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DEN PØIPOMÍNKY VYHLAZENÍ
ROMÙ A SINTÙ
V noci z 2. na 3. srpna 1944 zavraždili nacisté v plynových komorách poslední vìznì
tzv. cikánského rodinného tábora v Osvìtimi-Bøezince. Celkem bylo v táboøe bìhem
17 mìsícù jeho existence (od února 1943
do èervence 1944) vìznìno na 23 tisíc
žen, mužù a dìtí. Pøibližnì 20 tisíc romských a sintských vìzeòkyò a vìzòù bylo
v táboøe zavraždìno. Tento den ustanovil
v roce 2011 polský Sejm jako Den pøipomínky vyhlazení Romù a Sintù. Roku
2013 bylo datum 2. srpna prohlášeno Radou Evropy mezinárodním dnem pøipomínky také na celoevropské úrovni.
Institut Terezínské iniciativy, spolu se
spoleèností Konexe a Èeskobratrskou církví
evangelickou (za finanèní podpory Nadace
Židovské obce v Praze) pøipomíná 2. srpna
památku Romù nìkolika akcemi: program
zahájí v pravé poledne vyvìšení romských
vlajek na budovách zúèastnìných organizací. Dále probìhne v Nízkoprahovém klubu
Husita (námìstí Barikád 1, Praha 3-Žižkov)
kulturní a vzdìlávací program. Od 16 hodin
promluví historik Michal Schuster na téma
likvidace tzv. cikánského tábora v Osvìtimi-Bøezince. Od 18 hodin se uskuteèní taneènì-hudební vystoupení Romano dživipen z Králova Dvora u Berouna a nakonec
zaène v 19 hodin koncert svìtoznámého
akordeonisty a zpìváka Mária Biháriho
a kytaristy a zpìváka Petra Horváta. Všichni
jste srdeènì zváni.
iti
ÈESKÁ VÝPRAVA
NA 20. MAKABIÁDÌ
Letošní 20. roèník Makabiády se konal v Izraeli ve dnech 4.–18. èervence za úèasti témìø 10 tisíc sportovcù a 22 tisíc dalších návštìvníkù z více než 80 zemí. Prestiž akce
dokládá i osobní úèast prezidenta Reuvena
Rivlina a premiéra Benjamina Netanjahua
na zahajovacím ceremoniálu.
Èeská výprava získala dvì medaile
a umístila se ve finální výsledkové listinì
na 20. místì z 59. delegací zúèastnìných
státù.
Støíbrnou a bronzovou medaili vybojoval
ve velmi silné svìtové konkurenci prostìjovský sportovec Vojtìch Dub. Úspìšnì reprezentoval Olomoucký kraj, mìsto Prostìjov, Židovskou obec Olomouc a Sportovní
klub Hakoach a ve støelbì z reflexního luku
na 18 metrù získal 2. místo a 3. místo na
vzdálenost 70 metrù.
Èlenové èeské výpravy Hana Klofáèová
(plážový volejbal), David Steiner (triatlon), Philip Eisner (plavání), Daniel Braun
(tenis), Vojtìch Dub (lukostøelba) a Roman Gronský (vedoucí výpravy) byli v pátek 14. èervence pøijati na ambasádì ÈR
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AKTUALITY

v Tel Avivu chargé d´affaires a.i. Delanou
Mikolášovou a kulturním atašé Arthurem
Polzerem.
Makabiáda (Makabejské hry, Maccabiah
games) jsou od r. 1960 uznávány Mezinárodním olympijským výborem jako tzv. regionální hry, pøièemž dalším regiony jsou
Evropa a Amerika. Co do úèasti byla letošní
Makabiáda jednou z pìti nejvìtších svìtových sportovních událostí i proto, že soutìže
v hlavních kategoriích dospìlých doplòují
i závody juniorù, masters a tìlesnì handicapovaných. Zahrnují nejen vìtšinu letních
sportù, ale také pro tuto oblast dosti neobvyklý turnaj v ledním hokeji. Poprvé se Makabejské hry konaly v roce 1932, od roku 1953
jsou poøádány každé ètyøi roky v Izraeli.
Kromì domácích sportovcù se jich úèastní
sportovci židovského pùvodu z celého svìta.
Za dva roky probìhne evropská Makabiáda v Budapešti.
Úèast èeské výpravy organizaènì zajistil
Sportovní klub Hakoach a finanènì ji podpoøily Federace židovských obcí v Èeské
republice, Židovská obec Praha, Židovská
obec Olomouc, statutární mìsto Prostìjov,
Olomoucký kraj, sportovní klub Hakoach,
Klenoty Aurum, s.r.o a Folklore Garden,
s.r.o. Všem dìkujeme.
Zuzana Janèaøíková
KONEC VZPOMÍNEK?
V minulém èísle Rch jsme pøinesli recenzi
k rozsáhlé výstavì obrazù Gerharda Richtera v Národní galerii. Ta se koná po celé
léto a v jejím rámci se již uskuteènilo nìkolik doprovodných programù. Vedle komentovaných prohlídek šlo pøedevším
o uvedení dokumentárního filmu slovenského režiséra Petera Scheinera Konec
vzpomínek?, které se konalo koncem èervence v prostorách Anežského kláštera,
kde jsou také vystaveny Richterovy ètyøi
slavné obrazy s názvem Birkenau. Jak
jsme již uvedli, Gerhard Richter se ve
svém díle zabývá i tématem holokaustu.
A nejde jen o sérii Birkenau èi o obraz Strýèek Rudi, který byl zapùjèen z Lidic.

Richtera také zaujaly nìkteré výpovìdi
tìch, kteøí šoa pøežili a své vzpomínky zapsali do sešitù, vydaných nedávno v Nìmecku
pod názvem Žiji se svou minulostí. Ke každému z patnácti svìdectví vytvoøil Richter
samostatný obraz, který je reprodukován na
pøední stranì publikace. Všech patnáct tak
tvoøí ucelený soubor. A právì s lidmi, kteøí
svá svìdectví sepsali, natoèil Peter Scheiner
svùj dokument. Prolíná se zde nìkolik rovin, vzpomínky tìch, kteøí pøežili koncentraèní tábory, s jeho osobními. Hned v úvodu
pøiznává, že když ho otec (který byl rovnìž
pøeživší) vzal koncem sedmdesátých let do
Mauthausenu, pøíliš jej to neoslovilo. Až daleko pozdìji zaèal odkrývat rodinnou historii a zajímat se o to, co se vlastnì za války
dìlo. Film je proto vìnován lidem, kteøí
mìli podobný osud jako jeho otec. Peter
Scheiner, který se nakonec pražské premiéry svého filmu nemohl zúèastnit, pùsobil
v šedesátých letech jako kameraman bratislavského Studia krátkých filmù, pracoval
i v bratislavském studiu Èeskoslovenské
televize a po roce 1968 emigroval do Švýcarska. Také zde se vìnoval dokumentárnímu filmu a v roce 1987 založil vlastní
filmovou spoleènost. Není proto náhodou,
že Konec vzpomínek? se zamìøuje na pøeživší holokaustu, kteøí žijí ve Švýcarsku.
Donedávna zde pùsobil i spolek, který tyto
lidi sdružoval a snažil se jim všemožnì
pomáhat. Jeho èinnost inspirovala Richtera k vytvoøení zmínìného souboru obrazù.
Role Švýcarska v historii šoa je dodnes
vnímána rozporuplnì. Jak se k ní staví
místní židovská komunita a pøedevším ti,
kteøí šoa pøežili? Snímek Konec vzpomínek? se zabývá jejich svìdectvími a osobními traumaty a v tomto ohledu je velmi
cenným dokumentem.
tk
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Kounicích, Ledèi nad Sázavou, Lošticích, v Luži, Písku, Podmoklech u Sušice a Rychnovì nad Knìžnou. Zpøístupnìny budou také židovské
høbitovy v lokalitách Boskovice, Brandýs nad Labem,
Bøeclav, Bøeznice, Èernovice, Èkynì, Dolní Kounice,
Drážkov, Heømanùv Mìstec,
Hroubovice, Høivèice, Humpolec, Jièín, Kolín, Ledeè
nad Sázavou, Luže, Mìlník,
Mikulov, Mladá Boleslav,
Nová Cerekev, Nový Bydžov, Pardubice, Plzeò, Podmokly u Sušice, Polná, RakovSynagoga v Mikulovì. Foto Libor Teplý.
ník, Roudnice nad Labem,
budou moci navštívit høbitovy a syna- Rychnov nad Knìžnou, Turnov, Úsov,
gogy, které obvykle nejsou volnì pøí- Úštìk a Žamberk. Úplný prùbìžnì
stupné nebo prošly v posledních le- aktualizovaný seznam památek zaøatech nákladnou rekonstrukcí. Padesát zených do letošního Dne židovské
vybraných židovských pamìtihodnos- kultury najdete na adrese https://sití v Èechách, na Moravì
a Slezsku pøedstaví bohaté
kulturní dìdictví židovské
historie na našem území. Ti,
kdo využijí této jedineèné
pøíležitosti, se budou se moci
souèasnì seznámit s konkrétními kroky, které židovské
obce, FŽO i další instituce na
jejich záchranu dlouhodobì podnikají, tes.google.com/site/denzidovskychpai s náklady, vynaloženými v posledních matek a www.10hvezd.cz.
V mnoha objektech jsou vedle stáletech na jejich rekonstrukci, údržbu
lých expozic bìhem letní sezony ina provoz.
V nabídce pochopitelnì neschází stalovány krátkodobé výstavy, konají
patnáct památek, rekonstruovaných se tu koncerty, pøednášky a besedy.
a zpøístupnìných v projektu 10 Nìkolik tipù na srpen:
Synagoga Krnov (15. 6.–15. 8.
hvìzd (revitalizace židovských památek), který stále pøedstavuje nej- 2017): POLIN – výstava dokumentuvìtší úspìch na tomto poli v posled- jící život Židù v Polsku
ních letech. Synagogy a rabínské èi v 16.–18. století. Vernisáž 15.
obecní domy, restaurované v jeho 6. 2017 v 17.00 hod.
Synagoga Brandýs nad Larámci, bude
možné navští- bem (27. 6.–26. 8): Ilustrace
vit za zvýhod- Sevdaliny Kováøové pro dìtnìné vstupné, ský èasopis Kamarádi.
Židovská škola Jièín
vèetnì expozic a výstav (2. 7.–15. 9.): ŽIDÉ V GUv nich insta- LAGU – èeskoslovenští
Židé v sovìtských pracovlovaných.
ních táborech za druhé svìTo ovšem není tové války.
Synagoga Bøeznice (2. 7.
zdaleka všechBøeznice. Kresba M. Podwal.
no. Za stej- –31. 8.): HVÌZDA POD
ných podmínek budou pro veøejnost TÍHOU HVÌZDY – výstava dokuv tento den od 10 do 17 hod. otevøeny mentující vztahy Èeskoslovenska
rovnìž synagogy v Èáslavi, Dolních a Státu Izrael za komunismu.
V nedìli 13. srpna 2017 se uskuteèní
první oficiální Den židovských památek v Èeské republice. Návštìvníci

Synagoga Polná (31. 7.–31. 8.):
ULOUPENÉ UMÌNÍ – Výstava pøedstavuje èinnost Centra pro dokumentaci
majetkových
pøevodù kultur- ních statkù obìtí druhé
svìtové války,
o. p. s. – instituce, která se
zabývá výzkumem problematiky kulturních statkù
Brandýs n/L. Kresba M. P.
zcizených èi
zkonfiskovaných obìtem druhé svìtové války, jejich identifikací a otázkami navracení tìchto pøedmìtù pùvodním vlastníkùm èi jejich pøímým
potomkùm. Prostøednictvím textù
a fotografií seznamuje diváka s osudy
konkrétních sbírek i s osudy jejich
majitelù.
Den židovských památek
2017 poøádají Židovská obec
v Praze ve spolupráci se
Správou budov a høbitovù
Matana, a. s., a Federace židovských obcí v ÈR. Jejich
úsilí je podpoøeno pøíspìvkem Nadaèního fondu obìtem holokaustu a Ministerstva kultury
ÈR. Všechny tyto instituce vás na nedìli 13. srpna srdeènì zvou. A nejen
na nedìli. Objevovat židovskou historii prostøednictvím památek (v ÈR se
v rùzném stavu dochovalo na 200 synagog a 370 židovských høbitovù)
a pøesvìdèit se na vlastní oèi, co se
pro jejich záchranu do dnešních dnù

DEN ŽIDOVSKÝCH
PAMÁTEK 2017

Synagoga v Bøeznici. Foto Libor Teplý.

už vykonalo i co je ještì tøeba udìlat,
je možné po celou turistickou sezonu.
A koneckoncù i po celý rok.
jd
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BUÏ PROSTÝ (ŠOFTIM)
Slova tamim tihje im Hašem Elokecha
(5M 18,13) v paršat Šoftim jsem sice
v èeském Chumaši pøeložil „buï s Hospodinem, svým Bohem, bez vady“, ale
v kontextu s pøedchozími zákazy nekromancie a podobnì by možná bylo namístì
použít pro tamim výrazu „prostý“, prostý
vady, ale i prostý ve smyslu jednoduchý.
Tak lze chápat i Hospodinovu žádost, aby
chodil pak pøed tváøí Hospodina tamim.
Obøízka tím nabyla významu tìlesného
znamení pøíslušnosti k Bohu, spojenectví
s Ním. Je znamením, že bytí s Ním, jenž
je dokonalý ze své podstaty, je zárukou
dokonalosti pro z principu nedokonalá lidská stvoøení. Proto jsem
v pøípadì Boží výzvy, aby byl Avraham tamim (1M 17,1), zvolil jako
Onkelos pøeklad „buï dokonalý“,
aèkoli správným výrazem pro „dokonalý“ je v hebrejštinì šalem a nikoli tamim. Pro èlovìka znamená
temimut (prostota, leckdy i naivita)
pøístup k dokonalosti, a obøízka je
proto jen znamením, že cesta k dokonalosti byla nastoupena. S tím
souvisí i termín obøízky po narození, osmý den.
Pøesto používá Tóra termínu tamim pøi
výbìru obìtních zvíøat, ponìvadž Bùh vyžaduje obìti bez fyzické vady. Tím je možné si vysvìtlit i to, proè židovští kohanim
s tìlesnou vadou nesmìli vykonávat chrámovou službu. Podobnì však platil obecný
zákaz vstupu do chrámového areálu každému, kdo se rituálnì neoèistil po pøímém
kontaktu s mrtvým, což samozøejmì tím
spíše platilo pro kohanim. Za základní
vadu pokládá totiž Tóra samotnou smrt.
„Nebesa a zemi si beru za svìdky,“ øíká
Moše rabenu v oddíle Nicavim (5M
30,19), „že jsem ti pøedložil život a smrt,
požehnání a prokletí, abys žil ty a tvé sémì
a zvolil život.“ Jak ale pøedtím (verš 30,15)
zdùraznil, je život identický s dobrem
a smrt je identická se zlem, takže život
a smrt jsou z principu morální kategorie.
Fyzická vada je znamením smrti, aèkoli je
neodmyslitelnou souèástí svìta, v nìmž žijeme. Je pokládána za zlo, tkvící v samé
jeho podstatì, pøestože potravní øetìzec zajišt’uje život druhùm a umírající umožòují
život narozeným. Pøedevším je však nepostradatelná pro èlovìka jako pøedpoklad
specificky lidské volby mezi dobrem
a zlem, která celému stvoøení dává smysl.
V tom se totiž lidské stvoøení liší od zvíøecího, jež – pokud nemá fyzickou vadu –
tamim prostì je, protože ke své bezvadnosti
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Bohu, že ho zachránil ze šeolu (Ž 30), míní
šeolem definitivní zánik konkrétní lidské
bytosti. Tys mne z hlubin vytáhl a mým nepøátelùm jsi nedal pøíèinu se radovat
z mého neštìstí. Hospodine, mùj Bože, volal jsem tì a tys mne uzdravil! Hospodine,
tys mou duši z hrobu vynesl, oživil´s mne
a do jámy již neklesnu!
Je-li øeè o prostotì, nelze opomenout
praotce Jaakova, jenž byl muž prostý (iš
tam), sídlící ve stanech. Aby to nebylo chápáno jako charakteristika pastýøe, prost’áèka, je to jedno z mála míst, kde Onkelos
v pøekladu do aramejštiny nedodržel obvyklou doslovnost a uchýlil se k výkladu, že
Jaakov byl naopak muž dokonalý
(gvar šalim), používající uèebnu. Vycházel pøitom z rabínské tradice, již
cituje i Raši, že studoval v bejt midraši Noachova syna Šema a jeho potomka Evera. I zde je však namístì
prostota, protože studium vyžaduje
lásku a respekt k uèiteli, a uvìdomíme-li si, že to tím spíše platí pro studium Tóry, jejímž uèitelem je fakticky sám Bùh, nebude nám prostota
synonymem nevzdìlanosti. Skuteènì
Kresba Efraim Moše Lilien.
nevzdìlaná je naopak mysl, zaplavenemá zapotøebí žádného zdokonalení. ná vlastními pøedstavami a myšlenkami,
V kontextu se zákazem modloslužby a vìš- neschopná slyšet hlas druhého, tím ménì
tìní budoucnosti lze proto úvodní citát chá- hlas Toho, kdo k nìmu prostøednictvím
pat jako pøíkaz být s Hospodinem prost za- Tóry mluví z nebes. Pøíkaz tamim tihje im
vádìjících zbyteèností, které jsou zjevné Hašem Elokecha jako varování pøed modèlovìku, jenž s láskou a bázní lne ke svému loslužbou by byl potom v paršat Šoftim
Stvoøiteli. Tak jako pøedkožka zakrývá sku- uveden do kontextu s hluchotou lidské
teèný úèel orgánu plození, zakrývají mod- mysli ke slovùm Tóry a vùèi pravdì, a naoloslužebné praktiky pøítomnost živého pak vnímavostí pro myšlenky, pøedstavy
Boha. On sám je jeden, jediný, nesložený a emoce, které takovému èlovìku vyhovua jakoby „vysvleèený“ (pašut) ze všeho, co jí. Rabi Nachman z Braclavi jde ale ještì
lidskou mysl odvádí od pravdy. Z tohoto dál, když øíká, že otevøenost, s níž dùvìøivý
hlediska je temimut pøesunem vìdomí sebe èlovìk pøijímá jak dobré, tak špatné rady, je
nad a vlastnì mimo materiální svìt, z do- koneckoncù lepší nežli skepticismus. Byt’
mova otrokù do domova absolutní svobo- je snadné ho napálit, je pøístupný i dobøe
dy, podle Rambama (Maimonida) nezávis- mínìným radám a jeho naivita je mu nakolé na tìlesných potøebách a požitcích. nec k užitku. Když pražský Maharal rozeNelze však pøehlédnout, že právì v tom bírá ètyøi typy synù v Pesachové hagadì,
spoèívá i pokušení „být jako Bùh“ nebo se staví do protikladu k høíšníkovi (raša) syna
s Ním pøímo identifikovat, respektive víra moudrého (chacham), ale i prostého (tam).
v èlovìka jako vtìlení Boha. Pøíklady ne- Svou otázkou „Co je toto?“ projevuje zámusíme hledat jen v nežidovském svìtì, jem o samotný smysl pesachového sederu,
poèínaje faraony, bohužel se s nimi setká- zatímco pro høíšníka zaèíná a konèí jeho inváme v dìjinách židovského mesianismu. telektuální zvídavost v oblasti modloslužby
Èlovìk však, o nìmž lze øíci, že je nebo byl a vykoupení z egyptského otroctví pro nìj
tamim jako Avraham, jenž pøi modlitbì postrádá smysl.
prohlásil „jsem popel a prach“, se tváøí
Co však v podstatì znamená pojem
v tváø Bohu neidentifikuje s duchem živo- tamim, na to odpovídá vìta sama. Budeta, jejž mu vdechl Bùh, ale se schránkou, me-li ji chápat jako konstatování, znajíž byl duch života Bohem vdechnut. Proto mená, že tamim budeš (jedinì) s Hospotaké v ranních požehnáních øíkáme „duše, dinem, svým Bohem.
kterou´s mi dal“, a král David, když dìkuje
EFRAIM K. SIDON

KOMENTÁØ
K TÓØE
PRO TENTO
MÌSÍC
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NÁBOŽENSTVÍ NASLOUCHÁNÍ
Ekev (5M 7,12–11,25)
Je to jedno z nejvýznamnìjších slov v judaismu a souèasnì jedno z tìch, jež bývají
velmi èasto mylnì vnímána. Mluvím o slovì šema, které je známo pøedevším z modlitby „Slyš, Jisraeli, Hospodin je náš Bùh,
Hospodin je jediný!“ Tento výraz lze jen
obtížnì pøeložit, nebot’je v nìm obsažena
spousta významù: slyšet, naslouchat, pozornì sledovat, vnímat, odpovídat, být poslušen. Je to klíèové slovo Páté knihy Mojžíšovy, v níž se vyskytuje 92krát, nejvíce ze
všech knih Tóry, a mnohokrát je slyšíme
z úst Mojžíše, když bìhem posledního mìsíce života hovoøil k svému lidu: „Jisraeli,
slyš, co praví Hospodin...“ Judaismus je
v zásadì náboženství naslouchání.
Starovìké Øecko stvoøilo kulturu, jejíž
nejvýraznìjší projevy se týkají vizuálního
vnímání – umìní, sochaøství a architekturu. Nejtypiètìjší øecké skupinové události
– divadlo a olympijské hry – jsou pøedevším pastvou pro oèi. Platon považoval
vìdìní za jakýsi druh hloubkového vidìní, jež proniká skrze povrch do skuteèné
podstaty.
Starovìký Izrael nabídl zcela odlišnou
alternativu: víru v Boha, jenž je neviditelný a nesmí být – v rámci zákazu vytváøení model – ani jakkoli zpodobòován.
Mezi vnímáním zrakem a nasloucháním je zásadní rozdíl. Divák, subjekt, který hledí na objekt, nemusí mít k tomu, na
co hledí, žádný vztah. Mezi mluvèím
a posluchaèem by vztah být mìl. S Hospodinem nás spojují slova. Mluví k nám
ve zjevení, my s ním mluvíme v modlitbì.
Chcete-li vìdìt, jaký vztah je mezi manželi nebo rodièi a dìtmi èi vedoucím a zamìstnanci, všímejte si hlavnì toho, jak
spolu mluví a jak si dokážou naslouchat.
Zvláštním pøíkladem tohoto pøístupu je
Žid, který k judaismu nemìl nijak blízko:
Sigmund Freud, jenž nazval svou psychoanalýzu „léèbou mluvením“, ovšem právì tak dobøe by ji mohl nazvat „léèbou
nasloucháním“. Jeho metoda je založena
na faktu, že aktivní naslouchání má samo
o sobì léèebné úèinky.
Naslouchání neznamená vždy souhlas, ale znamená, že se o mluvèího zajímáme, že ho vnímáme a že se mu snažíme vyjít vstøíc. Hospodina nemùžeme
vidìt, ale mùžeme mu naslouchat a on
mùže naslouchat nám. Naslouchání je
prostøedí, v nìmž se daøí úctì a lásce.
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse
vybrala a pøeložila A. Marxová.)

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách – srpen 2017 – av/elul 5777
Staronová synagoga
31. 7.
1. 8.
4. 8.
5. 8.

pondìlí
úterý
pátek
sobota

pøedveèer pùstu 9. av
pùst 9. av – konec pùstu
veèerní bohoslužba
ŠABAT NACHAMU

VAETCHANAN 5M 3,23–7,11
hf. Iz 40,1-26
mincha perek 4
konec šabatu
7. 8. pondìlí
11. 8. pátek
12. 8. sobota

20.45 hodin
21.42 hodin
19.30 hodin

20.00 hodin
21.37 hodin

TU BEAV

veèerní bohoslužba
19.30 hodin
EKEV 5M 7,12–11,25
hf. Iz 49,14–51,3
mincha perek 5
19.15 hodin
konec šabatu
21.22 hodin
18. 8. pátek
veèerní bohoslužba
19.30 hodin
19. 8. sobota
REE 5M 11,26–16,17
hf. Iz 66,1–24
mincha perek 6
19.40 hodin
konec šabatu
21.07 hodin
22. 8. úterý
1. den Roš chodeš elul
23. 8. støeda
2. den Roš chodeš elul
25. 8. pátek
veèerní bohoslužba
19.30 hodin
26. 8. sobota
ŠOFTIM 5M 16,18–21,9
hf. Iz 51,12–52,12
mincha perek 1–2
19.25 hodin
konec šabatu
20.51 hodin
1. 9. pátek
veèerní bohoslužba
19.28 hodin
2. 9. sobota
KI TECE 5M 21,10–25,19
hf. Iz 54,1–10
mincha perek 3–4
19.15 hodin
konec šabatu
20.35 hodin
V sobotu a svátcích šachrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Každý všední den a pátek maariv (veèerní modlitba) od 19.30 hodin.

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

Jeruzalémská synagoga
Bohoslužby se konají každou sobotu od 8.50 hodin.
Páteèní veèerní bohoslužby zde budou 4. 8. a 18. 8., vždy v 19.30 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslužby nekonají.

Bejt Simcha
Kabalat šabat každý pátek od 18.30 hodin.
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VYBOÈIT Z KOLEJÍ
Rozhovor s fotografem Jonem Davidem
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spokojený nejsem, snad jedinì s tìmi,
které jsem fotil v Osvìtimi. Nechávám
je na svém webu jen proto, že jsem od té
doby nemìl pøíležitost se do téhle oblasti vrátit.
Takže takhle to všechno zaèalo. Nacestoval jsem pak tisíce kilometrù a neustále fotografoval. V roce 2007 jsem založil
svou fotografickou webovou stránku,
HaChayim HaYehudim Jewish Photo
Library.

Øadu ètenáøù zaujala v minulém èísle A nakonec jsem se soustøedil na fotoRoš chodeš fotografie náhrobku nad mo- grafování, a protože jsem Žid, pøipadalo
øem na funchalském židovském høbitovì mi nejpøirozenìjší vìnovat se právì téhna Madeiøe (viz Rch 7/2017); rozhodli le tematice.
jsme se proto autora snímku (a tvùrce
pozoruhodného fotografického archivu) Bylo obtížné navázat kontakt s místblíže pøedstavit prostøednictvím e-mai- ními obcemi?
At’ jsem jezdil po naprosto odlehlých
lem vedeného rozhovoru.
JONO DAVID se narodil roku 1966 místech, jako Sibiø nebo Amazonie, po- Studoval jste fotografii, nebo jste sav Anglii, vyrùstal ve Spojených státech; každé jsem se snažil nalézt nìjakou ko- mouk?
poté žil v Izraeli a od roku 1994 pobývá munitu èi jednotlivce a musím øíct, že Fotografovat jsem se nikde neuèil a na
v japonské Ósace, kde vyuèuje anglièti- mì vždycky pìknì pøivítali. Zpoèátku zaèáteènické snímky z let 1997/1998 ninu. Zhruba v téže dobì zaèal cestovat jsem vyhledával místní komunity hlav- jak pyšný nejsem. Ale èasem a praxí
jsem se snad zlepšoval
a fotografovat židovské
a teï na podzim jsem
památky a komunity
se zapsal v Londýnì na
a psát o nich. Èasem se
magisterské studium
tyto záliby zmìnily
fotografie. Kromì živ systematické mapodovské tematiky mì
vání málo známých žizajímají i obecnì vztadovských obcí, pøedehy mezi rasami, takže
vším tìch v Africe.
uvidím, jak to všechno
Jono David založil wedopadne. Po tøiadvaceti
bovou stránku, na níž
krásných letech z Japrezentuje svùj bohatý
ponska odjíždím.
fotoarchiv (viz www.
Jewish Photo Library.
Kdo patøí k vašim obcom), jeho snímky jsou
líbeným fotografùm?
uveøejòovány v rùzných
Tøeba Annie Leibovitperiodikách (Forward,
zová, její ikonické porThe Jewish Telegraph,
tréty. Nebo Diane ArLos Angeles Times, The
Židovský høbitov na okraji pouštì, Swakopmund, Namibie.
busová, která umìla
Boston Globe, The JaFoto na této dvoustranì © Jono David/HaChayim HaYehudim Jewish Photo Library.
bájeènì fotografovat
pan Times atd.) i v knižních titulech (Encyclopedia of the Je- nì kvùli spoleènosti. Setkal jsem se se lidi, které by vìtšina z nás pokládala za
wish Diaspora; The Knell of Parting spoustou bájeèných lidí, kteøí mi pak nehezké. Obdivuji Roberta Capu, a to neDay; The Holocaust: A Guide for Tea- nesèetnìkrát pomohli obohatit židovský jen kvùli jeho váleèným snímkùm, ale
také proto, jak dobrodružnou mìl náturu.
fotografický archiv.
chers and Students aj.).
Nemám tolik odvahy, abych se pohyboJono, co vedlo k vašemu rozhodnutí Jel jste i do míst, odkud pocházeli vaši val na bojištích a fotil váleèné násilí, ani
to nechci dìlat, ale i tak – mám pocit, že
fotografovat židovské památky a ko- pøedci?
munity po celém svìtì? Pocit, že ne- Jistì. V létì roku 1997 jsem jel vlakem když fotografuji, nìjak mì to donutí vyjsou dostateènì zdokumentovány, z Pekingu do Londýna a cestu jsem boèit z poklidných zajetých kolejí.
mnohokrát na rùzných místech pøerušil.
nebo touha cestovat?
Asi všechno dohromady. Kdybych øekl, Z otcovy strany pocházím z Ruska Podle jakého klíèe si vybíráte zemì
že jsem si to pøesnì naplánoval, lhal a z matèiny z Polska, takže nakonec to a místa, kde fotografujete?
bych; urèitì v tom sehrála roli moje ce- byla opravdu velmi osobní cesta. Moje První snímky jsem fotil úplnì nahodile,
stovatelská záliba. Roku 1994 jsem se polská prababièka zemøela, když mi jen jsem cestoval a fotografoval. V souusadil v Ósace a zaèal jsem vyuèovat bylo osmnáct, takže jsem ji dobøe po- èasnosti si vše plánuji alespoò tøi mìsíce
angliètinu na místní univerzitì. Pak znal a její vyprávìní mi neustále znìlo pøedem. Jako nezávislý fotograf, který
si vše platí z vlastní kapsy, si všechno
jsem mìl dlouhé pìtimìsíèní prázdniny, v hlavì.
Po návratu jsem se rozhodl, že se do urèuji sám. Od roku 2012 se vìnuji
a tak jsem se vydal na cesty. Pøitom
jsem zjistil, že se mi nejlépe putuje tak, støední a východní Evropy musím vrátit, hlavnì židovské Africe.
že nejezdím jen jako turista, ale s nìèím což se mi povedlo v únoru 1998. Navštínávštìvy cizích zemí spojuji – když tøe- vil jsem Èeskou republiku, Slovensko, V oddílu Lidé na vašem webu vypaba píšu cestovatelské zápisky o tom, jak jih Polska a zastavil jsem se i v Nìmec- dají afriètí Židé jako ti nejživìjší
na mì pùsobí místa, kterými procházím. ku. Ale celkovì s tìmihle snímky moc a nejrozmanitìjší ze všech…
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Vtip je v tom, že Židé v Evropì, Ameri- A jak tito noví Židé vycházejí se svým a Izraele zmenšuje, ale stále èítá asi 65
tisíc lidí, kteøí žijí hlavnì v Johannesburce nebo Izraeli si pod pojmem africký okolím?
Žid pøedstavují hlavnì staré komunity Neslyšel jsem o žádných potížích, alespoò gu a v Kapském Mìstì a tvoøí 65 procent
v Maghrebu, tedy v Maroku, Tunisku, ne v tom smyslu, že by je místní úøady židovské populace Afriky. V tomhle obLibyi, v Egyptì a Súdánu, a možná i aš- nebo jejich sousedé odmítali nebo nìjak rovském svìtadílu jsou Židé sice poèetnì
kenázskou evropskou komunitu v Jiho- utiskovali èi se k nim chovali násilnì. VAf- zcela nevýznamní, ale myslím, že jejich
africké republice. Ale židovské komunity rice je podivnìjší, když je nìkdo úplný bez- pøíspìvek k obchodu, kultuøe a politice
existují i v Ugandì, Ghanì, v Gabonu, vìrec, ateista, než nìkdo, kdo vyznává cosi, hodnì pøesahuje jejich matematický pov Zimbabwe, na Madagaskaru nebo co ostatní neznají, jako judaismus. Afrièani díl.
v Kamerunu. Nìkteré vznikaly
Jaké židovské památky vám
v koloniální dobì, jiné jsou
utkvìly v pamìti? Jak na vás
úplnì moderní.
tøeba pùsobil ten funchalský
Nakonec mì mé africké
høbitov nad moøem s potoulky v letech 2012–2016 zahøbenými lidmi z Evropy?
vedly ke tøiceti africkým nároKdyž jsem zjistil, že ho právì
dùm: navštívil jsem i Angolu,
opravují, nejprve jsem se zhroNigérii, Kongo, Kapverdy
zil, protože mi dalo dost plánoa Senegal. Zemì, o kterých se
vání a námahy na Madeiru jet.
mi ani nesnilo, že bych tam jel,
Ale pak jsem si uvìdomil dvì
natož abych tam objevoval živìci: jednak, že je úžasné, že
dovskou minulost a pøítomse našly prostøedky a ochota
nost. Úplnì mì to chytlo a vrachátrající høbitov rekonstruocel jsem se na stejná místa,
nìkolikrát jsem navštívil Jižní Duchovní vùdce Alex Armah (uprostøed) se èleny své komunity pøed synagogou vat, a jednak, že jsem jediný,
kdo ho fotografuje právì v té
Afriku. Znám tam spoustu lidí Tiferet Jisrael. Nová Adiembra, Ghana.
promìnì.
a nìkteøí patøí k tìm nejlaskaPamatuji se ještì, že jsem si tam pøijsou v zásadì lidé víry, at’vìøí v to èi ono.
vìjším, jaké jsem kdy poznal.
To spíš nìkteré staré a již zavedené židov- padal jako na úplném konci svìta
Jak byste tedy charakterizoval židov- ské komunity, napøíklad v Jižní Africe nebo a v tìch sto metrech nad moøem jsem
v Maroku, se drží od tìch vznikajících obcí mìl i docela strach. Pokud vím, do moøe
skou Afriku?
se zøítil jen jeden náhrobek, což se dost
Nejzajímavìjší na nich je, že tihle Židé spíše dál, hledí na nì s nedùvìrou.
divím, protože ten høbitov byl opravdu
se buï pokládají za potomky pùvodních
starých židovských komunit (jako tøeba Na které spoleèenství rád vzpomínáte? ve špatném stavu.
Hodnì vzpomínám na srbskou Suboti kamerunští nebo ghanští), nebo od- Na Židy v Jižní Africe. Historie téhle
cházejí z jiných náboženství a pøestupu- komunity sahá historicky až do 17. sto- ticu. Pøijel jsem tam už naveèer, kanceláø turistických informací prájí na judaismus – opouštìjí Jevì zavírala. Paní, která tam
žíše kvùli Mojžíšovi, vìøí
sedìla, mìla na krku øetízek
v širší svìtové spoleèenství
s Davidovou hvìzdou, takže
a celým srdcem vyznávají to,
jsem vytušil, že budu mít štìstí
èemu øíkají „pravda“. Myslím,
a pomùže mi. A ukázalo se, že
že k rychlosti, s jakou tyto kojejí matka je pøedsedkynì tammunity vznikaly, hodnì pøispìl
ní židovské obce! Zavolala jí
internet a Facebook, díky nìa domluvili jsme si schùzku na
muž se mohli jejich èlenové
druhý den dopoledne. Ocitl
uèit a také navazovat kontakty
jsem se s ní v ohromné a kráss jinými židovskými spoleèenné secesní budovì Velké synastvími. Každá komunita má
gogy v Subotici. Povídali jsme
vlastní zpùsob, jak žít jako
si, a když jsem se pøiznal, že
Židé, což se každému nemusí
jsem nestaèil nic vyfotografolíbit, ale myslím si, že jejich
Židovská obec Lembù, Manavhela, Limpopo, Jižní Afrika.
vat, jen mi podala obøí klíè od
oddanost judaismu je naprosto upøímná. Na uznání širšího židov- letí, pøeèkala lepší i horší èasy a tvoøí ji budovy a øekla, že mohu zùstat tak dlouského spoleèenství teprve èekají, zatím potomci Židù z Holandska, Británie, ho, jak budu potøebovat. Podobných setsvou komunitu, již vede ustanovený ra- Nìmecka, Litvy... Lidé tam jsou neuvì- kání jsem zažil hodnì. Øada židovských
bín, oficiálnì uznala Uganda. Pokud øitelnì pøátelští, otevøení, cítí se v ko- komunit ve svìtì se potýká s penìžními
získají podporu, budou tyhle èerné ži- munitì jako ryby ve vodì, mám pocit, a demografickými problémy, doslova
dovské komunity v Africe pøibývat že nìco takového jsem v ortodoxní obci plují proti proudu. Doufám, že svými
a získávat legitimitu. Urèitì to bude za- zažil jen tam. Existuje tam i obec re- fotografiemi pøispìji k tomu, že budou
jímavé a rád bych se svým fotoapará- formní. Jihoafrická komunita se kvùli nìjak zachovány.
ALICE MARXOVÁ
odchodu mnoha lidí hlavnì do Austrálie
tem byl pøi tom.
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VRACÍME SE DOMÙ

Pøed 120 lety se v Basileji konal První sionistický kongres
Stodvacáté výroèí konání Prvního sionistického kongresu a vydání Basilejského programu v srpnu 1897 si pøipomínáme ukázkou z knihy politologa
Shloma Avineriho Theodor Herzl a založení židovského státu, která na podzim
vychází v nakladatelství Sefer. Pro potøeby Rch jsme text krátili a doplnili
o mezititulky.
Když Herzl shrnul prùbìh Prvního sionistického kongresu, jehož úèastníci se
v srpnu 1897 shromáždili v Basileji, poznamenal si slova, která se stala ikonickým citátem a po založení Státu Izrael
roku 1948 získala auru proroctví: „Kdybych mìl v krátkosti shrnout basilejský
kongres – a dám si pozor, aby to neøekl
veøejnì –, øekl bych toto: V Basileji
jsem založil židovský stát. Kdybych to
dnes øekl nahlas, odpovìdìl by mi všeobecný smích. Možná za pìt let, ale urèitì za padesát, to každý uzná.“
Herzl si velmi správnì uvìdomil, že
tehdy by jakékoli podobné prohlášení
znìlo smìšnì. Koneckoncù mluvil o pomìrnì skromné události, které se zúèastnily necelé dvì stovky delegátù,
z nichž jen 69 reprezentovalo organizace, jež se nìjakým zpùsobem mohly považovat za sionistické. Zbytek tvoøili
lidé, které pozval osobnì a kteøí mluvili
jen sami za sebe. Ale Herzl svou pøedpovìï doprovodil rozborem, který jeho
prohlášení o transformaèní povaze tohoto shromáždìní, konaného v koncertním
sále basilejského mìstského centra, Kasina, ospravedlnil. Èásti, která následovala
po onom proslulém prohlášení a kterou si
zapsal do deníku, vìnovalo pozornost jen
málo ètenáøù, a pøitom právì ona ukazuje
daleko hlubší historický a politický vhled
než pøedchozí památná a velkolepá deklarace: „Založení státu spoèívá ve vùli národa mít stát. (…) Území je jen materiální
základ; stát sám o sobì, i když má k dispozici území, je vždy cosi abstraktního.
(…) V Basileji jsem tuto abstraktní jednotku, která jako taková je pro vìtšinu
lidí neviditelná, vytvoøil. A s minimálními
prostøedky jsem postupnì lidi vpravil do
nálady pro stát a do pocitu, že právì oni
jsou Národním shromáždìním.“
Zmínka o Národním shromáždìní jasnì naráží na dìdictví Francouzské revoluce: úmyslnì opakuje slova Abbého

Sieyése, jednoho z vùdcù francouzského
Národního shromáždìní roku 1789, který
položil tuto øeènickou otázku: „Co je tøetí stav?“, èímž se ptal na tøídu, jež byla
první hybnou silou revoluce. A zcela jasnì si odpovìdìl: „Není nièím – ale chce
se stát nìèím.“ Herzl vìdomì Abbého pa-

rafrázoval, když si zapsal: „Dnes není
prezidium Sionistického kongresu nièím,
vše ještì musíme vybudovat.“
ŽIDOVSKÝ VEØEJNÝ PROSTOR
Význaèným úspìchem kongresu bylo
vytvoøení židovského veøejného prostoru, a to poprvé za tisíce let. Nebylo náhodou, že se tohoto úkolu ujal Herzl.
Myšlenka sama nebyla nová – protosionistické a sionistické plány navrhli již

Herzl byl ale první, kdo pochopil, že sionistického cíle nelze dosáhnout, aniž
by byl založen uznávaný institucionální
orgán, jenž by mohl prohlásit, že jedná
jménem židovského národa. Sionisté
potøebovali nìco víc než židovské charitativní organizace, které pomáhaly jednotlivým pøistìhovalcùm, víc než napùl
tajné rady èi autory, jejichž ètenáøi se
skládali hlavnì z lidí, kteøí s názory
tìchto spisovatelù souhlasili. V moderním svìtì vznikaly nové státy, jen pokud získaly ideologickou, politickou
a diplomatickou podporu svìtových
mocností a veøejnosti. Herzl proto musel
jednat veøejnì, otevøenì a demonstrativnì a prohlášení o svém zámìru podložit
založením institucí a organizací, které
mohly vystupovat ve veøejné arénì. Nárok tìchto tìles, že vystupují jménem celého židovského národa, mohl být kritizován, ale bez nich by národní hnutí
nebylo schopno dosáhnout cíle.
V tomto smyslu umožnil Herzlovi vykonat tento prùlom jeho životní pøíbìh,
jenž se tolik lišil od zakladatelù hnutí
Chovevej Cion. Jako reportér a redaktor
se už obeznámil s politickým svìtem,
a to z nìj udìlalo puntièkáøe, který kladl
dùraz na detaily, tøeba na to, aby na zahajovacím jednání kongresu na sobì delegáti mìli slavnostní oblek. Šlo o to naladit událost do zdánlivì parlamentní
nálady. Jak prohlásil Herzl: „A teï už je
jasné, proè jsem strávil ètyøi roky chozením do Bourbonského paláce [sídla
francouzského Národního shromáždì-

Historická fotografie z Prvního sionistického kongresu.

pøed ním nìkteøí èlenové východoevropské židovské inteligence a v Palestinì už døíve vznikaly židovské osady.

ní]! (…) Nauèil jsem se v rozhodujících
chvílích užívat mots présidentiels [prezidentská klišé].“ Žádný sionistický spi-
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sovatel nebo aktivista pøed Herzlem si
tohle neuvìdomil, ani nemìl takovou
zkušenost, která by ho k podobnému pochopení vedla. Jak se v dìjinách èasto
stává, veøejná potøeba si našla èlovìka,
který se pro naplnìní takové potøeby hodil. Hegelovými slovy øeèeno byl Herzl
„historický jedinec“.
MÍSTO KONÁNÍ
To ovšem neznamená, že to bylo snadné. Mìsíce mezi rozhodnutím svolat
kongres a jeho prorockými slovy na závìr
shromáždìní s sebou
nesly pøekážky a potíže. Dlouho se nevìdìlo, zda se kongres vùbec uskuteèní. Bìhem
této doby získal Herzl,
jenž nemìl skuteènou
politickou zkušenost
a neznal spletitosti židovských záležitostí,
dùležité
ponauèení:
možná neexistovalo židovské politické zøízení,
ale existoval pøebytek
židovského politikaøení.
Zjistil, že naráží na pøekážky, které mu kladli
nejen odpùrci sionistické
myšlenky, ale i její nejnadšenìjší stoupenci. Jeho
spojenci intrikovali,
soupeøili o pocty, pøedvádìli svá mohutná
ega. Herzlovy deníkové záznamy z tohoto období se hemží stížnostmi, obèas
trpkými a hnìvivými protesty proti všemu tomu manévrování. Pøíkré výrazy
v deníku svìdèí o tom, jak moc se musel
ovládat, aby veøejnì a pøi kongresových
jednání neøekl nahlas, co si o øadì lidí
kolem sebe skuteènì myslel. Novináø
a dramatik Herzl se postupnì a s velkým
trápením mìnil z vizionáøe v politika.
Prvním dùležitým bodem k øešení
bylo místo, kde se mìl kongres konat.
Herzl od samého poèátku upøednostòoval Švýcarsko a konkrétnì Curych, aby
se zdùraznilo, že kongres je neutrální
vùèi evropské mocenské politice. Jenže
ruští pøedstavitelé v pøípravném výboru
odmítali o konferenci ve Švýcarsku jednat, nebot’ tam nacházeli útoèištì ruští
radikální revolucionáøi. Obávali se, že
pokud by se kongres sešel ve Švýcarsku, sionistické shromáždìní by vypadalo jako nìjaké podvratné hnutí. Herzl

poslední pøípravy. Rozhodl se, že místo,
kde se kongres bude konat, pøesune z divadla – které mu pøipadalo nevhodné –
do koncertní sínì mìstského Kasina.
Kvùli nesmírné èasové tísni probíhaly
veškeré pøípravy improvizovanì a chaoticky. A nechybìly další ironické rysy.
Herzl odsouhlasil pøesun kongresu do
Basileje až poté, co se ujistil, že ve mìstì je košer restaurace, takže se kongresu
budou moci úèastnit i rabíni a zbožní
Židé (jak jsme již zmínili, Herzl zdùraznil dostupnost košer
restaurace i na pozvánce na kongres). V této
Brunšvické restauraci
strávil spoustu èasu,
pøestože soudil, že
tamní „jídlo je skuteènì ohavné“. Ale noblesse oblige, a stejnì
tak zavazuje politika.
V sobotu ráno pøed
zahájením kongresu se
Herzl „z úcty k náboženství“ zúèastnil šabatové bohoslužby a zajistil, aby jeho návštìvu
zaznamenal židovský
tisk. Pøedstavitel basilejské židovské obce
ho vyvolal, aby pronesl
požehnání pøed ètením
z Tóry, což byla pocta,
na kterou se Herzl nepøipravil a vùbec netuTablo úèastníkù Prvního sionistického kongresu. Foto archiv.
šil, co si s ní poèít. Pøíganizátory, aby kongres (dva mìsíce tel, který ho doprovázel, mu pomohl
pøed plánovaným zahájením) znovu jako nápovìda a slovo za slovem mu
pøemístili do Švýcarska. Ale kvùli ohle- modlitbu našeptával. Herzl si pozdìji
dùm k ruským delegátùm se nemìl zapsal do deníku: „Vystoupil jsem po
uskuteènit v Curychu, ale v Basileji. schodech k oltáøi a cítil jsem vìtší rozrušení než pøi všech kongresových
(…)
dnech. Tìch pár slov hebrejského požehnání [der hebräischen Broche] mì
POVZNÁŠEJÍCÍ DOJEM
Herzl nakonec všechny krize pøekonal nadchlo víc než zahajovací a závìreèné
a vytáhl do boje. Dne 29. srpna zaèal proslovy a celé øízení [kongresového]
v Basileji První sionistický kongres. Za jednání.“
Herzlùv slavný výrok „V Basileji
kontakty a korespondenci, jež navázal
a vedl pøed kongresem, ho øada lidí po- jsem založil židovský stát“ byl jen zlachválila – i když nìkdy nepøímo –, a tím tým høebem toho, jak vnímal význam
se mu zlepšila nálada. Napøíklad jeden kongresu. V deníku tu a tam zmiòuje, že
z redaktorù Neue Freie Presse, èlovìk, pøes všechno to hašteøení a intriky „byl
který byl Herzlovi obzvláštì blízký, kongres povznášející“. Popsal kongrei když s jeho názory na sionismus ne- sovou síò v okamžiku, kdy vstoupil zadsouhlasil, mu øekl: „Pobláznil jste celý ními dveømi, zatímco Max Nordau již
sedìl na místì pøedsedajícího.
svìt. Úplnì jako krysaø z Hamelnu.“
„Na pódiu dlouhý zelený stùl s vyvýšeHerzl pøicestoval do Basileje 25. srpna a z kanceláøe, již dala basilejská rad- ným sedadlem pro pøedsednictvo,“ napsal,
(pokraèování na str. 10)
nice kongresu k dispozici, dohlížel na
neochotnì souhlasil s Mnichovem, støediskem nìmecké kultury v pøíhodném
místì, kam bylo z východní Evropy, odkud mìla pøijet vìtšina delegátù, dobré
vlakové spojení. Jenže se ozvali pøedstavitelé mnichovské židovské obce.
Báli se, že kongres, jenž propaguje myšlenku, že existuje židovský národ usilující o vlastní domovinu, by zpochybnil
nárok tìch nìmeckých Židù, kteøí se považovali za „Nìmce mojžíšské víry“.
Námitky mnichovské obce donutily or-
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VRACÍME SE DOMÙ
(dokonèení ze str. 9)
„pódium zahalené do zelené, stùl pro stenografy a tisk, to všechno na mì zapùsobilo tak mocnì, že jsem zase rychle vyšel
ven, abych si zachoval klidnou mysl.“
Možná to zní melodramaticky, ale Herzlùv úžas byl zcela pochopitelný. Koneckoncù strávil spoustu let v síních francouzského Národního shromáždìní a na
chodbách vídeòského Øíšského snìmu.
V té koncertní síni spatøil zárodek parlamentu. Nebyl to pøelud, ale skuteèné tìleso, instituce, jež byla základem legitimity
židovského národa v novì se ustavující
moderní podobì. Herzl v deníku opakovanì zdùraznil historický význam této
události.
Dokonce od pøedsednického stolu zaslal svým dìtem, ženì a rodièùm, které
v zápisech zmiòoval jen zøídka, kongresové pohlednice. Pøipustil: „To je snad
první pošetilost, které jsem se za ty dva
roky, kdy hnutí trvá, dopustil.“
NÁROD, NIKOLI NÁBOŽENSKÉ
SPOLEÈENSTVÍ
Herzlova hlavní øeè pøi zahájení kongresu
byla ménì pùsobivá, než by èlovìk èekal.
Pøesvìdèivìji a hloubìji vyznìly dlouhé
programové projevy Herzlova nejslavnìjšího nového èlena sionistického hnutí, Maxe
Nordaua. Nordau byl tehdy snad nejvýznamnìjší esejista nìmeckého jazyka, jehož sláva sahala až do Francie a Anglie.
Byl mu vlastní silný smysl pro sociální dìjiny a dokázal skvìle vysvìtlit nejasnosti
a vnitøní rozpory židovské emancipace. Jak
tvrdil, zaruèení rovných práv Židù nevyjadøuje nìjaké hluboké pøesvìdèení Nežidù, že
Židé mají být pøijímáni jako rovní obèané.
Naopak, prohlásil, do znaèné míry se jednalo o prázdné gesto, o skutek z pocitu povinnosti, jenž postrádal jakékoli pøesvìdèení. Vzhledem k tomu Nordau pøedpovìdìl,
že jakmile nastane jakákoli krize, ukáže se,
jak je tato emancipace slabá a køehká. Když
Nordau sestoupil z pódia, Herzl kolegovi
pogratuloval a ocenil jeho projev, pøièemž
citoval Horatia, øka, že jeho øeè mu vytvoøila „pomník nad kov trvalejší“ [„Monumentum aere perennius“].
Relativní nezajímavost Herzlovy øeèi
lze vysvìtlit rùznì. Byl pronikavý novináø
a spisovatel, ale nikdy nevynikal jako veøejný øeèník. Všechny ty vajeèné skoøápky,
kolem nichž musel opatrnì tanèit v týdnech pøed kongresem, bezesporu pøispìly
k tomu, že nedokázal pøedvést takovou ve-
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rvu, jakou se vyznaèovaly jeho texty. Je též
možné, že nepøetržité psaní, jemuž se
v pøedešlých letech vìnoval, do jisté míry
otupilo jeho schopnost vyjadøovat se neotøele a originálnì a díky tomu pøed shromáždìním jen zopakoval formulace, na
nichž se pøedtím s kolegy domluvil
a o nichž byli pøesvìdèeni – tedy základní
teze, kvùli kterým do Basileje pøijeli.
Jeho projev však pøesto obsahoval nìkolik výrokù, které vstoupily do kolektivní
pamìti, prohlášení, která publikum, jež je
slyšelo poprvé, náležitì ohromila. Nejvíce
je asi dojalo: „Vracíme se domù. Sionismus
je návratem k židovství [Judentum] ještì
pøedtím, než se vrátíme do Židovské zemì
[Judenland].“ Herzl tím dokonale vystihl
podstatu vìci a souèasnì jasnì pochopil, že

Jizhar Cohen: Snílek, 2007.

zásadním úkolem sionistického projektu je
vytvoøit národ. Vyhledat, nakoupit a osídlit
nìjaké území bude možné až poté, co se
u Židù rozvine národní vìdomí, pøièemž
rozhodujícím faktorem bude politická vùle
být národem. S urèitou nadsázkou prohlásil, že jeden z úspìchù kongresu spoèívá
v tom, že svedl dohromady skupiny náboženských a nenáboženských Židù. To samo
o sobì dokazuje, že Židé jsou národ a nikoli spoleèenství založené na víøe: „Sionismu
se již povedlo dosáhnout èehosi úžasného,
co se doposud považovalo za nemožné: silného svazku mezi tìmi nejmodernìjšími
a nejkonzervativnìjšími prvky judaismu.
Že se tak stalo, aniž by nìkterý z nich musel èinit ústupky, které by ranily jeho èest
nebo by od nìj vyžadovaly hluboké duchovní obìti, je dalším dùkazem – pokud
by takový dùkaz byl vùbec zapotøebí – že
Židé jsou jeden národ. Takováto jednota je
možná jen na základì národa.“

STÁLÉ INSTITUCE
V programové èásti svého projevu navrhl
provádìt paralelnì nìkolik iniciativ. Jako
výraz národního uvìdomìní by se mìla
podporovat židovská kultura. (Herzl již
døíve pøi schùzích edièní rady listu Die
Welt požádal jednoho kolegu, aby napsal
sérii èlánkù o postavách, jako byli Moses
Hess, George Eliot a Benjamin Disraeli.)
Mìlo se posilovat židovské zemìdìlství.
Dalším úkolem bylo založit svépomocné
židovské instituce, èímž by se omezila závislost na dotacích od majetných filantropù. A veškeré tyto snahy se mìly podøídit
neúnavnému úsilí získat mezinárodní právní uznání budoucího postavení Židù v Palestinì. Toto uznání nelze získat individuálním lobbováním, jež pøinese nanejvýše
špetku dobroèinné podpory pro nìkolik
osadníkù. Politická jednání, která dosáhnou
„záruk zakotvených ve veøejném právu“,
mùže vést jen politicky organizovaný lid
s reprezentativními institucemi. Dodal, že
organizovaný masový exodus Židù do Palestiny na rozdíl od individuálního osídlování, které doposud probíhalo, bude možný
jen poté, až se dospìje k politické dohodì.
Aby uklidnil jak Židy, které sionismus znepokojoval, tak evropské politické vùdce,
Herzl znovu potvrdil to, co prohlásil již
v minulosti: „Nelze hovoøit o úplném
a kompletním exodu Židù. Ti, kdo budou
chtít radìji zùstat a asimilovat se ve svých
souèasných bydlištích, tak uèiní.“
Opìt zdùraznil, že sionismus není revoluèní hnutí. Nehodlalo zasahovat do
vnitøního politického dìní zemí, v nich
Židé žili, a bylo to hnutí „legální a civilizované a plné lásky k lidstvu“. Rozhodnì se nejednalo ani o hnutí mesianistické (Herzl použil øecký pojem
chiliastické, jež znamená úsilí pøivodit
konec dní). Zpochybnil i ty ortodoxní
Židy, kteøí tvrdili, že sionismus je jakousi formou falešného mesianismu, zakázané snahy uspíšit mesiášské vykoupení skrze lidské jednání.
Herzl si uvìdomoval, že hlavním úkolem kongresu je ustavit stálé instituce.
Delegátùm oznámil: „A koneènì, kongres by mìl zajistit své pokraèování –
nemìli bychom se tedy rozejít, aniž bychom zanechali svou stopu a své pùsobení.“ Právì to se ukázalo jako nejvýznamnìjší poèin kongresu – nebyl jen
velkolepou a oslavnou, nicménì jednorázovou událostí, ale zkouškou ohnìm
veøejných institucí nové politické entity,
poèátkem budoucího státu.
Pøeložila Alice Marxová
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ZEMØEL PAVEL KOHN
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a publicista, byla pro nìj jistým vysvobozením. V redakci mìl na starosti kulturu,
i když cenzurní tlaky snášel velice tìžce.
(14. 10. 1929 Praha – 18. 6. 2017 Figling)
To byl taky dùvod, proè se rozhodl v roce
Hluboký smutek v oèích a veselá ústa pod váží autobus Èerveného køíže rozbombar- 1967 emigrovat do Nìmecka: jeho rodina,
èernou kudrnatou hlavou, asi tak bych cha- dovaným Nìmeckem do Prahy. Nahoøe na žena Rut, povoláním malíøka, a dva synorakterizoval Pavla Kohna, se kterým jsem Václavském námìstí autobus zastaví, je už vé, vycestovala na pozvání jeho adoptivní
spolupracoval jako redaktor Mladého pozdì veèer, a my vystupujeme. Kam jít, matky, která tam žila od roku 1948. Dvaasvìta, když on se stal v roce 1965 v øíjnu re- když nemám kam? Jdu na Wilsonovo nád- dvacet let pracoval v Mnichovì v rozhladaktorem nového èasopisu Student. Ten raží, ale všechny lavièky jsou obsazené. sové stanici Svobodná Evropa opìt jako
tehdy sídlil v Senovážné ulici v jedné velké Lehám si na studené dlaždice, pøikrývám kulturní redaktor a moderátor. Zøejmì pøi
místnosti a k dispozici mìli jen jednu tele- se dekou z Buchenwaldu a místo polštáøe práci v redakci Studentu i v dobì, o které
fonní linku. Jako dnes si pamatuji na to, jak mám pod hlavou tvrdou stupaèku osobní se dnes hovoøí jako o oblevì, pochopil, že
tehdy vládnoucí systém je nereformovatelsi ode mì Pavel objednal první text váhy, která byla náhodou volná.“
Z rodiny pøežil tuto kalvárii Pavel jako ný a srpen 1968, kdy nás okupoval Sovìta v oèích se mu objevil šibalský ohýnek.
Øekl mi: Zkus napsat o pùlnoèní mši v kos- jediný a z pøíbuzenstva ještì jedna sestøe- ský svaz za pomocí dalších spøátelených
tele u sv. Jakuba, u nás by to mohlo projít, nice, které se podaøilo uprchnout z ghetta armád, mu dal bohužel za pravdu.
S Pavlem Kohnem se redaktoøi Studentu
tam pøece chodí hlavnì studenti. Pro mì to v Lodži. Podle posledních studií z 15 000
Petr Feldstein a Tomáš Pìkný setkali
byl dobrý signál, že pùvodní zámìr
po roce v Mnichovì v redakci Svostranických a mládežnických funkcibodné Evropy, když chystali sérii
onáøù ovlivòovat studenty v duchu
èlánkù o této tolik proklínané stanici.
jejich ideologie pomocí nového èasoBohužel vyšlo jen první pokraèování
pisu nebude tak snadné, i když text
s názvem Hovory v anglické zahradì
vyšel nakonec hodnì zkrácený.
24. èervence 1968, protože se kolem
V redakci se objevila postupnì
zveøejnìní strhla velká mela: protesøada zajímavých osobností: Kromì
tovali hlavnì redaktoøi Literárních
Pavla Kohna to byl ještì Petr Feldstelistù, kteøí byli vystrašenìjší a báli se,
in, pozdìji Tomáš Pìkný a Jiøí Slavíže jejich noviny budou znovu zrušeèek èi Alexandr Kramer a od poèátku
ny, jako tomu bylo po èervnovém IV.
tam byla i Hana Vondøichová, která
sjezdu spisovatelù. Pak už pøišla okujako první poøídila rozhovor s kardipace a redakce Studentu, která už tehnálem Beranem. Šéfredaktorem se
dy sídlila na Staromìstském námìstí
stal osvìdèený funkcionáø Václav
17, se sama koncem srpna rozpustila.
Král. Pavel Kohn, který se narodil
Pavel Kohn žil v Mnichovì a po
v roce 1929, bylo mu tedy šestatøicet
odchodu do penze v roce 1990 èáslet, byl z celé reakce nejstarší, a proto
teènì i v Praze, kde mìl byt v Libni.
jeho slovo mìlo vìtší váhu než dvaPodílel se na vzniku dvou dokumencetiletých studentíkù. I šéfredaktor
tárních filmù The Boys of Buchennìkdy dal na jeho slova.
wald (2002) a Kinderblock 66/ReVšichni taky znali Pavlùv osud:
turn to Buchenwald (2012). Pøispìl
narodil se sice v Praze jako syn jedi do sborníkù Prager Frauen a Danoho z šéfù továrny na výrobu pøePavel Kohn v roce 2014. Foto archiv.
chauer Hefte. Pøíležitostnì pøednášel
kližky barona Ringhofera, ale jako
Žid už od svých jedenácti let nesmìl chodit dìtí, které prošly Terezínem, pøežilo jen v rámci projektu Svìdek doby. V roce 1995
do školy. V roce 1944 byl z Terezína, kde 150: Pavel byl jedním z nich. Po návratu se vydal knihu Mùj život nepatøí mnì. Ètení
byla celá rodina od roku 1942, transporto- dostal do ozdravovny v zámku Štiøín, kte- o Pøemyslu Pittrovi, v roce 2000 Kolik naván do koncentraèního tábora v Osvìtimi- rou založil pro váleèné sirotky Pøemysl dìje má smrt a v roce 2011 Zámky nadìje.
Bøezince, kde pøežil selekci, kterou tam Pitter. A protože šikanování Židù v Èe- Ke svým osmdesátinám vydal sbírku básprovádìl dr. Mengele, a byl oznaèen èíslem chách pokraèovalo i po únorovém komu- nických juvenilií z let 1945–1949 Kolikrát
A 299. Posléze byl pøemístìn do obce nistickém puèi v roce 1948, pøipomeòme pøešel mrak. Na Pavlovu památku se z této
Blechhammer. Tento lágr byl po sedmi mì- proces s Rudolfem Slánským a spol., sbírky v èervenci èetlo na festivalu Šamasících v lednu 1945 evakuován a on absol- v nìmž k trestu smrti byla odsouzena vìt- jim v tøebíèské synagoze. Naposled vyšla
voval ètrnáctidenní pochod smrti do kon- šina Židù: protloukal se z poèátku velice ve druhém vydání v Praze v roce 2012 jeho
centraèního tábora Gross-Rosen a odtud tìžce a s velkými potížemi se dostal po kniha o køest’anském humanistovi Zámky
dál do Buchenwaldu, pøi nìmž zemøelo maturitì na studia dramaturgie na DAMU. nadìje. Dìti Pøemysla Pittra vzpomínají
skoro 800 vìzòù. Osvobozen byl americ- Práce ve Studentu, po jeho pìtiletém an- (nìmecky vyšla v nakladatelství Herbig
kou armádou. Následující události popsal gažmá v divadle v Karlových Varech (byl v roce 2016).
Pavel Kohn byl pohøben na Novém
pozdìji Pavel takto: „11. dubna 1945 osvo- vyhozen z politických dùvodù), kde byl do
bozuje Buchenwald americká amáda a nì- roku 1959, a delší pauze, kdy nemohl se- židovském høbitovì v Praze na Žižkovì.
KAREL HVÍŽÏALA
kdy kolem 20. kvìtna nás, èeské vìznì, od- hnat práci, živil se jako pøekladatel, kritik
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MUZEUM NACHUMA GUTMANA
Kresby a ilustrace izraelských umìlcù ve ètvrti Neve Cedek
Malebná telavivská ètvrt’Neve Cedek
leží na jihozápadì bílého mìsta. Vznikla pøed 130 lety, roku 1887 jako
první židovská osada mimo území pùvodního starého jaffského pøístavu
(samotný Tel Aviv byl založen roku
1909), díky tomu, že skupina Mizra-

struovat a dnes patøí Neve Cedek
k nejlepším (a nejdražším) telavivským adresám. Svou atmosférou pøipomíná trochu pražský Nový Svìt,
ovšem v daleko živìjší verzi, plné restaurací a obchùdkù. Návštìvníci tudy
procházejí cestou na pøíjemné pro-

Nachum Gutman: Tiberias, 1920.

chim, Židù pùvodnì z Orientu (v tomto pøípadì z Jemenu), se rozhodla, že
ruch a chaos jaffského pøístavu vymìní za klidnìjší místo k žití. Usadili se
nedaleko Jaffy a podél paralelních úzkých ulièek zahájili výstavbu domù
s verandami a zahradami. Postupnì se
ètvrt’rozrùstala, vznikaly další domy
ve stylu ovlivnìném secesí i pozdìjším Bauhausem a zdejší pøíjemná poklidná atmosféra pøilákala na pøelomu
19. a 20. století øadu literátù a umìlcù.
Žil zde mj. budoucí nositel Nobelovy
ceny za literaturu Šmuel Agnon a v domì
èíslo 21 v ulici Šimona Rokacha sídlila
v letech 1907–1914 edièní rada listu
sionistické strany Hapoel Hacair.
Bydleli tu spisovatelé J. Ch. Brenner,
Devorah Baronová a editor Hapoelu
Josef Aharonowitz. Po vzniku státu,
tak jak se okolní metropole rozrùstala
a rozvíjela, tato periferní ètvrt’postupnì
chátrala. Pøed zhruba tøiceti lety se však
zaèaly staré domy opravovat a rekon-

stranství pøed Taneèním centrem Suzanne Dellalové, osázeném pomeranèovníky a protkaném kašnami a kanálky
s proudící vodou.
MUZEUM
NACHUMA GUTMANA
Rekonstrukce se v Neve Cedek doèkal
i nìkdejší dùm literátù, v nìmž je nyní
umístìno Muzeum Nachuma Gutmana. Jednu èást muzea tvoøí rozsáhlá
stálá expozice, která pøedstavuje práce Nachuma Gutmana (1898–1980),
jednoho z nejvýznamnìjších (a nejoblíbenìjších) izraelských ilustrátorù
a malíøù. Narodil se v mìsteèku Teleneºti (v tehdejší ruské Besarábii,
dnešním Moldavsku), jako dítì odešel
s rodièi nejprve do Odìsy, poté do osmanské Palestiny, kde se usadili právì
v Neve Cedek. Gutman zaèal studovat
na umìlecké akademii Becalel, bìhem
první svìtové války vstoupil do Židovské legie britské armády na Blíz-

kém východì. Po válce studoval umìlecké školy ve Vídni, Berlínì a v Paøíži, domù se vrátil roku 1926 a ihned
se pøiøadil k umìlcùm, kteøí se snažili
vytvoøit svébytný styl Zemì izraelské,
soustøedìný na krajinomalbu a vyobrazení místních obyvatel, pøièemž se
nechávali ovlivnit evropským modernismem i tradièním východním umìním.
Gutman ilustroval díla svého otce
(spisovatele S. Ben Ciona), básníka
Chajima Bialika a dalších autorù a zaèal i sám psát. Jeho pøíbìhy pro dìti,
dobrodružná vyprávìní plná cizokrajných zvíøat a neuvìøitelných èinù, vycházely nejprve èasopisecky, poté
i knižnì; na Gutmanovì pùvabné knížce V zemi Lobengulu krále Zulu (jež
vyšla roku 1939) vyrostly celé generace izraelských dìtí. A souèasnì maloval: ve svých olejích, akvarelech a kvaších zachycoval krajinu svého dìtství
a mládí, moøe a lodì, pomeranèovníkové háje, cypøiše, rybáøe a pastevce,
arabské venkovany a venkovanky,
údolí a kopce Galileje, Jaffu z mnoha
pohledù èi kavárnu v Tiberiadì. Z obrazù lze vycítit vliv francouzských malíøù, pøedevším Augusta Renoira, Henriho Rousseaua a Raoula Dufyho, ale
vyznaèují se typickou atmosférou Erec
Jisrael s jejím svìtlem, barvami a prostorem. Návštìvník muzea má možnost
vidìt i edice Gutmanových knih a artefakty z jeho ateliéru.
V HLAVÌ
JIZHARA COHENA
V dalších muzejních prostorech (jež
zahrnují dva domy spojené dvorem)
se konají pøíležitostné výstavy, ukázky prací souèasných umìlcù, vèetnì
videoartu.
Jednou z nejúspìšnìjších byla expozice nazvaná V hlavì Jizhara Cohena,
která pøedstavila dílo izraelského umìlce, který se proslavil jako ilustrátor novinových textù (na politická, ekonomická èi spoleèenská témata), ale také
knih pro dìti.
Jizhar Cohen (nar. 1963) pochází
z Raanany u Tel Avivu a svou zálibu
v ilustrování odhalil bìhem vojenské
služby, když jako absolvent støední
umìlecké školy dostal za úkol doprovodit obrázky texty v armádním týdeníku. Po absolvování akademie Beca-
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lel roku 1988 strávil pøes deset let
v Evropì – nejprve jako student umìní a designu v Londýnì, poté jako
ilustrátor pro pøední britské a americké noviny a èasopisy
(The Sunday Times,
The Financial Times,
The Guardian, The
Wall Street Journal
a Time Magazine).
Souèasnì zaèal pracovat na ilustracích dìtských knih a z domova
dostal nabídku, aby
kreslil pro izraelské
deníky Maariv a Jediot Achronot (ilustroval texty bývalého
ministra financí a pøedstavitele opozice Jaira Lapida). Roku 1999 se vrátil
do Izraele a od té doby „funguje“ jak
v rodné zemi, tak v Evropì. Jeho další

ho øidièe, který se v telavivské dopravní špièce uvelebil v látkové síti
zavìšené mezi stojícími vozy. Velkomìsto si léèí svou stresovanou duši
na Freudovì kanapi
a ropnou krizi pøedstavuje rolls-royce,
jehož øidièem i pohonnou hmotou je
velbloud. Ilustrace
k textu o teroristickém útoku pøedstavují plyšoví medvídci zbrocení krví èi
artefakty známé dìtské hry kámen-nùžky-papír, které se
Jizhar Cohen: Tištìné noviny, 2009.
mìní ve smrtící zbrarozené zkušenosti; moderní velko- nì. Pøedpovìï o postupném zániku
mìstský život s masou aut, hospo- tištìných médií je zobrazena hejnem
dáøské a politické krize, zaslepenost blbounù nejapných zahledìných do
politikù èi úpadek tištìných médií. denního tisku. Chut’domova, to je láDotýká se izraelské politické reality,
ale také úskalí soukromého rázu,
jako je manželské soužití nebo život
s teenagery. Jeden z komentátorù
jeho prací napsal, že Cohen skvìle
zvládá hlavní poslání ilustrátora –
dodat dvojrozmìrnému textu tøetí
rozmìr.
A tak vidíme pštrosa, který strká
hlavu do písku, jen proto, aby pod
nì, ironicky, ale souèasnì poklidnì
až melancholicky komentuje stav
dnešní civilizace: pøemíru techniky
a nedostatek nezprostøedkované, pøi-

Tel Aviv, bílé mìsto, 2009.

aktivity byly rùznorodé: navrhl známku
pro britskou poštu, vyuèoval na akademii Becalel, psal týdenní sloupky
o literatuøe pro deník The Guardian
a sám je ilustroval originálními linoryty, vytvoøil kalendáøe pro telavivskou radnici a uspoøádal dvì poulièní výstavy svých ilustrací... Roku
2015 se s manželkou a dcerou pøestìhoval do Florencie.
TØETÍ ROZMÌR
Cohenovy ilustrace lze chápat, aniž
by divák znal text, pro který byly urèeny. Pøesahují aktuální problém,
o nìmž se psalo v novinách, a vyjadøují obecné patálie, se kterými se potýkáme neustále. Cohen svými kresbami (pøipomínajícími technikou
i poetikou našeho Jiøího Slívu) vtip-

Celkový pohled, 2011.

hev s naloženými kyselými okurkami,
a Snílek Herzlova busta oprašovaná
v zadním sále muzea. Skvìlou ukázkou Cohenovy melancholické ironie
je kresba Vlastenectví: na ilustraci
z roku 2012 vidíme ruce, které v milostném objetí svírají kaktus (jenž se
hebrejsky øekne sabra a používá se
i jako výraz pro oznaèení rodilých
Izraelcù).
ALICE MARXOVÁ
Vlastenectví, 2012.

zemí na obrazovce monitoru spatøil
„celkový obraz“, tedy sama sebe, jak
strká hlavu do písku; øidièe, který za
soumraku dálkovì odemyká svùj
vùz, jejž musel z nedostatku místa
zaparkovat v korunì stromù; a jiné-

Kámen, nùžky, papír, 2011.
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FARMA S GALERIÍ
Ze Sluneèné na Šumavì je vidìt Izrael
Sluneèná na Šumavì, pokud ještì existovala ve své pùvodní podobì, se
jmenovala Sonnberg. Mìla dvacet pìt
domù, pøes dvì stì obyvatel a než
z vìtší èásti zmizela z povrchu zemského, byla jednou z mnoha šumavských vesnic, o kterých s láskou psal
Adalbert Stifter. Narodil se v nedalekém mìsteèku Oberplan, které se dnes
jmenuje Horní Planá. Není cílem tohoto èlánku zkoumat a soudit, co se
tady dìlo a stalo v letech 1939–1945
ani v letech následujících. Ale tolik je
nutné na úvod øíci, že
to byla léta, která dokázala poškodit a èasto úplnì znièit to, co
dlouhá øada generací
s vynaložením velké
námahy a dùvìry
v budoucí èas vykonala a vytvoøila.
Dnes, víc než sedm
desetiletí po zhroucení nacistického režimu a na sklonku tøetího
desetiletí
od
chvíle, kdy skonèily
totalitní režimy ve
støední Evropì, a tedy i v Èeskoslovensku, je šumavská Sluneèná a její
dnešní podoba dobrým pøíkladem
toho, že dùvìra v budoucí èas je hodnota, která se mùže znovu vracet. Prostøednictvím práce lidí a zámìrù, které

Galerie I: quilt Ch. Meroz, Zemì mléka a medu.

GALERIE SLUNEÈNÁ
Souèástí farmy je také penzion, který
se nachází ve tøech pùvodních restau-

pøesahují krátkodobý horizont a kalkulaci. I když, a to je zcela v rámci
vìci, mohou, a dokonce musí fungovat i po hospodáøské stránce.
FARMA SLUNEÈNÁ
Farma Sluneèná vznikla v roce 1999
na místì, kde byla v rámci nedalekého
vojenského prostoru Boletice v šedesátých letech minulého století vyhozena do vzduchu èi rozstøílena vìtšina
domù. Zbyly ètyøi. Pozemky využíval
státní statek, instituce, která zejména

Pozvánka na výstavu.

rovaných budovách. Jedna z nich se
jmenuje Dùm s galerií – a tady se pomalu dostávám k tomu, co mì sem
vlastnì pøivedlo. Je to
výstava s názvem Vidìt Israel, která je
v Galerii Sluneèná od
18. èervna do 15. záøí
nainstalovaná a otevøená. A nejen v Domì
s galerií, ale i rozsáhlých prostorách stájí,
které v létì, kdy jsou
zvíøata na pastvinách,
pøekvapivì rovnìž
fungují jako výstavní
prostor.
Výstavy se na farBiofarma Sluneèná na Šumavì.
mì Sluneèná poøádají
v pohranièí (ale nejen tam) obludným od roku 2011 (vùbec první to byla výzpùsobem nièila a devastovala domy, stava BlueLine výtvarné skupiny UNFOpamátky i krajinu. Za jeho éry tu byl CUSED). Jak dramaturgii, tak i poøádání
postaven kravín.
výstav zajišt’uje obèanské sdružení Art
Pavel Štìpánek, zakladatel a majitel Sluneèná. Preferovanou oblastí výfarmy, tady v nadmoøské výšce 840 met- stavní èinnosti je umìlecká fotografie,
rù na 36 hektarech postupnì vybudoval ale vystavují tady i malíøi, sochaøi
hospodáøství, které respektuje ekologic- a performeøi.
ké principy a hlásí se nejen slovy, ale
Ta letošní, slovy jejího kurátora
pøedevším v praxi k zásadám udržitelné- a èlena skupiny UNFOCUSED Harryho
ho rozvoje a provozu. Jak to sám formu- Farkase, „má ukázat Izrael z rùzných
luje: „Provoz biofarmy je souèástí dlou- pohledù. Proto zde prezentujeme devìt
hodobého úsilí o hledání rovnoáhy umìlcù, zèásti ze samotného Izraele,
èlovìka se svìtem okolo a o co nejvìtší ale též èeských, kteøí tuto zemi navštísobìstaènost pøi získávání potravin, vili a o své dojmy se chtìjí podìlit.“
energie a zásobování vodou.“
Devìt autorù, z toho šest fotografù a po
Pøevážnou èást pozemkù tvoøí past- jednom sochaø, malíøka a textilní výviny pro ovce, kozy a skot, na vhod- tvarnice, profesionálové i ti, kteøí se
ných pozemcích se pìstují brambory, svojí výtvarnou èinností neživí, prezelenina a ovoce. Produkty farmy – zentují v galerii šumavské farmy své
sýry, mléko, jogurty, smetana, máslo, práce na téma Izrael.
maso jehnìèí, kùzleèí a hovìzí, drùbež, vajíèka, med, vlna a biobrambory VIDÌT IZRAEL
– mohou návštìvníci ochutnat i na- V Domì s galerií v prvním patøe nad
koupit pøímo na farmì.
restaurací v architektonicky originálnì
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pojatém prostoru vystavuje Pavlína
Schultz (1978 Praha), žijící od roku
2008 v Izraeli, cyklus barevných fotografií Telavivské lavièky. Název doslov-

z Egypta. Zobrazuje promìnu hebrejských písmen textu Ma ništane (písnì
zpívané pøi pesachovém sederu) v zástup Židù, kteøí jsou vedení Mojžíšem
do zaslíbené zemì.
Chedva Meroz (narozená 1948 v Èeskoslovensku, od roku 1949
žije v Izraeli) pøispìla
k výstavì nìkolika obrazy vytvoøenými technikou quilt (sešíváním
rùznobarevných látek),
zajímavými kompoziènì i barevnì.
LETNÍ GALERIE
Také nejvìtší „letní“
prostor galerie, stáje, patøí ètyøem autorùm. V oddìleném vstupním prostoru je nainstalována èást putovní výstavy fotografií Robina Böhnische
(Vrchlabí 1976) Jeruzalém – nedìli-

Výstava Vidìt Izrael nainstalovaná v prostoru stájí.

Posledním fotografem, zastoupeným na výstavì Vidìt Izrael, ne ovšem
co do kvality, pouze v poøadí, je Martin Lazaroviè (Prachatice 1991), ornitolog a fotograf pøírody na Šumavì
i jinde na svìtì. V Izraeli, který je, zejména na jaøe a na podzim, kdy tudy
táhnou obrovská hejna stìhovavých
ptákù, zaslíbenou zemí i pro ornitology, poøídil skvìlé snímky opeøencù,
které pøedstavuje ve velkých formátech.
Mimo ètyøi stìny sálù Galerie Sluneèná vystavuje jediný sochaø této kolekce Jojo – Yosef Ohayon (narozený
1958 v Casablance, od roku 1964 žije
v Izraeli). Jeho kovovou plastiku Chaverut – Pøátelství, umístìnou ve volném prostoru pøed budovou galerie,
jsme reprodukovali na obálce èervencového èísla Rch. Obrysy dvou státù,
Èeské republiky a Izraele, navzájem
propojené a jen barevnì odlišené, vyjadøují to, co je
jednou z pozitivních skuteèností
naší souèasnosti –
že oba státy a pøedevším lidé v nich
žijící spolu v rozhodující vìtšinì
navzájem sympatizují a rozumìjí
si.

nì vyjadøuje téma. Zachycuje odpoèívající, pøemýšlející, pouliènì pracující,
komunikující, pøípadnì nic nedìlající
obyvatele izraelské metropole na lavièkách. Autorem èernobílých fotografií
v sousedství, souhrnnì nazvaných
Aish Ha Tora, je
Pavel Štìpánek
(1962 Karviná).
A vychází najevo,
že farmáø Štìpánek
je také fotograf,
který vystudoval
v Nìmecku vysokou školu obor fotoinženýrství a léta
se fotografování
Výstava Vidìt
profesionálnì vì- Vernisáž výstavy Vidìt Izrael po odhalení plastiky Yosefa Ohayona Chaverut-Pøátelství. Foto Pavel Štìpánek. Izrael se koná pod
noval. Vystavený
záštitou velvyslancyklus, zachycující studenty jeruzalém- telný a vìèný, nafotografované bìhem ce Státu Izrael Daniela Merona, který
ské ortodoxní ješivy Aish Ha Tora jeho èastých návštìv ve Svaté zemi.
se, spolu s vìtšinou autorù, úèastnil
(Oheò Tóry), nacházející se nedaleko
Vlastní prostor stájí je k dispozici tøem vernisáže. Kurátorem výstavy je HarZápadní zdi, jeho profesionalitu pøe- fotografùm. Karla Cudlína (1960 Prasvìdèivì dokládá.
ha) není tøeba pøedstavovat. Izraeli vìnuDále tu visí rozmìrný obraz M. Ch. je léta pozornost a jeho nedávná výstava
R. Rajnišové (1958 Kladno) Východ v pražské Špálovì galerii pøesvìdèivì
prokázala, že patøí
k špièce èeské fotografie.
Alex Levac (1944 Tel
Aviv) tolik známý v Èechách není, ale v Izraeli
(a nejen tam) je to ve
Brzy opìt na shledanou na Sluneèné.
svìtì fotografie, zejména
té novináøské, pojem. ry Farkas. Expozice je pøístupná denJeho pøevážnì èernobílé nì do 15. záøí 2017. Adresa Galerie:
snímky nepostrádají hu- Sluneèná 3, 384 51 Želnava, e-mail:
mor a èasto zachycují info@biofarma-slunecna.cz, web: www.
paradoxní stránku situací biofarma-sluneèna.cz.
Text a foto JIØÍ DANÍÈEK
denního života.
Plastiky trvale umístìné v prostoru farmy.
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zesílil, a tak se doktoru Shapirovi vždycky úplnì rozbušilo srdce, když se navzdory pøíšerným mezerám ve vìdomostech pokoušel poskytnout svému synovi
solidní informace.
Jednoho ètvrteèního veèera, nìjaké dva
– koneckoncù, když byl ve vìku svého
syna, pokoušel se podle návodu v èasopi- týdny pøed zaèátkem léta, došlo doktoru
se Úžasná dobrodružství vìdy stvoøit ži- Shapirovi, že mu nezbude nic jiného, než
vot v lavoru. Když seriál skonèil, nechali aby Nathanovi vysvìtlil podstatu rozvos Nathanem Rose a Rickyho u veèeøe, du. Bylo mu pøímo nevolno z toho, že by
stále ještì celí rozjaøení probìhli mezi touhle snùškou smutných skuteèností mìl
hortenziemi, zavlažovanými jemným narušit jejich týdenní idylu, ale už to oddeštíkem, a nasedli do auta. Jak tak dok- kládal mìsíc a od nadcházející soboty už
tor Shapiro jel po staré, klikaté tabákové – aè je to k neuvìøení – nebude bydlet ve
cestì, která vedla mezi mìstskými parky stejném domì jako jeho rodina. Bude to
a kukuøiènými poli k poboèce Gunpow- muset být dnes.
Ten veèer foukal vítr a bylo vlhko, po
der Creek, nezajímavá krajina i zmatené
povídání jeho syna ho zároveò nudily èervnovém poèasí ani stopa, a jak se tak
i uvolòovaly; pøipadal si napùl blažený øítili do pobledlého, málem nezøetelného západu slunce, pohrával si doktor
a div že nezapomínal na volant.
Vymýšleli spolu pøezdívky pro jeho Shapiro s myšlenkou, že by odešel bez
kolegy v Sunny Valley a pro Nathanovy jediného slova, že by Nathana doslova
spolužáky, rozvíjeli dlouhatánské øetìzce opustil – stejnì jako to jiným zpùsobem
udìlal pøed rokem
špatných slovních
jeho vlastní otec.
høíèek, zpívali operPomyšlení na vlastní verze reklamních
ní ne-reálnost, na
znìlek. Doktor Shaschopnost jen tak
piro nemìl moc pøázmizet, bylo straštel a jeho starší syn
né a svùdné.
byl už od svého
Zrovna vyrazili
útlého vìku hlavz poboèky zasvìcením partnerem jeho
né G. Earl Kingovi,
imaginativního žito byla jejich šestá
vota. Doktor Shapizastávka, a namíøili
ro vìdìl, že pro otce
si to k Luccimu,
nemùže být dobré,
italskému lahùdaby takhle visel na
káøství, kde se po
svém dítìti, a zlobil
Chut’ domova. Kresba Jizhar Cohen.
cestì vždycky zase za to na sebe;
mìl pocit, že tahle potøeba není ani tro- stavovali. Nathan – celý veèer nezvykle
chu dospìlá a že se toho konejšivého tichý – si na pokrèené pøedloktí nasklábláznovství slov mìl už dávno vzdát. dal stoh knížek a zkoušel s nimi hrát
Svého èasu dokázal s Nathanem ve vìè- drápky: než mu mohly spadnout, vždycnì se rozpínajícím vesmíru nesmyslu vy- ky je rychle popadl do hrsti. Poøád mu
držet celé hodiny, ale jak jim obìma pøi- ale pøepadávaly na pøední sedadlo, s nebývala léta a jak se mu postupnì do pøíjemným, zmrzaèeným tøepetáním,
myšlenek víc a víc vkrádalo jeho man- jako poplašení holubi. Jedna kniha udeželské trápení a finanèní záležitosti a ply- øila doktora Shapira do tváøe, a Nathan
nutí èasu, smrskly se ty nespoèetné hodi- se preventivnì stáhl, aby mu tatínek neny na pouhé tøi, které spolu týden co mohl tu ránu oplatit, jenže doktor Shapitýden trávívali po knihovnách. Ta potøe- ro nereagoval. Zdálo se mu, že silnice
ba se ale u doktora Shapira nijak ne- pod nimi zrovna letí, že na semaforech
zmenšila a v posledních mìsících ji snad nenatrefili na jedinou èervenou, že jei posílil zmìnìný charakter jejich rozho- jich pøekotný let nezpomalí zhola nic.
vorù. Nathan mu stále èastìji kladl obtížné K Luccimu to už nebylo ani pìt minut.
otázky, které vyžadovaly peèlivé odpovì- Vìdìl dobøe, že z nìjakých podivných
di; chtìl po nìm vysvìtlení Saturnových dùvodù, jimž nerozumìl ani on sám, zaprstencù, newyorského metra, rozdìlení tìžoval vìtšinou svého syna špatnými
Indie. Zápal, se kterým se Nathan pídil zprávami èi nesouhlasem v restauracích,
po faktech, jako by otcovu náklonnost nechtìl ale, aby se mu to stalo i tento-

VÍC NEŽ ÈLOVÌK
Bìhem toho ponurého, nepatøièného
jara, než se odstìhoval, èerpal doktor
Shapiro povzbuzení a obveselení z veèerù, kdy se svým synem obrážel knihovny. Knihovní systém henriettského
okresu skýtal hojnost a dobrodružství
a i ty nejzapadlejší výspy knihovní øíše
byly náležitì zásobeny, takže doktoru
Shapirovi s Nathanem trvalo jen pár hodin, než jako dvouèlenná knihomolská
mongolská horda vydrancovali tucet
rùzných knihoven a navrátili se s pøebohatou koøistí sestávající z nových pøírùstkù za posledních ètrnáct dní a – pro
Nathana – z knížek o baseballu, o mytologii a o pozoruhodných výkonech zcivilizovaných myší. Doktor Shapiro se
ve svém synovi pokoušel vzbudit náklonnost k science fiction, v duchu pøirozeného vývoje, kterým si prošel sám,
od dìtství k pubertì, a proto mu doporuèoval paranoidní romány svého mládí:
Slaná a Muže v rozkladu a Vesmír se
snad zbláznil. Nathanovi se z nich nejvíc líbil ten první, jehož mladistvý protagonista mìl dvì srdce.
V henriettském okresu se o nové knihovní pøírùstky urputnì zápolilo, a právì
tím doktor Shapiro své ženì, a dokonce
i Nathanovi ony týdenní nájezdy ostentativnì zdùvodòoval. Skuteèným dùvodem
ale byla jeho celoživotní potøeba drobných rituálù, potøeba, která s tím, jak se
prohlubovala jeho manželská krize a jak
ho rozesmutòovala jeho nová práce, stala
témìø chorobnou. Nastoupil do Sunny
Valley Farms, malé soukromé psychiatrické kliniky pro dìti, kde byl neustále
vystavován leckterým dosti strašidelným
podobám dìtského šílenství, a z jeho života se vytratila každodennost a místo ní
nastoupila pøekvapivá novost noèní
mùry. Ze všech jeho zabìhaných ceremonií mu teï zbyla jenom dýmka, týdenní
tah v korespondenèní šachové partii a výlety s Nathanem po postranních silnicích
henriettského okresu.
Vždycky ve ètvrtek veèer, kdy mìli ve
všech knihovnách otevøeno do devíti,
pøišel z práce, osprchoval se, oblékl si
jeansy a èistou košili, sedl si k Nathanovi
a dodíval se s ním na poslední ètvrthodinku seriálu Ztraceni ve vesmíru. Ještì
dnes mìl o ten seriál provinilý zájem
a každý absurdní díl vidìl nejmíò jednou
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krát. Jestli nepromluví teï, bude muset
poèkat, než snìdí mastné, rùžovouèké
sendvièe a vydají se do Cross Fork, absolutnì nejlepší ze všech poboèek, a tam
by pøece Nathanovi nechtìl zkazit požitek z luxusní Èítárny pro mládež, plné
palem v kvìtináèích a projektorù na
mikrofilmy. Odkašlal si a proklel svou
zbabìlost; už se vidìl, jak to celé nechává na poslední možnou chvíli, pak ze
sebe ve tmì pøed jejich garáží vysype
pár slov – poté, co syna ztìžklou rukou
zadržel v autì, poté, co vypnul motor
a vnitøek auta se naplnil vzdechy auta na
konci dlouhé cesty.
„Promiò, tati,“ øekl Nathan, složil
knížky na úhlednou a kajícnou hromádku na sedadlo mezi nimi a ruce si položil do klína.
„To nic,“ odpovìdìl doktor Shapiro.
Pak si uvìdomil palèivé tepání na tváøi,
kde ho kniha trefila, trojúhelníèek bolesti nad lícní kostí. „Vždyt’jsi to neudìlal schválnì.“
„Pøesnì tak,“ vyhrkl Nathan. „Neudìlal jsem to schválnì.“
Chlapec na nìj divoce vycenil zuby
a záøící oèi mu za tlustými brýlemi vypadaly falešnì, trošku rozhozené, jako by
byl nìjaká neobratnì vyøezaná loutka.
Stejnì jako pacienti doktora Shapira mìl
i jeho syn tak nevýrazný oblièej, že se
z toho èlovìku málem chtìlo plakat,
a doktoru Shapirovi se zdálo, že v nìm
lze vyèíst stejné povídání o vzteku
a zmatení. Nejmíò tisíckrát si slíbil, že
svým synùm nebude dìlat doktora, že
v jejich špatném chování èi náhlých výbuších nebude hledat skrytý smysl a že
svým dìtem dovolí, aby ho odzbrojovaly
a mátly, ale když se teï podíval na Nathana, vidìl docela jasnì, že si je chlapec
vìdom, tøebas jen matnì, strachu a zahanbení a selhání, které jeho otec ne a ne
vyjádøit, a že už mu to všechno zaèal –
i když ne schválnì – oplácet. Z dotyèné
informace se pro doktora Shapira najednou stalo nesnesitelné bøemeno, železný
pás kolem hrudníku.
„Zeptej se mì, na co chceš,“ prohlásil,
až pøíliš hlasitì, a sundal nohu z plynu.
Auto zpomalilo a pak se pomalu zastavilo, uprostøed Old Rolling Road, nìjakých ètyøi sta metrù od pøíští køižovatky.
„Nechceš nìco vysvìtlit? Cokoli?“
Nathan se pøes rameno podíval ze zadního okénka a pak se otoèil zpátky k doktoru Shapirovi. Kousl se do rtu a pøitom
se úzkostlivì, opatrnì usmál, jako když se
èlovìk setká s nìjakou pošetilostí, drob-

ným vandalstvím, s pøiopilým pøítelem.
(…) A jak tak doktor Shapiro s Nathanem
chvíli sedìli sami v autì uprostøed prázdné silnice, zdálo se, že Nathan hledá v pamìti pojmenování pro nìjakou vìc, kterou nezná, nebo do téhle chvíle neumí tak
docela pochopit.
„Kdybych byl mutant,“ pronesl chlapec nakonec a pohledem zavadil o køiklavou obálku jednoho paperbacku,
o knížku nazvanou Víc než èlovìk, „øekli byste mi to s mamkou nìkdy?“
Doktor Shapiro si povzdechl, znìlo to
jak smích, unavený a ochablý. „Ne,“ odpovìdìl. Nalepil se sklíèeným oblièejem
na okýnko, zahanbený, neschopný svého
vlastního syna dál ochraòovat. „Asi bychom tì museli nechat, aby sis na to pøišel sám.“ Odhodlal se vyslovit tu vìtu,
k níž se chystal, a šlápl na plyn. Auto nabralo rychlost a neoblomnì si to šinulo
ke køižovatce. Otevøel pusu, aby promluvil, zavøel ji, pak ji znova otevøel.
„Tak už je mi to jasný, øek bych,“ prohlásil Nathan; doktor Shapiro pøed ním
nedokázal skrýt všechnu tu nebezpeènou radiaci dospìlosti, vìdìní, neúspìchu, nedokázal ji od nìj odvrátit, nedokázal ho pøed ní uchránit.
Ten den, kdy se otec stìhoval, poslali
rodièe Nathana s Rickym do nákupního
centra s Nathanovým kamarádem Edwardem, a Nathan tohle rozhodnutí celkem schvaloval. (…)
Když se vrátili domù, byl už táta pryè.
Paní Shapirová sedìla sama v kuchyni
u stolu. Jak kluci vešli dovnitø, rychle
vstala, a než je objala, sebrala ze stolu
dva hrneèky a talíø plný drobkù a pøitom
se podivnì zaèervenala. V maminèinì
vlhkém objetí si Nathan okamžitì zaèal
pøipadat celý pøidušený, slepý a vydìšený, jako když se po nìm párkrát pøi nìjaké høe chtìlo, aby vlezl do krabice od
lednièky nebo se schoval v tìsném prostoru. Divoce se jí vykroutil z rukou
a o kousek si poodstoupil.
„Jestli tu budete celej den breèet,“
oznámil, „tak já u toho nehodlám bejt.“
Jakmile to vyslovil, hroznì se zastydìl
a zmatenì z kuchynì vycouval. Vybìhl
po schodech do svého pokoje, ale nedokázal odolat vábení dveøí od pokoje
jeho rodièù. Byly pootevøené, a tak do
nich strèil špièkou svého velkého palce
u nohy, jako by uvnitø na posteli døímalo nìjaké zvíøe a on ho nechtìl vyplašit.
Všude po koberci byla vidìt vytlaèená
místa, od otcova prádelníku, psacího
stolu, rozvrzané šatní skøínì, vzorek

dvanácti malinkatých koleèek, jak teèky na dominu. Nathana nenapadlo, že
si doktor Shapiro odnese i nábytek,
a jak tu tak nábytek chybìl, Nathanovi
zaèalo být tatínka zvláštnì líto, protože
si teï bude muset vystaèit s tak málem.
Bude v tom nepøedstavitelném bytì mít
postel? Bude tam mít mìkké kožené
polohovací køeslo?
Minutu dvì stál uprostøed poloprázdného pokoje, a pak mu zrak padl na odpadkový koš, který stál vedle místa,
kde míval tatínek psací stùl. Byl nacpaný hlavnì kartóny od košil a bílým balicím papírem od ramínek, ale na dnì
zahlédl Nathan zmaèkanou kouli ze
žlutého papíru; vylovil ji a rozprostøel
papír po podlaze. Byl to nìjaký seznam, co si táta sepsal; Nathanovi hned
došlo, že to je tajný seznam, a když ho
doèetl, nejspíš by byl nejradši, kdyby
to neudìlal, jelikož ho poøád ještì strašilo pomyšlení na milostný dopis, který
našel v krabici ve sklepì a který jeho
otci napsala dívka, která Nathana tu
a tam hlídala a kterou mìl dost rád.
Lehnul si na bøicho na místo, kde už
nestál velikánský dubový psací stùl,
a èetl, co jeho tatínek napsal. Písmo
bylo úhledné a odmìøené, jako by byl
doktor Shapiro pøi psaní rozzlobený.
„PØEDSEVZETÍ,“ èetl Nathan:
„1. Už nikdy nezvýším hlas na své dìti,
ani na nì nebudu napøahovat ruku. 2.
O nikom už nebudu smýšlet špatnì, ponìvadž nikoho nemohou pohánìt triviálnìjší nebo pøízemnìjší zájmy než mì.
3. Pøestanu øíkat svému otci a matce
køestním jménem a budu se snažit získat zpìt to, co jsem ztratil, když se
z nich pro mì stali Milton a Flo. To
jest: budu milovat své rodièe. 4. Nebudu tvrdit, že jsem èetl knihy, které jsem
neèetl, ani nebudu øíkat, že došlo na má
slova, když jsem si o vìci pøedem nic
nemyslel. 5. Pøestanu infikovat Nathana ochromující láskou k faktùm, a rovnìž je sám pøestanu nenasytnì a dychtivì sbírat, jak jsem èinil až doposud. 6.
Budu lepší otec. 7. Každé ráno budu
poslouchat Bartóka, a pøed spaním Mozarta. 8. Vzdám se veškerých ambicí
krom jedné jediné, již v sobì chovám
od svých devatenácti let, kdy jsem si
sepsal první seznam deseti pøedsevzetí
– milovat a chápat umìní, sport, vìdu,
literaturu a hudbu a jednoho dne se stát
pravým renesanèním èlovìkem. 9. Nezahodím tento seznam.“
(pokraèování na str. 19)
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¡ JISTEBNICKÝCH DOMÙ
PAMÌT
Okrašlovací spolek v Jistebnici pøipravil zajímavou výstavu
Zavedou-li vás letní výlety na Táborsko, nemiòte mìsteèko Jistebnice.
V Roš chodeš jsme již psali o blízkém
židovském høbitovì na Pohoøí (Rch

s mansardovými støechami, nìkteré se
štíty; v centru námìstí stojí jednopatrová renesanèní budova, zvaná zámeèek,
jejž používala rodina Otomara Nádherného pøed tím, než
dostavìl velký novogotický zámek
v anglickém parku
na okraji mìsta.
Zdaleka je vidìt gotická vìž kostela sv.
Michala (z druhé
pùle 14. století),
uprostøed námìstí
stojí barokní kašna
se sochou sv. Jana
Nepomuckého, pìkné jsou i pøilehlé
Jistebnické námìstí. Dùm Katzù (s vysokou støechou) už dnes nestojí.
ulièky, v nichž stá5/2016) i o zdejších významných rodá- val mlýn, jsou tu domky se zahrádkami
cích (Rch 8/2016). Nyní bychom rádi a dílnami a vede odtud cesta do luk,
upozornili na výstavu Oživená minulost polí a k okolním rybníkùm.
– historie jistebnických domù a pøíbìhy
Antonín Pešek každou kresbu doprojejich obyvatel, již pøipravil místní vodil komentáøem, v nìmž shrnuje hisOkrašlovací spolek. Mimochodem i u zro- torii budovy a jejích majitelù (popø.
du jeho pøedchùdce, Spolku pro okráš- i jejich rodièù a prarodièù), jak si je zalení mìsta Jistebnice a jeho okolí, stál pamatoval, a nìkdy také, jakými úpraroku 1887 poštmistr a velký jistebnický vami domek prošel. Èasto zmiòuje,
patriot Adolf Katz.
kdo z které rodiny padl v první svìtové
válce, válka „nynìjší“ je pøítomna jen
ILUSTROVANÁ KRONIKA
jako faktor, kvùli kterému byl nìjaký
ANTONÍNA PEŠKA
dùm „zabrán“. Jeho obrázková kronika
Jádrem výstavy jsou kresby, na nichž by urèitì stála za vydání a mìsto o tabìhem druhé svìtové války zachytil kové edici uvažuje. Ke všem zobrazemístní rodák Antonín Pešek (1873– ným domkùm dodali tvùrci výstavy
1955) nìkolik desítek pùvodních jis- další informace a fotografie (nìkde
tebnických domkù, kostel, místní ško- i vzpomínky pamìtníkù), takže jejich
lu, zámeèek, zámek a také øadu budov, stav je zmapován až do souèasnosti.
které už dnes k vidìní nejsou. Buï K dispozici jsou i šanony s výpisy z katastrálních knih a s dalšími podrobnìjšími údaji.

Dùm Hynka Reinische v Palackého ulici 30.

byly zbourány, nebo k nepoznání zmìnìny pøestavbou. Mìl co kreslit a malovat: pomìrnì velké jistebnické námìstí tvoøí pøízemní barokní domky

PESTRÁ POSPOLITOST
Díky obrázkùm pana Peška minulost
jistebnických domkù a jejich obyvatel skuteènì ožívá a vytváøí obrázek
pestrého a èilého života v malomìstì
na sklonku mocnáøství a mezi válkami. Defilují tu truhláøi, tesaøi, zedníci, kameníci, uèitelé, mlynáøi,
poštmistøi, povozníci, hospodáøi na
usedlostech, zemìdìlci, obchodníci,
kupci, hasièi, nájemci pohostinství,
pachtýøi, výmìnkáøi, a také „milost-

páni“ (Nádherných), faráøi, kostelníci – a Židé.
Poèet jistebnických Židù setrvale klesal (odcházeli odtud za lepšími pracovními pøíležitostmi od osmdesátých let
19. století v rámci židovské emancipace
– vìtšinou do Prahy a dalších vìtších
mìst). Zatímco roku 1880 jich zde žilo
127, roku 1900 klesl jejich poèet na 66
a roku 1931 už jen na 19. Roku 1932
byla zdejší náboženská obec zrušena
kvùli nedostatku èlenù a byla spojena
s obcí táborskou, zanikla i místní synagoga. V listopadu 1942 bylo deportováno tìch nìkolik Židù, kteøí zde ještì
zbyli: ze 16 lidí se vrátila jen paní Marta Fritschová, rozená Katzová.
Ve druhé pùli 19. století a v dobì mezi
válkami však Židé patøili k výrazným
èlenùm jistebnické pospolitosti. O zkrášlení mìsta se velmi zasloužil zmínìný
poštmistr Adolf Katz, jeho syn Leopold
(„èestný mìšt’an jistebnický“) proslavil
Jistebnici tím, že na pùdì zdejší fary objevil roku 1872 zpìvník z latiny do èešti-

Dùm a obchod H. Katze v kronice Antonína Peška.

ny pøeložených liturgických písní z 15.
století, Jistebnický kancionál. Další syn
Viktor byl známý numizmatik.
DÙM RODINY KATZÙ
Jedním ze zmizelých domù, které pan
Pešek zachytil, je právì rodný domek
synù Adolfa Katze, Leopolda, Hynka
a Viktora Katzových, a místní synagoga. Ocitujme Peškùv komentáø k domku è. 91: „Døíve Hynek Katz obchod,
pak Bohumil Katz, za nìho nejvìtší
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obchod v Jistebnici mimo osadnické
zboží, železo, vápno, uhlí, též obchod
v obilí. Po jeho smrti má tento obchod
v nájmu F. Humpál. Nalézá se na námìstí u kostelní ulice. Bohumil Katz
byl mnoho let mìstským radním i také

Starý zámeèek. Z kroniky A. Peška.

velitelem hasièù. Když bylo v Jistebnici biømování, vítali jsme jako zástupci mìsta pana biskupa budìjovického Hùlku Fr. Slaba starosta, já a B.
Katz a pøi jménu Pešek pan biskup
vzpomnìl na Lud. Peška, kterého
osobnì znal ze studií v semináøi, kde
byl toho èasu vicerektorem.“
Dùm vlastnila po válce paní Marta
Fritschová, která zde bydlela ještì v šedesátých letech. Dle vzpomínek pamìtníkù to byla vzdìlaná a zcestovalá
dáma, její manžel ing. Fritsch byl znalec technologií výroby papíru (zemøel
v padesátých letech). Pìkný domek
s mansardovou støechou byl sice chránìn památkovou péèí, ale chátral. Roku

Starý zámeèek, souèasný stav.

1966 jej odkoupilo JZD Jistebnice, ale
nijak ho neopravilo. Dùm totiž kvùli
památkové ochranì nemohlo pøestavìt
a nevyhovoval ani zámìru, že by se zde

otevøelo pohostinství. Obecní kronika
dále zmiòuje, že se v sedmdesátých letech v domì scházela místní mládež
a poøádala tu diskotéky, ale – jak eufemisticky poznamenává kronikáø: „Mnohdy však tyto akce vlivem alkoholu ztratily na své hodnotì.“ Vìci šly tak
daleko, že dùm se stal témìø ruinou,
používanou jen jako skladištì nepotøebných vìcí. Na opravu se v tehdejší bìžné praxi nepomyslelo a roku 1981 domek vykoupil místní národní výbor,
aby ho o rok pozdìji nechal zbourat
a na jeho místì vystavìt nevzhledné nákupní støedisko. Je to škoda, nebot’tím
jistebnické námìstí ztratilo jednotný ráz
– ale dlužno øíci, že to je jeho jediná
vada na kráse a že jiná mìsteèka dopadla za socialismu daleko hùøe.
SYNAGOGA
Synagoga a židovská škola v jednom
stávala v nenápadném domku na zadním dvoøe za zámeèkem. Kdy pøesnì
byla zbourána, se neví, každopádnì to
bylo ještì ve tøicátých letech. Zbytky

Jistebnická synagoga (vlevo) stávala za starým
zámeèkem. Z archivu RNDr Františka Síbrta.

synagogy jsou na dvoøe ještì patrné.
Z tìchto údajù (tvoøících jen malou
výseè všech prezentovaných materiálù i dobových artefaktù, mj. zámecké
kroniky èi starých rádiových pøijímaèù) je patrné, o jak informativní a peèlivì pøipravenou výstavu se jedná.
K tomu dodejme, že ji èlenové (èi spíše èlenky) Okrašlovacího spolku i zajímavì nainstalovali. V prostorách výstavní sínì u kostela je otevøena vždy
o víkendu dopoledne (od 9 do 11 hodin), popøípadì po domluvì (na telefonním èísle 775 223 452), a to až do
10. záøí. Více informací o akcích Okrašlovacího spolku naleznete na adrese www.okraslovak.wbs.cz.
ALICE MARXOVÁ

VÍC NEŽ ÈLOVÌK
(dokonèení ze str. 17)
V žaludeèní nevolnosti a mdlém zdìšení
– podobném tomu, když v tatínkových lékaøských knihách uvidìl obrázky vnitøního uspoøádání lidského tìla – Nathana jen
nepatrnì konejšilo vìdomí, že doktor
Shapiro už porušil bod èíslo devìt. Zazvonil telefon; z tlumeného, tázavého tónu
Rickyho hlasu v kuchyni Nathan pochopil, že volá doktor Shapiro. Za chvilièku
bude muset tatínkovi nìco øíct, nìco, co
nikdy nezapomene, protože to bude první
vìc, co mu za tìchhle nových a mimoøádných okolností Nathan øekne. Nathan
zadoufal – rychle se pomodlil k Bohu
a pøitom se na kolenou kýval zepøedu
dozadu –, že tatínek poruší i všech tìch
osm zbylých pøedsevzetí, že bude i nadále
pohlavkovat své syny, usínat u rádia,
z nìjž hraje Harry Belafonte a Doris Dayová, že se bude uèit nazpamìt’výšky svìtových velehor. Žádná z tìchto vìcí se
Nathanovi nezdála ani trošku podstatná,
a pøece zpùsobily, že se doktor Shapiro
sám vyhnal z domu, v nìmž strávil tolik
let v roli jakéhosi obdivovaného, jen obèas nebezpeèného obra, inteligentního, šikovného medvìda s nepøeberným repertoárem trikù. Nathanovi bylo z toho
seznamu jasné, že doktor Shapiro nemìl
sebemenší zdání o neustálé radosti, kterou svým synùm pùsobil, ani o legendách
a bájích, které kolem jeho jména vyrostly.
„Co to má takový tatínek za nemožný život!“ pomyslel si Nathan. Nejlepší èlovìk
na svìtì mohl klidnì zaplnit tisíc stránek
pìknými pøedsevzetími, a pøesto mít pocit, že musí s hanbou odejít z domova.
„Poslouchej, tati,“ protáhl Nathan,
když zvedl telefon a svalil se na opuštìnou tatínkovu stranu postele, „já jsem
nad tím pøemýšlel. A fakt. Mùžeš pøijít
domù, kdykoli se ti zachce.“
„Já vím,“ odpovìdìl doktor Shapiro.
„Byl jsi bezvadnej táta, tati,“ øekl
Nathan a pevnì sevøel roztrhanou kouli
ze žlutého papíru. „Byl jsi ten nejlepší
táta na celým svìtì.“
„Díky,“ hlesl doktor Shapiro, ale tak
nìjak roztržitì, až pøíliš rychle, jako by
to byla jen taková odpovìï, jako by se
už v duchu zabýval jinými, nároènìjšími, obdivuhodnìjšími vìcmi.
(Povídka Víc než èlovìk vyšla v povídkové sbírce Modelový svìt v nakl. Argo
v Praze roku 2006. Pøeložil Petr Onufer.
Pro Rch mírnì kráceno.)
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VÝROÈNÍ ZASEDÁNÍ IHRA 2017
Nové vize výuky holokaustu

Ve dnech 25.–30. èervna se jako každoroènì konalo výroèní zasedání International Holocaust Remembrance Alliance
(IHRA). Za Èeskou republiku, která je
èlenskou zemí IHRA od roku 2001, byli
pøítomni delegáti z ministerstva školství
a ministerstva zahranièních vìcí, zástupci Agentury Evropské unie pro lidská práva, Památníku Terezín, Židovského muzea v Praze a Muzea romské
kultury.
IHRA je mezinárodní organizace, jejíž
založení v roce 1998 inicioval tehdejší
švédský premiér Göran Persson. Prvními
èlenskými zemìmi byly spolu se Švédskem Izrael, Nìmecko, Spojené státy
americké a Velká Británie. V souèasné dobì sdružuje IHRA tøicet jedna
státù, pøièemž dalších jedenáct zemí
kandiduje na èlenství. IHRA také
dlouhodobì spolupracuje se sedmi
mezinárodními organizacemi, jako
jsou UNESCO, OSN, Rada Evropy
a další.
PODPORA VÝUKY
O HOLOKAUSTU
Hlavním zámìrem IHRA je mobilizovat politické pøedstavitele èlenských státù a jiné výrazné osobnosti
k podporování výuky a studia o holokaustu a následnì koordinovat tuto èinnost v národním i nadnárodním mìøítku.
Tato organizace je otevøena všem demokratickým státùm, které pøislíbily zachovávat prohlášení stockholmského
mezinárodního fóra o holokaustu z roku
2000. Prohlášení uvádí mimo jiné, že
holokaust otøásl základy naší civilizace
a musí navždy zùstat v kolektivní pamìti lidstva. IHRA se v tomto prohlášení
též zavazuje k boji proti projevùm rasismu, xenofobie a antisemitismu a zamìøuje se na podporu studia o holokaustu
a vzpomínání na jeho obìti. Organizace
též disponuje grantovým projektem, jehož klíèovou rolí je financování relevantních projektù týkajících se výzkumu, studia a pøipomínání holokaustu.
Bìhem tøídenního výroèního zasedání
v Ženevì diskutovali delegáti jednotlivých èlenských zemí o všeobecné platformì, strategii organizace a naplnìní
poslání IHRA. Vzhledem k narùstající
popularitì fenoménu digitalizace, která
v posledních letech znaènì ovlivòuje

podobu souèasné spoleènosti, musí také
samotná organizace èelit nìkolika novým
výzvám. Na jednu stranu poskytuje internet organizaci nepøeberné množství možností, jak nadále rozšiøovat své pùsobení
v digitálním svìtì, na stranu druhou jsou
ale nová média rychlým a dostupným nástrojem pro šíøení antisemitismu, rasismu,
xenofobie a podobnì.
ANTISEMITISMUS ON-LINE
Již první den zasedání bìhem schùzky
vzdìlávací skupiny IHRA (Education
Working Group IHRA) pohovoøil na
toto téma emeritní profesor Jehuda Bau-

Také navržený tøíletý pracovní plán
vzdìlávací skupiny se nese v tomto duchu a obsahuje strategické kroky, které
budou podniknuty jak v samotné pracovní skupinì, tak i napøíè širším diskurzem vèetnì vzdìlávacích institucí
a veøejnosti. Snahou IHRA je pøedevším
zefektivnit a obhájit svùj postoj v rámci
existence nepøeberného množství organizací vìnujících se stejné tematice.
Jedním z východisek, jak toho dosáhnout, se jeví zapojení zástupcù jednotlivých ministerstev školství v èlenských
zemích a rozšíøení spolupráce s politickými zástupci v èele delegací. Vzdìlávací skupina by se mìla zamìøit nejen
na samotné téma holokaustu, ale pøedstavit látku také v kontextu lidských
práv, což bylo doposud v nìkterých
èlenských zemích opomíjeno.

INTERAKTIVNÍ MAPA
Jedním z realizovaných projektù, kterým IHRA obohatí a usnadní práci
pedagogùm základních a støedních
škol, je tzv. Interaktivní mapa IHRA.
Internetová stránka v dnešní dobì
disponuje více než dvì stì publikacemi pod správou sto devatenácti organizací. Vytvoøením interaktivní mapy
vznikne pøehledná platforma. Každý
delegát èlenské zemì bude moci sám
Bývalí osvìtimští vìzni. Foto IHRA.
rozhodnout, jak tyto materiály využít
er z Hebrejské univerzity v Jeruzalémì, ke vzdìlávání ve své zemi. Vybrané dokterý bìhem svého projevu upozornil na kumenty budou následnì pøeloženy a diprojevy antisemitismu a nenávisti prostu- stribuovány do škol. Sami pedagogové
pující všechny vrstvy moderních médií pak mohou na stránkách IHRA pøispívat
vèetnì sociálních sítí. Poukázal na rych- do diskusního fóra spravovaného samotlost, jakou se v moderní dobì všechny nou organizací, díky nìmuž budou infortyto projevy šíøí, což staví vzdìlávací in- mováni o aktuálních tématech a reakcích
stituce a pedagogy samotné do velmi ob- jednotlivých èlenských zemí.
Bìhem zasedání se sešel také Výbor
tížné pozice. Z jeho pohledu sociální
sítì formují tento svìt a mladou generaci, pro otázky antisemitismu a popírání hoa je tedy mnohem složitìjší na tyto pod- lokaustu (Committee on Antisemitism
nìty reagovat. Na závìr své øeèi pak Je- and Holocaust Denial), byly pøedstavehuda Bauer vyjádøil nadìji, že se IHRA ny prezentace monitorování antisemitisbude v budoucnu touto otázkou intenziv- mu a popírání holokaustu v nìkterých
nì zabývat, nebot’je dùležité si stále uvì- zemích (Nìmecko, Nizozemsko apod.).
domovat, co se stalo, zabývat se minulos- Norskou delegací byl prezentován strategický plán boje s antisemitismem.
tí a pøipomínkou tragédie šoa.
Podzimní jednání, které se ponese
Za úèelem efektivnìjší metodiky výuky o holokaustu a úèinnìjšího boje s anti- v obdobném duchu, se bude konat ve
semitismem IHRA pøedstavila novou dnech 27.–30. listopadu 2017 v Bernu
strategii, jejíž hlavní myšlenkou je: „Svìt, a bude bìhem nìj pøedstaveno monitokterý nezapomene na holokaust, svìt bez rování antisemitismu v Èeské republice.
genocid!“ Jeho hlavní vizí je sjednocení
vlád a odborníkù, posílení a rozvíjení ZUZANA PAVLOVSKÁ, vedoucí Oddìlení
vzdìlání o holokaustu, pøipomínání a vý- pro vzdìlávání a kulturu Židovského muzkum po celém svìtì a podporování zá- zea v Praze a zástupkynì ÈR ve vzdìlávací
vazkù daných stockholmskou deklarací.
skupinì IHRA.
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IZRAEL: Útok na nový zpùsob
Už nìjaký èas na této stránce nerozebíráme jednotlivé teroristické útoky. Píšeme spíše o vývojových trendech, jakým
byla napøíklad vlna útokù zvaná „intifáda nožù“ (viz Rch 12/2015). Do kategorie jistých novinek patøí i èervencový
útok na policisty v Jeruzalémì. Ten –
i jeho širší souvislosti – stojí za reflexi.
MIMO TRADIÈNÍ STEREOTYP
Nejprve fakta. V pátek 14. èervence ráno
zaútoèili na citlivém místì u Lví brány tøi
pachatelé na policejní hlídku. Dva její èleny zastøelili, potom vyrazili na útìk smìrem k mešitám na Chrámové hoøe, leè tam
byli zastøeleni jinými policisty. Nešlo
o blesk z èistého nebe. O mìsíc døíve podlehla podobnému útoku policistka Hadar
Malkaová – s tím rozdílem, že vrah použil
nùž a bylo to u Damašské brány. Ale èervencový pøípad se liší ve více ohledech.
Na policistku Malkaovou zaútoèili tøi
Palestinci z vesnice Dir Abú Mašal u Ramalláhu. O mìsíc pozdìji u Lví brány
útoèili tøi izraelští Arabové z mìsta Umm
al-Fachm. A obìt’mi nebyli židovští policisté, jak by se dalo oèekávat, nýbrž policisté z øad drúzù. Už to napovídá, že událost vyboèila z navyklého stereotypu.
Nezapadá do oblíbeného modelu „Palestinci versus Izraelci“ èi „muslimové versus židé“, ale má nìjakou vlastní, na první
pohled tìžko rozpoznatelnou logiku.
Tady udìlejme odboèku. Tyto informace byly publikovány už v den útoku, 14.
èervence odpoledne. Z hlavních zpravodajských webù, jako jsou Ynet, Jerusalem
Post èi Ha’arec, se každý dozvìdìl to základní. Zaprvé: že zavraždìnými policisty
byli Hail Satháví (30) z drúzské vesnice
Maghar a Kámil Šanán (22) z drúzské
vesnice Hurfiš – syn bývalého poslance
Knesetu Šákiba Šanána. Zadruhé: že vrahy byli tøi muži s pøíjmením Džabárín
(19, 19, 29) z mìsta Umm al-Fachm, oèividnì pøíbuzní, ale bez pøedchozího záznamu u bezpeènostních služeb.
Z øeèeného samozøejmì nebylo jasné,
nakolik byl útok plánovaný èi zda mìl zázemí na Západním bøehu, nebo v Gaze.
Nebylo jasné ani to, zda drúzští policisté
mìli jen smùlu, že se „ocitli ve špatný èas
na špatném místì“, nebo zda si je útoèníci
vytipovali. Ale že neútoèili vyšinutí jedinci nebo amatéøi, bylo zøejmé už z toho,
že použili profesionální zbraò – švédský
samopal Carl Gustaf.

Pro srovnání citujme ze zprávy o jiném
útoku ze 14. èervence. V Londýnì dva
útoèníci polili pìt lidí kyselinou. ÈTK
podle britských zdrojù psala o „dvou mužích na mopedu“, pak o „podezøelých
dvou mladících“ s tím, že „policie obvinila
šestnáctiletého chlapce“. Jistì, mladiství
požívají vìtší ochranu osobnosti, ale výsledek je kontraproduktivní: ètenáøi si zprávu
interpretují ve stylu „další útok muslimù
na našince“. Naproti tomu zpráva z Jeruzaléma byla zavádìjících výkladù ušetøena,
nebot’pøinesla to základní: izraelští Arabové zaútoèili na drúzské pøíslušníky izrael-

menù na Židy modlící se u Západní zdi
v øíjnu 1990), pøi spuštìní druhé intifády
(návštìva Ariela Šarona v záøí 2000) i pøi
zaèátku „intifády nožù“ (nepokoje v øíjnu
2015). Už proto oceòuje premiéra Netanjahua: od poèátku nenechal na pochybách,
že bez ohledu na poslední útok si chrámový okrsek uchová status quo, tedy dosavadní stav v péèi nadace Waqf.
A dále. „Intifáda nožù“ byla letos (oproti
roku 2016) na sestupu. Posledním magnetem pro teroristy zùstává Jeruzalém, hlavnì
Staré Mìsto. I proto Harel svùj èlánek nazval „Útok na Chrámové hoøe je noèní mùrou pro Izrael, ale skuteèný test teprve pøijde“. I proto vrtá hlavou otázka: Jeruzalém
zažil útok izraelských Arabù na drúzské

Detektory kovù, nainstalované po útoku, budily mezi Palestinci vìtší emoce než pøedchozí vraždy. Proto po
pár dnech zmizely. Foto archiv.

ské policie; útoèníci se samopaly pronikli
do pøísnì kontrolovaného areálu, takže už
nìkde tam se stala chyba.
SE ŽLUTÝMI ZNAÈKAMI
Izraelská média zajímá spíše širší kontext.
Amos Harel v Ha’arecu pøipomíná náboženskou stránku. Po útoku byl na pátek
a sobotu uzavøen chrámový okrsek pro
muslimy. Jenže uzávìra, jaká by se v Evropì považovala za samozøejmost, je v Jeruzalémì výbušné téma. Chrámový okrsek
fungoval pro modlitby i za druhé intifády
a naposledy byl – na den – uzavøen v roce
2014 po støelbì na Jehudu Glicka z Likudu. Ale páteèní modlitby, to je vyšší liga.
Chrámový okrsek má v náboženské správì
islámská nadace Waqf. Její vysoký èinitel
v anonymitì øíká, že páteèní modlitby byly
naposled zcela zrušeny v roce 1990.
Harel pøipomíná, jakou roli hrál chrámový okrsek za první intifády (házení ka-

policisty, a jaké z toho vzniklo napìtí v palestinském, arabském i muslimském svìtì.
Co by následovalo, kdyby u chrámového
okrsku zaútoèil židovský fanatik, tøeba nìkdo z jurodivé mládeže z ilegálních osad?
To si radìji ani nepøedstavovat.
Škoda, že teror pøehlušuje zprávy „ze života“, tøeba reportáž ze Starého Mìsta, kterou pro The New York Times napsala Isabel
Kershnerová. Pøibližuje problémy 320 tisíc
jeruzalémských Arabù (37 procent obyvatel mìsta) i zmìny po 50 letech okupace (jinak tomu neøeknou). Když Izrael východní
èást mìsta anektoval, nabídl tamním Arabùm své obèanství, leè oni je odmítali. Jenže za loòský rok o izraelské obèanství požádalo už 1081 arabských rodin. Ale i to
má háèky. Obchodník Muhammad Sbeih
øíká, že když jede svým autem se žlutými
izraelskými znaèkami na Západní bøeh,
„chovají se tam ke mnì, jako kdybych byl
Žid“.
ZBYNÌK PETRÁÈEK
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...a další události

/Vybráno z èeských médií/
„Ústav se domnívá, že odpovìdi zná
a pod nì podstrkuje roztodivné papíry.
A pak jsem mu ještì položil jinou otázku, èím to, že v tom ústavu nemohou
pracovat komunisté, pøestože nejvíc
obìtí totalitních zloèinù je v našich øadách? Za politiku, nikoli za rasu. On mi
na to cosi vyhýbavì odpovídal a já jsem
se neubránil žertovné poznámce, pane
Žáèku, to je, jako kdybyste chtìl zkoumat holokaust a jediný, kdo by tam nesmìl pracovat, by byli Židé,“ øekl mimo
jiné místopøedseda KSÈM J. Skála na
otázku, proè usiluje jeho strana o zrušení Ústavu pro studium totalitních režimù. (ÈT 24, 3. 7.) !! Poslední den èervna zemøela žena, která mìla v srdcích
Francouzù zvláštní místo: dlouhá léta
nejpopulárnìjší politièka, nikdy se pøitom nepodbízela, mìla svoji hlavu. Prezident Macron rozhodl, že bude uložena
i se svým zemøelým mužem do Panteonu. Simone Veilová je pro Francii ztìlesnìním ošklivých i obtížných momentù,
jimiž zemì prošla za pùl století, i aktivním èinitelem, který nesklonil hlavu.
V Panteonu bude jako svìdek a pøipomínka vyhlazování Židù, když jako
sedmnáctileté dìvèe pøežila Osvìtim.
Bude tam jako jedna z nejvýraznìjších
feministek své doby a rozhodnì jako
velká zastánkynì francouzsko-nìmeckého smíøení, jako zastánkynì integrované Evropy, která byla první pøímo
zvolenou pøedsedkyní Evropského parlamentu. (Deník Referendum.cz, 8. 7.).
!! Jaroslav Bárta prohledal archiv v Památníku Terezín, zjistil jména všech
odvleèených židovských obyvatel, vytvoøil malé, vlastnì docela nenápadné
cedulky s jejich jmény, a umístil je na
všechny pùvodní domy židovské ètvrti
v Boskovicích. „Cedulky vedle vstupù
do domù jsou pro mì jako zvonky. Jako
byste mohli zazvonit na toho èlovìka,
který tu kdysi bydlel. Ne všechny domy
stojí – na jejich místech jsou zatluèené
železné tyèky, které tu cedulku nesou,“
øekl Jaroslav Bárta festivalovým novinám. Procházet židovskou ètvrtí a èíst,
že napøíklad v Bílkovì ulici 45 bydlela
Charlotta Löwová, v Plaèkovì 66 rodina
Grünwaldových, U Templu 5 Bergmannovi a U Vážné studny 58 Hartmannovi,
je na jednu stranu sklièující. Protože
i s minimem znalostí, jak deportace pro-

bíhaly a jaké byly jejich okolnosti, èlovìku pøed oèima bìží znaènì depresivní
obrazy. Na druhou stranu má ale instalace velmi pozitivní rozmìr: po dlouhých
pìtasedmdesáti letech se, alespoò prostøednictvím svých jmen, vrátili boskoviètí Židé, byt’zøejmì jenom „na skok“,
domù. Bártova instalace by si zasloužila
pøežít déle než ony ètyøi dny boskovického festivalu. „Musí se to usadit, poèkat na reakce místních. Vlastnì by oni
sami mìli cítit, že to je tak správnì,“
øekl Jaroslav Bárta. (Lidovky.cz, 13. 7.)
!! Židovský høbitov v Kovanicích, témìø
neznámý, má zvláštní magickou atmosféru a skrývá øadu tajemství. Napøíklad že
je zde pohøbena babièka spisovatele
Franze Kafky èi proè zde byli pochováváni Židé ze sousedního Nymburka. Pozemek k výstavbì høbitova daroval kovanickým Židùm tehdejší majitel kovanického
statku baron Karel z Görtzu. Stavba
høbitova se neobešla bez potíží. Kovaniètí sousedé jí bránili, zeï byla nìkolikrát v noci zboøena. Až když
byly z naøízení
vrchnosti zøízeny
noèní hlídky, byl
koneènì høbitov
dostavìn. Když
tu mìl být první
pohøeb zemøelého z Køince, kovaniètí katolíci
nechtìli dovolit
jeho pohøbení a bránili vjezdu pohøebního vozu do obce, mrtvola zùstala celou
noc za humny. Teprve když podìbradský hejtman vyslal do Kovanic nìkolik
hulánù a výtržníci byli zatèeni, mohl být
pohøeb vykonán. (Novinky.cz, 14. 7.)
!! Boskovice – v sobotu se lidé rozlouèili ve smuteèní obøadní síni mìsta Boskovice s Jaroslavem Bránským, významnou postavou boskovické kultury.
Boskovický rodák a první laureát Ceny
mìsta Boskovice za kulturu zemøel minulé úterý ve vìku 89 let. Pùsobil jako
mìstský kronikáø a organizátor výstav.
Bránský byl aktivním dopisovatelem.
Až do své smrti byl literárnì èinný jako
autor publikací z regionálních dìjin, zejména z historie Židù. (Týden u nás,
okresní noviny, 19. 7.) !! Synagoga ve
Strážnici na Hodonínsku, upravená pøed

témìø sto padesáti lety v novorenesanèním stylu, v souèasnosti nabízí dvì výstavy. Jedna pøibližuje historii strážnického židovského obyvatelstva, druhá
pak pøíchozí zavede sice jen do 20. století, v nìmž ale mapuje osudy Židù
v èeských zemích. Tuto expozici do Strážnice zapùjèilo pražské Židovské muzeum. (Strážnický deník, 21. 7.) !!
„Duch Rónova díla má obecnou platnost, zvláštì pak pro støedoevropský region. Existenciální zakoušení a nejednoznaèné prolínání jsou prosyceny èerným
humorem. Róna sestupuje, v souladu se
svou náturou, pod povrch, do temného
a hlubokého trychtýøe. Podniká sestupy,
ale navrací se a stále znovu vede dialog
s pozemským odkazem historie – se starobylými civilizacemi, náboženstvími
i osobnostmi. Procházíme-li výstavou,
mùžeme zaslechnout rùzné ozvìny.
Vnímáme odkazy svárlivého Boha židù,
pokornì trpìlivého pána køest’anù, mýtus Jóbùv i Sisyfùv, pøíbìh svatého grálu
a rytíøských tažení, volání Friedricha
Nietzscheho èi poznání Hérakleitovo,
ale nakonec i harmonizování renesanèních mistrù jdoucích od kánonù k modernímu individualismu,“ píše
o výstavì J. Róny Èeská pozice.cz. (22. 7.) !!
Nìmecká Ústøední rada Židù obvinila vládu, že
nic nedìlá s rostoucím antisemitismem v zemi.
Nenávistného
chování se dopouštìjí pøevážnì muslimští studenti vùèi svým židovským
spolužákùm. Rada požaduje, aby vláda
jmenovala komisaøe, který by se problémem zabýval a øešil ho. (Echo24. cz,
23. 7.) !! „Na nákupy ke starému Borgerovi èi k Bachnerovi, na kávu
k Schonhofovým do Unionu, na pivo
k Weislitzových a pro peníze k Wechsbergovi. Pøesnì tato místa a vyhlášené
podniky mohli lidé navštìvovat v centru
Ostravy ještì z kraje 20. století. Procházka nìkolika pøilehlými ulicemi kolem
dnešního Masarykova námìstí je vlastnì
procházkou dìjinami židovských obchodníkù. A pøesnì na takové putování
pozvou od pondìlí 31. èervence další
prázdninové Výlety s Vltavou,“ píše
v programové nabídce Týdeník Rozhlas.
(24. 7.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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služba v Anglii, invaze do Francie) popsal v další vzpomínkové knize Mùj pøítel Monty a ti druzí (Sefer 2006). Po válPøed 135 lety, 28. 8. 1882, se v Brnì na- ce dokonèil Tauber v Praze studia
rodil prozaik, dramatik a lékaø ERNST medicíny, od roku 1947 sloužil 21 let
WEISS. Po studiích medicíny v Praze jako obvodní lékaø v Benešovì n/P. Na
a Vídni pracoval jako chirurg v Bernu jaøe 1968 odešel do Izraele, pùsobil jako
a v Berlínì. Když onemocnìl tuberkuló- lékaø ve zdravotním støedisku v Kirijat
zou, nechal se v letech 1912–1913 za- Jam u Haify, kde také žil a 13. ledna
mìstnat jako lodní lékaø rakouské po- 2008 zemøel.
boèky firmy Lloyd na parníku Austria.
Pøed 95 lety, 22. srpna 1922, se
S touto lodí absolvoval cesty do Indie, v Praze narodil divadelní a filmový heJaponska a do Karibiku. Bìhem první rec MILOŠ KOPECKÝ (zemøel 16. února
svìtové války pracoval jako vojenský 1996 v Praze). Vyrùstal v rodinì majitelékaø v Uhrách a na Volyni.
le kožešnictví, matka Marta (rozená
Po válce pracoval jako chirurg ve Grimmová) byla modelkou a pøed svatVšeobecné nemocnici v Praze. Spøátelil bou se vyuèila klobouènicí. Zemøela
se s pražskými nìmecv Osvìtimi a její syn
kými spisovateli Franbyl v srpnu 1944 dezem Kafkou (který ho
portován do pracovníèasto zmiòuje ve svých
ho tábora v Bystøici na
denících a dopisech),
Benešovsku. Po válce
Franzem Werflem, Mav sobì objevil herecký
xem Brodem a Johantalent, zaèínal v divanesem Urzidilem. Po
dle Vìtrník. Vystøídal
roce 1920 práci lékaøe
nìkolik divadelních
opustil, odešel do Berscén (vèetnì Národnílína a vìnoval se pouze
ho divadla), až v padeliteratuøe. Po nástupu
sátých letech zakotvil
nacistù emigroval do
v ABC, které vedl Jan
Prahy a poté do Paøíže.
Werich. Na poèátku šeV den, kdy nacisté
desátých let spoleènì
vstoupili do francouzs M. Horníèkem napsal
ské metropole (15. 6.
a nastudoval hru TvrErnst Weiss, foto archiv.
1940), spáchal sebeïák, jež se doèkala stovraždu. Je autorem románù, povídek, vek repríz. Domovskou scénou se Koesejù, dramat i básní, nejznámìjší je peckému nakonec roku 1966 stalo
jeho román Oèitý svìdek, který líèí pøí- Divadlo na Vinohradech, kde vystupoval
bìh nìmeckého lékaøe, který kdysi léèil v øadì rolí v dramatech moderních i klaa vyléèil z hysterické slepoty nìkdejšího sických až do roku 1991. Od sklonku ètyrakouského svobodníka Adolfa Hitlera.
øicátých let patøil i k oblíbeným filmovým
Pøed 100 lety, 21. 8. 1917, se ve Víd- hercùm. Sehrál stovky rolí, do pamìti se
ni narodil lékaø a spisovatel HEINZ JA- zapsal hlavnì jako feldkurát Katz v DobKOB TAUBER. Z Vídnì se jeho rodièe
rém vojáku Švejkovi (dále zmiòme sním(otec byl lékaø) pøestìhovali do mìsteè- ky Limonádový Joe, Baron Prášil, Já,
ka Holíè na moravsko-slovenském po- truchlivý Bùh, Svatby pana Voka, Tøi vemezí, takže zde prožil dìtství a mládí teráni a v osmdesátých letech televizní
a pozdìji svérázné postavy zdejší komu- seriál Nemocnice na kraji mìsta).
nity zobrazil ve vzpomínkové knize AtDne 9. srpna se v plné síle dožívá
lantida holíèských Židù (Sefer 2003). 75 let zemský rabín, dramatik, spisoPøed válkou zaèal studovat v Bratislavì vatel a pøekladatel KAROL EFRAIM SImedicínu, v letech 1938–1941 pùsobil DON. O jeho životì a práci jsme v Rch
v bratislavské Ústredni Židov v redakci psali nìkolikrát (naposledy u pøíležižidovských novin. Roku 1941 odešel do tosti 40. výroèí vzniku Charty 77, viz
Palestiny, kde se oženil s Lydou Steino- Rch 1/2017), a tak jen pøipomeòme, že
vou a o rok pozdìji vstoupil do èeskoslo- již v záøí vyjde v nakladatelství Torst
venské zahranièní jednotky, která pùsobi- závìreèný díl jeho tetralogie, již nala v rámci britské armády na Blízkém psal pod pseudonymem Chaim Cigan.
východì. Svou váleènou anabázi (Egypt, Pøejeme mu ze srdce Ad mea veesrim
Libye, poté dùstojnická škola v Haifì, šana!
(am)

NADACE
LEOPOLDA KATZE
Právì pøed 145 lety, v srpnu 1872 objevil
jistebnický rodák, student LEOPOLD KATZ
(nar. 1854) na pùdì místní fary kancionál
husitských liturgických písní z 15. století
(vèetnì prvního záznamu chorálu Ktož jsú
Boží bojovníci). 90 let od Katzova úmrtí
uplynulo letos 19. ledna. Pøipomeòme, že
Leopold Katz byl nejen spoluzakladatelem
Spolku èeských akademikù židù (1876), ale
také schopným advokátem a velkým milovníkem umìní, mecenášem a pøíznivcem
Èeské akademie vìd a umìní, což projevil
i velkorysým darem ÈAVU. Po smrti svého
syna, JUDr. Jiøího Katze, který spáchal sebevraždu, oznámil prezidentu akademie, že
složil u Zemské banky v Praze cenné papíry
ve výši 38 000 korun ve prospìch Èeské
akademie vìd a umìní jako Nadaci Jiøího
Katze. Z roèního výtìžku tìchto cenných
papírù mìla být udìlována Cena JUDr. Jiøího Katze. Ocenìno mìlo být pùvodní èeské
dílo, pøispívající vynikající mìrou k vìdeckému nebo umìleckému poznání ve svém
oboru, dílo publikované, veøejnì provozované (u hudebních dìl) a dokonèené (u dìl
výtvarných). Cena mohla být udìlena jenom uchazeèùm èeské národnosti, bez ohledu na pohlaví, náboženství, místo pobytu.
Její udìlení vycházelo ze soutìže a byla
každoroènì oznamována v tisku na den sv.
Jiøí. Ocenìno mìlo být jen dílo, které ještì
žádnou cenu nedostalo.
Základní èástka byla pozdìji zvýšena na
50 000 korun a nakonec vzhledem ke stížnostem lingvistù, kteøí byli pùvodnì ze
soutìžení vylouèeni, na 100 000 korun.
Vedle Nadace Jiøího Katze byla akademii
svìøena také Nadace Leopolda Katze pro
výtvarné umìlce. Byla urèena závìtí a pøipisovala ÈAVU tøetinu z prodeje jeho majetku
– v koneèné hodnotì milion šest set tisíc korun. Z tìchto penìz mìla být každoroènì
udìlována v den úmrtí dárce cena JUDr. Leopolda Katze v hodnotì 50 000 korun náležející umìlci, který v posledních tøech letech pøed každoroèním vyhlášením soutìže
„nevšední umìleckou zdatnost vynikajícím
umìleckým dílem prokázal“.
K tìm, kdo se mohli tìšit z podpory
vzácného milovníka umìní a vìd ještì za
jeho života, patøili Vojtìch Hynais, Mikoláš
Aleš, Josef Myslbek, J. B. Foerster, pozdìji
Max Švabinský, Kamil Hilbert, Karel Pokorný, Karel Dvoøák, Dušan Jurkoviè, Jaroslav Maøatka, Josef Goèár, František Bílek, Jakub Obrovský. Naposledy byla cena
udìlena v roce 1948, další osud Katzových
fondù se zatím nepodaøilo vypátrat.
(am)
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Jelena Makarovová
FRIEDL
! Jelena Makarovová (nar. 1951 v Baku),
izraelská spisovatelka, psycholožka, arteterapeutka, kurátorka výstav o holokaustu
a též autorka øady multimediálních projektù
na téma kulturního a duchovního odboje
vìzòù z terezínského ghetta, se od konce
osmdesátých let mimo jiné systematicky
vìnovala studiu dochovaných kreseb terezínských dìtí a odkazu jejich uèitelky Friedl
Dicker-Brandeisové (1898–1944). V roce
1989 byla kurátorkou první objevné výstavy v Moskvì, v roce 1990 následovala expozice v Jad vašem v Izraeli, roku 1999 se
výstava o Friedl Dicker-Brandeisové pøesunula do Vídnì, poté do Wiesenthalova
centra v Los Angeles. V dalších letech výstava postupnì putovala pøes 12 mìst Evropy, Japonska a Ameriky zpìt do Jeruzaléma (u nás byla k vidìní v Èeském
Krumlovì na jaøe v roce 2000). Doprovázela ji samostatná kniha J. Makarovové
o životì a pedagogických metodách této
všestranné výtvarnice, vydaná v nìkolika
jazykových mutacích ve Vídni, Los Angeles, Paøíži, Tokiu a Berlínì.
Èesky vyšla roku 2002 publikace Univerzita pøežití. Osvìtová a kulturní èinnost
v terezínském ghettu 1941–1945, což byl
výbor z autorèiných šesti obsáhlých dokumentárních monografií o Terezínì, vydaných v Rusku.
Po letech dalšího sbírání materiálu z archivù i z osobních setkání a rozhovorù s posledními pøímými pamìtníky vyšla v roce
2012 v ruštinì kniha nazvaná Friedl, která
se od pøedchozích dokumentárních publikací liší pøesahem do románové formy. K literární rekonstrukci postavy Friedl DickerBrandeisové využívá autorka vzpomínky
žákù a pøátel i výòatky z dochované korespondence. Kniha je vybavena ilustracemi
a fotografiemi pøevážnì ze soukromých sbírek autorky, pøátel a pamìtníkù èi jejich potomkù z rùzných zemí svìta, z nichž nìkteré
jsou u nás publikovány poprvé.
Vydalo nakladatelství Pavel Mervart
v Praze roku 2017. Z ruštiny pøeložil Michal Téra; 520 stran, dop. cena 399 Kè.
Viktor Fischl
HOVORY S JANEM MASARYKEM
! Spisovatele a diplomata Viktora Fischla
není tøeba ètenáøùm pøedstavovat a asi ani
knihu Hovory s Janem Masarykem. Nejedná se o rozhovor v pravém slova smyslu, ale
spíše o originální a vìrné zachycení Masarykových myšlenek. Kniha vznikala za druhé svìtové války v Londýnì, kde byl Viktor
Fischl Masarykovým sekretáøem, a konèí
pár týdnù pøed Masarykovou smrtí. Po odchodu z Èeskoslovenska uspoøádal Viktor
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

Fischl po mnoho let shromažïovaný materiál do nìkolika oddílù podle témat a v této
podobì kniha vyšla poprvé v roce 1952
hned ve dvou vydáních v èeštinì: v Izraeli
a v USA (Kruh pøátel èeskoslovenské knihy,
Chicago). V Èeskoslovensku vyšla kniha
poprvé až v roce 1991, dalšího vydání se
tedy ètenáøi doèkali až po ètvrstoletí.
Vydalo nakladatelství Garamond v Praze roku 2017. 184 stran, dop. cena je
240 Kè.
Kat Kaufmannová
SUPERPOZICE
! Kat Kaufmanová se narodila roku 1981
v Petrohradu, v devadesátých letech odešla
do Nìmecka. V knize zobrazuje nelehkou situaci emigrantky Izy Lewinové, která se potýká se svou ruskou i židovskou identitou,
tedy s pocitem, že je ve všech prostøedích
jiná a nepatøièná (v Rusku málo ruská, mezi
Židy málo židovská a v Nìmecku tohle
všechno dohromady…). Recenze na knize
oceòuje, že „Kaufmanová se od jiných píšících pøistìhovalcù liší pøedevším neposlušností a odklonem od sentimentálního líèení
nìkdejší domoviny, ale také osobitým, suverénním stylem: poetické, básnivé pasáže
støídají drsné, cynické výlevy, které však nepostrádají vnitøní napìtí a vtip“.
Vydalo nakladatelství Odeon v Praze
roku 2017. Z nìmèiny pøeložila Jana
Zoubková; 248 stran, dop. cena 249 Kè.
¡
SEN × SKUTOÈNOST.
UMENIE & PROPAGANDA 1939–1945
! Jako událost roku 2016 v anketì poøádané
Revolver Revue oznaèil grafik a ilustrátor Juraj Horváth výstavu (a katalog k výstavì)
s názvem Sen × skutoènost’. Umenie & propaganda 1939–1945. Svou volbu komentuje
takto: „Po výstavì zùstala kniha a ta je snad
lepší než výstava, protože jestli chceme období Slovak štátu (jak øíkáme doma) nebo

klerofašistického státu (jak se pravilo v èítankách) pochopit nebo se tím bahnem pøebrodit, tak texty nám pomùžou. K vidìní jsou
také pastelové madonky, zakázkové portréty
(Hlinku na kšeft si namalovali i surrealisti),
moderní nìmecká plastová rádia a fotoaparáty a grafickým zpracováním béèkové antisemitské, antièeské a antibolševické plakáty.
A taky se dozvíte, jak Velká hygienická výstava formovala pøedstavy národovcù, které
pøežívají dodnes. Pro mì nejsilnìjší exponát
v knize ale není: je to bílý vìzeòský mundúr
pošitý deníkovými záznamy.“
Vydala Slovenská národní galerie v Bratislavì. Autoøi: Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová, Alexandra
Kusá, Aurel Hrabušický, Miroslav Hrdina,
Maroš Schmidt, Jana Švantnerová.
SLAVNÉ VILY PRAHY 5
VE WINTERNITZOVÌ VILE
! V novì rekonstruované a veøejnosti nedávno zpøístupnìné Winternitzovì vile
(Na Cihláøce 10) je až do 5. záøí k vidìní
výstava, která pøedstaví vývoj vilové architektury na území mìstské èásti Prahy 5
od usedlostí a panských dvorù 17. století
až po moderní stavby 20. století.
Prostory vily zaplòuje výbìr dvaceti panelù, které textem a bohatým obrazovým
materiálem pøiblíží dobu, v níž objekty
vznikaly, i osudy jejich majitelù a tvùrcù.
Procházka zaèíná v Jinonicích na panském
dvoøe s pivovarem, jehož poèátky sahají až
do roku 1620, pokraèuje ke smíchovským
usedlostem Portheimka, Bertramka èi Klamovka, pøes zámeèek baronky Ringhofferové, jednu z prvních secesních staveb v Èechách, k moderním vilám v okolí ulic
U Mrázovky, Na Cihláøce, U Malvazinky
a Nad Santoškou, z nichž mnohé nesou atributy funkcionalistické architektury.
Mezi majiteli vil figuruje øada známých
osobností, jako byl spisovatel Vladislav
Vanèura, který si nechal svou vilu postavit
na Zbraslavi, èi teoretik umìní Karel Teige,
jehož dùm najdete mezi øadovými domy
v ulici U Šalamounky. Významná jsou také
jména autorù staveb – Otakar Novotný, Jaromír Krejcar èi Arnošt Wiesner.
Expozici je možno navštívit od nedìle do
støedy 12–18 hodin. Jako exponát lze vnímat i samotný výstavní prostor – Winternitzovu vilu, již si nechal v letech 1931–1933
postavit pražský advokát JUDr. Josef Winternitz podle návrhù Karla Lhoty a Adolfa
Loose. V rámci výstavy je možné si s pomocí tištìného prùvodce prohlédnout celý dùm
a navštívit také expozici o vile a rodinì pùvodních majitelù v 2. patøe.
Pozoruhodné funkcionalistické stavbì
a osudu rodiny Winternitzù se budeme vìnovat v nìkterém z pøíštích èísel Rch.

25

VÌSTNÍK 8/2017

MUZEUM ŠIMONA ADLERA
! U pøíležitosti 20. výroèí otevøení Muzea Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodì
u Hartmanic zde probìhne dne 8. srpna
oslava, pøi níž se zde shromáždí dnes již
poèetná široká rodina Adlerù. Oslava zaèíná v 11 hodin pøed muzeem a pøítomné
pøivítají pøedstavitelé mìst Sušice a Hartmanice, èeské a izraelské vlády, vrchní
zemský rabín E. Sidon a potomci Dr. Šimona Adlera. Souèástí oslav je i komentovaná prohlídka muzea a vernisáž výstavy Fotky a mezuzy Rebeky Kloudové,
absolventky AVU v Praze, která se ve své
tvorbì vìnuje kresbì, fotografii a designu. Na výstavì budou kromì fotografií
k vidìní také její originální mezuzy, jady
a chanukové svícny.
LABYRINTEM
NORMALIZACE
Židovská obec jako zrcadlo vìtšinové
spoleènosti
! Galerie Roberta Guttmanna pøedstavuje fenomén židovské obce v období normalizace v jeho nesporné specifiènosti
a souèasnì jako mikrosvìt, ve kterém se
na menším prostoru, ale neménì intenzivnì odehrávaly podobné procesy jako
ve vìtšinové spoleènosti. Výstava ukáže
na konkrétních pøípadech formy pùsobení StB proti židovským obcím, dilemata,
jimž byli jejich èlenové vystaveni, ale
i zapojení nìkterých jejich èlenù do disentu a aktivit mimo rámec oficiálních
židovských obcí. Nezachycuje jen rùzné
formy dobové „protisionistické“ propagandy a jejich dopad na lidské životy, ale
také nièení židovských høbitovù, demolici synagog, zamezování výzkumu a dokumentace osudu Židù za druhé svìtové
války stejnì jako témìø úplnou likvidaci
judaistiky. Na výstavì jsou pøedstaveny
fotografie zachycující každodennost židovského života, snahy o jeho zachování
navzdory koordinovaným snahám státních orgánù o utlumení jakýchkoli smysluplných aktivit, zejména pøedávání tradic dalším generacím. Vìtšina unikátních
dokumentù a fotografií z rùzných archivních zdrojù se na výstavì objevuje vùbec
poprvé. Více jsme o expozici psali již
v Rch 5 letošního roku. Pøipomínáme, že
výstava potrvá do ledna 2018.
MELECHESH
! Zaèátkem srpna probìhne v „ocelovém

srdci Evropy“ již ètvrtý roèník mezinárodního rockového festivalu Ostrava v plamenech. Na festivalu vystoupí mimo jiné také

KULTURNÍ
POØADY

mnozí rozumí jen zèásti... Je to specifický žánr, bizarní groteska, vycházející
z anekdot o policajtech, která vezme
pøekvapivý obrat, ve kterém se autor pokouší o jakýsi pøesah.
Další repríza se koná 28. záøí (www.
divadlobolkapolivky.cz).
JUDAICA BOHEMIAE 52
! Na konci èervna vyšlo nové èíslo èaso-

Z purimového pøedstavení Ester, 1981. Foto z výstavy Labyrintem normalizace.

pùvodem jeruzalémská metalová kapela
Melechesh. Silnì ovlivnìni mytologií
a okultismem starovìkého Pøedního východu se Melechesh již od roku 1993 vìnují svému osobitému hudebnímu stylu,
který bývá nazýván Mesopotamian metal
èi Summerian Thrashing Metal. Koná se
5. srpna, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava.
JERUZALÉM V KRAKOVÌ
! Aè festivaly židovské kultury trvají nì-

kolik dní, ne všechny akce skonèí souèasnì s nimi. A tak ještì do konce záøí mohou
návštìvníci Krakova zhlédnout hlavní výstavu letošního Židovského kulturního festivalu (který se konal na sklonku èervna).
Jedná se o výbor z fotografií, které vytváøeli dominikánští bratøi žijící v nejstarší katolické škole v Jeruzalémì (založené roku
1890), École Biblique. Výstava zahrnuje
snímky vybrané ze sbírky obsahující desítky tisíc fotografií, jež jsou v souèasné dobì
digitalizovány. Ukazuje Svaté mìsto na
poèátku 20. století pod drobnohledem soustøedìných pozorovatelù. Výstava je pøístupna v arkádách místního dominikánského kláštera (ul. Stolarska 12) do 30. záøí,
dennì od 10 do 18 hodin.
HRÙZA V BRNÌ
Èerná groteska z brnìnského prostøedí
! Dramatik a režisér Arnošt Goldflam
pøipravil pro brnìnské Divadlo Bolka
Polívky svou hru Hrùza v Brnì (v rodném mìstì takto uvádìnou poprvé).
Protagonisty jsou dva policajti, Jarin
a Ruda, kteøí putují z Brna do Ameriky
a ještì dál, mluví se v ní, jemnì øeèeno,
v bìžné brnìnské mluvené øeèi, které

pisu Judaica Bohemiae 52 (2017), 1. Svazek (publikovaný v angliètinì a nìmèinì)
zahajuje studie Ivety Cermanové, jež shrnuje dosavadní znalosti o osudech pražských Židù za válek o rakouské dìdictví
na poèátku vlády Marie Terezie a o jejich
údajné spolupráci s nepøítelem, jež se
r. 1744 stala záminkou ke dvìma pogromùm a vypovìzení. Rozebírá pohled dobových židovských i nežidovských pramenù na tyto události a pøedstavuje dosud
neznámý pramen – rodinný svitek Josefa
Kirschnera Šocheta (1717–1766), v nìmž
autor líèí svùj tragický zážitek bìhem
druhého pražského pogromu 26.–27. listopadu 1744. V další studii Early Documentation of the Shoah in the Czech
Lands: The Documentation Project and
the Prague Jewish Museum (1945–1947)
se Magda Veselská zabývá aktivitami jednotlivcù, kteøí se sbìrem autentických dokumentù bìhem druhé svìtové války
a krátce po ní snažili zaznamenat soudobé
dìní a zejména pronásledování Židù.
Zvláštní pozornost vìnuje pováleènému
shromažïování dokumentù a svìdectví
skupinou kolem Zeeva Sheka (tzv. Dokumentaèní akce) a podílu Židovského muzea v Praze na této práci. Studie v sekci
Documents z pera Petra Vítámváse kriticky hodnotí dosavadní názory na poèátky
židovského osídlení Boskovic ve støedovìku a rozborem záznamù o Židech
v boskovických mìstských knihách dokazuje, že poèátky židovského osídlení zde
lze datovat až do 16. století.
Rubrika Zprávy pøináší u pøíležitosti
uplynulého výroèí 20 let od smrti historika,
archiváøe a prvního redaktora Judaica Bohemiae Jana Heømana (1933–1986) shrnující pøíspìvek V. Hamáèkové a A. Putíka
o jeho osobnosti a díle. Lenka Ulièná informuje o dlouhodobém projektu Židovského
muzea v Praze na komplexní zpracování
nálezù z geniz Èech a Moravy a pøedstavuje jeho pilotní sondu – zpracování nálezù
z genizy v Rychnovì nad Knìžnou. István
Pál Ádám pøináší zprávu o konferenci The
Holocaust and its Aftermath from the Family Perspective, konané v bøeznu v Praze.
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CERTIFIKÁT VÝJIMEÈNOSTI 2017
PRO ŽMP
! Židovské muzeum v Praze získalo
ocenìní Certifikát výjimeènosti TripAdvisor ®. Toto ocenìní bylo udìleno samostatnì také Pinkasovì, Klausové
a Španìlské synagoze, jakož i Starému
židovskému høbitovu.
Certifikát výjimeènosti vyzdvihuje jedineènost unikátních památek a turistických
destinací. Získávají jej pouze organizace,
které na webu TripAdvisor dostávají od
cestovatelù z celého svìta dlouhodobì vynikající recenze. O certifikát výjimeènosti
se mohou ucházet instituce, které svùj profil spravují alespoò 12 mìsícù a dosáhnou
minimálního hodnocení 4 z 5 možných
bodù.
jt
KULTURNÍ PROGRAM HAGIBOR
! 30. srpna od 14.00: Svìt brýlí – o jejich

historii a souèasnosti vypráví oèní optik,
optometrista a fotograf Jan Šimeèek.
! Výstavy: Zašlá sláva – fotografie Viktora Váchy; Alena Šourková – fotografie.
SEZNÁMENÍ
! Pro svou rozvedenou neteø (DiS, 40

let), matku 15letého syna, hledám spolehlivého životního partnera. Nabídky
posílejte laskavì do redakce Rch (roschodes@sefer.cz; Izraelská 1, Praha 3).
ERRATA
! Ve zmínce o Spisech Karla Poláèka

v minulém Kalendáriu jsme chybnì uvedli, že tyto Spisy obsahují deset svazkù –
Poláèkovo souborné dílo vydané Nakladatelstvím Franze Kafky má dvacet svazkù!.
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

než tøetinu, tvrdí údaje, jež oznámil Community Security Trust (CST). CST je organizace, která sleduje antisemitismus a poskytuje bezpeènostní ochranu židovským
obcím. Zaznamenala, že bìhem roku 2016
došlo k 1309 pøípadùm protižidovského nepøátelství ve srovnání s 960 za rok 2015,
jedná se tedy o 36procentní nárùst. Za rok
2014 se dle záznamu událo 1182 incidentù.
Výkonný øeditel CST David Delew k tomu
øekl: „I když židovský život u nás zùstává
vìtšinou spokojený, vzestup antisemitismu
vzbuzuje obavy a vypadá to, že situace se
zhoršuje. Nejzávažnìjší je, že oproti minulosti lidé z nejrùznìjších dùvodù cítí menší
zábrany vùèi tomu, aby antisemitismus vyjadøovali veøejnì.“ Nárùst v roce 2014 se
pøièítá válce v Gaze, která se považuje za
„spouštìè“. Spouštìè takového druhu se
však v loòském roce neobjevil. Místo toho,
tvrdí pøedstavitelé CST, se „nakumuloval
úèinek øady událostí a faktorù, které spoleènì vytvoøily atmosféru, v níž se množí antisemitské výpady“.
Tyto faktory zahrnují teroristické útoky v Evropì, exponované pøípady, kdy
byla Labour Party obvinìna z antisemitismu, zøejmý vzestup rasismu a xenofobie po referendu o brexitu, a stále ještì
válku v Gaze roku 2014.

AD MÉDIA 7/2007
! V rubrice „Vybráno z èeských médií“

v èervencovém èísle jsme citovali z èlánku, uveøejnìného 22. 6. v týdeníku Reflex,
v nìmž Jefim Fištejn píše o vzrùstu antisemitismu v Británii, mj. s odvoláním na
èlánek, otištìný 2. února 2017 v listu The
Guardian. Pan Alexander Goldcheider
z Londýna nás upozornil, že ve zmínìném
èlánku „klíèová vìta ,Deník, aè levicový,
za jednu z rozhodujících pøíèin pokládá
programové protižidovské štvaní Labour
Party‘, absolutnì neexistuje“.
Pro úplnost (aè není v silách redakce
ovìøovat všechny zdroje textù, z nichž
je v médiích citováno) tedy pøinášíme
pøeklad èásti inkriminovaného èlánku,
v níž se mj. hovoøí o Labour Party:
Podle záznamù za rok 2016 narostl
v Británii poèet antisemitských útokù o více

ZÁJEZD:
VOJENSKÁ HISTORIE IZRAELE
! Avitour, s. r. o., èlen Èesko-izraelské
smíšené obchodní komory, poøádá ve

Prototyp è. 2 letounu IAI Lavi v muzeu izraelského
letectva na základnì Hacerim.

dnech 22.–29. øíjna poznávací zájezd
za moderní vojenskou historií Izraele.
S certifikovaným èeským prùvodcem,
fanouškem vojenské historie, navštíví-

me místa váleèných konfliktù a bojù od
okamžiku vzniku Státu Izrael v roce
1948. V klimatizovaném autobuse se
dostaneme od pouštní pevnosti Masada
u Mrtvého moøe, pøes Beerševu, Jeruzalém, Tel Aviv až po Golanské výšiny.
Úèastníci navštíví i památníky a muzea
jako místo vyhlášení Státu Izrael, Údolí
slz na Golanských výšinách, tajnou munièní továrnu Rechovot, nejvìtší tankové
muzeum v Latrunu, kde si lze prohlédnout i legendární tanky Merkava, a letadlové muzeum Hacerim u Beerševy. Uskuteèní se beseda s váleènými veterány,
kteøí prodìlali výcvik v Èeskoslovensku.
Více informací o projektu je možné
získat na webových stránkách www.avitour.cz. Kontaktní osoba: Lukáš Koneèný, tel.: +420 702 006 059, e-mail: lukas.konecny@avitour.cz.
LUACH 5778
! Na sklonku srpna vyjde židovský diáø –
Luach na rok 5778 (2017/2018). Obsahuje pøehled židovských svátkù a význaèných
dní, týdenní židovský i obèanský kalendáø,
základní modlitby a požehnání v hebrejštinì s èeským pøekladem vrchního rabína Efraima Sidona a adresáø židovských obcí
a organizací v ÈR a na Slovensku.
Luach 5778 bude v prodeji v Maiselovì 18, Praha 1 (na rabinátì a v kanceláøi
FŽO ve 2. patøe) a v redakci Roš chodeš
(Izraelská 1, Praha 3, Nový židovský
høbitov) za 70 Kè. Pøi zaslání poštou
bude k cenì úètováno poštovné.
Objednávky zasílejte do redakce Roš
chodeš (poštou – Izraelská 3, Praha 3, èi
e-mailem na roschodes@sefer.cz) nebo
na FŽO (poštou k rukám paní Aleny
Kopecké, Maiselova 18, Praha 1, èi emailem na alena.kopecka@fzo.cz).
Luach 5778 je též k dostání ve vybraných pražských knihkupectvích (Kalich
v Jungmannovì ulici, Knihkupectví Franze Kafky v Široké ulici, Oliva v Husovì
ulici a Academia na Václavském námìstí)
za doporuèenou cenu 100 Kè.
POZVÁNKA
DO DÌÈÍNSKÉ SYNAGOGY
! V pátek 1. záøí od 18 hodin se u pøíležitosti 110. výroèí dìèínské synagogy
koná slavnostní koncert. V synagoze zahraje houslista Jaroslav Svìcený, na kytaru ho doprovodí Miroslav Klaus.
Vstupné je 380 Kè. Srdeènì zveme!
Máte-li zájem o úèast, napište laskavì
co nejdøíve na e-mail zidovska.obec.decin
@volny.cz.
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ŽNO BRATISLAVA
V auguste srdeène blahoželáme našim èlenom, ktorý oslávi svoje narodeniny: pán
Ing. Michal Bednár – 73 rokov; pán Juraj
Drobný – 77 rokov; pán Ondrej Engel – 71
rokov; pani Mgr. Viera Fischerová – 74 rokov; pán Ing. Egon Gál – 77 rokov; pán
Ing. Peter Guttmann – 60 rokov; pán Jacky
Händler – 70 rokov; pani Eva Kozmová – 80
rokov; pani Žaneta Maklaková – 78 rokov;
pani Mariana Maruniaková – 71 rokov; pani
Mária Nemešová – 79 rokov; pán Miroslav
Paluch – 65 rokov; pani Eva Reichová – 82
rokov; pán Ing. Juraj Stein – 70 rokov; pán
Ing. Peter Szalai – 79 rokov; pani Laura Špániková – 95 rokov; pani Natália Tagerová –
84 rokov; pán Igor Zelina – 71 rokov, a pani
Marína Žiaková – 55 rokov. Prajeme dobré
zdravie, ve¾a št’astia a osobní pohody.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blahoželáme našim èlenom, ktorí
v mesiaci august slávia sviatok svojich
narodenín: pán Juraj Turèan, nar. 9.8. – 79
rokov; pani Mária Strelingerová, nar. 10.8.
– 70 rokov; pán Ervín Dolný, nar. 14.8. –
68 rokov; pán Ladislav Welward, nar.
17.8. – 81 rokov, a pán Ivan Márer, nar.
18.8. – 77 rokov. Všetkým úprimne prajeme ve¾a zdravia, spokojnosti a pohody.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
S ¾útost’ou oznamujeme, že zomrela naša
dlhoroèná èlenka, pani Johanna Ambróšová. Zichrona livracha.
ŽO BRNO
V mìsíci srpnu oslaví své narozeniny: paní
Milena Balbinderová, nar. 12. 8. – 82 let;
paní Tereza Balbinderová, nar. 1. 8. – 32 let;
pan Peter Fischer, nar. 29. 8. – 71 let; pan
Benjamin Samuel Ondra, nar. 15. 8. – 21
let; paní Zuzana Prudilová, nar. 17. 8. – 62
let; pan František Redlich, nar. 9. 8. – 85 let;
pan Tadeáš Natanel Selinger, nar. 13. 8. – 18
let; paní Milena Schwoiserová, nar. 12. 8. –
61 let, a paní Eva Solaøová, nar. 18. 8. – 82
let. Ad mea veesrim šana!
ŽO DÌÈÍN
V srpnu oslaví narozeniny: paní Irena
Dousková, nar. 18.8. – 53 let, a pan
MUDr. PhD. Bohumil Skála, nar. 29.8. –
62 let. Ad mea veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V srpnu oslaví narozeniny pan Jan Spira,
nar. 17.8. – 83 let. Jmenovanému pøejeme

ZPRÁVY
Z OBCÍ

hodnì zdraví a osobní pohody. Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
V auguste oslávi narodeniny: pán Juraj
Adamec – 65 rokov; pani Prof. Ing. Miriam
Gálová, DrSc. – 82 rokov; pán PhDr. Ivan
Kamenský – 76 rokov; pán ¼udovít Laufer 75 rokov; pán Tomáš Mittelmann – 70
rokov; pani MUDr. Judita Štecová – 87 rokov; pani PhD. Jana Teššerová – 69 rokov;
pani Veronika Vargová – 90 rokov, a pani
Irena Vasilková – 95 rokov. Prajeme dobré
zdravie a ve¾a št’astia.
Ad mea veesrim šana!
ŽO LIBEREC
V srpnu oslaví narozeniny: paní Ing. Kateøina Burešová, nar. 9.8. – 67 let; pan Michal Abraham, nar. 10.8. – 67 let; pan
Jindøich Steindler, nar. 11.8. – 94 let; paní
Helena Mejstøíková, a paní Marie Delièová, nar. 30.8. – 70 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V srpnu oslaví životní jubileum: paní Marie Bínová, nar. 9.8. – 79 let; pan Jindøich
Buxbaum, nar. 30.8. – 64 let; paní Simona
Dorazilová, nar. 7.8. – 45 let; paní Jaroslava Gregorová, nar. 24.8. – 71 let; paní Miluška Ottová, nar. 19.8. – 74 let; pan Milan
Hein 13.8. – 71 let, a pan Šimon Hrbek,
nar. 30.8. – 22 let. Pøejeme hodnì zdraví
a radosti do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V srpnu oslaví narozeniny: paní Eva Kokošková, nar. 1.8. – 33 let; paní Eva Válková, nar. 5.8. – 88 let; paní Bc. Jana Šperlová,
nar. 5.8. – 45 let; paní JUDr. Jindøiška Weiniger, nar. 6.8. – 66 let; pan Karel Šubrt, nar.
20.8. – 68 let; pan Radek Uhel, nar. 28.8. –
42 let; paní Anita Pecková, nar. 30.8. – 69
let, a pan Ing. Jiøí Tanzer, nar. 31.8. – 80 let.

Všem našim jubilantùm pøejeme hodnì
zdraví, štìstí a spokojenosti.
Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V srpnu oslavují narozeniny: paní Dagmar
Bröderová, nar. 1.8. – 88 let; paní Eva Èepelková, nar. 15.8. – 83 let; paní Cecilie Dobiášová, nar. 17.8. – 90 let; paní Jana Dubová, nar. 30.8. – 91 let; paní Libuše Dudková,
nar. 22.8. – 86 let; pan Pavel Král, nar. 1.8. –
92 let; paní Zuzana Ledvinová, nar. 5.8. –
87 let; paní Marianna Müllerová, nar. 16.8.
– 97 let; paní Inna Rottová, nar. 22.8. – 82
let; pan Ota Sofr, nar. 7.8. – 85 let; pan Jindøich Steindler, nar. 11.8. – 94 let; paní Marieta Šmolková, nar. 10.8. – 96 let; pan Igor
Wasserbeger, nar. 1.8. – 80 let, a paní Raja
Žádníková, nar. 25.8. – 88 let. Všem pøejeme pevné zdraví a pohodu do dalších let.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
Dne 18. èervna zemøel ve vìku 87 let pan
Pavel Kohn. Se zesnulým jsme se rozlouèili
2. èervence v obøadní síni NŽH. Obøad provedl vrchní zemský rabín Efraim Sidon.
Zichrono livracha!
ŽNO PREŠOV
V auguste oslávi svoje narodeniny: pán
PaedDr. Peter Chudý – 67 rokov; pani
Mgr. Ilma Mitrovèáková – 81 rokov; pani
MUDr. Katarína Kriššáková – 66 rokov;
pán Ing. Ladislav Havaš – 56 rokov; pán
Ing. Denis Tomko – 46 rokov, a pán
Ing. Albín Bazler – 69 rokov. Jubilantom
prajeme z celého srdca všetko najlepšie,
ve¾a zdravia a pohody v kruhu najbližších.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO RIMAVSKÁ SOBOTA
V auguste oslávi narodeniny: pán Tomáš
Rybár, nar. 22.8. – 39 rokov. Prajeme tomuto našemu èlenovi dobré zdravie, ve¾a
št’astia a radosti v živote.
Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V srpnu oslaví své narozeniny: pan Tomáš Pulc, nar. 20.8. – 48 let; pan Michal
Leboviè, nar. 13.8. – 54 let, a paní Renata
Becková, nar. 25.8. – 39 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V mìsíci srpnu oslaví narozeniny paní
Renáta Lanèová. Jmenované pøejeme hodnì zdraví a osobní pohodu.
Ad mea veesrim šana!
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FRANCOUZSKÝ PREZIDENT
ODSOUDIL ANTISEMITISMUS
Na 75. výroèí deportace francouzských
Židù z paøížského Zimního velodromu
prezident Emmanuel Macron v nedìli 16.
èervence vyjádøil lítost nad rolí, jakou èást
jeho národa hrála bìhem druhé svìtové války a holokaustu a zároveò pøislíbil bojovat
proti novému vzestupu antisemitismu. „Nikdy se nepodøídíme projevùm nenávisti.
Nikdy se nepodøídíme antisionismu, protože je to znovu stvoøený antisemitismus,“
prohlásil Macron u památníku šoa na paøížském stadionu, známém jako Zimní velodrom, za pøítomnosti izraelského premiéra
Benjamina Netanjahua, francouzských
pøeživších a dalších úèastníkù. Prohlásil, že na masovém zatýkání Židù v Paøíži a jejich nahnání na stadion bìhem
16. a 17. èervence 1942 se podíleli jen
francouzští policisté. „Žádný Nìmec do
toho nebyl pøímo zapojen,“ øekl. Bìhem
holokaustu zahynulo 77 tisíc francouzských Židù, vìtšina z nich v Osvìtimi.
TEROR V IZRAELI
V èervenci došlo v Jeruzalémì k nìkolika
krvavým teroristickým útokùm. V pátek
14. 7. brzy ráno zaèali v tìsné blízkosti
Chrámové hory tøi teroristé støílet do hlídkujících policistù. Dva policisté Haiel Sitawe (30) a Kamil Shnaan (22), oba drúzského pùvodu, byli tìžce zranìni a zemøeli
krátce po útoku. Policie poté ke vstupu do
komplexu na Chrámové hoøe nainstalovala
detektory kovù. Zatímco mezinárodní spoleèenství teror v blízkosti posvátných míst
pøíkøe odsoudilo, Hamás a organizace Islámský džihád ho oslavovaly. Fatah ho
oznaèil za izraelskou provokaci a schválil
násilné palestinské demonstrace proti
umístìní detektorù, které vypukly v Jeruzalémì a stále pokraèují.
Téhož dne o nìkolik hodin pozdìji došlo k útoku na Olivové hoøe ve východním
Jeruzalémì, tentokrát zápalnou lahví. Lehce zranìni pøi nìm byli tøi lidé, mezi nimi
i dvoumìsíèní holèièka. O týden pozdìji,
v pátek 21. 7. veèer, zaútoèil Palestinec na
rodinu sedící u šabatové veèeøe v judské
osadì Chalamiš. Zabil tøi lidi, další zranil.
(K teroru viz komentáø na stranì 21.)
ZEMØEL ANTON B. NOSIK
V noci na 9. èervence zemøel na srdeèní
mrtvici ve vìku jednapadesáti let Anton
Borisoviè Nosik, novináø, aktivista a zakladatel internetové žurnalistiky v Rusku.
Pocházel z intelektuální rodiny (s jeho matkou, V. Mochalovou, jsme otiskli
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Anton Borisoviè Nosik. Foto archiv.

rozhovor v Rch 6/2017). V Moskvì vystudoval stomatologii, promoval roku
1989, o rok pozdìji pøesídlil do Izraele,
kde zaèal s novinaøinou a sledoval od
poèátku svìtové internetové sítì. Z Izraele se zúèastnil spoleèensko-politických
diskusí na tehdejších fórech (Fidonet)
a podílel se na rozvoji internetového
zpravodajství. V roce 1996 sepsal spolu
s Arkanem Karivem detektivní román
o vraždì Jicchaka Rabina. Následujícího roku se vrátil do Ruska.
Stál u zrodu jednoho z prvních ruských
blogù Veèernij internet i serverù Gazeta.
ru, Lenta.ru, Vesti.ru, NTV.ru (dnešní
NEWSru.com) a Cursorinfo.co.il, vedl
i projekt Rambler.ru. Tyto servery se staly
zdrojem svobodných informací v Ruské
federaci i dalších státech bývalého SSSR.
A výèet jeho internetových aktivit tím zdaleka nekonèí. Internet považoval za „ostrov svobody“ uprostøed Ruska a byl pøesvìdèen, že tuto roli bude mít i nadále,
vzdor snahám o jeho omezení.
Stal se symbolem pro zastánce otevøené spoleènosti, roku 2013 se zúèastnil demonstrací na podporu vìznìných èlenek
skupiny Pussy Riot, Marije Aljochinové
a Nadìždy Tolokonnikovové. Kvùli sympatiím k Arménii a Republice Náhorního
Karabachu byl v Ázerbájdžánu považován za personu non grata. Èlánek „Vymažte Sýrii z povrchu zemì“ z øíjna 2015,
v nìmž volal po znièení syrského režimu,
mu vynesl pokutu pùl milionu rublù (po-

zdìji sníženou na 300 tisíc). Pøední ruští
novináøi ocenili v nekrolozích Nosikovu
profesionální práci i optimistickou, pøejícnou a pøátelskou povahu.
RADIOHEAD V TEL AVIVU
Britská rocková skupina Radiohead zahrála v èervenci 47 tisícùm nadšených telavivských divákù. Koncertu pøedcházela
kampaò britské odnože hnutí BDS, jejíž
pøíslušníci vyzývali skupinu, aby své vystoupení v Izraeli odvolala. K nejprominentnìjším zastáncùm bojkotu patøil režisér Ken Loach. Frontman kapely Thom
Yorke Loachovi dùraznì odpovìdìl:
„Hrát v nìjaké zemi neznamená schvalovat politiku její vlády. Neschvalujeme Netanjahua o nic více než Trumpa, ale pøesto
hrajeme v Americe. Hudba, umìní a vìda
spoèívá v pøekonávání hranic, ne v jejich
budování, v otevøenosti mysli, a ne uzavírání, ve spoleèné lidskosti, v dialogu
a svobodì vyjadøování. Snad to øíkám jasnì, Kene.“ Jak upozornil britský tisk, režisér Loach nejedná dùslednì: ve stejnou
chvíli, kdy žádal od skupiny Radiohead
bojkot Izraele, jeho snímek Já, Daniel
Blake se promítal v øadì izraelských kin.
Vyjádøení Loachovy producentky, že distribuèní firma Wild Bunch prodala práva
„nedopatøením“, bez vìdomí režiséra Loache nebo jeho produkce, vzala brzy zasvé, když Loachùv izraelský distributor
Guy Shani namítl, že Loache i jeho producentku zná už dlouho a že od nìj bez pøipomínek inkasují platby za filmy už od
roku 1993. Ken Loach vyzval ke kulturnímu bojkotu Izraele také bìhem letošního
filmového festivalu v Karlových Varech.
(am, rjw, ztis.cz)
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