
pocit nepatøiènosti.

MÁM ZATROUBIT?
Tøi prapory se setkaly u Lví brány. Od
minaretu vystøelil osamìlý ostøelovaè;
jeden výsadkáø ho umlèel. 

Rabi Goren dorazil na Chrámovu horu.
�Postarej se o nìj,� øekl Motta Arikovi. Arik
doprovodil Gorena a jeho pomocníka do
Skalního dómu. �Co myslíte, majore,� ob-
rátil se Goren na Arika, �mám zatroubit?�

Gorenùv pomocník, který stál za rabí-
nem, prudce zavrtìl hlavou a naznaèil
Arikovi: Ne! Kdyby Goren zatroubil na
�ofar ve Skalním dómu, uplatnil by ná-
rok, který by mohl za�ehnout svatou

válku s islámem. Arik nechápal dùsled-
ky, které by zatroubení na �ofar právì na
tomto místì mìlo, ale pochopil, �e po-
mocník s tím nesouhlasí.

�To není dobrý nápad,� pravil Arik
a Goren se podvolil.

Rabín Goren poslal svého pomocníka,
rabi Menachema Hakohena, aby dojel
pro rabi Cvi Jehudu a Gorenova tchána,
nazíra, asketu. První civilové, kteøí pøi-
jdou k osvobozené Západní zdi, musí
být rabíni z Merkazu, prohlásil Goren.

Hakohen si pùjèil d�íp, na nìm� bylo
nalo�ené dìlo, a vydal se k nazírovu
domu. Staøec s dlouhými bílými vlasy ne-
mluvil � nedávno se zavázal slibem mlèe-
ní. Hakohen mu øekl: �Pøijel jsem, abych
vás dovezl ke Zdi.� Nazír byl tak rozèile-
ný, �e vy�el ven jen v pono�kách, a tepr-
ve venku ho dostihla man�elka s botami.

Rabín Goren se pokusil zatroubit na �ofar, ale byl pøíli� dojatý. �Rabi,� øekl jeden dùstojník, kibucnik, �uka�te ten �o-
far. Umím hrát na trumpetu.� Goren mu ho pøedal. Zaznìl zvuk, jako kdy� zatroubí z polnice. Foto Benny Ron. 
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Dal�í zastávka: rabi Cvi Jehuda. Hako-
hen nalezl rabína v modlitbì. �Pøijel
jsem, abych vás dovezl ke Zdi,� zopako-
val. Rabi Cvi Jehuda vypadal zmatenì,
jako by nic nechápal. Hakohen ho vzal
do náruèe a odnesl ho do d�ípu.

Jisrael �tiglitz, student Merkazu, dobìhl
na Chrámovou horu, neotálel a zamíøil
k Západní zdi. �tiglitz ji vnímal jako do-
mov: èasto k ní v dìtství, je�tì pøed za-
lo�ením státu, chodíval. Pamatoval si,
jak Arabové zakazovali �idùm, aby si
s sebou brali �idle nebo si u Zdi èetli
z Tóry. 

Jakýsi voják �tiglitzovi sdìlil, �e na
hoøe vidìl dva vousaté staré �idy, kteøí
kráèeli dolù ke Zdi. O èem to mluví�? ze-
ptal se �tiglitz. A pak pochopil: U� pøi�li.
Mesiá� a s ním prorok Elijá�. Jestli se na
Chrámovou horu dostali �idov�tí vojáci,
mo�né je v�echno.

�tiglitz sebìhl kamenné schody ve-
doucí z Chrámové hory na úzké pro-
stranství, které oddìlovalo øadu domkù
a Zeï. A pak je spatøil. Nebyl to pøímo
Mesiá� a Elijá�, ale témìø. Rabín Cvi Je-
huda a nazír a obklopovali je výsadkáøi. 

Nejpevnìji uzavøená brána �idovské
historie se otevøela. 

Vyèerpaní, sklíèení a souèasnì rozjásaní
výsadkáøi pøe�li Chrámovou horu a spì-
chali dolù, k Západní zdi.

Úzký prostor pøed zdí � pouhých pìt
metrù �iroký a dvacet metrù dlouhý �
zaplnili vojáci. Vyzdvihli rabína Gorena
na ramena. Pokusil se zatroubit na �ofar,
ale byl pøíli� dojatý. �Rabi,� øekl jeden
dùstojník, kibucnik, �uka�te ten �ofar.
Umím hrát na trumpetu.� Goren mu ho
pøedal. Zaznìl zvuk, jako kdy� zatroubí
z polnice.

K Západní zdi dorazili i Motta a Arik.
Arik nebyl dojatý. Co znamená tenhle
nával zbo�nosti, a zrovna u výsadkáøù?
Arik zaslechl, jak nìkteøí vojáci mluví
o �zázraku�, a udìlalo se mu zle. Jaký
zázrak? �idé zvítìzili právì proto, �e
pøestali doufat v zázraky a nauèili se,
jak se sami bránit.

Joel myslel na rabína, který jim ve
�kole tvrdil, �e to, �e Izrael nedoká�e
získat Chrámovou horu, dokazuje, �e
Hospodin odmítá sionismus. Copak si
rabín asi myslí teï?

�Co tomu øíká�, Joeli?� zeptal se ho
dùstojník. �Právì skonèilo dva tisíce let
exilu,� odvìtil Joel.

(Pøipravila Alice Marxová.)

26 KRÁSNÝCH LET
(dokonèení rozhovoru ze str. 7)

Jejich prarodièe èasto pocházeli z Evropy
a takové knihy pou�ívali v synagogách.
Byli jsme tro�ku prodavaèi tajemných
a romantických iluzí. Dnes si stejnou kni-
hu mohou koupit pøes internet a levnìji.

Kdy pøi�el v obchodì zlom k hor�ímu?
MK: Jak u� jsem øekl, s nástupem inter-
netu a internetových obchodù. Døíve ti,
kdo nìco psali nebo se o nìjaké téma
zajímali, potøebovali mít knihy jako
zdroj informací a citací pramenù. Jak-
mile se naskytla mo�nost takovou knihu
koupit, koupili ji a k tomu jim padla do
oka tøeba je�tì nìjaká jiná... Spousta lidí
na to byla zvyklá z doby totality. Chodi-
li po antikvariátech a hledali; bylo to ta-
kové zvlá�tní spoleèenství, lidé si hodnì
povídali, mìli asi také pro sebe více
èasu� Teï si knihy vyhledají na inter-
netu, tam si je i koupí, nebo si je, èasto
zdarma, stahují. To
je pøirozený vývoj,
který èlovìk neza-
staví. 

Zkrátka, v po-
sledních letech se
nám u� pøestávalo
daøit, prodej vázl,
po zaplacení nájmu
nám moc nezùstá-
valo. Obec se
k nám ale, musím
øíci, chovala a zachovala velice slu�nì.
Kdy� v roce 2011 hrozilo, �e nasadí tr�-
ní nájem, v této oblasti obvyklý, sepsali
lidé z komunity petici, v ní� �ádali, aby
antikvariát zùstal za zvýhodnìných pod-
mínek. To se stalo, ná� nájem se navý�il
jen minimálnì. V souèasné dobì v�ak
tr�by u� poklesly natolik, �e bychom
museli mít nájem je�tì ni��í, a to pra�-
ská reprezentace neodhlasovala.

S vámi skonèil asi poslední autentický
obchod v okolí obce.
RN: Pøedposlední. Pøed tøemi lety zavøela
trafika v �iroké, kterou shodou okolností
provozoval Martinùv spolu�ák z gymná-
zia. Vzadu byly tøi stolky a chodívali tam
na víno a kus øeèi místní �tamgasti, podo-
mácku obleèení, jen tak v pantoflích.
A teï u� zbývá jen hodináø.

I pro turisty jste museli být zajímaví,
mezi v�emi tìmi obchody s kabelkami
a botami se vá� antikvariát odli�oval�

MK: Izraelci oceòovali, �e jim hebrejsky
doká�u poradit, kudy jít. Bylo to zvlá�tní,
kdy� jsem na nì mluvil anglicky, poka�dé
vyrazili na opaènou stranu. Na moje in-
strukce, kde je jaká synagoga, na �jami-
na�, �smola� a �ja�ar� reagovali v�dycky
vdìènì a vydali se správným smìrem.
Èastou otázkou bylo, kde se mohou najíst
ko�er, kdy a kde jsou bohoslu�by. 

Zajímali jste se o �idovství, ne� jste
zaèali pracovat v �iroké?
MK: Nijak zvlá�t�. Na konci osmdesá-
tých let jsem procházel Jeruzalémskou
ulicí, kde se scházeli lidé na veèerní bo-
hoslu�bu. Naproti synagoze byl tehdy
výèep IV. cenové skupiny a chlápci, co
tam popíjeli pivo, na mì volali nìco
v tomto smyslu: �Co kouká�, di tam,
taky k nim patøí�.� Já úplnì zrudnul,
otoèil se a rychle zmizel. A pøitom to
mo�ná nemysleli zle.

U� na gymnáziu jsem rád èetl Langero-
vy chasidské pøíbìhy a pozdìji jsem zjistil,

�e vìt�ina mých ob-
líbených amerických
autorù je �idovského
pùvodu. Kdy� jsme
otevøeli antikvariát
Judaica, èásteèná
znalost hebrej�tiny
byla nutností a tak
jsem zaèal chodit do
ulpanu. Jazyk jsem
se èasem nauèil na-
tolik, �e se doká�u

celkem dobøe orientovat v textu. Kdy�
v krámì nebyli lidé, studoval jsem poma-
lièku Tóru. Pravidelnì chodíme s Roman-
kou do Bejt midra� na hodiny rabína Sido-
na a rabína Dushinského. Rabín Sidon
strhujícím a pøitom srozumitelným zpùso-
bem pøekládá a vykládá Tóru, Maharala
i Pirkej avot. Rabín Dushinsky je výborný
uèitel, texty a modlitby vysvìtluje tak, a�
se tají dech. Výklad je�tì zpestøí vyprávì-
ním o sobì, své rodinì a o �ivotì svých
pøedkù. 

Co budete teï dìlat?
RN: Pøes léto si odpoèineme, plánujeme
cyklovýlety a koupání a bude víc èasu
na ètení a studium. Martin se chystá za-
èít znovu pravidelnì bìhat (Pra�ský ma-
raton ubìhl ètyøikrát) a já budu mít víc
èasu na zahradu. Pøesné plány do bu-
doucnosti zatím nemáme; náhody ale
neexistují a �ivot sám nám uká�e, jakou
cestou se vydat.
ALICE MARXOVÁ, FOTO KAREL CUDLÍN

Bylo to jako v pohádce. Foto R. Nejdlová.



Synagoga v Thamühlu je prostá, holá, níz-
ká stavba z konce minulého století. Aè je
malá, plnì dostaèuje, proto�e i obec je
malá a rok od roku se je�tì zmen�uje. Ji�
nyní obec jen s obtí�emi obstarává pro-
støedky na udr�ování synagogy a jsou jed-
notlivci, kteøí veøejnì øíkají, �e by na bo-
hoslu�by úplnì staèila malá modlitebna.

V na�í synagoze �ije zvíøe pøibli�nì ve-
likosti kuny. Lze je èasto velmi dobøe vi-
dìt, strpí, kdy� se k nìmu èlovìk pøiblí�í
a� na vzdálenost asi dvou metrù. Jeho
barva je svìtle modrozelená. Jeho srsti se
je�tì nikdo nedotkl, nedá se tudí� o ní nic
øíci, a témìø bychom i chtìli tvrdit, �e také
skuteèná barva srsti je neznáma, ta vidi-
telná barva mo�ná pochází jen od prachu
a omítky, je� se zachytily v srsti, podobá
se také barvì vnitøní omítky synagogy, jen
je o nìco svìtlej�í. Je to, odhlédneme-li
od jeho bázlivosti, neobyèejnì klidné,
usedlé zvíøe; kdyby nebylo tak èasto pla-
�eno, snad by témìø nemìnilo místo, nej-
radìji pobývá na møí�i �enského oddìle-
ní, s viditelným potì�ením se zachytává
drápky za oka møí�e, protahuje se a shlí�í
dolù do modlitebny, z této odvá�né pozice
má zøejmì radost, ale chrámový sluha má
pøíkaz netrpìt zvíøe nikdy na møí�i, zvyklo
by si na to místo, a to nelze vzhledem k �e-
nám, které se zvíøete bojí, pøipustit. Proè
se ho bojí, není jasné.

Takhle zaèíná povídka Die Synagoge
von Thamühl, kterou napsal Franz Kaf-
ka v roce 1922. Je to spí�e fragment èi
èrta, jak zdùrazòují znalci Kafkova díla.
A jak to tak bývá, rùzní kafkologové
pøisuzují tomuto relativnì krátkému
a ne èasto uvádìnému textu rùzné inter-
pretace. Jedni tvrdí, �e popisované zvíøe
je alegorií vztahu mu�ù a �en v judais-
mu, druzí zas vidí paralelu v konfliktu
mezi �idovskou tradicí a asimilaèním
hnutím, jiní mezi západním a východ-
ním �idovstvem. Nìkteøí text srovnáva-
jí s Dopisem otci, kde Kafka také pí�e
o bohoslu�bách v synagoze, dal�í zase
zdùrazòují fakt, �e � na rozdíl od Zprávy
pro jistou Akademii èi od pozdìj�ího
Doupìte (Der Bau) � nejde o vyprávìní
z pohledu zvíøete, nýbr� z pohledu èlovì-
ka, èlena synagogálního sboru. �Vypra-
vìè se zde bez jakýchkoli emocí zamý�lí
nad dal�í existencí zchudlé synagogy.
Zvíøe je groteskním archaickým pozù-

statkem, kterého se nelze zbavit,� jak
uvádí nìmecká Wikipedie.

Ke Kafkovi intelektuální výklady
samozøejmì patøí, otázkou je, co by
jim øekl sám autor. Nikdo se také za-
tím � pokud je nám známo � nezabýval
místem, kde se celá povídka odehrává.
Asi není v celkovém kontextu dùle�ité,
ale pojïme se na nìj pøesto podívat
blí�e. 

THAMÜHL AM SEE
Kafka pí�e v originále o mìsteèku Tha-
mühl. Tak se mu pøevá�nì øíkalo pøed
válkou (nìkdy se psalo se dvìma m, nì-
kdy s jedním). Po roce 1945 a v letech
následujících se proslavilo pod svým
èeským jménem Staré Splavy. Dodnes

je to vyhlá�ené letovisko u Máchova je-
zera. Pøed válkou se sem sjí�dìla pra�-
ská honorace, a nejen ona. Pomìrnì
krátká vzdálenost od hlavního mìsta,
dobré silnièní a �eleznièní spojení a pís-
èité bøehy jezera z nìj udìlaly místo,
kterému se svého èasu bez nadsázky øí-
kalo Èeská riviéra. Jak nedaleké Doksy,
tehdy známé jako Hirschberg, tak Staré
Splavy (dodnes tvoøí spolu jeden mìst-
ský celek) se tì�ily statusu lázeòského
støediska a svá letní sídla zde ve dvacá-
tých letech vybudovalo mnoho vá�e-
ných rodin, velmi èasto �idovských. Je
tøeba zdùraznit jednu vìc � ve Starých
Splavech nikdy �ádná synagoga nestála!

Jak to v�e zaèalo? Jezero, které je

vlastnì rybníkem, nechal postavit Karel
IV. Na Robeèském potoce u Thámova
Mlýna (odtud nìmecké jméno), neboli
u starého splavu (odtud jméno èeské),
vybudovali jeho stavitelé mohutnou
hráz, èím� uprostøed hustých borových
lesù vznikla velká vodní plocha. Je�tì
v dobì, kdy romantickou krajinu kolem
starobylého Bezdìzu rád nav�tìvoval
Karel Hynek Mácha, zabíralo jezero,
kde se odehrává slavný Máj, daleko vìt-
�í plochu, ne� je tomu dnes. Zmìna pøi-
�la a� s vybudováním �eleznice, kterou
postavilo konsorcium v èele se známým
Vojtìchem Lannou v roce 1867. Pro
stavbu dráhy bylo tøeba rybník zmen�it
a sní�it jeho hladinu, èím� se vynoøily
nádherné bílé písèité plá�e jak u Azuro-
vého pobøe�í. 

Lázeò�tí hosté se ve velkém zaèali
k jezeru sjí�dìt ji� koncem 19. století.
V Doksech byly vyhlá�ené slatinné kou-
pele, místní hoteliéøi pou�ívali k tomuto

úèelu ra�elinu, které bylo v okolí v�dy
dost. Do Starých Splavù se výletníci vy-
dávali jen zøídka, ostatnì byl tu jen zá-
jezdní hostinec pod hrází. To se ale brzy
zmìnilo, a to pøedev�ím díky mnoha
pra�ským �idovským lékaøùm, kteøí
èasto posílali své pacienty na venkov
a Thamühl am See doporuèovali jako�to
�zdravé místo�. V roce 1909 vyrostl na
bøehu jezera velký hrázdìný dùm, který
nabízel letní bydlení, stejnì jako nìkolik
pùvodních statkù na návsi a v jejím okolí.
Vlak ale do té doby nedalekými kaòony
a náspy jen projí�dìl. Teprve v roce
1911 vyrostla �eleznièní stanice i ve
Starých Splavech. Tím také zaèíná míst-
ní velký stavební rozmach.
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Pohled z terasy hotelu Strand ve Starých Splavech na jezero, dvacátá léta 20. století.



LÁZEÒSKÝ VRCH
Pøítomnost �idovských rodin je v Dok-
sech a okolí zaznamenána ji� v pobìlo-
horských dobách. V lesích u Bezdìzu je
dodnes lokalita, která se jmenuje �idov-
ský vrch. Celé panství patøilo Vald�tej-
nùm, a to po více ne� tøi století od doby,
kdy je spravoval Albrecht z Vald�tejna
s Jakubem Ba�evim. Ve mìstì �idé byd-
leli na pravém bøehu potoka, kterému se
i podle toho øíkalo �idovský, pozdìji na
tzv. Malé Stranì. Na pøelomu století
sem v�ak mnozí pøijí�dìli ji� jen jako
vá�ení lázeò�tí hosté, o èem� svìdèí
peèlivé zápisy v ubytovacích knihách.

Nejinak je tomu i ve Starých Spla-
vech. Tady v�ak mnozí zaèínají také sta-
vìt svá letní sídla. Stavební ruch je pøe-
ru�en první svìtovou válkou, ale ji� ve
dvacátých letech opìt dosahuje nebýva-
lého rozkvìtu. Oblíbenou lokalitou je
Lázeòský vrch. Pùvodnì se mu øíkalo
Schmiedeberg, tedy Kováøský vrch,
a své vilky tu staví Bondyové, Mautne-

rovi, Grossovi (mají tu koloniál) a mno-
zí dal�í. Je pøíznaèné, �e podobu svých
domù svìøují renomovaným �idovským
architektùm. Nìkolik domù, které se do-
staly do uèebnic architektury, zde zane-
chává Otto Fleischer, významnì se zde
ale realizují pøedev�ím bratøí Karel
a Otto Kohnovi. Ti pùvodnì vystudovali
pra�skou nìmeckou techniku, Karel pak
byl Goèárovým �ákem na AVU. Jejich
nejznámìj�ím dílem je dlouhá ulièní bu-
dova na Letné, které se dodnes øíká Mo-
lochov. Konstruktivismus se projevil
i v jejich men�ích dílech, napøíklad prá-
vì zde, na Lázeòském vrchu, kde posta-
vili tøi budovy. Otto Kohn také na stav-

bu vilky pro svou rodinu a stavbu vily
Rindler v polovinì dvacátých let osobnì
dohlí�el. Na druhé stranì ulice vznikala
v té dobì vila Rut, penzion, který stavì-
la rodina Formanových z Èáslavi. Anna
Formanová se tehdy s Ottou Kohnem
sblí�ila a z tohoto vztahu se narodil dnes
slavný re�isér Milo� Forman.

MICHELUP A MOTOCYKL
Ji� jsme se zmínili, �e do Starých Spla-
vù se bìhem léta sjí�dìla velmi zajíma-
vá spoleènost. Je dolo�eno, �e v letech
1932 a 1933 tu v�dy celý srpen trávil na
dovolené ministr spravedlnosti Alfréd
Meissner, který pozdìji zemøel v Terezí-
nì. Ji� víme, �e tu byl Kafka, zavítal
sem i Egon Erwin Kisch, Max Brod,
Franz Werfel, ale také F. E. Kantor-
Berg, známý jako Friedrich Torberg. Ve
svých textech se o náv�tìvì jezera pøí-
mo zmiòují, nìkdy tak lze z jejich líèení
jen usuzovat. Jako napøíklad u Karla Po-
láèka. Podívejme se, jak v kní�ce Mi-

chelup a motocykl popisuje známou sce-
nerii:  

Klidné jezero, vklínìné mezi nevysoké,
ku�elovité pahorky, porostlé borovicemi.
Nad hladinou s pronikavým pokøikem
krou�í elegantní rackové, vìènì hladoví
a v ustavièném shonu. Tento pokojný, utì-
�ený obraz mohl by zdobiti obal �výcar-
ské èokolády. Jest patrno, �e zøídka kdy se
vzru�í hladina tohoto mírumilovného je-
zera; a ustaviènì ukazuje tváø záøící po-
hodou, dru�ností a jasnou myslí. Zato
v�ak plá� je naplnìna pokøikem jako tr-
�i�tì. V horkém písku válejí se bílá a tuè-
ná tìla, pøipomínající mouèné èervy. No-
haté a opálené sleèny provozují rytmiku.

Kolem gramofonu sedí soukromí úøedníci
a zpívají s pøístrojem �ansony z nìmeckých
filmù. Èernooká a u�atá dìcka pobíhají
mezi le�ícími tìly a pokøikují: �Mutti! Pap-
pi!� Obchodníci sedí ve skládacích �id-
lích, vyhøívají své køeèové �íly na slunci
a ètou s mraèným, starostlivým výrazem
noviny. Nìkdy sejmou skøipec a zahledí se
vytøe�tìnì na jezero. Tehdy odhodí noviny
a ozve se zoufalý, nervózní køik: �Gerti!
Paß auf auf die Kinder! Um Gotteswillen,
podívej se, co to dítì dìlá... Kolikrát jsem
øíkal, at�nelezou do té hloubky�� Slunce
stoupá vý�e a vý�e a �eny rozkládají mast-
né papíry, svolávají dìti a podìlují je kra-
jícem chleba s máslem. Plá� se promìnila
ve stovky �výkajících èelistí; a sluneèní
paprsky hrají si s kousky staniolu, které
se bly�tí v písku. (�) Cestující zhotovil
stan z plachtoviny. Sedí pøed stanem
a úèetní vzdychá: �Krásná, krásná kraji-
na.� Výrostek s èerným chmýøím nad hor-
ním rtem rozpa�il ruce a v pùvabném ob-
louku vskoèil z mùstku do vody. Úèetní
vyskoèil a vytøe�tìnì zíral, jak výrostek
mohutnými rozmachy míøí k ostrùvku
uprostøed jezera. Zbledl a utíkal k vodì,
lome rukama. Pobíhal podél bøehu jako
kvoèna, které uplavala kachòata, a zoufale
hulákal: �Zdenku! Zdenkúúú! Hned at�se
vrátí�! Utopí� se! At�jsi tady! Sly�í�? Já to
nebudu dvakrát opakovat! Pro pánaboha,
co ten hoch dìlá...! Pane Kafko, poruète
mu, at�se vrátí!� dorá�el na cestujícího.
Cestující se smál. �Kdepak, tomu se nic
nestane! Kdybychom my dva umìli tak
plavat jako ten chlapec, o jé! Je první mezi
dorostenci plaveckého odboru Hagiboru,
má rekord na vytrvalost a v�echno...�

�Pane Kafko, já to nemù�u vidìt, mnì
se dìlá �patnì, v�dyt�tady jde o �ivot!�

Karel Poláèek nám také zanechal � s hu-
morem sobì vlastním � seznam lázeò-
ských hostù:

Spoleènost je tam prvotøídní. Loni
tam me�kali Korecovi, Kantorovi, Ko�e-
rákovi, Kominíkovi, Koralkovi, Neviklu-
fovi, pan doktor Bi�ický s chotí, pan
doktor Hasterlo s chotí, Sinkovi, Poláko-
vi, Vohrykovi, pan doktor �tìdrý s chotí,
Orenstein se svým bratrem, panem Orlic-
kým, a Morgenstern se svým bratrem, pa-
nem Monterem.

KRÁSKA A ZVÍØE 
Vrat�me se ale k tomu, èím jsme zaèali.
Jedním z èastých náv�tìvníkù byl tedy
i Franz Kafka. Nevíme pøesnì, kdy se sem 

(pokraèování na str. 20)
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Plá� ve Starých Splavech ve vrcholné sezonì, tøicátá léta 20. století.



Poka�dé, kdy� k nám nakladatelství Mla-
dá fronta uvede dal�í z próz Philipa Rotha,
je to men�í literární událost. A platí to
i o románu výmluvnì nazvaném �ít jako
mu�, podle nìkterých kritikù neprávem
opomíjené tragikomedie z roku 1974. Au-
tor pøitom tuto knihu s pøestávkami psal
ji� od roku 1964 s tím, �e hledal, kam by
zasadil scénu inspirovanou vlastními �i-
votními osudy. Jedná se o výjev, v nìm� si
protagonistova budoucí man�elka kupuje
v parku vzorek moèi od chudé tìhotné
èerno�ky, aby svému protìj�ku dokázala,
�e s ním èeká dítì. Tato scéna se nakonec
do tehdy rozpracovaného díla, románu
Portnoyùv komplex, nehodila. A pøesto má
ve výsledném efektu �ít jako mu� ze
v�ech ostatních spisovatelových dìl nej-
blí� právì k tomuto skandálnímu bestsel-
leru: jak se sám vyjádøil v rozhovoru pro
literární periodikum Paris Review, ani
jedna z obou knih by nevznikla, kdyby ne-
chodil na psychoanalýzu. A samozøejmì
se tu, byt� v dal�ích variacích, opakují
i dal�í rothovsky pøíznaèné motivy: nehe-
roický hrdina � neurotický �idovský inte-
lektuál, klidné dìtství v Newarku, stálá ro-
dièovská pøítomnost a napìtí mezi mu�i
a �enami. Vezmìme to v�ak pìknì popo-
øádku, co� v této slo�itì konstruované pró-
ze není tak jednoduché.

AUTOBIOGRAFIE, 
NEBO METAFIKCE
Rothovým alter egem je tentokrát ame-
rický �idovský spisovatel Peter Tarno-
pol, jeho fiktivní man�elku Maureen in-
spirovala Rothova první �ena Margaret
Martinsonová a Tarnopolovy pocity tý-
kající se jejich katastrofálního svazku
man�elská krize man�elù Rothových
roku 1959. Celý román pak sestává ze
dvou èástí: ta první obsahuje dvì povíd-
ky, Rozverné mládí a Flirt s katastro-
fou, nesoucí spoleèný název U�iteèné
fikce. Obì pøitom napsal Peter Tarnopol
a obì pojednávají o jiném rothovském
hrdinovi jménem Nat Zuckerman, byt�
ho zachycují v rùzném vìku. Ta první
v dobì, kdy zaène coby nìkdej�í hodný
�idovský chlapec rebelovat prostøednic-
tvím nevázaného sexu, a ta druhá, opat-
øená docela popisným podtitulem Seri-
ózním mu�em v padesátých letech, je
jakousi parodickou verzí Lolity Vladi-
mira Nabokova, nebot�v ní teï u� do-

spìlého Zuckermana pøitahuje jak roz-
vedená a v dìtství zneu�ívaná �ena Ly-
dia, tak její dcera Monika. A èást druhá,
pojmenovaná Mùj skuteèný pøíbìh, je
vzpomínkou samotného Tarnopola.
Tedy vzpomínkou fiktivní postavy, pøi-
èem� ka�dý memoár je navíc ve svìtle
postmoderních teorií, jich� si byl Roth
velice dobøe vìdom, v dùsledku výbìru
a následné interpretace epizod také
v�dy nutnì jen pouhá fikce.

Je tedy zøejmé, �e právì v tomto díle na-
pjal Roth hranice mezi fakty, fikcí a meta-
literaturou doslova nadoraz. Je�tì víc ne�
otec zpovìdní poezie Robert Lowell nebo
provokativní Norman Mailer tak pøispìl
k vývoji tzv. konfesijního �ánru, a daleko
niternìji se navíc zdá být posedlý otázkou
umìleckého ega a vztahu umìlce k vlastní
tvorbì. A jak musíme jedním dechem do-
dat, také umìlce-mu�e k �enám.

ACH, TA KRITIKA � A TY �ENY
Celý Tarnopolùv pøíbìh toti� do velké
míry kontroluje vý�e zmínìná Maureen,
a je tak jeho zlovolnou múzou � to ona
jejich vztahy buï prodlu�uje, nebo zkra-
cuje, pøièem� on nedoká�e myslet na nic
jiného ne� na ni a o nikom jiném nedoká-
�e psát. A pøitom si ji vzal ani ne tak pro-
to, �e to v dané situaci bylo �jediné èest-
né� rozhodnutí � spí� to bylo nìco, co by,
jak sám øíká, udìlali lord Jim a Kate Cro-
yová a Ivan Karamazov, a tedy to bylo

rozhodnutí svého druhu literární. Nebo
snad a� pohádkové, kdy se doslova vcítil
do role prince zachraòujícího vìznìnou
princeznu � tøeba�e svou roli jistì�e se-
hrála i logika padesátých let minulého
století, podle ní� dospìlost (a pro mu�e
mu�nost) zaèínala sòatkem. Sòatkem,
z nìho� v�ak opìt dle logiky padesátých
let, kterou zde zastupuje soudce pøezdí-
vaný �Stalin rozvodového komunismu�,
bez nadsázky nebylo úniku.

Zdá se tedy, �e se nelze divit, �e právì
tuto Rothovu knihu nejèastìji napadají
feministické kritièky s tím, �e Maureen
je vykreslena výhradnì jako manipula-
tivní zrùda, neboli �sup�, zatímco Tarno-
polova pozdìj�í pøítelkynì Susan jako
�vydì�ený vrabèáèek�, neboli sexuální
otrokynì, která na�eho mu�e nakonec
prostì znudí � a ani jedna se tak nestává
nièím víc ne� objektem touhy. Zde je
ov�em potøeba vzít úvahu fakt, �e sub-
jektivita Rothových protagonistù je ne-
vyhnutelnì mu�ská a heterosexuální,
a projevují se u nich tudí� maskulinní
choutky i maskulinní hnìv � a koneckon-
cù také, a pomìrnì èasto, maskulinní
hloupost. Pøièem� nejdùle�itìj�í na jejich
tónu je naprostá upøímnost, s jakou se �
pohøíchu marnì � pokou�ejí uchopit pod-
statu svého bytí. A s ní� se sna�í pojednat
také v zásadì filosofický a etický rozmìr
lidské blízkosti, tj. vztahu k tomu, kdo
nejsem já, k tomu druhému � èi v na�em
pøípadì k té druhé.

Text je to tedy nevyhnutelnì tragiko-
mický: lidská (èi pøesnìji mu�ská) po�e-
tilost na�eho hrdinu zjevnì muèí, ale zá-
roveò umí sám sebe diagnostikovat
a sám se se sebou hádat, k èemu� výraz-
nì pøispívá i jeho vysoce nadprùmìrné
IQ a skvìlé vyjadøovací schopnosti. Do-
ká�e být sebestøedný i zranitelný, proni-
kavý i cynický, ironický i sebeironický
zároveò � a pøitom jeho monolog potá-
cející se jakoby v bludném kruhu a kon-
èící u údajných traumat z dìtství a ve ví-
ceménì dobrovolné sexuální karanténì
nikdy neztratí nádech lehké, nezávazné
konverzace. Obèas je to sice na úkor
dìje, ale jinak právì to znamená psát
jako Roth. Své èeské fanou�ky potì�í �
té� díky tradiènì výsti�nému pøekladu
Jiøího Hanu�e � i tentokrát.

HANA ULMANOVÁ

(Philip Roth: �ít jako mu�. Román
o man�elství. Pøelo�il Jiøí Hanu�, vydalo
nakladatelství Mladá fronta v Praze roku
2017. 328 stran, dop. cena 269 Kè.)
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PSÁT JAKO ROTH
O dal�ím èeském vydání románu slavného spisovatele



�acharit

Je�tì je tma 
obchod naproti právì otevírá 
svítí otevøenými dveømi 
doèkal se rána 

Lidé je�tì spí 
také se doèkali 
jen zatím nevìdí 
�e èerná se u� oddìlila od bílé 
a obì se vydaly na cestu 

Co se probouzí je èekání 
na to co se stalo 
a èeho se u� tolik 
není tøeba bát 

Slova i jejich jména 
stoupají a tam 
nìkde nahoøe 
vzdávají chválu 

Tomu kdo svým soucitem 
otevírá obchody
uspává noèní tvory 
a otupuje jejich zuby a drápy 

V�ichni si trochu oddechnou 
ti kteøí zahynou 
i ti co je�tì du�i ponesou 
a potom se vydají 
naproti do obchodu 

A oè cestou 
èernou a bílou prosili 
si koupí a odnesou

�lomo a li�ky 

�lomo hamelech 
byl král 
narodil se v paláci 
a tam také zemøel 
a jeho lásky i poku�ení 
ho milovaly 

Nechtìl zemøít 
a napsal o tom píseò 
píseò pro li�ky 

Li�tièky z vinice 
ho v�ak pøe�ily 
a král u� není 

Ale kdy� pr�í 
a li�ky zpívají o sestøièce 
která je�tì nemá prsí 
sahá do komnaty 
cizí ruka 
a otvírá závoru

Vzpomínka 

Bylo to �tìstí 
za oknem v kvìtináèi 
byly to sady 
u øeky stály 
a sklánìly se 
smìrem ke �tìstí 

Po cestì bì�ela 
nadìje 
odnikud nikam 
usmívala se 
a pávi se 
také smáli 

Odnìkud ti�e 
svítilo slunce 
a nìkde 
cinkala sklenice 

Hrabì zahvízdal 
�idé se modlili 
ovce se pásly 
a pøitom 
spoleènì stoupali 
do mírného kopce

*   *   * 

Kolem zábradlí 
v zahradì a v noci 
se otáèí suchá réva 
a èeká u zdi 

A zdá se �e v�echno 
je otevøené a roste 
vzhùru i do stran 
ale to se jen zdá 

I tak je v�ak dobré 
sedìt a dívat se 
zevnitø toho zdání 
kterého se réva pøidr�uje 
tenkými oddenky 

Skoro celý �ivot 
pøichází je�tì jednou 
a pøidr�uje se zábradlí 
na �elezných schodech 

Tolik se toho mìlo 
stát a stalo tam 
kde se teï tøpytí 
støíbrná stopa �neka 

To je ta cesta 
za pøáteli a v�emi 
kteøí tu byli na chvíli 
v noèním svìtle 

Zùstala po nich 
sklenice s vínem 
a �idle opøená opìradlem 
o kulatý stùl

V poøadí tøetí sbírka Jiøího Daníèka, ze
které pøetiskujeme ètyøi ukázky, zahrnu-
je nìco málo pøes sto básní, napsaných
v letech 2015�2017. Pro jednoduchého
ètenáøe jsou to ver�e jednoduché, pro
slo�itého slo�ité, pro smutného smutné
a pro zvlá�tního zvlá�tní. Ale ve v�ech
pøípadech se jedná o básnì, a to je mo�-
ná dùle�ité.

Jiøí Daníèek: Kam a odkud. Vydalo nakladatelství Jan
Placák � Ztichlá klika v roce 2017, 172 stran, dop.
cena 143 Kè.

VÌSTNÍK 6/2017 17

ÈTYØI BÁSNÌ 



18 VÌSTNÍK 6/2017

Zatímco hrob Jakoba Eduarda Polaka
(12. 11. 1818�8. 10. 1891), který se na-
chází v �idovské èásti Ústøedního høbi-
tova ve Vídni, dnes s úctou nav�tìvují
zejména zde pùsobící írán�tí lékaøi a me-
dici, jeho rodi�tì v Moøinì u Karl�tejna
zùstává témìø neznámé. Budoucí lékaø
a cestovatel se narodil v blízkosti svobod-
ného zemìdìlského dvorce, u kterého se
prokazatelnì ji� od dvacátých let 18. sto-
letí usídlovalo �idovské obyvatelstvo.
Osm nedaleko od sebe stojících
domù lemovalo na poèátku 19. sto-
letí ulièní èáru, devátý stál v jejich
zázemí. V roce 1811 zde v devíti
staveních spoleènì s rodinami i dal-
�ími osobami pobývalo v pronájmu
jedenáct familiantù. Polakovi rodi-
èe Elias (1788�1833) a Anna Sara
(1788�1866) �ili v dobì Jakobova
narození v domì, který stál nìkolik
krokù od synagogy. 

Na severozápadním okraji vsi do-
dnes le�í �idovský høbitov, kde byli
pohøbeni Polakùv otec a matka
i dal�í pøedkové. Na udr�ování mo-
øinského �domu vìènosti� Jakob
Eduard Polak odkázal v poslední
vùli 100 zlatých. Stejnou sumou lé-
kaø posmrtnì obdaroval také chudé
na Moøinì a neopomenul pøispìt
také na ústavy a nadace podporující
nemajetné ve Vídni a v Teplicích.
Ve vìt�inì pøípadù zdùraznil, �e
v podpoøe nerozli�uje nábo�enský
pùvod tìch, ke kterým je smìøová-
na. Zde zmínìná podpora Nemocni-
ce Milosrdných bratøí ve vídeòském
Leopoldstadtu, izraelských i køes-
t�anských �enských spolkù nebo na-
dace pro lékaøe, kteøí nemìli v té
dobì nárok na penzi, dosvìdèují ne-
jen Polakùv altruismus, ale také
otevøenost jeho osobnosti.

Neobvyklé poslední pøání se v�ak netý-
kalo pouze odkázaného majetku, ale také
nápisu na hrobì, který vystihuje jeho hlu-
boký zájem o perskou kulturu. Ver� od
perského básníka Sa�dího, který si na
náhrobním kameni nechal vyrýt v jazyce
fársí i v nìmèinì, v�ak v pozdìj�ích le-
tech témìø podlehl zkáze. Lékaøùv náhro-
bek, ponièený vandaly v dobì nacismu ve
tøicátých a ètyøicátých letech 20. století,
pro�el poèátkem roku 2007 kompletní re-
novací, pøi ní� byla èást pùvodní kamen-

né stély vèetnì úryvku básnì odstranìna.
Krátce po opravì byl zmizelý artefakt na-
�tìstí objeven badatelkou dr. Afsaneh
Gächter, která jej poté nechala pøemístit
do depozitáøe vídeòského Institutu pro
íránská studia. Dnes se nachází v Národo-
pisném muzeu ve Vídni. 

Polakùv pøíbìh vypráví o pochopení ob-
tí�nì pøelo�itelných sdìlení, o pøekonávání
bedlivì støe�ených spoleèenských tabu
i o prvních neobratných krocích moderní lé-

kaøské vìdy v prostoru ovládaném tradièní-
mi metodami léèení. Polakovo dìdictví ote-
vírá cestu k pochopení moudrosti odli�ných
kultur. Podobnì jako Sa�dího ver�e vzná�e-
jící se nad propastí èasu: �Uzavøe-li Vìèný
jednu bránu, jinou ve své milosti otevírá.�

DO TEHERÁNU
Kvalifikaci i první lékaøské zku�enosti za-
èal Jakob Polak získávat v èeských ze-
mích. Po absolvování Akademického
gymnázia v Praze studoval medicínu na
pra�ské Karlo-Ferdinandovì univerzitì,

vysoko�kolské vzdìlání dokonèil na Uni-
verzitì ve Vídni. Po promoci na zdej�í lé-
kaøské fakultì (1846) nastoupil na místo
lékaøe ve V�eobecné nemocnici mìsta
Vídnì. Pozdìji dosáhl odborné zpùsobi-
losti také v oblastech porodnictví a oèní
lékaøství. Pøibli�nì rok byl zamìstnán
jako podnikový lékaø v továrnì na výrobu
øepkového cukru v Kloboukách u Brna
(osada Martinice), která tehdy patøila rytíøi
Ignáci z Neuwallu. Poté se vrátil zpìt do
Vídnì, kde dva roky pùsobil jako chirurg. 

Dal�í profesní krok byl pro smìr lékaøo-
va budoucího �ivota urèující. Polak byl
spoleènì s �esti dal�ími Raku�any vybrán

na místo uèitele v novì zalo�ené �ko-
le Dár al-Funún (Domì polytechni-
ky) v perském Teheránu, kde mìli
být studenti vzdìláváni v evropském
stylu. Zámìrem mise, která byla roku
1851 pøipravována s pomocí prore-
formního perského ministra Amira
Kabira, mìlo být nejen �íøení západní
vzdìlanosti na Blízkém východì, ale
také posílení role rakouského císaø-
ství v oblasti tradiènì ovlivòované
velmocenskými zájmy Velké Britá-
nie a Ruska. Expedice v�ak mìla vy-
stupovat jako soukromý podnik,
nebot�habsburská øí�e s íránskou stra-
nou dosud nenavázala oficiální di-
plomatické styky. 

Ka�dému z rakouských uèitelù byl
v Dár al-Funúnu k dispozici tlumoè-
ník, který pøednesenou látku �ákùm
pøekládal z francouz�tiny do per�tiny.
Jakob Eduard Polak odhalil, �e asi-
stent odbornému jazyku prakticky
nerozumìl, a tak do lekcí o anatomii
a chirurgii vkládal vlastní pøedstavy
o léèení. Po èase ovládl vyuèující
místní jazyk do té míry, �e se bez do-
morodého pøedkladatele obe�el. Poz-
dìji zde byla publikována øada lékaø-
ských knih, které Jakob Eduard
Polak sepsal za pomoci tlumoèníka
i studentù v perském jazyce. Napøí-
klad O anatomii lidského tìla (1854)

a Pøíruèka chirurgie s pojednáním o oèním
lékaøství (1857). Neexistující základní lé-
kaøskou terminologii jejich autor vymý�lel
s pomocí latinských, francouzských, per-
ských i arabských výrazù. 

Projekt Dár al-Funúnu si i pøes poèá-
teèní nesnáze získal vysoké renomé, na
nìm� mìlo Polakovo pùsobení nemalý
podíl. Jím zalo�ená lékaøská vìtev �koly
je dnes pokládána za pøedchùdkyni Lé-
kaøské fakulty Univerzity v Teheránu,
která vznikla a� roku 1934. 

LÉKAØEM U PERSKÉHO �ÁHA
Jakob Eduard Polak mezi Prahou, Vídní a Teheránem

Fotografie Jakoba Eduarda Polaka v tradièním perském odìvu s írán-
ským Øádem slunce a lva, která byla poøízená ve Vídni mezi lety
1860�1867 fotografem Juliem Haftnerem. Obrazový archiv Rakouské
národní knihovny ve Vídni. 
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Polakovy lékaøské, pedagogické i organi-
zaèní úspìchy byly roku 1855 zavr�eny jeho
jmenováním do pozice osobního lékaøe �áha
Násira ad-Dína. Kromì péèe o jeho zdraví
se vìnoval také královu vzdìlávání ve fran-

couzském jazyce, historii a geografii.
O zvlá�tnostech cesty k dùvìøe panovníkova
dvora v Polakovy lékaøské schopnosti svìd-
èí vzpomínka, která se v roce 1866 objevila
v èasopise Èeská vèela: �Roznemù�e-li se
nìkterý hodnostáø øí�e � pí�e krajan ná� �,
to� zále�í mnohým osobám na tom, zvìdìti,
zda se vbrzku pozdraví, aneb se svìtem roz-
louèí. Za tou pøíèinou po�lou v�ickni, i sám
�áh, k nemocnému svého lékaøe, toto zhusta
velmi èetné shromá�dìní odbývá pak v ho-
dinì ustanovené svou lékaøskou poradu.
Kdy� byli slu�ebníci nemocného shromá�-
dìné lékaøe nargilehem (dýmkou) a kávou
poctili, zahájí se schùze. Dle øady pøistoupí
ka�dý lékaø k lù�ku nemocného, ohledá
s velmi vá�ným a pøísným vzezøením tepnu
jeho, prohodí pøi tom nìkolik lékaøských vý-
znamù a tá�e se velmi pilnì a dopodrobna,
jaká jídla, jmenovitì jakou polívku nemocný
den pøedtím pojedl, zda nìco kyselého aneb
sladkého pojedl. (�) Pamatuji se na tako-
vouto jednu poradu, v ní� jsem r. 1853 sám
se zúèastnil. Nemocným byl tentokráte stát-
ní ministr Mirza Agha Chan [Mirza Aqa
Khan Nuri, pozn. D. V.], mu� to na nejvíce
potutelný a chytrácký. Jako témìø v�ickni
pøednìj�í Per�ané po�íval i on ka�dý den od-
poledne k thé svou pilulku z opia, bezpochy-
by �e následkem toho trpìl na silnou zácpu.
(�) Po dlouhé a ostré hádce bylo vyslove-
no, �e prý ministrova nemoc nále�í mezi
,horké�, a �e se musí nemocnému pustit �i-

lou. Dr.Arno�t Cloquet toho èasu tìlesný lé-
kaø �áhùv [Polakùv pøedchùdce Louis-And-
ré-Ernest Cloquet, pozn. D. V.], a já jsouce
náhledu jiného, opøeli jsme se takovému
prostøedku. Leè tu vyèítáno nám, �e prý
,svìtlo Oranu� zhasnouti chceme. Aèkoliv
jsme pøesvìdèeni byli, �e pu�tìní �ilou ne-
mocného, mu�e to silného, nezabije (�) to�
pøece mìli jsme za to, �e setrvati musíme pøi
dobrém zdání svém. (�) Velký vezír, jemu�
nyní dáno na vùli, zda� pu�tìním �ilou aneb
bez nìho sejíti chce ze svìta, nerozhodoval
se prozatím ani pro ten, ani pro onen náhled,
a propustil celé konsilium (�). [Po krátkém
èase, pozn. D. V.] usnesl se nemocný, �e roz-
hodnutí o tom, kterého z obou projevených
náhledù pøidr�eti se má, ponechává Koránu.
Za nedlouho objevil se tak� vskutku do
domu povolaný mutschtethid, knìz to druhu
vy��ího, pøed ním nesena schránka støíbrná.
Za rùzných ceremonií a modliteb otevøel
schránku, vyndal z ní knihu (Korán), sundal
s ní trojnásobnou rou�ku z brokátu, sametu
a hedvábí, v jaké� Korán ulo�en byl, a ode-
bral se s tím zcela sám k velkovezírovi do
pokoje. Tento, pøetrpìv ji� èasto podobnou
nemoc, dal knìzi bezpochyby mezi ètyøma
oèima na srozumìnou, �e si pøeje, aby zpù-
sobem jednoduchým, tedy bez pou�tìní �i-
lou, léèen byl. Nebot�výrok, jaký nacházel se
v Koránu na stránce, od velkovezíra otevøe-

né, znìl ve prospìch náhledu, jaký� dr. Clo-
quet a já jsme projevili, kde�to odpùrcové
na�i poctìni jsou pøijmím [pøízviskem, pozn.
D. V.] psù a prasat. (�) Po výroku svaté kni-
hy upu�tìno tedy od pou�tìní �ilou a Oran

tì�il se ze svého, zácpy zbaveného ,svìtla�
je�tì mnohá léta, a� pak najednou zhaslo.
Ku poznámce mé, �e Korán tentokráte pøíz-
nivìj�ím se prokázal nám nevìøícím ne� vì-
øícím, odvìtíno mnì pouze: ,Slovo bo�í pro-
v�dy je spravedlivo!��

OPERACE A NEMOCNICE
Specifickou stránkou Polakova zdej�ího po-
bytu bylo také setkání se zvyky a nábo�en-
skými pravidly místních obyvatel, které
mnohdy posilovaly jejich nedùvìru vùèi ev-
ropským lékaøským praktikám. Znaèný od-
por vyvolal kupøíkladu lékaøùv nápad obo-
hatit lekce medicíny ukázkami pitvy. S jejím
provedením nakonec duchovní souhlasili
pouze tehdy, pokud by byla vykonána jako
msta na mrtvých tìlech stoupencù hnutí bá-
bistù. Dvorskými kruhy nenávidìné a du-
chovními proklínané nábo�enské skupiny,
jejich� povstání bylo krátce pøedtím v zemi
krvavì potlaèeno. K posmrtnému zohavová-
ní Polak lékaøská praktika propùjèit odmítl.
Nakonec pitvu pøece jen s pomocí dal�ích
lékaøù provedl na tìle jednoho z èlenù ra-
kouské expedice kapitána Zattiho, u nìho�
chtìl zjistit pøíèinu nenadálého úmrtí. Patrnì
se tím stal vùbec prvním lékaøem, který kdy
v Persii uskuteènil pitvu lidského tìla. 

V ohledu dìjin lékaøské praxe se v�ak ne-
jednalo o jediné prvenství. Rakouský lékaø

zaèal za pomoci chloroformu a éteru v míst-
ních podmínkách operovat v celkové narkó-
ze, co� bylo stále pova�ováno za novinku
i v Evropì. 

(pokraèování na str. 20)

Titulní list Polakova díla Persien, das Land und seine
Bewohner vydaného v Lipsku roku 1865. Vlastní ho
i Národní knihovna ÈR.

Fotografie budovy bývalé �idovské synagogy v Moøinì. Pamìtní kniha obce Moøiny (1922�1950), Státní oblast-
ní archiv Beroun.
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(dokonèení ze str. 19)
Aby rozporuplnì pøijímanou metodu
v odborné diskusi podpoøil, uskuteènil
takto v Persii témìø 200 chirurgických
zákrokù, které zmiòoval také v rozsáhlé
korespondenci s kolegy z Vídnì. Jako
první zde patrnì odstraòoval moèové
kameny a provádìl komplikované ope-
race oka. Na základì Polakových návr-
hù byla na pøedmìstí za teheránskými
hradbami vybudována nová vojenská
nemocnice, v ní� byla uplatòována zde
døíve neznámá hygienická opatøení.
Díky cenným evropským kontaktùm na-
pomohl nìkterým nadaným perským �á-
kùm v Dár al-Funúnu zakonèit studia
medicíny na presti�ní paøí�ské univerzi-
tì. Z vý�e uvedeného je zjevné, �e Polak

stál u zrodu moderní kapitoly dìjin írán-
ského lékaøství. Významnì se v�ak po-
dílel i na utváøení novodobých rakous-
ko-íránských vztahù. 

DOMÙ
V �áhových slu�bách zùstal lékaø nako-
nec do roku 1860, kdy se navrátil zpìt
do rakouské monarchie. S Násirem ad-
Dínem se setkal je�tì pøi jeho výpravách
do habsburské øí�e v letech 1873, 1878
a 1889, na kterých ho bývalý osobní lé-
kaø doprovázel. Pøi první náv�tìvì zde
spoleènì nav�tívili Svìtovou výstavu ve
Vídni, vèetnì expozice tzv. perského pa-
vilonu, kterou Polak pøipravoval a k ní�
sepsal také katalog. 

Byt� vìt�inu svého �ivota pro�il ve
Vídni, urèité vazby k èeským zemím ne-
ztratil. Z lázeòského mìsta Teplice po-
cházela Polakova man�elka Terezie

a v Praze udr�oval korespondenci s èes-
kým geografem (mj. synem slavného
historika a politika) Janem Palackým.
Souèasný depozitáø Karl�tejna ukrývá
jediný dùkaz Polakova návratu domù �
podpis v náv�tìvní knize hradu z 3. srp-
na 1868. Témìø padesátiletý lékaø pa-
mátku tehdy nav�tívil v doprovodu Kar-
la Pollaka, Sofie Neumannové a Felixe
Nechanického.

Polakovy stopy v èeských zemích zá-
jmu odborné veøejnosti zatím spí�e uni-
kají, zato rozsáhlý spis èerpající z deví-
tiletého pobytu na Blízkém východì
Persien: das Land und seine Bewohner
(1865) je dodnes pova�ován za jednu ze
stì�ejních etnografických prací, které
byly o Persii v Evropì sepsány.

V uvedeném díle i dal-
�ích Polakových textech
se nacházejí také zmínky
o �idovské komunitì
v Persii. Lékaø vícekrát
nav�tívil poèetnou �idov-
skou enklávu v Hamadá-
nu, poutním místì, které
je spojeno s bájným hro-
bem královny Ester a její-
ho strýce Mordechaje. Iz-
raelité se podle Polakova
líèení ve starobylé panov-
nické rezidenci vìnovali
zejména vinaøství, rý�o-
vání zlata, úpravì látek
a kù�í i obchodu se sta-
rými mincemi, jejich�

nálezy nebyly vzhledem k dramatickým
dìjinám místa ojedinìlé. Schopnost roz-
li�ovat ra�bu jim prý umo�òovala doce-
òovat skuteènou cenu tìchto pokladù. Po-
lak zde mohl studovat také hebrejské
tisky pocházející z Vilniusu, Livorna,
Vídnì i Prahy. Pøekvapilo ho, �e v bì�né
korespondenci Izraelité vyu�ívali zvlá�tní
kurzivu podobnou chaldejskému písmu.
Na nìkolika místech Polak upozoròoval,
�e �idé zde �ili v nesnadných podmín-
kách, èasto vystaveni zvùli místodr�ících,
opovr�ení i rabování majetku. Na situaci
perských �idù poukázal také v dopise or-
ganizaci Alliance israélite universelle. Ve
spisech i lékaøském pùsobení Jakoba
Eduarda Polaka se snoubí nejen pozoro-
vatelský talent, zájem o objevy pøírodních
vìd a lékaøství, ale také schopnost oteví-
rat cesty k vìdìní odli�ných civilizaèních
okruhù. DAVID VENCLÍK

SYNAGOGA
VE STARÝCH SPLAVECH
(dokonèení ze str. 15)
dostal poprvé, mo�ná u� v dobì studií,
kdy chvíli pobýval v Libìchovì. Povíd-
ka o synagoze ve Starých Splavech ale
spadá do období, kdy se ji� léèil v sana-
toriu v nedalekých �elízech, kam popr-
vé pøijel v listopadu 1918. Do �elíz se
pak nìkolikrát vrátil na dlouhodobé lé-
èebné a ozdravné pobyty, a dokonce se
tu, jak známo, seznámil a nakonec i za-
snoubil s Julií Wohryzkovou. Mo�ná �e
právì její otec byl pøedobrazem chrá-
mového sluhy z povídky, proto�e byl
skuteènì �ámesem v pra�ské Vinohrad-
ské synagoze v Sázavské ulici (koncem
války pak znièené americkým náletem).
Slavný Dopis otci pí�e Kafka také v téh-
le dobì v �elízech. Není tedy vylouèe-
no, �e se Kafka do Thamühlu vydává na
romantický výlet i se svou hezkou a ve-
selou snoubenkou Julií.

Kafka své zasnoubení s Julií nakonec,
jak známo, zru�il. Nakolik to bylo kvùli
vztahu s Milenou Jesenskou, pøenechej-
me opìt kafkologùm. Ti by nám mo�ná
vysvìtlili i závìr povídky:

Vypráví se, �e pøed mnoha lety byl
skuteènì podniknut pokus zvíøe zapudit.
Je mo�né, �e je to pravda, pravdìpodob-
nìj�í v�ak je, �e jde jen o vymy�lené
zkazky. Prokazatelné ov�em je, �e se teh-
dy z hlediska nábo�enského práva zkou-
mala otázka, zda se v domì bo�ím smí
trpìt takové zvíøe. Vy�ádaly se posudky
od rùzných slovutných rabínù, názory se
rùznily, vìt�ina byla pro vyhnání a pro
nové vysvìcení domu bo�ího, ale z dálky
se to lehce dekretovalo, jen�e ve skuteè-
nosti bylo nemo�né to zvíøe zapudit.

Co by tak Kafka asi øíkal vypuzení nej-
prve �idù a posléze Nìmcù z krásného,
témìø sakrálního, romantického prosto-
ru kolem Velkého jezera� Nìkdy se
k tìmhle událostem váleèným a pová-
leèným vrátíme. �idovská historie téhle
èásti bývalých Sudet toti� holokaustem
neskonèila. Naopak, mnohé rodiny, kte-
ré pøe�ily, se sem po roce 1945 opìt za-
èaly sjí�dìt a mnozí se tady z utrpìných
traumat zaèali vzpamatovávat. V �ede-
sátých letech se tu opìt vytvoøila spo-
leènost, která by vydala na nejeden min-
jan. Ale o tom skuteènì a� nìkdy pøí�tì.

TOMÁ� KRAUS
(Z povídky F. K. citováno v pøekladu
Jiøího Strom�íka.)

LÉKAØEM U PERSKÉHO �ÁHA

Náhrobek Jakoba Eduarda Polaka na Ústøedním mìstském høbitovì 
ve Vídni po renovaci. Foto David Venclík.



�estidenní válka z èervna 1967 patøí
k nejzásadnìj�ím událostem Izraele.
Rozhodným zpùsobem ukázala, �e �i-
dovský stát doká�e uhájit své právo na
existenci i vùèi pøesile: porazil armády
Egypta, Sýrie i Jordánska. Ale vedla
i k tomu, èemu se øíká okupace palestin-
ských území (teritorií), a k problémùm,
jim� Izrael èelí ve svìtì. S odstupem 50
let je to vidìt kontrastnìji ne� døíve.

Skoro nikoho dnes ve svìtì nezajímá,
�e tehdy Izrael neposunul své hranice,
nebot��ádné uznané nemìl. Místo hrani-
cemi byl vymezen pouze linií pøímìøí
z roku 1949. Z jeho pohle-
du se tato linie v èervnu
1967 jen posunula na vý-
chod. Ale skoro celý svìt
od té doby mluví o okupa-
ci, respektive o tom, �e Iz-
rael se musí stáhnout �na
hranice z èervna 1967�.

Ale i kdy� Izrael udr�í
situaci z doby po vítìzné
válce zakonzervovanou,
problém bude narùstat. Ve
zjednodu�eném podání asi
takto. Na plo�e velké jako
Morava a èeské Slezsko
�ije 13 milionù lidí v po-
mìru pùl na pùl � 6,5 mili-
onu �idù a 6,5 milionu
Arabù. A proto�e ti druzí
jsou rozdìleni do rùznì svéprávných
skupin (od plnoprávných izraelských
Arabù pøes Araby ve východním Jeruza-
lémì, kteøí obèanství Izraele odmítají,
a� po obyvatele Palestinské samosprávy
a jejich izolovanou èást v Gaze), svìtoví
pokrokáøi o Izraeli stále èastìji mluví
jako o státu apartheidu � èesky: oddìle-
ného vývoje skupin.

Jakkoli to Izraeli pøipadá urá�livé, je
to realita koøenící ve vývoji po �estiden-
ní válce, realita, s ní� se musí potýkat.
Brzy uká�eme jak.

JAK SE VYPAØÍ ZÁRUKY
Izraelské interpretace �estidenní války
jsou samozøejmì pestøej�í. V listu The Je-
rusalem Post nabízí zajímavý pohled Da-
vid Makovsky. Pùsobí ve washington-
ském Ústavu pro blízkovýchodní politiku
a jako èlen amerického týmu se úèastnil
izraelsko-palestinských jednání v letech
2013�2014, tak�e ví, o èem mluví.
A mluví hlavnì o tom, co k válce pøed 50

lety vedlo � o otázce mezinárodních zá-
ruk a jejich úèinnosti. Právì ta spojuje
události roku 1967 s plány na palestinský
stát na Západním bøehu Jordánu.

Klíèový problém nastal 22. kvìtna
1967, kdy� Egypt uzavøel Tiranskou
ú�inu mezi Rudým moøem a Akabským
zálivem a pøístavem Ejlat. Tím nejenom
odøízl Izrael od zásobování ropou (teh-
dy hlavnì z Íránu), ale zpochybnil svo-
bodu plavby a tím i mezinárodní záruky
pro Izrael z bøezna 1957.

Po válce z podzimu 1956 Izrael pøistou-
pil na sta�ení ze Sinaje za podmínky, �e

Amerika, Británie a Francie se zaruèí za
svobodu plavby ú�inami. Záruku dostal
z amerického ministerstva zahranièí v po-
dobì dokumentu zvaného aide-mémoire.
Ale kdy� Egypt svobodu plavby poru�il
a zaèal ú�iny blokovat, velmoci neudìlaly
pro vymáhání své záruky de facto nic.

Francie � na rozdíl od padesátých let,
kdy vedla ta�ení na Sinaji i válku v Al�ír-
sku � se sna�ila vylep�it svou pozici
v arabském svìtì. Kdy� pøijel do Paøí�e
�ádat o naplnìní záruky �éf izraelské di-
plomacie Abba Eban, prezident de Gaulle
prý odvìtil, �e �to bylo v roce 1957 a teï
je rok 1967�. Johnsonova Amerika byla
zcela pohlcena válkou ve Vietnamu a brit-
ský plán na mezinárodní �regatu� lodí,
je� by si vynutily proplutí Tiranskou ú�i-
nou, nemìl �anci na �ir�í podporu.

Tehdy Izraeli do�lo, �e na mezinárodní
záruky se spoléhat nemù�e, a pøikroèil
k preventivní válce. Menachem Begin to
pozdìji glosoval: �Neexistuje záruka, kte-
rá by ruèila za záruku.� A jak pí�e Ma-

kovsky, tato lekce upevnila izraelský étos
spoléhání se na vlastní síly. �estidenní
válka mìla více pøíèin, ale jednou z hlav-
ních byl fakt, �e mezinárodní záruky jsou
pomíjivé: �Kdy� se pro ruèitelské státy
zmìnil politický kontext, záruky se vypa-
øily.� Co� ale neznamená, �e by Izrael
mezinárodní záruky pau�álnì odmítal:
svìdèí o tom mírové dohody s Egyptem
(1979) i Jordánskem (1994).

Co se týèe dne�ka, mezinárodní záru-
ky nejsou podle Makovského toté� co
bezpeènostní opatøení. Existují návrhy
na bezpeènostní opatøení v údolí Jordá-
nu pod dohledem USA èi NATO, je� by
byla na hony vzdálena abstraktnímu do-
kumentu z roku 1957 zvanému aide-mé-

moire. Ale poslední slovo
pro pøípad nouze by si stej-
nì nechal Izrael.

DOKTRÍNA
�NESEJDU SE�
Neblahá zku�enost s mezi-
národními zárukami posílila
pocit, �e Izrael se musí spo-
léhat sám na sebe. Ale ten
pocit bývá ve svìtì vnímán
a� jako arogance a pøispívá
k tomu premiér Netanjahu.

Koncem dubna pøijel na
dohodnutou náv�tìvu nìmec-
ký ministr zahranièí Sigmar
Gabriel. Benjamin Netanjahu
ho ale nepøijal, nebot�Gabriel
se o den døíve � navzdory

pøedchozímu varování �Bibiho� úøadu � se-
�el se zástupci nevládních organizací Brea-
king the Silence (Prolomit ticho) a Becelem.
Pøekvapilo ho to, nebot�je�tì roku 2013 se
nìmecký prezident Gauck se�el s kritiky iz-
raelské vlády a pak s premiérem. Ale teï u�
to funguje jinak, jak øekl Netanjahu: �Má
politika je jasná. Nebudu pøijímat diplomaty,
kteøí se v rámci té�e náv�tìvy setkají se zá-
stupci organizací, je� hanobí izraelské vojá-
ky a pokou�ejí se je �alovat coby váleèné
zloèince. Na�i vojáci jsou základem na�í exi-
stence. Støe�í nás a my chráníme je.�

I to odrá�í dozvuky �estidenní války.
Problémem není vztah s Nìmeckem. Jeho
ministr to schytal za v�echny Evropany, kte-
øí podrá�ejí legitimitu Izraele, pøitom sami
bagatelizují (ba i financují) rizika spjatá
s Palestinci a vznikem jejich státu. Za
v�echny, kteøí vidí v�echno zlo v okupaci
a osadách, pøitom pomíjejí palestinské od-
mítání uznat �idovský stát jako takový
i jeho právo na existenci.

ZBYNÌK PETRÁÈEK

VÌSTNÍK 6/2017 21

IZRAEL: �est dnù po 50 letech

Ètvrtý den války dorazili Izraelci na bøeh Suezského prùplavu a ovládli tak celý Sinaj.



Dobrou kulturní tradicí v plzeòské Velké
synagoze jsou fotografické výstavy, in-
stalované zde od jara do podzimu, kdy je
synagoga pro veøejnost otevøena. Na tom
má znaènou zásluhu Radovan Kodera
a jím vedené Obèanské sdru�ení Pro
Photo. Letos se rozhodl pro výstavu na-
zvanou Best of Czech Press Photo
1995�2016, tedy pro
výbìr z ocenìných
prací bìhem onìch
více ne� dvaceti roè-
níkù tuzemské novi-
náøské fotosoutì�e.
Do synagogy se ve�lo
180 fotografií. (LN,
6. 5.) !!V paøí�ském
Musée d�Art et d�His-
toire du Juda?sme teï
vystavují více ne�
stovku dìl spojených
s golemem, kterého
nìkteøí filozofové na-
zývali první umìlou
inteligencí na svìtì. Legendu o postavì
z bláta zpopularizoval v 19. století nì-
mecky tvoøící spisovatel Gustav Mey-
rink, který je autorem stejnojmenného
románu. V Paøí�i si teï mù�ete prohléd-
nout kresby, malby, fotografie, videa, li-
terární díla, komiksy, videohry i animo-
vaný krátký film Jana �vankmajera Tma/
Svìtlo/Tma (1989). Èásti tìla se v nìm
postupnì spojují, a� vznikne celá huma-
noidní postava. Výstava má název Go-
lem! Avatars d�une légende d�argile.
(ÈRo-wave.cz, 9. 5.) !!Ètyøicet ètyøi ti-
síc korun vynesl benefièní koncert pro
Miroslava Èervenku ve zcela zaplnìné
dìèínské synagoze. Pøed více ne� 150
diváky vystoupil pìvec Ale� �tekláè, dì-
èínská klavíristka Iva �ulcová, pozounis-
ta Jakub Vogel a pìvecký sbor Pomnìn-
ky. �Miroslav Èervenka trpí vzácnou
formou rakoviny � sarkomem. Tedy ná-
dorovým onemocnìním mìkkých tkání.
Jeho lékaøka mu doporuèila biologickou
léèbu, kterou v�ak jeho zdravotní poji�-
t�ovna odmítla uhradit. Jedna dávka pøi-
tom stojí více ne� 140 tisíc korun. Zalo-
�il proto sbírkové konto, na které mu
dárci poslali ji� více ne� 740 tisíc ko-
run.� (Dìèínský deník.cz, 11. 5.) !!Nes-
poèet pøírodních i historických památek
nabízí turistùm Lomnice u Ti�nova. Nav-
�tívit tam mù�ete barokní kostel i �idov-

skou synagogu nebo se po turistických
znaèkách vypravit stezkou slavného èes-
kého génia Járy Cimrmana. Na zaèátku
18. století, kdy� vznikla v Lomnici �i-
dovská obec, se její èlenové chodili
modlit do døevìné budovy. O sto let poz-
dìji u� na jejím místì stála zdìná synago-
ga. Svému úèelu slou�ila a� do okupace,

kdy byla pøetvoøena
na sklad. Po dùkladné
rekonstrukci byla
v roce 1997 synagoga
slavnostnì otevøena
a je vyu�ívána ke kul-
turním úèelùm. Ne-
daleko synagogy se
mù�ete projít i po �i-
dovském høbitovì
z 18. století. Na plo�e
obehnané kamennou
zdí uvidíte pøes tisí-
covku náhrobkù. Na
námìstí vás nejspí�
zaujme neobvyklá so-

cha bì�ících nohou. Jde o nohy slavného
èeského génia a vynálezce, samotného
Járy Cimrmana. Tabulka pod nimi infor-
muje, �e oznaèují zaèátek nauèné stezky,
která také nese mistrovo jméno. (Deník
Víkend, 13. 5.) !!Národní demokracie,
kterou ministerstvo vnitra vede ve svých
zprávách o extremismu, se pokou�í na-
vý�it své �ance pro blí�ící se parlamentní
volby. Spojila se s nìkolika men�ími
stranami a vytvoøila uskupení Rozumní.
Politologové a experti na extremismus
jim v�ak velké �ance nedávají. �Souètem
mnoha nul vznikne pouze nula,� míní
politolog Josef Mlejnek. Kromì Národní
demokracie pod vedením Adama Barto-
�e, který byl v roce 2016 odsouzen
z podnìcování nenávisti proti �idùm, je
v Rozumných je�tì Zmìna pro lidi, Slu�-
ní lidé, Demokratická strana zelených,
Obèané 2011, Konzervativní a sociální
hnutí a Èeské hnutí za národní jednotu.
(Aktuálnì.cz, 16. 5.) !! Za celo�ivotní
vìdeckou práci a publikaèní èinnost
o historii Prostìjova dostala cenu Marie
Dokoupilová. Je odbornicí na moderní
dìjiny a �idovské osídlení mìsta. Je au-
torkou výstav v Prostìjovì, Olomouci
a jiných mìstech. Zpracovala velkou ex-
pozici o dìjinách prostìjovských �idù
a podílí se na výzkumných pracích spo-
jených s pietní obnovou �idovského

høbitova. (5plus2, 19. 5.) !!Studenti ex-
perimentální tvorby z Fakulty architektu-
ry Vysokého uèení technického (VUT)
vytvoøili speciální internetovou mapu
a také stezku, která turisty provede �i-
dovskou historií Brna. Web nazvaný �i-
dovské stezky pøibli�uje 12 zajímavých
míst moravské metropole. Snímky a vi-
dea jsou v èeském, anglickém a nìmec-
kém jazyce. Projekt vznikl za podpory
Èesko-nìmeckého fondu budoucnosti.
Na ka�dé ze zastávek ètyøkilometrového
putování je dostupná informaèní tabule
s QR kódem, který chodce odká�e na au-
dio obsah na internetu. (Právo, 22. 5.) !!
Mìstské muzeum a galerie ve Vodòa-
nech ve spolupráci se Státními okresními
archivy Písek, Strakonice a Èeské Budì-
jovice, Státním oblastním archivem
v Tøeboni, Památníkem Terezín, Institu-
tem Terezínské iniciativy a �idovským
muzeem v Praze pøipravilo v budovì bý-
valé synagogy ve Vodòanech výstavu
k 75. výroèí transportu vìt�iny vodòan-
ských �idovských obyvatel do Terezína
s názvem Vrátit obìtem jejich tváø.
(Krajské listy.cz, 23. 5) !!Nìkolik sto-
vek lidí, vèetnì zástupcù �idovských ro-
din, si v nedìli odpoledne pøi�lo pøipo-
menout hradecké �idovské obìti druhé
svìtové války k novému památníku na
Zákosteleckém námìstí. �Ve druhé svìto-
vé válce zahynulo 288 �idù z Jindøichova
Hradce. Památník tvoøí �ivý strom, lípa,
která symbolizuje èe�ství. Kolem ní je

umístìných �est �ulových blokù do tvaru
�esticípé hvìzdy.� (Jindøichohradecký
deník, 23. 5.). !!Tragickou a smutnou
historii, která by se u� v �ádné podobì
nemìla opakovat, pøipomíná výstava na
�enské galerii v turnovské synagoze. Její
téma napovídá u� název �idé v gulagu.
Èeskosloven�tí �idé v sovìtských pra-
covních táborech v období druhé svìtové
války. Výstava je pøístupná do konce
èervna. (Právo, 24. 5.) 

jd, ilustrace Jiøí Stach
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GOLEM V PAØÍ�I ...a dal�í události
/Vybráno z èeských médií/



Kalendárium
Pøed 20 lety, 1. èervna 1997, zemøela
v Praze hudební kritièka, publicistka a za-
kladatelka hudební skupiny Mi�pacha
HANA ROTHOVÁ. Narodila se se 31. 3. 1941
�idovské matce a ne�idovskému otci a �oa
pøe�ila díky tomu, �e spolu se svou sestrou
(pozdìj�í psycholo�kou Helenou Klímo-
vou) nalezla útoèi�tì v èeskobratrském si-
rotèinci v Krabèicích u Roudnice. Po válce
vystudovala hudební vìdu na FF UK, pùso-
bila v Supraphonu, v Èeském rozhlase.
V �edesátých a poté a� v devadesátých le-
tech publikovala hudební kritiky a èlánky.
Ve druhé polovinì sedmdesátých let zalo�i-
la hudební skupinu Mi�pacha, po léta jeden
z mála neoficiálních a svobodných projevù
pra�ské �idovské komunity. Tvoøila ji nejpr-
ve s man�elem Mikulá�em Rothem, dìtmi
a pøíbuznými z �ir�í rodiny, pozdìji s pøáteli,
kteøí se u Rothù scházeli v bytì a zpívali
chasidské a �idovské písnì. Hana Rothová
shánìla pro Mi�pachu texty, pøepisovala
melodie (které odposlouchala od man�ela
a z nahrávek), byla dirigentkou souboru
a jeho jedinou autorkou. První veøejný kon-
cert Mi�pachy se konal je�tì pøed pádem
komunistického re�imu v sále kulturního
domu Na Chmelnici, v devadesátých letech
pak následovala øada koncertù i vydání nì-
kolika CD. Mi�pacha koncertuje dodnes
pod vedením dcery
H. R., Heleny Divecké.

Dne 5. èervna si pøi-
pomínáme 130. výroèí
narození literáta, �urna-
listy a herce ERNESTA
(ARNO�TA) FEIGLA
(5. 6. 1887 Praha�2. 1.
1957 Praha). Pocházel
z pra�ské nìmecké �i-
dovské umìlecké rodi-
ny: jeho bratr Fritz
(Bedøich) byl malíø,
druhý bratr Hugo byl
odborníkem na výtvarné umìní a majitelem
známé pra�ské galerie, Ernst se pøátelil
s Maxem Brodem a Franzem Kafkou. Po
ukonèení gymnázia pracoval jako redaktor
v Prager Tagblattu, kde v rubrice Ze soudní
sínì pravidelnì uveøejòoval soudnièky pod
znaèkou -ei-. Jako spisovatel poprvé vy-
stoupil v roce 1918, kdy byla v Uranii veøej-
nì ètena jeho dramatická filosofická báseò
Don Juan, která se dokonce doèkala premi-
éry v pra�ském nìmeckém divadle (k této
básni se zøejmì vztahuje ocenìní Franze
Kafky citované M. Brodem v knize Pra�ský
kruh). Nìmecké divadlo uvedlo je�tì dal�í
Feiglovu ètyøaktovku Fremde v roce 1920.
V tém�e roce se o�enil s Augustou Anforio-

vou, pocházející z nìmecké pra�ské katolic-
ké rodiny (toto man�elství mu za okupace
zachránilo �ivot, zatímco jeho rodièe, bratr
Karl a sestry zahynuly, bratrùm Bedøichovi
a Hugovi se podaøilo vèas uprchnout). Jako
herec byl mj. èlenem souboru Královského
nìmeckého divadla v Praze. 

Pøed 105 lety, 30. èervna 1912, se
v Hradci Králové narodil spisovatel, bás-
ník, pøekladatel, publicista a diplomat
VIKTOR FISCHL (AVIGDOR DAGAN). Jeho
èinnosti a dílu jsme se v Rch ji� nìkoli-
krát vìnovali, a tak tentokrát upozoròuje-
me na text, jej� pod názvem Viktor Fischl:
Sbìratel krásných okam�ikù uveøejnila
nedávno publicistka, autorka a rodinná
pøítelkynì Fischlù Lenka Jaklová. V èlán-
ku mj. vzpomíná na besedu s V. Fischlem,
která se odehrála v Hradci Králové roku
2000, poté co studenti místní umìlecké
�koly pøipravili z jeho textù pøedstavení.
Pøetiskujeme nìkolik otázek z publika
a autorových pohotových odpovìdí (celý
text viz www.mistnikultura.cz): 

O: Po èem se vám v Izraeli nejvíce stýs-
kalo? VF: Po psacím stroji. O: Co vám
zùstalo z va�eho diplomatického pùsobe-
ní? VF: Teï u� jen o�untìlý cylindr. Stel-
la prodala mùj frak nìjakému kouzelníko-
vi. O: Nav�tívil jste jako diplomat spoustu
zemí, vystaèil jste si s angliètinou? VF: Já
umím z ostatních jazykù asi 20 slov. O: To
staèí? VF: Kdy� umíte blafovat, tak ano!

O: Vlo�il jste nìkdy do
Zdi náøkù své pøání?
VF: Vlo�il, ale neøek-
nu vám, co v nìm
bylo! Já se tì�ko roz-
breèím, ale tehdy jsem
mìl na krajíèku. Ta
zeï je èástí chrámu,
ke kterému se �idé po
celém svìtì modlí
2000 let. To byl zá�i-
tek tak mocný, �e jsem
tam chvíli stál a dotý-
kal se kamene. Nìco

jsem napsal jako v�ichni ostatní, ale pøi-
znám se, �e jsem to napsal èesky. O: Od-
kud èerpáte svùj povìstný optimismus?
VF: To je stálý stav mé mysli, ta víra a na-
dìje, �e zase bude dobøe. Nejsem sám.
Ben Gurion øíkával: Kdo v Izraeli nevìøí
na zázraky, není realista! Zní to podivnì,
ale ono se to v�dycky obrátí. V Izraeli je
víc zázrakù ne� jinde, proto�e je tam tì��í
�ivot ne� jinde. O: Co byste poradil mla-
dým lidem v Èechách? Proè se chovat
eticky, kdy� se to nevyplácí? VF: Být trpì-
livý. Trpìlivost to je první slovo, které se
èlovìk nauèí v hebrej�tinì. Ono to jednou
pøijde. Uvidíte. Slu�nost se nakonec
v�dycky vyplatí.                                  (am)

ZEMØELA
ALENA KREKULOVÁ
(9. 5. 1935 � 4. 5. 2017)

V kvìtnu zemøela Alena Krekulová (roz.
Reichelová), profesí mikrobiolo�ka, která
se v dobì normalizace výraznì podílela na
produkci samizdatového nakladatelství
Alef, spolupracovala s biologem a filoso-
fem Zdeòkem Neubauerem a patøila k okru-
hu nakladatelství Vladislava Zadrobílka. 

Na jejím pohøbu øekl rabín Efraim K. Sidon
mj. toto: ... Ze ètvrtka na pátek, noc po smrti
Aleny, se mi zdálo o mostu. Souvislost s ní

a s písnièkou
rabi Nachmana
mi pøipadá tak
prùkazná, �e se
nestydím teï
a tady o svém
snu mluvit. Vy-
dání pøekladu
podivuhodných
pohádek rabi
Nachmana s de-

tailním komentáøem k nim i stejnì obdivuhod-
ný rozbor jeho základního teologického spisu
jsou sice dílem Aleniny dcery Terezy, ale nikdy
by nespatøily svìtlo svìta bez její matky. 

Tak�e se mi zdálo, �e jsem byl v Belgii,
odkud pro nás, emigranty, vedla pøes most
cesta do Francie. (...) �Celý ten svìt,� øíkal
v�ak rabi Nachman, �je vcelku velmi úzký
most a zásada je vùbec se nebát.� Neøíkal,
�e most je �ivot ka�dého z nás, ale �e to je
svìt, ve kterém je nám souzeno �ít. (...)
V tom pøípadì je ale otázka, co byla v mém
snu Belgie, odkud vedlo toèité schodi�tì na-
horu na most, a co Francie, kam bylo po po-
dobném schodi�ti tøeba zase sestoupit.
O tomhle bych si zrovna s Alenou rád pro-
mluvil, ponìvad� ta, kdy� nìco øekla, mohl
se èlovìk spolehnout, �e to má hlavu a patu.
Jinak poslouchala, mlèela a zcela prakticky
dìlala, co bylo zapotøebí, a nejenom pro
svou dceru. (...) Jako mikrobiolo�ka vìdìla
o zázraku výskytu �ivota na tomto svìtì své.
Jistì ji nepøekvapovalo, �e zaèíná páchnou-
cí kapkou a konèí v prachu, ale také si uvì-
domovala pøítomnost transcendence �ivota,
pøed ní� budeme posuzovat své dny a vydá-
vat z nich poèet, a� sestoupíme z mostu na
skuteènou pùdu �ivota. Musila by vìdìt, �e
pod tím litinovým mostem hranice mezi
�Belgií� a �Francií� neexistuje, a �e odkud
jsi pøi�el a kam odchází�, je vìèné místo,
o nìm� se v �almu mluví jako o zemích �ivo-
ta. Proto se, aè je tomu tì�ké uvìøit, nemusi-
la bát høíchu, a její du�e, jak se zdá, byla
pøipojena do svazku �ivota s du�emi na�ich
pramátí Sáry, Rivky, Ley a Rachel u� tady
na tomto mostì.
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Ernest (Arno�t) Feigl. Foto archiv.

A. K. v �edesátých letech.



Timothy Snyder
TYRANIE. 20 LEKCÍ Z 20. STOLETÍ
! Jeden z pøedních intelektuálù souèas-
nosti, historik Timothy Snyder, pøichází
po velkých historických pracích Krvavé
zemì a Èerná zem s pøíspìvkem k aktuální
debatì o dal�ím osudu liberální demokra-
cie. Dvacet lekcí z evropských dìjin 20.
století ukazuje, �e kolaps spoleènosti, de-
mokracie a morálky i na�e osobní selhání
v podmínkách politických krizí nejsou nic
nepøedstavitelného.

Na�i rodièe a prarodièe, vedeni iracio-
nálními mýty fa�ismu, nacismu a komu-
nismu, budovali zdi proti znepokojivým
globálním hrozbám. Urèitì nejsme chyt-
øej�í ne� oni, máme v�ak výhodu, �e se
z jejich zku�enosti mù�eme pouèit a na-
stupujícím tyraniím vèas vzdorovat.

Vydala nakl. Paseka a Prostor v Praze
roku 2017. Z angliètiny pøelo�il Martin
Pokorný. 120 stran, cena: 168 Kè.

Josef Feigl
KDO SE VYDAL NA CESTU, 
MÁ O ÈEM VYPRÁVÌT
! Pozoruhodné vzpomínky tlumoèníka
a pøekladatele Josefa Feigla (1908�1995),
jen� na vlastní kù�i okusil v�echny historic-
ké zvraty �století vlkù�. Ve svých vzpomín-
kách se vrací do dìtství a mládí, soustøeïuje
se i na dobu pováleènou a svou tlumoènic-
kou a pøekladatelskou profesi (umìl pìt ja-
zykù, co� mu za války zachránilo �ivot).
Ètyøem letùm, po která byl vìznìn v lod�-
ském ghettu, vìnuje málo pozornosti, sna�í
se soustøedit spí�e na pozitivní stránky �ivo-
ta, pí�e se znaènou dávkou humoru a sebei-
ronie. Autorovy vzpomínky doplòuje foto-
grafická pøíloha, text jeho dcery Evy, doslov
historika Richarda Seemana o �ivotì v lod�-
ském ghettu a mini CD s autentickým zá-
znamem vyprávìní.

Vydal Zdenìk Susa ve Støedoklukách
roku 2016. 110 stran, dop. cena 220 Kè.

FESTIVAL ZAKÁZANÉ HUDBY
! V èervnu poøádá spoleènost Èeská kul-
tura 10. roèník Festivalu zakázané hudby.
Dne 4. 6. od 18.00 je na programu koncert
Martinù Ensemble a mezzosopranistky
Barbory Polá�kové, vìnovaný vzpomínce
na Pavla Haase (jeho skladby zazní spolu
s hudbou A. Dvoøáka, W. A. Mozarta ad.).
Dne 11. 6. od 18.00 se koná slavnostní zá-
vìreèný koncert, v nìm� úèinkuje smí�ený
sbor ze Strausbergu spolu s klavíristou W.
Panwitzem a klarinetistou D. Jaegerem
(skladby J. S. Bacha, J. Brahmse, F. Men-
dessohna-Bartholdyho ad.). Na tento kon-
cert lze vyu�ít bezplatného svozu autobu-
sem, který bude pøistaven pøed budo-
vu Èeského rozhlasu na Vinohradské ulici

11. 6. v 15.45. Odjezd je plánován na
16.00. U rozhlasu také konèí svoz zpìt po
koncertì. V pøípadì zájmu za�lete potvrze-
ní na e-mail: ceskakulturazs@gmail.com,
tel. è. 777 269 032.

PAMÁTNÍK �OA � BUBNY
! Památník �oa (Bubenská 1, P 7) poøádá
v èervnu tyto kulturní poøady: Ve støedu
21. 6. od 19.00: Hlas kontra Bas � Ridina
Ahmed a Petr Tichý � koncert originální
zpìvaèky s èeskými, súdánskými a rusko�i-
dovskými koøeny. Tého� dne od 22.00 se
koná pøedstavení divadelního studia Farma
v jeskyni Èekárna. Jedná se o inscenaci in-
spirovanou vzpomínkou pøe�iv�í holokaus-
tu, je� byla pùvodnì deportována z nádra�í
Bubny. Moderní výrazový tanec pøibli�uje
èekárnu jako v meziprostor, kde se potkáva-
jí �náhodní� cestující rùzných èasù a epoch
a posléze se tam vracejí mrtví, za tónù slo-
venského tanga se setkáváme s pøízraky
tìch, s nimi� jsme se nerozlouèili. Hraje se
i 23. 6. od 22.00 a 25. 6. od 21.00.
! Ve ètvrtek 22. 6. se od 18.00 koná veøej-
né pøedstavení divadelní inscenace Tere-
zínské zvony a poté od 19.00 diskuse
s herci Pøírodní �koly o objevování tere-
zínských pøíbìhù. Na závìr pøedstaví øedi-
tel gymnázia Franti�ek Tichý svou novou
knihu o terezínských dìtech.

JUDAFEST 2017
! V nedìli 25. 6. od 12.00 do 20.00 hodin se
na námìstí Míru pøed kostelem sv. Ludmily
koná dal�í roèník Judafestu, veletrhu �idov-
ských organizací, který pøipravila Unie �i-
dovské mláde�e v ÈR. Pøijïte se seznámit

s èinností rozmanitých organizací, ochutnat
ko�er obèerstvení a víno, nauèit se izraelské
tance, zvlá�tní aktivity jsou pøipraveny i pro
dìti. Vstup volný, srdeènì zveme!

MACHOL ÈECHIA 2017
! Machol Èechia 2017 � 19. roèník meziná-
rodního semináøe izraelských lidových tancù
se koná od 28. èervna do 2. èervence
v Nymburku. Pøivítáme profesionální uèitele
z Izraele a více ne� sto úèastníkù z nìkolika
zemí. Ti se pøi intenzivní výuce nauèí tradiè-
nìj�í, ale i moderní izraelské tance a dozvìdí
se více o jejich historii. Rùznorodost hudeb-
ních �ánrù i tance bude úèastníkùm pøedsta-
vena v plné �íøi: od tradièních melodií, pøes
novodobìj�í izraelskou hudbu, a� po souèas-
nou pop music. Úèast na semináøi není nièím
omezena, pøihlásit se na nìj lze a� do polovi-
ny èervna. Informace na www.besamim.cz,
besamim@volny.cz, tel. 603 852 917 (Ond-
øej Novák).

IZRAELSKÁ KULTURA
Z bohatého výbìru poøadù izraelských
umìlcù upozoròujeme na tyto akce: 
! Netradièní dokumentární celoveèerní
film Tomera Heymanna o izraelském cho-
reografovi Ohadu Naharinovi a jeho taneèní
metodì a filosofii Mr. Gaga bude v èervnu
v rámci festivalu Tanec Praha uveden v ná-
sledujících místech: 2. 6. od 19.30, DIOD,
Jihlava; 8. 6. od 20.00, Moving Station, Pl-
zeò; 13. 6. od 21.00, Scala (v kavárnì),
Brno; 14. 6. od 20.00, Bio Central, Brno;
27. 6. od 20.00, Kino Var�ava, Liberec.
! Na samostatné výstavì Zemì jelena se
poprvé v Èechách pøedstaví dílo izraelské
umìlkynì Orit Ishay (nar. 1961). V prosto-
ru dvoupatrové galerie Domu fotografie
v Praze (Revoluèní 5) bude od 6. 6. do 10. 9.
vystaveno pøes sedmdesát dìl rùzných
médií, která pøedstavují výbìr toho ústøed-
ního a nejvýznamnìj�ího z její tvorby. Vý-
stavu pøipravila kurátorka Dalia Levin.
! V rámci ètrnáctého roèníku festivalu
ProART vystoupí 19. a 20. 6. od 20.00
v brnìnském Centru experimentálního di-
vadla izraelské taneèní duo Anatoly Shen-
feld a Yuko Imazaike s projektem Gil Gul.
Anatoly a Yuko pøetavili svou zku�enost
ze �ivota v Negevské pou�ti do poutavé
taneèní choreografie. 
! Od 19. 6. do 17. 9. bude v galerii Sluneè-
ná na �umavì k vidìní výstava fotografií
Vidìt Izrael jinak deseti èeských a izrael-
ských fotografù a umìlcù. Své známé pou-
lièní fotografie vystaví telavivský fotograf
Alex Levac; Karel Cudlín pøedstaví svùj po-
hled na souèasný Izrael; své snímky pøed-
staví i Pavlína Schultz. Bìhem vernisá�e
bude odhalena socha Pøátelství izraelského
sochaøe Yosefa Jojo Ohayona.
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�IDOVSKÁ OBEC V PRAZE
(Maiselova 18, P 1, velký sál)

Poøady v Jeruzalémské synagoze
(Jeruzalémská 7, P 1)
! V pátek 2. èervna od 17.00 zahajuje
�OP ve spolupráci s festivalem romské
kultury Khamoro výstavu snímkù americ-
kého fotografa Marka Wiedorna nazvanou
Romská du�e. Souèástí vernisá�e je kon-
cert klasické hudby inspirované romskými
motivy. Vstup je volný. Výstava je pøí-
stupna a� do 31. 8., dennì kromì sobot
a �idovských svátkù od 10 do 17 hodin.
! Ve ètvrtek 8. èervna od 18.00 zveme na
koncert �idovských písní od starovìku po
dne�ek v podání italských umìlcù Delily
Gutmanové a Repahela Negriho s názvem
Ostrov bo�ské rosy. Vstup volný.
! Dne 28. èervna od 18.00 pokraèuje cy-
klus varhanních koncertù v synagoze.
Skladby J. S. Bacha, A. Solera, G. F. Hän-
dela, S. Bodorové, L. Boëllmanna a dal-
�ích hrají Václav Peter a Jitka Chaloupko-
vá. Vstupné dobrovolné.
! Ve ètvrtek 29. èervna od 19.00 se koná
veèerní komentovaná prohlídka.

Káva o pùl ètvrté
! Ve støedu 7. èervna pøivítáme na Kávì
diplomata, bezpeènostního analytika, bý-
valého velvyslance v Izraeli Tomá�e Po-
jara. Bude hovoøit napøíklad o vztahu EU
ke Státu Izrael, o vztahu Izraelcù a Pales-
tincù, ale také o knize svého otce Milo�e
Pojara T. G. Masaryk a �idovství.
! Ve ètvrtek 15. èervna bude na�ím hos-
tem profesor lékaøské chemie a bioche-
mie, pedagog MUDr. Libor Vítek. Jeho té-
maty jsou: Pít, nebo nepít mléko? Moje
nová dieta èi Dobrá kondice do 100 let.

Kavárna otevírá od 14.30, zahájení pro-
gramu je pøesnì v 15.30. Pøipravil a mode-
ruje Honza Neubauer.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Auditorium
(Maiselova 15, 3. patro)
! 6. 6. v 18.00: Claude Lanzmann a jeho
dílo. Pøedná�ka publicistky a spisovatelky
Ladislavy Chateau vìnovaná francouzské-
mu re�isérovi Cl. Lanzmannovi, autorovi
monumentálního díla �oa. L. Chateau se
soustøedí pøedev�ím na jeho filmy, které se
vztahují k Terezínu: Náv�tìvník ze svìta �i-
vých (1997), který vznikl na základì �okují-
cího rozhovoru s Mauricem Rosselem, dele-
gátem Mezinárodního výboru Èerveného
køí�e v �enevì, jen� roku 1943 nav�tívil
Osvìtim a v èervnu 1944 terezínské ghetto.
Druhý a zatím poslední Lanzmannùv film
Poslední z nespravedlivých (2013) byl nato-

èen na základì pøíbìhu Benjamina Murmel-
steina, který stál v èele terezínské �idovské
samosprávy. Vstup volný.
! 13. 6. v 18.00: �ivot a dílo architekta
Jakoba Gartnera. Pøedná�ka kunsthisto-
rièky Terezy Haluskové (FF UK) pøedsta-
ví dílo architekta Jakoba Gartnera (1861�
1921), autora nespoètu nájemních domù,
veøejných staveb a mnoha synagog v Ra-
kousku-Uhersku. Vstup volný.
! Nedìlní program pro dìti a jejich rodi-
èe: 11. 6. ve 14.00: Lvíèek Arje a záhada
�idovského mìsta. Lvíèek Arje a dìti se
stanou detektivy, kteøí budou na základì
sdìlených indicií prozkoumávat zákoutí
pra�ského �idovského Mìsta. Prohlídka:
�idovské Mìsto. Jednotné vstupné 50 Kè.
! Výstava v prostorách OVK: �Mám se
v Terezínì velice dobøe...?� � práce z XVIII.
roèníku výtvarné soutì�e Památníku Terezín.
Do 29. 6., po�èt 12�16, pá 10�12, bìhem ve-
èerních programù a po domluvì.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Maiselova synagoga
(Maiselova 10, Praha 1)
! 8. 6. v 19.00: Èeské smyècové duo. Kon-
cert stejnojmenného komorního sboru hous-
listky Lucie Sedlákové Hùlové a violoncel-
listy Martina Sedláka. Na programu jsou
krom dìl N. Paganiniho, R. Gliera a G. Pia-
tigorského i díla terezínských skladatelù E.
Schulhoffa a G. Kleina. Vstupenky lze za-
koupit v pøedprodeji v Maiselovì synagoze,
v Info centru �MP (Maiselova 15, Praha 1),
v síti Ticket Art a na webových stránkách
�MP. Vstupné 230 Kè / 150 Kè.
! 15. 6. v 19.00: Role spoleèenství v du-
chovním �ivotì. Ke køest�anskému i �idov-
skému nábo�enskému �ivotu patøí komuni-
ta. Ta mù�e být oporou, ale také nelehkou
výzvou, která èlovìka nutí ke kompromi-
sùm s jeho nábo�enskými ideály. Pøi rozho-
voru se setkají èlenka kontemplativnì-èinné
kongregace sester karmelitek sv. Terezie
a pedago�ka na KTF UK Denisa Èervenko-
vá a brnìnský rabín �tìpán Mena�e Kli-
ment. Moderuje Milo� Hrdý. Vstup volný.
! 20. 6. v 19.00: Mezi Rýnem a Vltavou.
Jako teenager se Harry Farka� ocitl s rodi-
èi v �edesátých letech v západním Nìmec-
ku. Pozdìji pracoval ve veøejnoprávní tele-
vizi, pùsobil jako pøedseda �O v Kolínì nad
Rýnem. V poslední dobì se stále více vìnu-
je fotografii, v Èesku je èinný jako galerista.
O druhé etapì jeho �ivota s ním bude v rám-
ci cyklu Na�e 20. století rozmlouvat publi-
cista Petr Brod. Vstup volný.

! 22. 6. v 19.00: Bojí se Francie reality?
Setkání nad knihou Jedinì to je pøesné
francouzského �idovského filosofa a eseji-
sty Alaina Finkielkrauta, která nedávno
vy�la v nakladatelství CDK. A. Finkiel-
kraut patøí mezi významné konzervativnì
orientované intelektuály, jejich� kritika
multikulturalismu a neúspì�né integrace
muslimských imigrantù spojená s rostou-
cím antisemitismem je pøedmìtem èet-
ných kontroverzí. O knize i situaci ve
Francii budou rozmlouvat Michel Perotti-
no z Institutu politologických studií FSV
UK a Vít Hlou�ek z Fakulty sociálních
studií MU. Moderuje publicista Jan Fin-
gerland. Vstup volný.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP V BRNÌ
(tø. Kpt. Jaro�e 3, Brno)
! 1. 6. od 17.00: Vernisá� výstavy Tváøe
Cejlu. Areál bývalé vìznice v Brnì na
Cejlu je místem, které je spojeno s aktéry
prvního, druhého i tøetího odboje. Výstava
Obèanského sdru�ení Pamìt�zájemce sezná-
mí s osudy vybraných osobností, které spo-
juje vìznìní v této káznici. Vstup volný.
! 7. 6. od 17.00: �ivot jako film � Hugo
Haas. Pøedná�ka filmového historika, sce-
náristy a novináøe Pavla Taussiga, který
kromì �ivotních osudù H. Haase a jeho ro-
diny pøiblí�í i osudy pøátel a kolegù. Zá-
jemci si na místì budou moci za zvýhod-
nìnou cenu zakoupit autorovy knihy.
Vstup 30 Kè
! 13. 6. od 17.00: Brno podnikatelské.
Druhá pøedná�ka doc. Bohumíra Smutného
se zamìøí na promìnu postojù brnìnských
úøadù vùèi �idovským podnikatelùm v pa-
desátých letech 19. století. Vstupné 30 Kè
! 18. 6. od 10.30: Dílna pro dìti od 5 let
na téma �avuot. Uskuteèní se v prostorách
sálu Turistického centra �OB na �idov-
ském høbitovì v Brnì-�idenicích. Vstupné
30 Kè.
! 25. 6. od 14.00: Kdy� se v�echno zmìnilo.
Interaktivní vzdìlávací program pro rodiny,
bìhem nìho� budou úèastníci rekonstruo-
vat vybrané osudy brnìnských �idovských
rodin po mnichovské dohodì, za druhé re-
publiky a bìhem protektorátu. Program je
vhodný pro dìti od 12 let, pro rodièe je
pøipravena komentovaná prohlídka tech-
nického zázemí vily Löw-Beer. Vstup na
dílnu volný, na prohlídku 30 Kè.
! 27. 6. od 17.00: Lizzie � pøedná�ka a pro-
jekce filmu. Filmová historièka a novináøka
Alice Aronová pøedstaví re�ijní, hereckou
a producentskou èinnost Huga Haase ve
slavném Chaplinovì ateliéru v USA, kterou
porovná s jeho èeskou tvorbou. Po pøedná�-
ce následuje projekce Haasova psychologic-
kého dramatu Lizzie. Vstupné 30 Kè.
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LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Svátek Jom ha-acmaut: Jom ha-ac-
maut jsme letos oslavili odpolední slav-
ností v duchu Tel Avivu a jeho otevøené at-
mosféry. Nechybìlo grilování, zmrzlina,
témìø opravdová telavivská plá�, kavárna
se �e� be�em a dámou a výstava fotografií
Humans of Tel Aviv od izraelského aktivis-
ty a fotografa Ereze Kaganovitze, jeho�
workshop blí�e pøedstaví student kvinty
Aleksander Columby.
! Praktické výsledky �kolních projektù:
V loòském �kolním roce vytváøeli na�i
studenti v rámci dílny Svìtlo ve tmì pøed-
mìtové pohádky pro nevidomé a slabozraké
dìti. Díla byla následnì vìnována do kni-
hovny hmatových kní�ek, kde je mo�né si
je vypùjèit. Letos jsme pohádky pøihlásili
do soutì�e Tactus.cz 2017 a v�echny po-
stoupily do u��ího výbìru. Pohádka O tøech
prasátkách se umístila na tøetím místì v ka-
tegorii pøedmìtových pohádek. Za tým au-
torù pøevzal ocenìní Kri�tof Janeèek. 
! Prima a 6. tøída ve �kolním roce 2017/
18: Letos poprvé se uskuteènily tzv. státní
pøijímací zkou�ky s centrálnì pøipraveným
testem z matematiky a èeského jazyka, je-
ho� výsledky ze zákona tvoøily nejménì
60 procent celkových výsledkù u zkou�ek.
Dal�ích 20 procent tvoøily body za ústní
pohovor a rovnì� 20 procent výsledky tes-
tù z tzv. obecných studijních pøedpokladù.
Republikovì se na osmiletá gymnázia do-
stává 11 procent �ákù pátých tøíd. V Praze
je èíslo vy��í. Do na�í primy se letos do-
stalo 25 procent na�ich pát�ákù (tedy nad-
prùmìr). Navíc s rostoucím renomé gym-
názia roste i zájem � zatímco loni se
hlásilo 49 zájemcù, letos 68. V�ichni na�i
souèasní pát�áci, kteøí budou chtít, mohou
ve �kole pokraèovat na druhém stupni. 

Navzdory mnoha skeptikùm se toti� uka-
zuje, �e jde o mimoøádnì dùle�itý poèin pro
komunitní �kolu. �áky uèí stejní uèitelé
jako na gymnáziu, øada pøedmìtù je dìlena
s gymnáziem, nejen ve �kolních projektech
2. stupeò a gymnázium propojujeme. S ra-
dostí zaznamenáváme zájem o 2. stupeò
i �zvenku� � vìt�ina z tìch, kteøí se hlásili
na na�e gymnázium, hned uvádìli pøíp. zá-
jem o na�i 6. tøídu, øada z nich dokonce
dává na�í 6. tøídì pøednost pøed primou ji-
ných osmiletých gymnázií. S tìmi se spojí-
me, jakmile by byla �ance na pøijetí. 

NEZNÁMÝ EGON HOSTOVSKÝ
! V sále Spoleènosti Franze Kafky (�iro-
ká 14) se 12. 6. od 18.00 koná kompono-
vaný poøad z dosud neznámých dopisù,
textù a vzpomínek Neznámý Egon Ho-
stovský, který pøipravila dcera spisovatele
Olga spolu s hercem a spisovatelem Milo-
nìm Èepelkou.

PØEDNÁ�KA
! Spolek akademikù �idù spolu s Pra�-
ským literárním domem zvou na pøedná�-
ku doc. dr. Milu�e Juøíèkové z Masaryko-
vy univerzity v Brnì: Èeskosloven�tí
uprchlíci a nor�tí zachránci. K èesko-
norským kulturním vztahùm. Pøedná�ka
se koná dne 13. 6. v 18.00 v Pra�ském lite-
rárním domì, Jeèná ulice 11, Praha 2. 

SYNAGOGA TURNOV
! V èervnu je synagoga otevøena dennì
kromì pondìlí od 9 do 17 hodin. Ve ètvr-
tek 22. 6. od 17.00 se koná koncert studen-
tù konzervatoøe Jaroslava Je�ka v Praze.
Do 29. 6. lze na �enské galerii zhlédnout
výstavu �idé v gulagu. Èeskosloven�tí
�idé v sovìtských pracovních táborech
v období druhé svìtové války, zapùjèenou
z Ústavu pro studium totalitních re�imù.

SYNAGOGA JIÈÍN
! Synagoga je otevøena dennì kromì pon-
dìlí od 9 do 17 hodin. V sále blízké �idov-
ské �koly se koná výstava fotografií, které
Robin Böhnisch nasnímal v Etiopii.

SYNAGOGA BRANDÝS NAD LABEM
! V budovì synagogy lze do 26. 6. zhléd-
nout výstavu Hvìzda pod tíhou hvìzdy,
dokumentující vztahy Èeskoslovenska
a Státu Izrael za komunismu. Je pøístupna
dennì krom pondìlí od 10 do 17 hodin.
! Dne 4. 6. se od 18.00 koná koncert Bene-
witzova kvarteta; dne 17. 6. od 16.00 koncert
skupiny Tra-la-la: sefardské písnì, balkánská
lidová hudba a dal�í písnì staré Evropy.

SYNAGOGA MIKULOV
! V mikulovské synagoze èeká do 18. 6. na
náv�tìvníky kromì stálé expozice výstava,
která pøedstavuje nejstar�í, historicky a umì-
lecky nejcennìj�í synagogy, které byly v Èe-
chách a na Moravì vybudovány v 17.
a 18. století. Více info na www.10hvezd.cz.

BESAMIM V PODÌBRADECH
! Skupina Besamim vás zve na ukázku iz-
raelských lidových tancù, která probìhne
dne 30. 6. od 16.00 do 16.30 na kolonádì
Libenského v Podìbradech. Více o nás na
www.besamim.cz.

KULTURNÍ PROGRAM 
DSP HAGIBOR
! 6. 6. od 10.30: klavírní dopoledne
s prof. Ivanem Klánským.
! 7. 6. od 14.30: Alena �ourková � foto-
grafie � vernisá� výstavy.
! 8. 6. od 17.00: koncert dìtí ze tøíd Pavly
Vondráèkové Jahodové a Ady Slivanské.
! 29. 6. od 9.00: koncert Keystone State
Boychoir; 10.30: koncert chlapeckého
sboru z Pensylvánie.
! Výstavy: Dva svìty pod jednou støe-
chou � Obrazy Oldøicha Pra�ana; Za�lá
sláva � fotografie Viktora Váchy. 

Z DOPISÙ ÈTENÁØÙ
(Ad Rch 4/2017)
(...) Pote�ením bol pre mòa èlánok v Ro�
Chode� v èísle z dubna 2017 � Poslední
pout�mistra Róberta Guttmanna. A preèo?
Jeho raport je datovaný: Kirjat Yam, øíjen
1991! A v tomto termíne som mal �t�astie
strávit� s majstrom Tauberom jednu dlhú
debatnú noc v tomto krásnom meste,
v rámci mojej prvej náv�tevy Izraela,
u príbuzných a známych.

Ako v�etko to súvisí? Môj otec pochád-
zal z mesteèka Holíè, ktoré bolo námetom
v jeho románu Atlantída holièských �idov.
Keï�e môj otec bol jeden z mála pre�iv-
�ích holocaust (mal 9 súrodencov), do
r. 1992 som mal �t�astie v tom, �e som sa
od otca dozvedel mnoho rodinných príbe-
hov ako aj drobností o �ivote v malom
mesteèku Holíè. Dokonca v románe maj-
stra Taubera sa objavili postavy mojich
starých rodièov a desiatky postavièiek,
ktoré on tak perom krásne a výrazne pred-
stavil! Tak�e je pochopite¾né, �e na�e ve-
èerné zoznámenie v jeho byte sa pretiahlo
do raòaj�ích hodín � a to na jeho �iadost�,
aj keï bol krátko po koronárnej príhode.

Ako som sa s p. Tauberom zoznámil?
V bytovke, kde býval, jeho rodina bola
v susedstve s mojim kolegom-pediatrom,
ktorého korene boli zo Slovenska � z ná�-
ho regiónu Gemer, rovnako ako jeho man-
�elky. Tieto dve rodiny sa poznali e�te
z Èiech: pán Tauber pôsobil ako lekár
v Ústí nad Labem a môj priate¾-kolega
dr. Berger pôsobil na Kladne. Obidve rodi-
ny sa zaèiatkom 60. rokov legálnì vyst�a-
hovali do Izraela. Dnes sa ani tomu nechce
verit�, �e bola taká mo�nost�, zvlá�t�po tom,
èo po vojne na Sinaji boli preru�ené diplo-
matické styky ÈSSR s Izraelom a v nor-
malizaèných èasoch bol Izrael a sionizmus
doslova èerveným súknom pre Moskvu
a jej satelity! (...)

S priate¾ským pozdravom: �alom! Lehit-
raot v Rimavskej Sobote a na Slovensku!

MUDr. Du�an Rybár, 
predseda �NO v Rimavskej Sobote
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�NO BRATISLAVA
V júni srdeène blaho�eláme na�im èlenom:
pani MUDr. Eva Janovicová � 80 rokov; pán
MUDr. Ivan Kalina � 70 rokov; pán Michal
Kamenický � 65 rokov; pani Katarína Kováro-
vá � 65 rokov; pán Eugen Kuèera � 89 rokov;
pani PhDr. Gabriela Mencerová � 76 rokov;
pán Ing. Jozef Neumann � 71 rokov; pán Otto
�imko � 93 rokov; pán Pavel Weiss � 72 rokov,
a pani Gertrúda Zúbeková � 84 rokov. Prajeme
dobré zdravie, ve¾a �t�astia a osobní pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BANSKÁ BYSTRICA
V júni srdeène blaho�eláme na�im èlenom,
ktorí slávia sviatok svojich narodenín: pán
Juraj Strelinger, nar. 13.6. � 68 rokov, a pán
Ivan Belan, nar. 26.6. � 72 rokov. V�etkým
úprimne prajeme ve¾a zdravia, spokojnosti
a pohody. Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V èervnu oslavují své narozeniny: paní Kate-
øina Barto�ová, nar. 9.6. � 25 let; pan Zdenko
Brandejs, nar. 29.6. � 82 let; pan Pavel Fried,
nar. 13.6. � 87 let; paní Rù�ena Hanáèková,
nar. 9.6. � 67 let; paní Judita Havelková, nar.
20.6. � 57 let; pan David Mayer, nar. 2.6. � 38
let; Maxmilián Mayer, nar. 21.6. � 2 roky; pan
Josef Ondra, nar. 11.6. � 59 let; pan Petr Pisk,
nar. 28.6. � 43 let; paní Kateøina Rusòáková,
nar. 8.6. � 35 let; paní Veronika Ruth Slavíko-
vá, nar. 17.6. � 33 let, a paní Iva Vlèková, nar.
25.6. � 36 let. Pøejeme jim zdraví a osobní po-
hodu. Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V èervnu oslaví narozeniny: pan Tomá� Bar-
toò, nar. 14.6. � 56 let; paní Ing. Olga Bauero-
vá, nar. 14.6. � 41 let; pan Vladimír Erban, nar.
22.6. � 65 let; pan Ivan Kohout, nar. 19.6. � 33
let; paní Jana Palkovièová, nar. 17.6. � 67 let;
paní Channa �imonová, nar. 12.6. � 32 let;
paní Nikola Wellemínová, nar. 22.6. � 40 let;
pan Petr Wellemín, nar. 17.6. � 66 let. V�em
oslavencùm pøejeme pevné zdraví a osobní
pohodu. Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
Dne 19. kvìtna zemøela paní Ruth �áková ve
vìku nedo�itých 92 let. S na�í Rù�enkou
jsme se rozlouèili 26. 5. v dìèínské synago-
ze. Budeme vzpomínat s láskou. Zichrona
livracha!

�O KARLOVY VARY
V èervnu oslaví narozeniny: paní MUDr. Rù-
�ena Möstlová, nar. 5.6. � 68 let; pan Chaim
Koèí, nar. 7.6. � 40 let; paní Eva �t�astná, nar.
17.6. � 88 let, a pan Ing. Hanu� Hron, nar.
18.6. � 92 let. Jmenovaným pøejeme hodnì
zdraví a osobní pohody. Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V júni oslávi narodeniny: pán Ing. Ivan Barká-
nyi � 69 rokov; pán JUDr. Alexander Fuchs �

69 rokov; pani MUDr. Edita Ganóczy � 65 ro-
kov; pani MUDr. ¼udmila Grossmannová � 60
rokov; pani Katarína Hermelová � 65 rokov;
pán Ing. Vladimír Jakubík � 72 rokov; pán
MUDr. Alexander Jedlovský � 87 rokov; pani
Mgr. Katarína Kamenská � 64 rokov; pán Gab-
riel Klein - 78 rokov; pani Irma Mattová � 86
rokov; pán Alfréd Novák � 92 rokov; pán PhMr.
Peter Novák � 65 rokov; pán Juraj Szánto Dp.t.
� 98 rokov, a pán Ing. Ivan Vesel � 72 rokov.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí 
Dòa 14. 10. 2016 zomrela v Torontu paní Se-
rena Bayernová vo veku 94 rokov. Pre�ila
Birkenau, stále vychovavala mláde� a bola
vernou èitate¾kou Ro� chode�.

Zichrona livracha!

�O LIBEREC
V èervnu oslaví narozeniny: paní Margit Pøí-
borská, nar. 4.6. � 90 let; pan Pavel Gerö, nar.
6.6. � 71 let; paní Olga Hronová, nar. 9.6. � 41
let, a pan Michal Hron, nar. 18.6. � 68 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V èervnu oslaví �ivotní jubileum: paní Vìra
Strouhalová, nar. 13.6. � 70 let; paní Lenka
Murphy, nar. 15.6. � 44 let; paní Mgr. Zuza-
na Talá�ková, nar. 25.6. � 52 let; paní Danie-
la Zavadilová, nar. 23.6. � 79 let, a paní Mo-
nika Janáèek, nar. 10.6. � 43 let. Pøejeme
hodnì zdraví a radosti. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V èervnu oslaví narozeniny: pan MUDr. An-
tonín Bìlaø, nar.15.6. � 73 let; pan Petr Hlubík,
nar. 18.6. � 52 let; paní Adriana Malá, nar.
13.6. � 65 let; paní Jarmila Nováková, nar.
19.6. � 84 let; paní PhDr.Milena Slaninová,
nar. 13.6. � 71 let; pan Radek Sova, nar. 6.6. �
52 let, a paní MUDr. Hana Vavreèková, nar.
24.6. � 79 let. Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V èervnu oslaví narozeniny: pan Jan Schwarz,
nar. 4.6. � 70 let; pan Oldøich Witz, nar. 7.6. �
92 let; paní Bc. Tereza Kohoutová, nar. 7.6. �
31 let; paní Dagmar Löwyová, nar. 20.6. � 37
let; pan Ing. Ivan Martin, nar. 25.6. � 69 let;
paní Eva Li�ková, nar. 30.6. � 88 let, a paní Iva
Kinclová, nar. 30.6. � 56 let. V�em na�im jubi-
lantùm pøejeme hodnì zdraví, �tìstí a osobní
spokojenosti. Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V èervnu oslavují narozeniny: paní Vìra
Èeòková, nar. 4.6. � 91 let; paní Albertina
Farská, nar. 5.6. � 96 let; paní Eva Formán-
ková, nar. 24.6. � 81 let; paní Hana Hnátová,
nar. 20.6. � 93 let; paní Helena Horáèková,
nar. 4.6. � 83 let; paní Valerie Levy, nar. 8.6.
� 85 let; paní Fany Pytelková, nar. 20.6. � 90
let; paní Karla Reková, nar. 24.6. � 94 let;
pan Petr Riesel, nar. 3.6. � 84 let; paní Shaer
Etti Mina�evna, nar. 10.6. � 82 let; paní Na-
dì�da Sikytová, nar. 27.6. � 82 let; paní Li-
du�ka Lea Skácelová, nar. 18.6. � 84 let; paní
Alena �ourková, nar. 6.6. � 89 let, a paní
Marie Vítovcová, nar. 15.6. � 89 let. V�em
pøejeme pevné zdraví do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
Dne 4. 5. zemøela paní Alena Krekulová ve
vìku nedo�itých 82 let. Se zesnulou jsme se
rozlouèili 7. 5. v obøadní síni N�H, obøad
provedl zemský rabín Efraim Sidon.

Dne 17. 5. zemøela paní Ing. Vìra Du¾ová
ve vìku 82 let. Se zesnulou jsme se rozlouèili
19. 5. v obøadní síni N�H, obøad provedl pra�-
ský rabín David Peter. Zichronan livracha!

�NO PRE�OV
V júni oslávi narodeniny: pán Peter Èerve-
òák � 29 rokov; pán Ing. Hardy Eckhaus � 63
rokov; pán Mgr. Milo� Kri�ák � 36 rokov,
a pán MUDr. Ivan Schvalb � 60 rokov. 

Ad mea veesrim �ana!

�O TEPLICE
V èervnu oslaví své narozeniny: paní Draho-
míra Krásová, nar. 5.6. � 62 let, a paní Alena
�plíchalová, nar. 30.6. � 67 let. Pøejeme jim
dobré zdraví. Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V mìsíci èervnu blahopøejeme k narozeni-
nám panu Danielu Narwovi a paní Michaele
Fi�erové. Ad mea veesrim �ana!
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ZPRÁVY 
Z OBCÍ

Vá�ení ètenáøi, 
mìsíèník Ro� chode� lze zakoupit
v tìchto pra�ských knihkupec-
tvích: Franze Kafky (�iroká 14,
po�pá 10�17.00, so�ne 10�16.00);
Oliva (Husova 8, po�pá 11�18.00);
Kalich (Jungmannova ul. 9, po�pá
9�18.00); Academia (Václavské
nám. 34, út�pá 8.30�20.00, so�ne
9.30�18.00).

Informace o pøedplatném 
Vám rádi sdìlíme na adrese 

roschodes@sefer.cz.



OSLAVY PADESÁTÉHO VÝROÈÍ
Na Den Jeruzaléma (28. ijaru, letos pøipa-
dl na 24. kvìtna) si Jeruzalém pøipomnìl
50. výroèí sjednocení mìsta, k nìmu� do-
�lo v èervnu 1967 v rámci �estidenní vál-
ky, kdy izrael�tí vojáci porazili jordánské
síly a dobyli Staré Mìsto (viz str. 10�13).
Ve mìstì se konaly jak oficiální oslavy,
vèetnì vlajkového prùvodu a vzpomínko-
vých shromá�dìní na padlé vojáky, tak
neoficiální akce volající po toleranci
a míru. Trpkost oslavám v�ak dodala
dal�í rezoluce výkonné rady UNESCO,
schválená poèátkem kvìtna, která popí-
rá svrchovanost Izraele nad Jeruzalé-
mem. Naopak povzbuzením byla ná-
v�tìva prezidenta Donalda Trumpa, jen�
jako první úøadující americká hlava státu
nav�tívil pøi cestì do Izraele Západní zeï.

MÍSTO OSLAV FOTBAL
Izraelské velvyslanectví v Nigérii zru�ilo
oslavy posledního Dne nezávislosti a pe-
níze vìnovalo na �kolu a fotbal. Pro 225
dìtí, které �ijí v uprchlickém táboøe, pro-
to�e utekly pøed teroristickou skupinou
Boko Haram, byla z u�etøených penìz za-
placena roèní �kolní výuka, ale také fot-
balové dresy, míèe a najati trenéøi na tý-
denní fotbalový turnaj. �Na�ím zámìrem
bylo pøinést dìtem zprávu o nadìji, co� je
také poselství sionismu,� øekl izraelský
velvyslanec v Nigérii Guy Feldman.

OMEZENÁ BLOKACE
Provozovatelé sociální sítì Facebook by
podle své pøíruèky mìli blokovat materiál
popírající �oa jen v zemích, kde za popí-
rání holokaustu hrozí soudní postih, tedy
v Izraeli, Francii, Nìmecku a Rakousku.
Údaje, které z tohoto manuálu pronikly
na veøejnost a otiskl je britský deník The
Guardian, dále obsahují následující �do-
znání�: �Podle zákonù asi 14 zemí je za-
kázáno tvrdit, �e údaje o poètech mrtvých
a tvrdosti holokaustu pøehánìjí. Nicménì
tento zákon skuteènì dodr�uje necelá po-
lovina tìchto zemí. Blokujeme zmínky
jen v zemích, které s námi zále�itost ak-
tivnì øe�í.� Facebook obvinìní, �e sahá
k blokaci popírání �oa jen nìkde, odmítl.

CENA ZA ANALÝZU 
Mezi u��í výbìr kandidátù na svìtovou
cenu za investigativní novináøskou práci
(Data Journalism Awards) se dostal tým
120 argentinských dobrovolníkù La Na-
cion Data Argentina. Ten v uplynulých
dvou letech zpracoval pøes 40 tisíc na-
hrávek z odposlouchávaných telefonù

íránského agenta figurujícího v dosud
soudnì nevyjasnìném útoku na �idov-
ské centrum AMIA v Buenos Aires, pøi
nìm� roku 1994 zahynulo 85 lidí (vèet-
nì �en a dìtí) a 300 bylo zranìno. 

Vy�etøování útoku je od té doby rozjitøe-
nou ranou íránské politiky � poslední po-
kus prokurátora Alberta Nismána usvìdèit
z organizace teroristického ataku pøední
íránské politiky a ze snahy utajit viníky
pozdìj�í prezidentku Cristinu Fernández
de Kirchner a její tým, skonèil dosud ne-
objasnìnou Nismánovou smrtí. Právì
kvùli touze �dozvìdìt se pravdu� se 120
lidí pustilo do analýzy desítek tisíc odpo-
slechù, která by mohla pomoci pøípad do-
øe�it. Výsledky jejich zji�tìní (je� kontakty
vlády bývalé prezidentky a Íránu potvrzu-
jí) si vy�ádal federální soud, u kterého
v souèasné dobì probíhá vy�etøování bý-
valého ministra zahranièí Héctora Timer-
mana, �alovaného z velezrady. 

TWITTER BEZ IZRAELE
Vládní organizace �védský institut, kte-
rá pracuje pod �védským ministerstvem
zahranièí, zablokovala pro svùj oficiální
Twitter@sweden úèty izraelského am-
basadora Isaaca Bachmana i izraelského
ministerstva zahranièí. Spoleènì s nimi
bylo zablokováno dal�ích 12 tisíc úètù,
které byly klasifikovány jako extremis-
tické, homofobní, rasistické a podnìcu-

jící k násilí. Mezi zablokovanými úèty
nebyly Írán, Saúdská Arábie a mnoho
dal�ích. Protiizraelské nálady ve �véd-
sku jsou patrnì nejhor�í za posledních
nìkolik let. �védská levice se dokonce
odmítá setkat s izraelskými pøedstavite-
li, vèetnì velvyslance Bachmana.

PØÍBÌH D. LIEBLOVÉ V MADRIDU
V madridské kulturnì spoleèenské insti-
tuci Centro Sefarad-Israel byl 18. kvìt-
na pøedstaven pøeklad pamìtí pøe�iv�í
holokaustu Dagmar Lieblové. Knihu na-
psal Marek Lauermann (èeský originál
Pøepsali se � a tak jsem tady. Pøíbìh
Dagmar Lieblové vy�el roku 2013), do
�panìl�tiny ji pøelo�il Kepa Uharte a vy-
dalo nakladatelství Huso. Pøedstavení
knihy se zúèastnila i samotná paní Lieb-
lová, která shodou okolností 19. kvìtna
oslavila 88. narozeniny na setkání s uni-
verzitními studenty v Teatro Real poøá-
daném Èeským centrem v Madridu.

CENA PRO ANISHE KAPOORA
Indicko-britský �idovský umìlec Anish
Kapoor byl jmenován leto�ním laureátem
ceny Genesis. Udìluje se lidem �rùzných
profesí, kteøí inspirovali ostatní svým za-
pojením do �idovské komunity a pøíno-
sem �idovství a Státu Izrael�. Slavný so-
chaø (tvùrce monumentálních objektù
z kamene, oceli èi plastu) je podle poroty
�jedním z nejvlivnìj�ích a nejinovativnìj-
�ích autorù své generace�. Kapoor se v�ak
rozhodl zru�it slavnostní ceremonii pøi
udìlování a vìnovat jeden milion americ-
kých dolarù, s ním� je ocenìní spojeno, na
pomoc syrským váleèným uprchlíkùm. 

(am, ztis, jk)

Vydává Federace �idovských obcí v ÈR, Maiselova
18, 110 01 Praha 1, IÈO: 00438341, www.fzo.cz. Re-
dakce a administrace: Izraelská 1, 130 00 Praha 3, tele-
fon/fax 226 235 217, e-mail: roschodes @sefer.cz. Re-
dakce: Alice Marxová (�éfredaktorka), Jiøí Daníèek.
Sekretariát a výtvarná spolupráce: Anna Tomá�ková.
Vychází mìsíènì, nevy�ádané rukopisy se nevracejí.
Èíslo indexu 47 680. Distribuci pro pøedplatitele pro-
vádí v zastoupení vydavatele spoleènost Èeská po�ta
a. s. Objednávky na bezplatné infolince Èeské po�ty
800 300 302 nebo 954 302 007(16), písemnì na adrese:
Èeská po�ta, s. p. oddìlení periodického tisku Ol�an-
ská 38/9, 225 99 Praha 3, e-mail: postabo.prstc@
cpost.cz. Pøedplatné pro Slovensko MAGNET press,
Slovakia s.r.o. P.O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel.:
00421-2-67201931-33, fax: 00421-2-67201910 (20,30),
e-mail: predplatne@press.sk. Pøedplatné do zahranièí
vyøizuje administrace Ro� chode�. MKÈR E922, ISSN
121074 68. Toto èíslo vychází 1. 6. 2017. 

Cena 20 Kè (0,90 �)

28 VÌSTNÍK 6/2017

ZPRÁVY 
ZE 

SVÌTA

Anish Kapoor: objekt Oblaèná brána v Chicagu.


