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TRYZNA KEVER AVOT
Záøijová tryzna v Terezínì k uctìní pa-
mátky na�ich blízkých, zavra�dìných bì-
hem �oa, se bude konat v nedìli 17. záøí
od 11 hodin. Objednávky na dopravu,
kterou zaji�t�uje rabinát, pøijímáme do
10. 9. na telefonním èísle 224 800 849
nebo na rabinat@kehilaprag.cz. Sraz
bude 17. 9. v 9.15 u hotelu Interconti-
nental, Paøí�ská 30, Praha 1.               rab

ZEMØEL VLADIMÍR POSKOÈIL
Po dlouhé nemoci zemøel 8. srpna ve
vìku 85 let pøedseda �idovské obce
v Dìèín Vladimír Poskoèil, jeho� jméno
je výraznì spjato se záchranou tamní sy-
nagogy i obnovou �idovské komunity
po pádu komunismu. Narodil se roku
1932 na Slovensku, válku pøe�il s rodi-
nou v úkrytu.

V Dìèínì se mu v 90. letech podaøilo
vybudovat obec otevøenou v�em, kdo se
cítí být èleny �idovské pospolitosti. Poli-
tik, sociolog a publicista Fedor Gál o nìm
mj. øekl: �Vladimír Poskoèil zanechal po
sobì hlubokou stopu. Obnovil v Dìèínì
synagogu a naplnil ji �ivotem� Byl pro
místní �idovskou komunitu charizmatic-
kou osobností mnoho let a umo�nil, aby
�ivot této komunity splynul s kulturou
mìsta. Osobnì cítím k Vladimírovi Pos-
koèilovi vdìk za jeho otevøenost k lidem,
liberální pøístup k vìcem víry a schopnost
navazovat pøátelskou komunikaci i tam,
kde by leckdo jiný prásknul dveømi. Není
náhodou, �e se dìèínská synagoga stala
také kulturním stánkem regionálního vý-
znamu.�

Velkou vá�ní Vl. Poskoèila byla atle-
tika, hod o�tìpem, jemu� se vìnoval
dlouhé desítky let. V letech 1953 a�
1963 reprezentoval Èeskoslovensko na
mezinárodních soutì�ích. Nejvìt�ích
úspìchù ale dosáhl a� jako veterán,
kdy� vybojoval tøi tituly mistra svìta
a dvakrát byl mistrem Evropy.             dì

PROHLÁ�ENÍ KE DNI OBÌTÍ
ROMSKÉHO HOLOKAUSTU
Ke Dni pøipomínky vyhlazení Romù
a Sintù, jen� byl ustanoven na 2. srpna
(v noci z 2. na 3. srpna 1944 zavra�dili na-
cisté poslední vìznì tzv. cikánského tábo-
ra v Osvìtimi-Bøezince) vydala Federace
�idovských obcí následující prohlá�ení:

Pøed 75 lety, poèátkem srpna roku
1942, byly rozhodnutím protektorátních
úøadù zmìnìny dosavadní kárné a sbìr-
né tábory na takzvané tábory �cikán-
ské�. Takto vznikly dnes nechvalnì zná-

mé koncentraèní tábory v Letech u Písku
a v Hodonínì u Kun�tátu. Pøímo v Le-
tech pak zemøelo 326 Romù, dal�ích 540
bylo deportováno do Osvìtimi a posléze
tam zavra�dìno. Druhého srpna 1944

byl tzv. �cikánský tábor� v Osvìtimi zli-
kvidován a bìhem jediné noci tak zahy-
nuly témìø tøi tisíce Romù z celé Evropy.
Nelze ne� pøipomenout, �e tento tábor
sousedil s tzv. terezínským rodinným tá-
borem, kde byli vìznìni �idé z Èech
a Moravy. K obdobné tragédii zde do�lo
ji� døíve tého� roku: v noci z 8. na 9.
bøezna v plynových komorách zahynulo
3792 na�ich souvìrcù a bìhem nocí na
11. a 12. èervenec pøi likvidaci tábora
dal�ích 6000 �idù, z nemalé èásti opìt
z Èech a Moravy.

Nejen proto se pøi pøipomínce obìtí
holocaustu spojujeme v�dy s romskou
komunitou. Tak i letos se Federace �i-
dovských obcí v Èeské republice pøipo-
juje k mnoha evropským zemím, kde se
genocida romského etnika za druhé svì-
tové války pøipomíná právì 2. srpna.

V této souvislosti Federace �idov-
ských obcí apeluje na souèasnou vládu,

aby se zasadila o nápravu situace
a o zmìnu nedùstojné podoby pietního
místa bývalého koncentraèního tábora
v Letech u Písku.

Petr Papou�ek, pøedseda

ZMIZELÝ SVÌT V BOSKOVICÍCH
V nedávno rekonstruovaném �idovském
obecním domì v Boskovicích byla 30. 8.
otevøena výstava Zmizelý svìt na starých
�idovských pohlednicích. Vystavené po-
hledy z let 1883�1933 ze sbírky Franti�ka
Bányaie zachycují svìt evropského �i-
dovstva, které v tomto období pro�ívalo
vrchol svého dlouholetého úsilí o emanci-
paci a zrovnoprávnìní. Svìt, který byl té-
mìø zcela znièen za katastrofy �oa v le-
tech druhé svìtové války. Na výstavì jsou
zastoupeny motivy místopisné � synago-
gy, �idovské høbitovy a jiné památné bu-
dovy a místa, dal�í pohlednice si v�ímají
tradièních motivù �idovských svátkù
a nábo�enského �ivota i nejrùznìj�ích ob-
lastí �idovského �ivota vùbec. Nechybìjí
ani rùzná pøání a gratulace k svatbám, ob-
øízkám èi k bar micva a zastoupen je také
�ánr humorný. Výstava je pøístupná úterý
a� pátek od 10 do 17 hodin, v sobotu
a v nedìli od 13 do 17 hodin.                    jd

ALMANACH LAUDEROVÝCH 
�KOL V PRAZE
Lauderovy �koly vydaly k svému 20.
výroèí (jemu� se v tomto èísle vìnuje-
me) almanach. Najdete v nìm historické
i souèasné fotografie, popisy význam-
ných událostí, práce studentù i popis
souèasné podoby Lauderek. Almanach
je k dispozici v sekretariátu �koly v Bel-
gické ulici. rd
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Milí pøátelé, 
v minulých letech si ná� zpùsobný svìt
zaèínal uvìdomovat své vady, a minulý
rok spí�e potvrdil, �e to s ním pùjde
z kopce, ne� �e vady na jeho kráse bu-
dou odstranìny. Pocit, �e se hroutí glo-
bální demokratické a humanistické
ideály, pøes které se západní èlovìk
dost samolibì díval do zrcadla, pomalu
pøerostl ve fobii z globální totalitní bu-
doucnosti. Ale k Novému roku mám
pro vás i dobré zprávy. Nedávno jsem
byl pozván k oslavì dvacetiletého výro-
èí zalo�ení Muzea Dr. �imona Adlera
v Dobré Vodì na �umavì a uvìdomil
si, �e to nemusí být tak zlé, jak nám
strach na�eptává. 

Sjela se sem
snad celá rodina
Matitjaha Adle-
ra, jen� toto �i-
dovské muzeum
vyvolal v �ivot
a je�tì se do�il
jeho otevøení,
a jeho bratra, dnes u� devadesátileté-
ho rabína Sinaje Adlera, jen� se pøed
dvaceti lety otevøení muzea zúèastnil
také. Kromì dvou synù a dcery zakla-
datele muzea, kteøí po jeho smrti vìr-
nì pøevzali závazky k muzeu i víru
v jeho budoucnost, vedle jejich po-
tomkù a øady izraelských pøátel a tìch
místních, kteøí mìli na vzniku muzea
lví podíl, jako tehdej�í starosta Hart-
manic pan Jukl, nebo se podílejí na
jeho souèasné èinnosti, nechybìli ani
pøíznivci zblízka a zdaleka, v popøedí
s mladou izraelskou ministryní a po-
slankyní Knesetu paní Gamlielovou.
Ta zahájila øadu projevù citací Elieho
Wiesela, �e opakem lásky není ne-
návist, nýbr� lhostejnost, a teprve
s odstupem nìkolika dní jsem si uvì-
domil, jak byl tento výrok v dané sou-
vislosti namístì. 

Obsahoval paradoxnì i nevyøèenou
víru, �e láska, vyzbrojená trpìlivostí,
silnou vùlí a respektem k potøebám
druhých, co� byly pro Matitjaha Adle-
ra charakteristické vlastnosti, doká�e
prolomit krunýø odta�itosti, jejím� vý-
sledkem je, �e se nic dobrého nedìje.
Rozhodl se postavit pomník svému
otci, jen� se v Dobré Vodì narodil
a zahynul s man�elkou v Osvìtimi,
a také �idùm, roztrou�eným pøed �oa
po západoèeských vesnicích jako jeho
prarodièe. Ponìvad� pøedpokládal, �e
nikdo soudný nebude sdílet jeho pøe-

svìdèení, �e by �idovské muzeum na
�umavì mohlo mít budoucnost, vyvi-
nul pøímo nadlidské úsilí pøesvìdèit
ka�dého z èeských partnerù, �e právì
takové muzeum na �umavì bude Èes-
ké republice slou�it jako doklad, �e na
�umavì ne�ili pøed válkou jen Nìmci.
Obdivuhodné na tom není, �e mu uvì-
øili, takový zázrak se nestal, ale �e mu
neodøekli podporu a pomoc. Nedove-
du si to vysvìtlit jinak, ne� �e uvìøili
nìèemu skrytému ve svém vlastním
srdci, co nejspí� ani nelze pojmeno-
vat. A starost o to, aby zdej�í lidé po-
stoj nezmìnili, pøevzaly po otcovì
smrti jeho dìti. 

Na tom ostatnì není nic divného,
jsou to Izraelci a pracují ve �kolství.
Na závìr promluvil jako zástupce ro-
diny nejstar�í syn �imon, z jeho� øeèi
na mì nejvíc zapùsobilo tvrzení, �e
v�ichni, jejich� rodièe nebo oni sami
zvolili �ivot v Izraeli, �ijí �t�astné �i-
voty. Ne�li jsem odjel, zavedl mì jeho
mlad�í bratr Aron je�tì dovnitø, �e mi
nutnì musí nìco ukázat. Byl to rodin-
ný strom �ivota, vyrùstající fakticky
ze dvou synù rabína �imona Adlera
a jeho �eny, kteøí zahynuli v Osvìtimi,
proto�e tøetí bratr Matitjaha Adlera
a rabína Sinaje Adlera Chajim zemøel
v mladém vìku. Obì �ivé vìtve se
dále vìtví a v�echny klesají pod tíhou
listù, oznaèených jmény vnukù, vnu-
èek, pravnukù a pravnuèek dìtí
v Osvìtimi zavra�dìné dvojice. Je-
jich neuvìøitelný poèet, je jich od
konce války více ne� ètyøi sta, mi pøi-
pomnìl projev jeho star�ího bratra �i-
mona, kdy� øíkal, jaké �tìstí je �ít
v Izraeli. Pak mi ale Aron polo�il øeè-
nickou otázku, zda jsem kdy nìco ta-
kového jako jejich strom �ivota vidìl.
Pøesto�e oèekával, �e na ni odpovím
zápornì, byl jsem se smí�enými poci-
ty nucen odpovìdìt, �e ano.

Nìkdy v �edesátých letech mi moje
budape�t�ská tetièka Manci darovala
kopii strojem psané a velmi detailnì
propracované genealogie na�ich pøed-
kù, je� mi pøirozenì prostorovì øe�ený

strom Adlerovcù pøipomnìla. Jako
odkaz potomkùm rodiny ji roku 1935
dokonèil a po sobì zanechal Josef Pe-
rec Sidon. V úvodu � s podobným na-
d�ením jako Aron � napsal, �e na tøi
sta du�í, které peèlivì vyhledal a za-
znamenal, pochází ze dvou synù Cha-
jima Leba z Dolních Kounic na ji�ní
Moravì, jen� se tam narodil kolem
roku 1740. Proto�e jenom jeden ze
ètyø bratrù, nejstar�í, smìl tehdy doma
legálnì zalo�it doma, vystìhovali se
poèátkem 19. století tøi mlad�í bratøi
na Slovensko a usadili se v okolí Tr-
navy. Jeden z nich, David, podobnì
jako Chajim na stromì izraelských

Adlerovcù, ne-
zanechal potom-
ky, tak�e v�ech
tìchto tøi sta
du�í za pouhých
sto let vy�lo
z Izáka Sidona
a Judy Sidona
jako z Matitjaha

Adlera a jeho bratra rabína Sinaje tìch
ètyøi sta v je�tì krat�í dobì. 

Kromì toho, �e pro Josefa Perece
Sidona bylo Slovensko zemí, kde jeho
rodina také nalezla �tìstí a blahobyt,
je tu je�tì dal�í paralela. Jako by nic
nechtìl vìdìt o moravské minulosti
rodiny, nejen�e nezmínil pøíjmení Ci-
gan, které si v�ichni tøi mladí mu�i
zmìnili na Sidon, ale snad ani nevì-
dìl, �e mìli na Moravì pøíbuzné. Ti tøi
mladí mu�i udìlali za minulostí èáru
a s novým pøíjmením stvoøili nový za-
èátek. Nic z toho jsem v�ak Aronovi
nevykládal. Pøedev�ím jsem se sna�il
neprozradit mu svùj strach. V�dyt�
z tìch tøí stovek Sidonovcù, kteøí pøed
válkou �ili od Slovenska a� po Ru-
munsko, pøe�ilo �oa jenom pár desí-
tek. Co kdy� �idovské dìjiny je�tì ne-
skonèily, a kde je psáno, �e se na�e
nadìje, které vkládáme do budouc-
nosti Izraele, nezhroutí stejnì jako na-
dìje, které mùj dìdeèek a pradìdeèek
vkládali do budoucnosti slovenského
�idovstva? Kolik let chybìlo nad�ení
Josefa Perece, ne� se celý jeho svìt
zhroutil a� k základùm? 

Ale Aronova jistota byla tak ne-
ochvìjná, �e si stra�nou podobnost
obou rodinných stromù jednodu�e ne-
pøipustil. V nìm strach nebudila, ale
nevìzí za tím podobný sebeklam, jako
kdy� starý Josef Perec zaøíkal budoucnost

(pokraèování na str. 14)

DOPIS
VRCHNÍHO ZEMSKÉHO RABÍNA
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DNES NAVÌKY (NICAVIM)
�Vy v�ichni dnes stojíte pøed tváøí Hospo-
dina, svého Boha,� øíká Mo�e rabenu v par-
�at Nicavim, �abych tì provedl smlouvou
Hospodina, tvého Boha, a jeho kletbou.� 

Podle øady midra�ù bylo od poèátku
dáno, �e èlovìk, kterého se Bùh rozhodl
stvoøit ke svému obrazu, andìlùm nevy-
hovuje a vyhovovat nebude. Rozum by-
tostnì pochybuje, �e by se nìco vymyka-
lo pøedvídatelné kauzalitì, a proto�e se
andìlé beze zbytku identifikují s vùlí
a pøíkazy Stvoøitele, stvoøení smrtelného,
omezeného a prolhaného chaota jim pøi-
padalo absolutnì nevhodné. Nemluvì u�
o tom, �e by mu Bùh vlo�il do rukou nej-
drahocennìj�í klenot, který mìl, své uèe-
ní. Nemusíme ale chodit tak daleko, také
Albert Einstein ve své první reakci na
teorii pravdìpodobnosti prohlásil, �e
�Bùh nehraje v kostky�. To v�ak není
nutné, aby teorie pravdìpodobnosti byla
pøijatelná pro uèence Tóry. Staèí, �e se
Bùh rozhoduje svobodnì, tj. nepøedvída-
telnì, a proto èlovìka stvoøil a dal Tóru
Jisraeli, ponìvad� je mu adresována. 

Jestli�e stvoøil smrtelného èlovìka, vy-
baveného svobodnou vùlí, musel Bùh
pøedpokládat, �e �patná volba bude èas-
tìj�í ne� ta �ádoucí. Jestli�e Bùh øíká,
�aby mezi vámi nebylo mu�e nebo �eny
nebo rodiny èi kmene, kdo by �el slou�it
bo�stvùm onìch národù, a sly�e slova
této kletby si ne�ehnal ve svém srdci øí-
kaje: Pùjdu-li po vùli svého srdce, abych
uspokojil svou pudovou �íznivost, nic se
mi nestane,� pochopitelnì ví, �e tako-
vých bude vìt�ina. Kdo z nás si troufne
øíci, �e k ní nepatøí? Kletba tak není opa-
kem smlouvy, nýbr� je její souèástí.

Kniha o proroku Jónovi a jeho zdráhání
volat k pokání Asyøany, kteøí odvleèou
jeho lid a� kamsi na východ, kde se jejich
stopa ztratí, jsou v�ak dokladem toho, �e
princip kauzality není jediným principem
bytí. Jenom prorok jako on mohl toti�
oèekávat, �e se Ninive bude kát a Bùh mu
odpustí. Proto èteme tuto knihu v Den
smíøení, kdy Bùh opou�tí trùn pøísného
kauzálního soudu a pøesedá, obraznì øe-
èeno, na trùn rachamim. Vìdìl to ostatnì
i Jisrael v pou�ti, kdy� se vzepøel pøedsta-
vì, �e by jej do Zaslíbené zemì nevedl
Bùh, ale andìl jeho tváøe, do nìho� je
sice vlo�eno Bo�í Jméno, ale nezná sou-
citu. �Nepùjde-li pøed námi Tvá vlastní
tváø, nevyvádìj nás radìji odtud!� 

Za nejpodstatnìj�í èást sdìlení par�at
Nicavim je ov�em tøeba pokládat násle-
dující slova: �Tuto smlouvu a tuto kletbu

neuzavírám pouze s vámi, ale i s tím, je-
mu� je dnes dáno zde být, stoje s námi
pøed tváøí Hospodina, na�eho Boha,
a s tím, jemu� není dáno být zde dneska
s námi.� Do tohoto �my� zahrnuje Mo�e
v�echny konkrétní lidi na konkrétním
místì a v konkrétním èase, které vyjme-
novává od nejvìt�ího po nejmen�ího
vèetnì sebe, ale oslovuje s nimi i dal�í
dvì skupiny lidí, které na onom konkrét-
ním místì patrní nejsou, pøesto�e jednìm
�je dnes dáno s námi zde být�, a druhým
to dáno není. Pøedkové, kteøí ji� zemøeli,
ale jsou tu pøítomni ve svých potomcích
a s nimi, a generace je�tì nenarozených,
jim� zde dneska není dáno být. Smlouva
i kletba se jich pøesto bytostnì týkají,
a proto Tóra i jinde v knize Dvarim zdù-
razòuje, �e Mo�e mluvil �k celému Jisrae-
li�. Mezi �námi�, kteøí jsou na�ivu, na�i-
mi pøedky a na�imi je�tì nenarozenými
potomky není v tomto smìru rozdílu.

Klíèovým pojmem je tu opakovanì
�dnes�, je� Mo�e v pøedchozím textu u�
vysvìtlil. �A vy, kteøí lnete k Hospodinu,
jste v�ichni dnes �iví!� (5M 4,4) Otázku,

zda ��iví� nejsou jenom ti, kdo k Bohu
dokonale pøilnuli, tím neponechávám stra-
nou. Spí�e to chápu tak, �e �iví k Bohu
lnou, proto�e chtìjí �ít. A tato �chut��ít�
(Teilhard de Chardin) je rozhodujícím
morálním imperativem �ivota. To neplatí
jen pro den, kdy k nám Mo�e mluvil pøed
svou smrtí, nýbr� obecnì. Nejen u lidské
strany smlouvy hrají podstatnou roli moc-
né emoce, láska a soucit, a také hnìv. Není
to tedy jen kauzální vztah mezi odvoze-
ným bytím a Bytím samotným, ale dùsle-
dek �ivého vztahu Já a Ty, a tím spí�e si
máme uvìdomovat ka�dé �dnes� jako
��ivý èas�, o nìm� mluví Bùh k Abraha-
movì �enì Sáøe, kdy� jí zaslibuje narození
syna, �jen� se bude smát�.

Toto �dnes� neplatí jen pro den, kdy
k nám Mo�e mluvil pøi východu z Egyp-
ta. �Pokolení pøichází a odchází,� øíká
Kohelet, a ono trvá navìky. Na jedné stra-
nì ti, kdo zemøeli, na druhé stranì ti, kdo
se teprve narodí, a uprostøed mezi nimi
my, momentálnì �iví svou a� do konce
neodmyslitelnou zodpovìdností vùèi tìm
i onìm. Jsou na rozdíl od dnes �ivých od-
kázáni na to, jakou budoucnost jim pøi-
pravují, a nemohou na tom nic zmìnit. 

�Volte �ivot!� nabádá nás tìsnì pøed
svou smrtí Mo�e, ná� uèitel a mistr. Jak
ale volit �ivot, jestli�e je prakticky, stejnì
jako na�e smrt, mimo oblast na�eho roz-
hodování? V Pirke avot se dokonce praví
al korchacha ata chaj, proti své vùli jsi
�iv! Je-li v�ak �ivot identický s dobrem,
jak Mo�e zdùrazòuje, pak rozhodováním
mezi dobrem a zlem vyhledáváme cestu,
je� podporuje �ivot, který je nám dán. �e
se ve tøech pøípadech ani výmìnou za
vlastní �ivot nemáme dopustit modloslu�-
by, vra�dy a incestu, jenom znamená, �e
�ivot jako takový je metafyzickou kate-
gorií par excellence.

Proto Mo�e pøipomíná Jisraeli i jejich
zku�enost, které nabyli, �co jsme za�ili
pøi pobytu v zemi Micrajim, i to, èím
jsme pro�li u tìch národù, jimi� jsme
pro�li. Vidìli jste jejich ohavnosti, jejich
modly, co u sebe mají, døevo a kámen,
støíbro a zlato.� Ohavnostmi nejsou pøí-
rodní materiály, z nich� jsou modly vyrá-
bìny, ale skutky, které umìlé ideologie
doporuèují k �vylep�ení� �ivota. Jazýè-
kem na vahách je srdce, já. Øíkáme-li
�já�, neukazujeme si na hlavu, nýbr�
doprostøed hrudníku. Poklepáváme-li
s úsmìvem na èelo, má to zcela jiný vý-
znam. Ne vpravo, ne vlevo, ne nahoøe, ne
dole, ale uprostøed a uvnitø je ta volba. 

EFRAIM K. SIDON
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SEDM TÝDNÙ ÚTÌCHY
Sedm týdnù mezi Ti�a be-av a Ro� ha-
�ana jsou známy jako týdny útìchy.
V tomto období èteme rùzné haftary, kte-
ré by nás mìly utì�it po ztrátì Chrámu.
Jedním z dùvodù zkázy na�eho Chrámu
byla nesmyslná nenávist mezi lidmi. A to
je také jedna z mnoha pøíèin, proè je
Chrám stále v troskách. Na poèátku mìsí-
ce elulu se ocitáme v èase sebezpytování,
pøemý�líme o svých �ivotech a o tom, co
bychom mohli v pøí�tím roce dìlat lépe.

Jedním ze zpùsobù, jak èíst název elul,
je èíst ho prostøednictvím prvních pís-
men, která v hebrej�tinì tvoøí slova ve
ver�i �Patøím svému milovanému a mùj
milovaný patøí mnì� (ani ledodi ve dodi
li). Mluví se v nìm o Hospodinovi a jak
právì v elulu mù�eme zlep�it svùj vztah
k nìmu skrze modlitbu, tefila. Ale �idov-
ská tradice ète název elul je�tì jiným zpù-
sobem � jako �jeden druhému a dary chu-
dým�. První výklad se soustøeïuje na
vztah s Hospodinem, druhý na mezilidské
vztahy, a to skrze dobroèinnost, cedaka. 

Mùj syn má pìkný zvyk: tvrdí, �e
v�echny dìti jsou jeho kamarádi. I kdy�
mu provedou nìjakou lotrovinu, øíká �
mùj kamarád mì uhodil. V jeho oèích je
ka�dý pøítel, nevnímá, �e by zlé bylo
dítì, ale jen to, jak se chová. 

I kdy� si jsme s nìkým blízcí, nezna-
mená to je�tì, �e spolu dobøe vycházíme.
My�lenka z megily ukazuje, �e tím, �e
nìkomu nìco dáme, mù�eme se k nìmu
pøiblí�it. Je vlastnì lépe dávat lidem, s ni-
mi� nejsme a� tak v pøátelských vztazích,
nebo dokonce lidem, s nimi� máme vztah
problematický. 

K nejsvatìj�ím okam�ikùm bìhem no-
voroèních modliteb patøí musaf, kdy ète-
me modlitbu Unetane tokef a proná�íme
slova te�uva, tefila, cedaka, pøesnì v tom-
to poøadí. Znaèí to, �e ne� sebereme od-
vahu a pokusíme se k ostatním pøiblí�it,
mìli bychom se zamyslet, zda jsme nìko-
ho v uplynulém roce neurazili. Na prvním
místì je te�uva, tento výraz lze pøelo�it
jako rozjímání. Nejprve se tedy musíme
zamyslet nad svým chováním a na zákla-
dì toho jednat. I kdy� uèiníme první krok,
nìkomu nìco dáme, abychom s ním zlep-
�ili vztah, nemusí to fungovat, ale nic lep-
�ího uèinit nemù�eme.

Bo�í pøítomnost, �echina, mezi námi
na zemi pobývala v Chrámu. Zmizela
kvùli nenávisti mezi lidmi. A� zlep�íme
vzájemné vztahy, �echina se mezi nás
opìt navrátí.
BRYAN WOOD, kantor Staronové synagogy
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � záøí 2017 � elul 5777/ti�ri 5778

Staronová synagoga
1. 9. pátek veèerní bohoslu�ba 9.28 hodin
2. 9. sobota KI TECE 5M 21,10�25,19

hf: Iz 54,1�10
mincha perek 2 19.10 hodin
konec �abatu 20.35 hodin

8. 9. pátek veèerní bohoslu�ba 19.13 hodin
9. 9. sobota KI TAVO 5M 26,1�29,8

hf: Iz 60,1�22
mincha  perek 3�4 19.00 hodin
konec �abatu 20.19 hodin

15. 9. pátek veèerní bohoslu�ba 18.58 hodin
16. 9. sobota �ABAT SLICHOT

NICAVIM-VAJELECH 5M 29,9�31,30
hf: Iz 61,10�63,9
mincha perek 5�6 18.30 hodin
konec �abatu 20.03 hodin
SLICHOT ve Vysoké synagoze 22.00 hodin

20. 9. støeda ZECHOR BRIT
PØEDVEÈER RO� HA�ANA 5778 18.47 hodin

21. 9. ètvrtek 1. den RO� HA�ANA 5778 9.00 hodin
troubení na �ofar 11.00 hodin
mincha a ta�lich 18.20 hodin
veèerní bohoslu�ba 19.05 hodin

22. 9. pátek 2. den RO� HA�ANA 5777 9.00 hodin
troubení na �ofar 11.00 hodin
veèerní bohoslu�ba 18.42 hodin

23. 9. sobota �ABAT �UVA
HAAZINU 5M 32,1�52
hf: Oz 14,2�10; Jl 2,15�27
mincha 18.20 hodin
konec �abatu 19.47 hodin

24. 9. nedìle posunutý pùst Gedalja                           5.15�19.35 hodin
29. 9. pátek PØEDVEÈER JOM KIPUR

veèerní bohoslu�ba 18.25 hodin
30. 9. sobota JOM KIPUR 8.00 hodin

MAZKIR 11.00 hodin
mincha, neila, maariv 15.45 hodin
konec pùstu a svátku 19.31 hodin

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

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

mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

Jeruzalémská synagoga
Bohoslu�by se konají ka�dou sobotu od 8.50 hodin.

Sváteèní bohoslu�by
20. 9. støeda � pøedveèer RO� HA�ANA mincha a maariv 18.30 hodin
21. 9. ètvrtek � 1. den RO� HA�ANA �achrit 8.50, tekiat �ofar 11.00 hodin

mincha, ta�lich, maariv od 18.15 hodin
22. 9. pátek � 2. den RO� HA�ANA �achrit 8.50 hodin, tekiat �ofar 11.00 hodin
29. 9. pátek � pøedveèer JOM KIPUR 18.10 hodin
30. 9. sobota � JOM KIPUR �achrit 8.00, MAZKIR 11.00 hodin

mincha, neila, maariv od 16.15, konec pùstu a svátku 19.31 hodin
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslu�by nekonají.



Mgr. PETR KARAS (nar. 1973 v Praze) ab-
solvoval Pøírodovìdeckou a Filozofickou
fakultu UK. Po studiích pùsobil na New
York University v Praze, poté na osmiletém
gymnáziu Mezinárodních vztahù v Praze;
pracoval pro nakladatelství Kartografie,
Terra, Fragment. Od roku 1999 vyuèuje
dìjepis a geografii na gymnáziu L�; v le-
tech 2000�2002 a 2009�2012 pùsobil i ve
funkci zástupce øeditelky. Je autorem nìko-
lika odborných publikací a zakladatelem
nakladatelství P3K, je� se soustøeïuje na
knihy s �idovskou tematikou. Od roku 2014
je øeditelem Lauderoých �kol v Praze (viz
té� rozhovor v Rch 9/2014).

Pane øediteli, do první tøídy Laudero-
vy �koly se pøed dvaceti lety pøihlásilo
sedm dìtí. Na pra�ské �idovské obci
tehdy panovaly obavy, zda se �idovské
�kola �ujme� a bude mít o ni zájem do-
statek �ákù. �kola poté pro�la øadou
peripetií, dnes musíte zájemce o stu-
dium jak základní �koly, tak osmileté-
ho gymnázia odmítat. Kdy podle vás
nastal zlom a z �Lauderek� se stala
známá a �ádaná �kola?
Do�lo k tomu soubìhem nìkolika faktorù
najednou. V prvé øadì se alespoò ve �kole
do znaèné míry ujasnilo smìøování, cíle
a smysl celé instituce (základy nebyly, aè
to mù�e pøekvapit, definovány hned pøi
vzniku �koly). Utichly boje na obci a ta
dala �kole znaènou autonomii, odmítla øe-
�it drobné provozní starosti �koly, dala dù-
vìru Radì �koly a pøedev�ím øeditelce
�koly paní Dejmalové, která nastartovala
novou fázi rozvoje �koly. Navíc jsme se
hodnì zamìøili na PR �koly � získali jsme
prostor v Obecních novinách, zaèali jsme
vytváøet Nástìnky �koly, prezentovat �ko-
lu na veletrhu Schola pragensis, poøádáme
dílny pro rodièe a dny otevøeného vyuèo-
vání atd. Rùst kvality �koly a �íøící se po-
vìdomí o ní pak pøilákaly dal�í zájemce.

Do jaké míry vzrùstající popularitu L�
ovlivnilo zalo�ení osmiletého gymnázia?
Mìlo znaèný vliv, ale nepøeceòoval bych
ho. Osmileté gymnázium, vybojované
�dítì� Kateøiny Dejmalové, pøedev�ím
obci a nám v�em zachránilo gymnázium
jako takové a èásteènì vyplnilo vakuum
po zániku 2. stupnì, který zlikvidovala
konkurence pra�ských víceletých gymná-
zií a men�í zájem o tehdej�í Lauderky.

Pokud by nevzniklo, asi bychom neudr-
�eli vìt�inu uèitelù 2. stupnì a ètyøletého
gymnázia, a kdo ví, zda by se nám vùbec
podaøilo je nìkdy obnovit. Na druhé stra-
nì ve stejném roce (2009) jako osmileté
gymnázium jsme otevøeli v Belgické také
mateøskou �kolu, èím� jsme nejen navý�i-
li poèet dìtí, které do Lauderek chodily,
ale pøedev�ím se nám tímto krokem (kva-
litním pøed�kolním vzdìláváním) podaøilo
získat dùvìru rodièù, kteøí pak v naprosté
vìt�inì hlásili dìti i do na�í základní �koly.

A silné roèníky 1. stupnì mi pak umo�ni-
ly o øadu let pozdìji (2016) znovu otevøít
2. stupeò. Vznikl tak silný synergický
efekt, který byl je�tì zesílen populaèním
boomem.

V souvislosti s gymnáziem � jak se øe�il
(a snad vyøe�il?) rozpor mezi snahou
vyjít vstøíc dìtem z �idovských rodin
a souèasnì udr�et úroveò osmiletého
gymnázia na urèité vý�i? Osvìdèuje se
model 2. stupnì?
V prvé øadì je nutné si vyjasnit rozdíly
mezi �kolkou, základní �kolou a gymná-
ziem v rámci Lauderových �kol. Mateø-
skou �kolu a základní �kolu budujeme
(a myslím, �e úspì�nì) jako skuteènì ko-
munitní, inkluzivní �kolu, kde je pojítkem
�idovský charakter �koly i kvalita, ale
chápaná ve smyslu podpory od nadaných
�ákù po �áky, kteøí potøebují zvý�enou
pomoc pøi studiu. Jsou zkrátka pro v�ech-
ny zájemce z rodin s �idovským zázemím
a ochotou se podílet na �ivotì komunity.
Dnes pøes devadesát procent na�ich dìtí
a �ákù pochází z tìchto rodin.

Postavení gymnázia je z principu jiné
� jeho klíèovým principem je jistá míra
exkluzivity (dle studijních pøedpokla-
dù). Proto se musí odli�ovat od M� a Z�
a dá nám daleko vìt�í práci uchovávat
jeho komunitní charakter. V�dy pùjde
o urèitý kompromis. Na druhé stranì
zde byla a je velká poptávka po gymna-
ziálním vzdìlávání ze strany èlenù �OP,
gymnázium zvy�uje presti� celé �koly
a pomáhá udr�ovat kvalitní pedagogic-
ký tým pro 2. stupeò Z�.

Pochopitelnì podmínky pøijetí na gym-
názium (a samotný fakt, �e není pro
v�echny dìti 1. stupnì) vyvolávaly napì-
tí. V�dy jsme mìli velkou snahu vyhovìt
maximu na�ich pát�ákù, ani� by byl poru-
�en zákon. A dìláme to dosud. Ale legis-
lativní podmínky se mìní � od 2015 se
církevní �koly musí øídit správním øádem,
od leto�ního roku jsou povinné státní pøi-
jímací zkou�ky. A jejich váha (60 pro-
cent) je zásadní. Navíc s rostoucím reno-
mé gymnázia roste i zájem � zatímco loni
se hlásilo 49 zájemcù, letos 68. To pocho-
pitelnì zvy�uje konkurenci. Republikovì
se na osmiletá gymnázia dostává 11 pro-
cent �ákù pátých tøíd. V Praze je èíslo
vy��í (22�23 procent), z na�ich pát�ákù se
v�ak dostává na gymnázium kolem
25�40 procent. A od �kolního roku 2016
mohou v�ichni ostatní pokraèovat na
2. stupni. Ten jsme doslova vydupali ze
zemì. Ukazuje se, �e jde o mimoøádnì
dùle�itý poèin pro komunitní �kolu. �áky
uèí stejní uèitelé jako na gymnáziu, øada
pøedmìtù je dìlena s gymnáziem � nejen
ve �kolních projektech 2. stupeò a gym-
názium propojujeme. A zku�enosti po-
sledních dvou let ukazují, �e obnovení
2. stupnì opravdu vìt�inu problémù odstra-
nilo (kromì nedostatku místa v budovì).

V L� pùsobíte témìø od jejího zalo�ení.
Na koho z jejích pedagogù, spolupra-
covníkù èi studentù rád vzpomínáte?
A na co/koho byste radìji zapomnìl?
Novì budovaná instituce v�dy za�ívá
velkou fluktuaci, navíc zde mluvíme
o celém komplexu �kol, k tomu posti�e-
ném konfliktem na �OP. Lauderkami
pro�la kromì desítky øeditelù také více
ne� stovka pedagogù a pøes sedm set
dìtí a studentù. Rozhodnì vzpomínám
v dobrém na naprostou vìt�inu z nich.
S mnohými z bývalých kolegù, studentù
i rodièù jsem stále v kontaktu, s øadou
z nich jsme se stali pøáteli. Zcela jedno-
znaènì bych rád zapomnìl na rozkol ve
�kole (a na obci), který �kole nic dobré-

6 VÌSTNÍK 9/2017

AD MEA VEESRIM �ANA
rozhovor s øeditelem L� Petrem Karasem k dvacátému výroèí �koly

Foto Ondøej Polák.



ho nepøinesl. Pravda, tristní zku�enost
pøimìla vedení obce ke zmìnì ve spra-
vování �koly, ale domnívám se, �e toho
mohlo být dosa�eno i za podstatnì ni��í
cenu. Kdy� pominu dopady na jednot-
livce, na lidské osudy, na povìst �koly,
staèí se podívat na poèty �ákù � ze se-
dmi v záøí 1997 se �kola dostala na 184
ve �kolním roce 2002/2003, a pak pøi�el
pád a� na 112 v roce 2008/2009.

Kdy� mluvíte o rozkolu v obci a jeho
negativním dopadu na �kolu, �lo z va-
�eho pohledu o dvì podobné frakce,
které se støetly ve snaze získat v obci
�moc�, nebo �lo v tom konfliktu pøece
jen o víc?
Je to relativnì dávno, a proto jsem nechtìl
otevírat staré rány. Ale kdy� se ptáte pøí-
mo � rozhodnì to takto nevnímám. Ani
bych neøekl, �e �lo o frakce. Spí�e o snahu
jednoho èlovìka získat témìø absolutní
moc a zlomit ve�kerý odpor a nesouhlas.
Za pou�ití jakýchkoliv praktik. Ale proto-

�e obec øe�ila a stále øe�í mnoho legitim-
ních otázek, nejasností � pravidla èlenství,
otevøenost obce, role rabinátu, priority
obce, ekonomické zále�itosti i osobní
vztahy a staré køivdy, zahalil se konflikt
do hávu �boje� o tyto otázky a na obou
stranách se zaèaly �ikovat zástupy. Teprve
v prùbìhu sporu a je�tì více po nìm nám
v�em docházelo, o co hlavnì �lo, a jsem
rád, �e to tak nakonec vzala naprostá vìt-
�ina aktérù. Mo�ná jsme proto nyní kon-
zervativnìj�í, mo�ná to brání vìt�ím zmì-
nám, ale bohu�el zku�enost z toho vy�la
jasná � není dùle�ité, co nám kdo slibuje,
ale jaký je, zda to myslí vá�nì a hlavnì ja-

kým zpùsobem a za jakou cenu toho chce
dosáhnout.

Od roku 2014 pùsobíte jako øeditel.
Pøekvapilo vás nìco v této funkci?
A nechybí vám výuka, které se asi kvù-
li povinnostem s øízením �koly nemù�e-
te tolik vìnovat?
Øeditelem Lauderek jsem byl, byt�krátce,
u� døíve (2002�2003), tedy zase tak ne-
známá situace to pro mì nebyla. Navíc
pøed tøemi roky jsem pøebíral �kolu v ob-
dobí �prosperity a rozmachu�, dá se øíct,
�e �lo vlastnì o první zcela klidné, dopøe-
du naplánované pøedání øeditelského po-
stu v historii L�. Výuka mi zase tolik ne-
schází � v�dy uèím alespoò tøi tøídy, navíc
jsem vlastnì skoro nikdy nemìl plný pe-
dagogický úvazek � buï jsem byl pra-
covnì vázán i jinde (rùzná nakladatel-
ství), nebo jsem byl zástupcem øeditele
pro gymnázium. Spí�e mì mrzí, �e nemo-
hu mít v�echny studenty, proto�e ka�dá
tøída je specifická. Sna�ím se ale, abych

prostøídáním tøíd nakonec ka�dého �áka
èi studenta 2. stupnì a gymnázia alespoò
nìjaký èas uèil a poznal.

Zbývají vám je�tì èas a síla na nakla-
datelskou èinnost?
Práci pro jiná nakladatelství jsem ji� vzdal
zcela, co se týká Nakladatelství P3K, tam
si ponechávám polovièní vlastnictví, ale
skoro v�echna práce s vedením je na
mém spoleèníkovi. Na�tìstí se na sebe
jako kamarádi mù�eme stoprocentnì
spolehnout, a tak zatím tento model fun-
guje. Zapojuji se jen do nìkterých roz-
hodovacích procesù, obèas reprezentuji

P3K navenek a jako prémii si nechávám
pro sebe øízení èi redaktorování jednoho
titulu roènì.

Daøí se i pøi stále rostoucím poètu �ákù
a studentù zachovávat ona pøíjemná,
rodinná atmosféra �koly, kvùli které ji
øada rodièù pro své dìti vybírá?
Otázka by asi mìla míøit spí�e za na�imi
rodièi a �áky, ale za sebe si myslím, �e
stále jde o rodinnou �kolu � jen je ta rodi-
na holt trochu vìt�í. Urèitì �kola nemù�e
fungovat zcela stejnì, jak kdy� zde bylo
pár desítek �ákù. Ale ve tøídách je poøád
jen kolem dvaceti �ákù, nemáme paralel-
ky a navíc je zde nadprùmìrné mno�ství
sourozencù, sestøenic èi bratrancù. �kola
nekonèí se závìrem vyuèování, ale poøá-
dáme celou øadu odpoledních akcí � dílny
pro rodièe, �abatony na obci, spoleèné
oslavy svátkù. K tomu se v rámci projek-
tového vyuèování propojuje celý 2. stu-
peò a gymnázium, nìkdy �áci 1. stupnì
ètou dìtem ze �kolky, studenti gymnázia
uspoøádali �bojovku� nejmen�ím dìtem
�koly atd. A pøedev�ím máme v naprosté
vìt�inì pedagogy, kteøí tuto atmosféru
vytváøejí, podporují, doká�ou být partne-
ry studentùm. Naopak bych øekl, �e
v mnohém se nárùst poètu �ákù projevil
pozitivnì i v atmosféøe � na rozdíl od
doby pøed patnácti lety rodièe chápou, �e
u� nelze v takovém mno�ství individuál-
nì øe�it sebemen�í detail a sou�ití ve vel-
ké rodinì vy�aduje jistou míru kompro-
misu, tolerance a pochopení pro potøeby
druhých.

Lze srovnávat dìti, které pøi�ly do L�
pøed dvaceti lety, s tìmi, které do ní
nastupují teï? Pokud jsou jiné, tak
v èem se li�í?
Osobnì nejsem zastánce pau�alizace a ne-
myslím si, �e v�dy následující generace je
hor�í ne� ta pøedchozí. Jistì lze nìjaké
obecnìj�í rozdíly vypozorovat � dne�ní
studenti vìt�inou berou diskusi jako samo-
zøejmost, doká�ou se lépe ozvat a bojovat
za svá práva. Ale hlavní rozdíl vidím v jiné
oblasti � vztah k �idovství. Nechci srovná-
vat zcela první roèníky � ty byly ojedinìlé
a specifické, ale jinak platí, �e v poèátcích
zde byl daleko ni��í podíl �idovských dìtí,
ty pøicházely z rodin, kde rodièe byli v na-
prosté vìt�inì zcela asimilováni a chtìli,
aby jejich dìti se trochu k tradici vrátily,
zatímco prarodièe byli ostøe proti a báli se
stigmatizace vnouèat, pokud zaènou cho-
dit do �idovské �koly.

(pokraèování na str. 10)
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Dne�ní studenti vìt�inou berou diskusi jako samozøejmost... Foto O. Polák.



K dvacátým narozeninám Lauderových
�kol jsme nìkolika rodièùm, absolventùm
�koly a zástupcùm pra�ské �idovské obce
polo�ili anketní otázky. Aè jsme anketu
takto nemínili, odpovìdi by se daly shr-
nout do názvu, jej� pro svùj text zvolil je-
den z respondentù � �Laudatio Lauder-
ky!�. Redakce se tímto pøipojuje ke
gratulantùm a pøeje Lauderovým �kolám
� z nejrùznìj�ích dùvodù, které jsou opa-
kovanì zmínìny ní�e � jen to nejlep�í. 

1) Co pro vás znamená, �e se va�e dítì
uèí/studuje na Lauderových �kolách?
Velmi soukromì to pro na�i rodinu zname-
ná navázání na zpøetrhané rodinné koøeny.
A vedle jistoty, �e výuka ve �kole je kvalit-
ní a na dobré úrovni, srovnatelná s jinými
pra�skými presti�ními gymnázii, se pro
dìti stává pøirozenou znalost Starého záko-
na, základu vzdìlanosti. To je hodnota, ze
které budou èerpat po celý svùj �ivot a kte-
rou by se na jiné �kole nenauèily. Stejnì
jako výjimeèný jazyk, jakým je hebrej�ti-
na. Dìti se na L� pohybují v multikultur-
ním prostøedí, mají spolu�áky, kamarády,
kteøí �ili nejen v Èesku. I díky tomu aktiv-
nì vnímají politické dìní na celém svìtì
a jsou empatiètí k druhým. L� vychovává
ze svých studentù laskavé lidi s kritickým
my�lením, kteøí umìjí spolupracovat, ko-
munikovat, jsou zvídaví, adaptabilní
a mají �iroké sociální a kulturní povìdomí.
A nakonec si cením na L� otevøené, tole-
rantní atmosféry a laskavého pøístupu ke
studentùm. 

Anna Novotná, 
matka studenta ni��ího gymnázia

Pro mì osobnì je velkou radostí, �e v Pra-
ze je taková �kola. Nejen, �e je v Praze �i-
dovská �kola, ale taková �idovská �kola.
�Lauderky� jsou dnes tou nejpestøej�í �i-
dovskou komunitou v tom nejlep�ím slo-
va smyslu. Potkávají se zde studenti/tky
i jejich (pra)rodièe reprezentující nej�ir�í
spektrum pra�ského �idovského svìta.

Proto mám radost, �e do takové �koly
(a �kolky) mohou chodit na�e dìti. �e vy-
rùstají v inspirativním prostøedí, kvalitní
a zároveò komunitní �kole. Myslím si, �e
Lauderky vytváøejí dobré podmínky pro
na�e dìti, aby se v�estrannì rozvíjely ve
�kolních pøedmìtech a znalostech, a také
je dobøe formuje v mnohem obecnìj�ích
tématech. V souèasném svìtì, kde se

téma vzdìlávání, a tedy i �kola, její role
i konkrétní metody, tak výraznì promìòu-
je, je to veliká výzva a jsem pøesvìdèen,
�e se to Lauderkám daøí, a pevnì vìøím,
�e se to bude daøit i nadále.

Daniel Kolský, 
otec dìtí v základní a mateøské �kole

Dcera chodí do Lauderovy �koly jen
mìsíc v roce (zbylé mìsíce dochází do

�koly v novoanglickém mìstì Melrose),
ale v�dy nás nadchne vstøícnost, pøátel-
skost a osobitá atmosféra v Belgické 25.
Díky nim se v Lauderovì �kole cítíme
doma. Navíc: výzdobou �koly by se mo-
hla inspirovat lecjaká moderní galerie!
A která jiná �kola vítá pøíchozí bustou
Franze Kafky?

Veronika Tuckerová, 
matka dcerky na Z�

Jsem za to vdìèná. Syna uèí chytøí
a laskaví uèitelé, kteøí mají vstøícný
pøístup nejen k dìtem, ale i k rodièùm,
a má svobodné mládí. S gymnáziem,
které jsem za�ila já, se to nedá srov-
nat.

Kateøina Kaèírková, 
matka syna na vy��ím gymnáziu

V první øadì pova�uji Lauderovu �kolu
za �kolu dobrou, pøíjemnou, tak akorát
velikou, kam navíc chodí spousta dìtí ka-
marádù a známých, a nìkteøí kamarádi
a známí tam dokonce i uèí. A také je to
�kola, která udr�uje pøi �ivotì ná� rodin-
ný vztah k Izraeli, který je mým druhým
domovem, kde �ily koneckoncù pár let
i dìti a kam se, doufám, budou v dobrém
a èasto vracet. Mùj táta i jeho �idovský

táta by také mìli urèitì radost, �e jejich
vnouèata a pravnouèata chodí v Praze do
�idovské �koly � nikoli z nábo�enských
dùvodù, ale z dùvodù udr�ení povìdomí
o pùvodu vlastních pøedkù. 

Tomá� Pojar, 
otec syna na ni��ím gymnáziu

Odpovìï do 900 znakù je úkol nadlidský.
Tak�e telegraficky: na�e Albertina (nyní
tercie) nastoupila a� do 3. tøídy. Mìli jsme
obavy z hebrej�tiny. Ta se uèí u� od první
tøídy. A stal se zázrak. Paní uèitelka Divec-
ká si v�echny tøi nové �ákynì vzala do

péèe, zaøídila jim douèo-
vání a na�i dceru nadchla
pro judaismus a otevøela jí
nový svìt. Spojení �idov-
ské výchovy a hebrej�tiny
do jednoho pøedmìtu je
skvìlý pedagogický ná-
pad. Dìti toti� hned na za-
èátku poznají, �e cizí ja-
zyk není �prtání slovíèek,
ale okno do dal�í kultury.
Albertina bìhem jednoho
�kolního roku v�echno do-
hnala a paní uèitelka si za-
slou�í mimoøádnou po-
chvalu. 

Komorní, neváhám øíct trochu rodinné
prostøedí a mezinárodní rozmìr ú�asnì
podporují formování osobnosti a zacho-
vávání spoleèné pamìti na základì �i-

dovské kultury, je� patøí mezi hlavní pi-
líøe na�í civilizace. V èeské kotlinì je to
unikum. Zkrátka: Zapsat Albertinu na
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NEJPESTØEJ�Í KOMUNITA
anketa k 20. výroèí zalo�ení Lauderových �kol

Oslava Svátku svìtel. Fotografie na této dvoustranì pocházejí z archivu L�.

Z oslavy Dne nezávislosti Izraele.
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L� bylo to nejlep�í, co jsme pro ni moh-
li udìlat.

Vítìzslav Èí�ek, 
otec studentky ni��ího gymnázia

2) Jak vzpomínáte na studium na L�
a ovlivnilo to nìjak vá� �ivot?
O první pøestávce, kterou jsem na L� strá-
vila, za mnou pøi�li spolu�áci ze v�ech
ostatních tøíd vy��ího gymnázia, aby se se-
známili s novou (dvacátou tøetí?) Sárou.
Kdy� jsem pozdìji na univerzitì velmi tvr-
dì narazila, vzpomínala jsem na tento zá�i-
tek s jistým smutkem. Po èase stráveném
ve vzájemném respektu mezi uèiteli a �áky,

v prostøedí, kde je normální a správné se
ptát a kde lidé ostatním pøejí, jsem si jinde
pøipadala úplnì ztracená a trochu jsem si
pøála do nového prostøedí zapadat lépe.
Dnes u� jsem ale za to, co jsem se na ��i-
dárnì� nauèila, a za to, �e nezapadám, pou-
ze vdìèná. Svùj pøíchod na L� stále cho-
vám ve vzpomínkách jako explozi nových
barev a zvukù, a kdybych mìla je�tì jednu
mo�nost vrátit se do Belgické, nechodila
bych za �kolu (ani ve ètvrt�áku).

Sára Mahlerová, 
absolventka vy��ího gymnázia

Pøesto�e øadu vzpomínek na má �ákovská
a studentská léta ji� odvál èas, vzpomínám
na studium na L� velmi ráda. Vybavuji si
první �kolní dny v úzkém kolektivu a radost
z uèení se nových vìcí, zejména hebrej�tiny
a �idovské výchovy. Právì tyto hodiny (pod
vedením H. Divecké) mì pøivedly k �idov-
ství a mým �idovským koøenùm. Pozdìji mi
L� poskytly zázemí, jistotu a mo�nost se dál
rozvíjet. Díky Lauderovým �kolám a povin-
ným seminárním pracím jsem se zaèala za-
bývat historií budovy L�. Poznala jsem tak
øadu pamìtníkù a objevila mnoho vzpomí-
nek na èasy døívìj�í. A zároveò si vyzkou�e-
la, jak nároèné je pøipravit výstavu nebo vy-

dat knihu. Za to v�e (a mnoho dal�ího) vdì-
èím Lauderovým �kolám a doufám, �e i mùj
syn tam bude chodit rád.

Kateøina �ichmanová (roz. Steinová),
absolventka vy��ího gymnázia

Na studium vzpomínám jen
v dobrém. Díky tomu, �e mi
rodièe nabídli mo�nost studo-
vat na ��idovské� �kole, jsem
teprve zjistil, �e máme �idov-
ské pøedky. Tím, �e jsem na
Lauderkách zaèal studovat, se
u nás doma pozvolna zaèalo
uvolòovat rodinné postholo-

kaustové tabu,
které v tátovi
díky dìdeèkovu
mlèení setrváva-
lo. Pøes �kolu jsem si na�el cestu
k pra�ské obci a �idovství. Tím
jsem se dostal i k práci s dìtmi
a mláde�í, poøádání táborù
a dobrovolnému hlídání. Devìt
let jsem pracoval jako dobrovol-
ník v ostraze a nakonec jsem pár
let na obci pracoval. Moje man-
�elka studovala na Lauderkách
takté�, máme spolu dvì dìti,
star�í v záøi nastupuje do Laude-
rovy M�� To myslím hovoøí

za v�e. Pøeji �kole mnoho dal�ích úspì�ných
let a co nejménì politikaøení.

Vrát�a Freund, 
absolvent vy��ího gymnázia L�

3) Naplòují dle vás L� své poslání �
být dobrá a �idovská �kola?
Vzpomínám si na okam�ik, kdy to pan ra-
bín Sidon navrhl, �e by �OP mìla zalo�it

svou �kolu. Zdála se to být èirá utopie.
S vìdomím, �e realizace tohoto nápadu
mù�e rychle skonèit, jsem tehdy hlasoval
pro. Uvìdomoval jsem si, �e to mù�e být

také �ance pro nový zaèátek obce. Po tì�-
kých zaèátcích a zneu�ití �koly pro vnitøní
politický boj o vládu v �idovské obci se
postupnì zaèalo daøit a dnes je jasné, �e to
byl skvìlý a velmi úspì�ný proces. Dnes je
�kola skuteèným zdrojem budoucnosti

obce, je velmi kvalitní
a velmi úspì�ná. Doufejme,
�e poslední, tøetí roz�íøení
a zvý�ení kapacity bude do-
stateèné na nìjakou del�í
dobu. Doufám také, �e se
celospoleèenské podmínky
nezmìní tak, aby byl ohro-
�en dal�í rozvoj na�í �koly.
Jan Munk, pøedseda �OP

Na toto téma se od zalo�ení
�koly opakovanì diskutova-

lo: mají být Lauderovy �koly pøedev�ím
excelentní co do kvality poskytovaného
vzdìlání, anebo pøedev�ím �idovské ve
smyslu jejich maximálního zaèlenìní do
�ivota èeského �idovského spoleèenství? 

Nyní, po dvaceti letech, je zøejmé, �e
pra�ská �idovská �kola je kvalitní a sou-
èasnì skýtá dobrou zárukou pro budoucí
�idovský �ivot u nás. Jejími �áky jsou ji�
dìti nìkterých prvních absolventù. Se svou
pøátelskou, domáckou atmosférou vytváøí
pøirozený prostor i pro neformální vztahy
mezi rodinami �ákù a studentù, a to nejen
v Praze, jak o tom svìdèí výuka prostøed-
nictvím e-learningu. Zájem o �kolu v okru-
hu �idovské komunity neustále roste, tak�e
po dvojím roz�íøení èeká �kolní budovu
snad ji� pøí�tí rok pøístavba dal�ího patra.
Vìøím, �e do budoucna dojde k je�tì vìt�í-
mu sblí�ení a propojení aktivit �koly s èin-
ností �idovské obce v Praze, která je spolu

s Lauderovou nadací spolehlivým ga-
rantem jejího rozvoje. 

Leo Pavlát, øeditel �MP

Otázka, tolikrát probíraná pøi reprezen-
tacích a jiných pøíle�itostech, má-li být
na�e �kola výbìrová, nebo �idovská,
byla u� vlastnì zodpovìzena praxí.
Kdy� øeditel �koly, ké� jím zùstane a�
do dùchodu, poskytl momentálnì slab-
�ím �ákùm, kteøí by za pøísnìj�ích pra-
videl nemohli být pøijati na osmileté
gymnázium, pøíle�itost pokraèovat ve
studiu na té�e �kole je�tì alespoò rok
paralelnì, naznaèil tím cestu, jí� by se
mìla �kola ubírat i v budoucnosti. Být

v pubertì není �ádná legrace, jak musí uznat
ka�dý, kdo si jí pro�el, a je proto zcela na-
místì brát na to zøetel. Aèím déle, tím lépe.

Efraim K. Sidon, zemský rabín

Je normální a správné se ptát...

Prezentace pùlroèního projektu.

Ze �kolní dru�iny.
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(dokonèení rozhovoru ze str. 7)
To se opravdu zmìnilo � jak jsem u� øí-
kal, ve �kolce i na základce je 90�95 pro-
cent dìtí z �idovských rodin (v pojetí prá-
va návratu), na gymnáziu v prùmìru 60
procent. Navíc velká èást u� je z rodin,
kde se o �idovství bì�nì mluví, kde jistá
forma tradice stále existuje nebo u� byla
obnovena a rodièe se nebojí zapojovat do
spoleèných aktivit a sami spoluorganizují
nìkteré �kolní akce. V�dyt� letos v záøí
bude Lauderky nav�tìvovat u� mj. osm
potomkù na�ich absolventù (a dal�í brzy
nastoupí). A prarodièe? Ti se èasto dmou
pýchou, kam jejich vnouèata chodí.

Jaký vztah mají L� se svým zøizova-
telem, pra�skou �idovskou obcí? 
Pøed lety by se této otázky bál ka�dý øedi-
tel Lauderek. Ale já si nemohu ani trochu
stì�ovat. Obec nás plnì podporuje, uvì-
domuje si dùle�itost �koly pro budouc-
nost komunity, letos odsouhlasila dal�í
navý�ení rozpoètu pro Lauderky, vzájem-
ná debata je vìcná, argumenty podlo�ená.
Myslím si, �e �kola po letech pochyb u�
je nedílnou (a zásadní) souèástí obce, ús-
pìchy pøesvìdèila vìt�inu èlenù a pocho-
pitelnì nám pomáhá, �e u� témìø polovi-
na èlenù vedení a reprezentace �OP jsou
rodièi èi prarodièi na�ich �ákù. K tomu
velkou èást rozhodnutí (kromì opravdu
strategických) pøenechala Radì �koly.
A opaènì se �kola sna�í dùvìru a podporu
vracet a naplòovat tak vlastní smysl Lau-
derek � podporovat komunitu, vèleòovat
rodièe do aktivit obce a budovat komuni-
tì novou generaci.

Jedním z hlavních cílù L� je rozvíjet
v dìtech vìdomí, �e jsou �idé nebo �e
jejich rodiny mají k �idovství nìjaký
vztah. Daøí se to? 
Podle mého názoru zcela jednoznaènì
ano. U� jsem se o tom zmínil � velká èást
dìtí zaène na Lauderkách brát �idovství
jako samozøejmou souèást svého �ivota.
Jistì, jde o velmi rozmanitou �kálu forem
pøijetí a sebeidentifikace, ale dùle�itý je
u� samotný proces a posun. Na�i studenti
nemají problém hovoøit o tom, jakou �ko-
lu nav�tìvují, vìt�inou u� ani jejich rodi-
èe, po absolvování zùstávají souèástí �i-
dovské pospolitosti nebo se o to alespoò
sna�í. Pochopitelnì pøesvìdèivìj�í vý-
sledky uvidíme a� za øadu let, na�i absol-
venti jsou vìt�inou mladí, navíc nejstar�í

roèníky mnohdy �semlel� a znechutil
konflikt na obci.

Ale rád bych zopakoval, �e mnozí (tøe-
tina a� polovina) nových èlenù �OP jsou
lidé, které pøesvìdèila právì �kola (rodièe
na�ich dìtí), øada èlenù reprezentace by
je�tì pøed lety nemìla o aktivnìj�í úèast
na �ivotì obce zájem (nebo ani nebyli
èleny obce) � zlákala je a� �kola. Na�e
dìti pravidelnì nav�tìvují seniory na Ha-
giboru, letos EZRA rozjela projekt ètení
star�ím èlenùm obce � za nimi docházejí
právì studenti na�eho gymnázia, sna�íme
se, aby se ÈU�M stala pøirozeným pokra-
èováním �koly pro na�e absolventy. Ro-
dièe �koly iniciovali vznik �idovského
skautu a drtivá vìt�ina èlenù jsou na�i
�áci. �kolní �abatony na obci, døíve velmi
skromné akce, dnes pravidelnì pøilákají
na obec desítky a� stovku rodièù s dìtmi.
Od leto�ního záøí rozjí�díme veèerní e-
�kolu pro dospìlé (primárnì na�e rodièe
a èleny �OP), e-�kola pro �áky mimo-
pra�ské u� bì�í nìkolik let. Rodièe dìtí
Lauderek u� sami nyní domlouvají, �e by
se alespoò jednou týdnì v modlitebnì L�
scházel ráno minjan na �achrit.

Otazníkem, který øe�íme a ji� jsme ho
pøednesli na reprezentaci, je skuteènost, �e
�kola buduje relativnì otevøenou, pøátel-
skou komunitu na principu �iroké definice
�idovství (zhruba v mantinelech práva ná-
vratu). Studenti a absolventi nehalachic-
kého pùvodu jsou si samozøejmì vìdomi
limitù z hlediska nábo�enského, ale ne-
mo�nost plného èlenství v �OP je pocho-
pitelnì trápí a vytváøí jisté napìtí. Ale to je
zále�itost, kde �kola jen mù�e vysvìtlovat,
pøípadnì smìrem k obci vysílat signály
a dávat podnìty, ale jde o vnitøní zále�itost
�OP.

Zdá se, �e pomalu pøestává dostaèo-
vat kapacita budovy v Belgické ulici.
Existují plány na dal�í roz�íøení �ko-
ly? Pokud ano, kdy by mìlo nastat
a jakým zpùsobem?
Kapacita u� nestaèí ani letos. Doufáme,
�e v létì 2018 se dostaví 4. patro budovy
v Belgické � plány jsou, souhlas památ-
káøù také. Pùjde o èasovì a finanènì ná-
roènou rekonstrukci, bez ní ale nejsme
schopni pokraèovat. Nabízí se, a byla
projednána, také odvá�ná varianta pøesu-
nu celé �koly do vìt�í budovy (staré èi
novì postavené). Osobnì jsem byl pro,
Rada �koly stanovisko podpoøila, ale re-

prezentace projednala variantu konzerva-
tivnìj�í. Rozumím tomu, predikce dal�ího
vývoje není snadná a neznámých existuje
mnoho. Souèástí schváleného návrhu je
mo�nost pøesunu mateøské �koly do jiné-
ho objektu v blízkosti �koly. Jde o zálohu
pro pøípad, �e by si rostoucí poèet dìtí vy-
�ádal paralelní tøídy na 1. stupni.

Není �koda, �e se zatím nepovedlo na-
vázat spolupráci s nìjakou �kolou
v Izraeli, s ní� by se poøádaly výmìn-
né pobyty dìtí? Je v silách L� nìco ta-
kového zorganizovat, nebo tomu nìco
brání?
Je to �koda. Pøeká�ek je mnoho, ale nejsou
nepøekonatelné: finance, bezpeènost (rodi-
èe mlad�ích �ákù jsou velmi opatrní),
kompatibilita (hledáme �kolu �iroce roz-
kroèenou � od velmi sekulární po modernì
ortodoxní). Nicménì neménì lákavé jsou
výmìny s evropskými �idovskými �kola-
mi, resp. diasporními komunitami. Nìko-
lik let probíhala výmìna s istanbulskou �i-
dovskou �kolou, vývoj v Turecku to ale
ukonèil, nyní jednáme s aténskou �kolou,
doufáme v zapojení madridské �koly. Se
studenty vy��ího gymnázia vyrá�íme pra-
videlnì na zájezd do Izraele, ka�dé prázd-
niny jeden a� dva na�i studenti mají stá�e
placené ORT na letních programech izrael-
ských univerzit. Ale uznávám, �e student-
ská výmìna to není.

Co byste kolegùm, spolupracovníkùm
�koly, �ákùm a studentùm i sobì k 20.
narozeninám L� popøál?
Aby se v�em v Lauderkách líbilo, ani� by-
chom polevili z kvality (naopak), aby se
zde �áci cítili volnì a nauèili se tuto pøiro-
zenou svobodu hájit. Aby v�ichni respek-
tovali, �e jsme komunitní �kola, kam chodí
dìti z rodin chudých i bohatých, èeských
i zahranièních, sekulárních, tradièních i or-
todoxních, s dùrazem na frontální i alterna-
tivní výuku, modelem rodinné výchovy li-
berální, demokratické i autokratické �
a �kola si nevezme od ka�dého trochu, ne-
upeèe dort jako koèièka s pejskem, má
svùj smìr a styl. Ale souèasnì si je vìdoma
tradic rodin svých dìtí a zvý�enou míru to-
lerance zde musíme projevit v�ichni. Aby
�kola pokraèovala nejménì dal�ích sto let
a aby u� po dal�ích dvaceti letech se mohli
v�ichni otoèit a øíci si, �e pro obec a celou
zdej�í komunitu vykonala hodnì. Díky
v�em rodièùm, dìtem, absolventùm, kole-
gùm a èlenùm obce, �e si mù�eme i po
dvaceti letech stále �ít svùj sen.

ALICE MARXOVÁ

AD MEA VEESRIM �ANA
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ALFRED NEUMANN (1900�1968) je jmé-
no, které mimo specialistù na moderní ar-
chitekturu zná u nás jen málokdo. A pøi-
tom pro�il øadu let v Brnì, kam se
s rodinou ve svých deseti
letech pøestìhoval z rod-
né Vídnì, nav�tìvoval
tam prùmyslovku a stu-
doval na Nìmecké vyso-
ké �kole technické. Stu-
dia dokonèil na vídeòské
Akademii. Pøed druhou
svìtovou válkou projek-
toval stavby i navrhoval
jejich vybavení v Paøí�i,
Al�írsku a také v Jiho-
africké republice. Do Brna
se ale èasto vracel a tam ho také zastihla
okupace. Bìhem druhé svìtové války se
ukrýval a poèátkem roku 1945 byl depor-
tován do koncentraèního tábora Terezín.
Na rozdíl od vìt�iny spoluvìzòù pøe�il
a do Brna se vrátil. 

V roce 1947 je�tì reprezentoval Èes-
koslovensko na zasedání Congrès Inter-
national d�Architecture Moderne, po
pøevratu v únoru 1948 u� ale chybu
z roku 1939 neopakoval a vèas emigro-
val do Izraele.

LÉTA V IZRAELI
Tam pak v následujících dvou desetiletích
navrhl a realizoval svá hlavní díla: Zaèal
jako územní plánovaè (vytvoøil mimo jiné
územní plán mìsta Bejt �eme�), od roku
1952 uèil na haifském Technionu (pozdìji
se stal dìkanem Fakulty architektury)
a v roce 1954 zalo�il se svými �áky Cvim
Heckerem a Eldarem �aronem vlastní ar-

chitektonický ateliér. Ateliér vyhrál soutì�
na budovu radnice ve mìstì Bat Jam, kte-
rá je výraznou ukázkou Neumannova
stylu a prostorového my�lení. V letech

1961�1963 byla podle návrhu jeho atelié-
ru v Ramat Ganu postavena dal�í zásadní
stavba � nájemní dùm Dubiner. 

K vùbec nejznámìj�ím Neumannovým
pracím patøí dal�í realiza-
ce, budova dílen Strojní
fakulty Technionu, známá
jako Danzigerùv dùm.
Stavba, tak úspì�ná co do
ohlasu i kvality, znamena-
la v�ak pro Neumanna ob-
dobí plné nesnází a sporù
s vedením Technionu, kte-
ré ho chtìlo z projektu
odvolat a jeho realizaci
zastavit. Po prohraném
soudním sporu s rektorem

v roce 1965 architekt z Technionu a potom
i ze samotného Izraele odchází a usazuje
se v Kanadì, kde v�ak po tøech letech,
roku 1968, umírá. Poslední Neumannovou

prací, dokonèenou a� po jeho smrti, je dù-
stojnická �kola v Micpe Ramon, pro kte-
rou navrhl také synagogu.

PØESVÌDÈIVÝ ODKAZ
Americký architekt Rafi Segal, jeden
z kurátorù výstavy o �ivotì a díle Alfreda
Neumanna, jeho dílo a osobnost charakteri-
zuje následovnì: �Alfred Neumann, který
se stavìl kriticky vùèi konvencím moderní
architektury 20. století, vyvinul zcela
nový jazyk mnohostìnných �ablon, s je-
ho� pomocí uspoøádával architektonický
prostor. Jeho budovy jsou tvoøeny z indi-
viduálních jednotek srostlých dohromady
� nebo, jak on tomu øíkal, prostorovì
zhu�tìných tak, aby vytváøely vìt�í troj-
rozmìrná prostorová schémata. Mìøítko
tìchto prostorových jednotek pøizpùsobil
rozmìrùm lidského tìla podle pomìrové-
ho systému, který vyvinul v padesátých
letech 20. století a nazval jej EM-PHI.

Neumannovy vynalézavé návrhy zís-
kaly mezinárodní uznání, ale v Izraeli na-
rá�ely na odpor. Jeho dílo se odklánìlo
od hlavního proudu mezinárodního stylu
architektury, který v Izraeli pøeva�oval,
a nezøídka vyu�ívalo lidové a islámské
motivy, èím� se nepøímo odvolávalo na
okolní arabský region. Neumann se ne-
nechával ovlivnit politickými a ideolo-
gickými programy a dùvìøoval své vlast-
ní umìlecké vizi. Jeho dílo tak zaèalo
pùsobit kriticky vùèi smìru, kterým se
izraelská architektura a spoleènost ubíra-
ly. Nacionalistický posun, urychlený ví-
tìzstvím v �estidenní válce v roce 1967,
a následný nástup izraelské postmoderní
architektury nedaly bohu�el této kritice
prostor a nedopøály Neumannovì archi-
tektuøe, aby se dál prosazovala.

Pøesto�e Neumannova vize byla odvá�-
ná a neochvìjná, on sám byl zdr�enlivé
a skromné povahy. Dokázal najít rovno-
váhu mezi racionálním metodickým pøí-
stupem a vlastním umìleckým výrazem.
Pøi svém jedineèném spojení rozumu, ori-

ginality a tvùrèí síly ztìlesòuje ideál
umìlce jako nezávislého myslitele a vùd-
èí osobnosti ve spoleènosti. Tento postoj
se v jeho díle jasnì odrá�í. V dne�ní dobì
je Neumannùv odkaz stejné pøesvìdèivý,
jako byl v letech, kdy jej poprvé pøedsta-
vil.�                                                          jd

Výstava Architektura zmocòující se pro-
storu. Alfred Neumann � �ivot a dílo je vý-
sledkem spolupráce Kabinetu architektury
v Ostravì, GVU v Ostravì, týmu Rafiho Se-
gala z Massachusettského technologického
institutu, architekta Zviho Heckera z Berlí-
na a Muzea architektury ve Vratislavi. Poté,
co byla zpøístupnìna v Ostravì, Vratislavi,
Výmaru a v Brnì, je od 18. 8 do 1. 10. 2017
k vidìní v Galerii NTK v Národní technické
knihovnì, Technická 6, Praha 6 � Dejvice,
po�so 10�18 hodin. V úterý 26. 9. od 17.00
se v Galerii NTK uskuteèní komentovaná
prohlídka a pøedná�ka Rafiho Segala.

NEUMANN V DEJVICÍCH
Pozoruhodná výstava v pra�ské Národní technické knihovnì

Modulární buòka stavby radnice  v Bat Jam, 1 : 1. Foto jd.

Model Danzigerovy budovy, postavené v areálu Technionu v Haifì v letech 1963�1966. Foto J. Daníèek. 

Alfred Neumann. Foto archiv.
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Koncem minulého roku vy�la obsáhlá
monografie dosavadního díla Marka
Podwala, inspirovaného �idovskými
tradicemi a �ivotem. Jedná se o autor-
ský výbìr více ne� 350 kreseb a obrazù

z dnes ji� témìø nepøehledného mno�-
ství samostatných výstav, kresebných
a malíøských cyklù, vlastních knih pro
dìti a ilustrací k desítkám knih dal�ích
autorù, který je tu soustøedìn do jedi-
ného svazku o 370 stranách velkého
formátu, v elegantní grafické úpravì
nakladatelství Glitterrati Inc., vydané-
ho v New Yorku a Londýnì. 

Kniha tak poprvé poskytuje �iroký
pøehled o Podwalovì umìlecké tvorbì
na �idovské motivy bìhem témìø pùl-
stoletého období od roku 1971, kdy se
jeho kresby zaèaly objevovat v novi-
nách a èasopisech a posléze i mnoha
publikacích a byly prezentovány na
výstavách v èetných mìstech Spoje-
ných státù, Evropy a Izraele. Pro
umìlce samotného, který ji� pøekroèil
sedmdesátku, je to nepochybnì vý-
znamná událost, první veøejné bilan-
cování vlastní tvorby za øadu deseti-
letí. Kreslení a studium �idovských
motivù mu v�dy pøiná�elo znaèné
uspokojení, a proto byl schopen vy-
tvoøit stovky a tisíce kreseb a souèas-
nì se je�tì vìnovat své rozsáhlé der-
matologické praxi. 

PERO, TU�, AKVAREL, 
KVA�, PASTEL
V knize jsou Podwalovy kresby øazeny
a� na drobné výjimky chronologicky,
co� poskytuje dobrý pøehled o vývoji

jeho stylu po øadu desetiletí � od raných
a volnì kreslených èernobílých kreseb
s politickými námìty se postupnì stále
více soustøedil na tu�ové kresby s biblic-
kými motivy, pohledy na Jeruzalémské
brány a vì�e, ale zejména na detailnì
propracované studie hebrejských pís-
men, èasto vystupujících k nebesùm ze

stránek knih nebo svitkù. Souèástí jeho
obrazové øeèi se stávají také nejrùznìj�í
kultovní pøedmìty, chanukové svícny,
rozmanité koøenky a ukazovátka na

Tóru, svitky Tóry s jejími ozdobami,
schránky na tefilin nebo ideální podoba
znièeného Jeruzalémského chrámu, ka-
menné desky Desatera a znovu se opa-
kující obrazy z pra�ského ghetta. 

Teprve po více ne� dvaceti letech (ko-
lem roku 1993) se odhodlal k barevným
kresbám s pomocí akvarelu, kva�e èi
akrylu, èasto kombinovaným s barev-
ným pastelem, které mu umo�òují vyu-
�ít symbolické hodnoty barev � výraz-
nìji se tak od té doby v jeho kresbách
uplatòují pøírodní motivy, bledìmodré
nebe a barvy duhy nebo stromy a kvìti-
ny Izraele a Jeruzaléma. Barvy výraznì
zhodnotil pøedev�ím v ilustracích svých
kní�ek pro dìti, v knize o pra�ském Go-
lemovi (1995), Pøíbìhu menory (1998),
knize o �idovských svátcích Sladký rok
(2003) èi kní�ce Jeruzalémské nebe
(2005), naposledy napø. v knize Stavìno
andìly. Pøíbìh Staronové synagogy
(2009), která spolu s jeho �idovským
bestiáøem vy�la také èesky. Mnohé dal�í
barevné práce uplatnil v ilustracích knih
jiných autorù: napø. v knihách Francine
Klagsbrunové �idovské dny (1996),
Francine Proseové Dybbuk. Pøíbìh kte-
rý vznikl v nebi (1996) nebo Andìlova
chyba. Pøíbìhy z Chelmu (1997), Elieho
Wiesela Pesachová hagada (1993)
a �alomounùv magický prsten (1999)
nebo Padlých andìlech Harolda Bloo-
ma (2007). 

Teprve pomìrnì nedávno zaèal Pod-
wal pracovat zcela novým zpùsobem,
na vìt�ích formátech jako na dvou-
stránce otevøené knihy, nejprve v roz-
sáhlém cyklu To v�echno nás potkalo�
(2013), vìnovanému historii antisemi-
tismu od Egypta a babylonského zajetí,
boje Makabejských a válèení s Øímany,
støetù s køi�áky a církevního pronásle-
dování a� po vyhnání ze �panìlska
1492 a perzekuce a vra�dìní bìhem ho-
lokaustu (2013). Tento nový druh gra-
fické nebo kreslené knihy, která v sobì
zahrnuje jak malbu samostatných obra-
zù, tak i kresbu a hebrejský èi jiný ko-
mentáø, shrnuje dosud ojedinìle v jedi-
ném listu v�echny stránky Podwalova
výtvarného projevu. 

NOVÌ VIDÌNÉ
Monografie Marka Podwala je vìno-
vána výhradnì jeho kresbám s �idov-
skou tematikou, které tvoøí vlastní
jádro a základ ve�keré jeho tvorby vy-

REIMAGINED
�idovské umìní Marka Podwala

Moøe Talmudu, kresba perem a tu�í, 1992.

Rabi Loew s Golemem, kva�, 1994.
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cházející z �idovské tradice a mystiky,
hebrejských písmen stejnì jako podo-
by kultovních pøedmìtù, které v jeho
kresbách o�ívají nìkdy pøekvapivì
a nìkdy s humorem
v nezvyklých souvis-
lostech. To vysvìtlu-
je také ponìkud ne-
jasný název knihy,
Reimagined, který
by snad bylo mo�né
pøelo�it jako Znovu
o�ivené nebo Novì
uvidìné umìní, ne-
bot�má svoje koøeny
a pøedobrazy na
stránkách starých
rukopisù, na stì-
nách synagog
a v prastaré tradici,
kterou Mark Pod-
wal po celý �ivot
z nejrùznìj�ích zdrojù stále studuje
a objevuje. 

Monografie sama nese vìnování
Podwalovu pøíteli Eliemu Wieselovi
a obsahuje také jeho pøedmluvu, kterou
Wiesel napsal pro výstavu �idovské
sny (1997): �Vy, kdo rádi sníte, buïte
vítáni ve snech Marka Podwala. Prove-
dou vás napøíè staletími jako galerií,
v ní� na vás èeká svìt, který je cizí
a zároveò dùvìrnì známý. Svìt neustále
spjatý s perem, je� se vzácnou jemnos-
tí vypravuje pøíbìhy vèerej�í i dne�ní,
pøíbìhy v�eobecnì platné. To znamená,
�e umìlec není jen bystrozraký a vý-
sti�ný komentátor,
propùjèující detai-
lùm význam a vzlet-
nost, ale také vypra-
vìè, který doká�e
vykládat a okouzlo-
vat, stejnì jako pou-
èovat. Své pøíbìhy,
obèas veselé a èasto
melancholické, vy-
práví vlastním sty-
lem a jazykem: bu-
dete se nad nimi
usmívat. Jejich pro-
støednictvím objeví-
te a znovu odkryjete
vzpomínky, je� jsou
� ani� byste o tom vìdìli � souèástí
va�í kolektivní pamìti.� Elie Wiesel
spolupracoval s Podwalem na nìkolika
svých knihách a od té doby je spojova-

lo úzké pøátelství. Sbli�ovala je také
spoleèná záliba v mystických textech
a jejich tajemstvích. 

Následuje úvodní text známé spi-
sovatelky Cynthie
Ozickové, nazvaný
Ink and Inking (In-
koust a kreslení)
s podtitulem Mark
Podwal. Mistr prav-
divé linie: �Mark
Podwal je jedním
z tìch vzácných
umìlcù, kteøí jsou
nadáni imaginací,
s její� pomocí na-
cházejí neobvyklá
a nová spojení, je�
nás �okují neoèeká-
vanými souvislost-
mi. Doká�e promì-
òovat existenci vìcí,

umí jediným úsporným tahem promìnit
jejich podstatu, zmìnit knihu v mìsto
nebo moøe, svitek v hradby ghetta, te-
filin v èáry osudu na na�í ruce. Mù�e
vytvoøit èlovìka nebo zvíøata z pís-
men hebrejské abecedy. Obrácená me-
nora se najednou zmìnila do tvaru �e-
leznièních kolejí, dìtská øehtaèka se
mù�e stát �ibenicí pro zloducha Ha-
mana a jeho deset synù.�

Knihu provází také esej profesorky
�idovské historie a kultury na Ko-
lumbijské univerzitì Elishevy Carle-
bachové, nazvaný O �idovské magii
v umìní Marka Podwala, který je do-

sud asi nejpodrob-
nìj�ím výkladem
jeho výtvarných pra-
cí. O mystických
bytostech v kresbách
Marka Podwala na-
pøíklad øíká: �Andìlé
a démoni zaplòují
prostor mezi lidským
a bo�ským. Promì-
òují neviditelné sféry
ve viditelné, pøiná�e-
jí na�í imaginaci po-
selství z nebeských
øí�í. Vzná�ejí se uv-
nitø oblasti snù mezi
svìtem nekoneèných

mo�ností a konkrétním svìtem lidské
existence. Køídla jsou znakem andìlù
a znakem køídel jsou péra � a odtud
také brka na psaní, je� vytváøejí a o�i-

vují hebrejská písmena, stavební ka-
meny stvoøení, která se jako èervená
nit vinou celým Podwalovým dílem
s �idovskou tematikou.� 

PRAHA JAKO JERUZALÉM
Vedle v�ech dal�ích Podwalových bib-
lických a �idovských témat nás mù�e
tì�it, �e zvlá�tní místo v jeho monogra-
fii vedle Jeruzaléma zaujímají právì
motivy a námìty spojené s historií
a mytologií �idovské Prahy, kam Pod-
wal od roku 1997 stále èastìji pøijí�dí
a její� �idovskou historii a kulturu ne-
chává promlouvat ve svých dílech,
vèetnì èetných ilustrací spojených se
�ivotem Maharala, jeho Golema, Staro-
nové synagogy a Starého �idovského
høbitova. O èetných Podwalových pra�-

ských motivech Elisheva Carlebachová
napsala: �Praha se v Podwalovì umìní
stává Jeruzalémem fantazie, mìstem,
které zahrnuje v�echna mìsta, mìstem
z pergamenu a kamene, �idovského �i-
vota a smrti, pamìti a obnovení. Tìmito
obrazy Podwal oslovuje témata, je� za-
sahují do srdce judaismu, �idovské his-
torie a magického mìsta Prahy. Sbírka,
kterou zde spatøíte, skuteènì inspiruje:
vdechuje �ivot do prastarých forem,
sílu do zaprá�ených pøedmìtù, barvu
a tvar do neviditelného a beztvarého.� 

ARNO PAØÍK

Reimagined: 45 Years of Jewish Art.
Vydalo nakl. Glitterrati Inc., New York.
375 stran, ilustrace, cena na Amazonu
64 USD, k prezenènímu zapùjèení
v knihovnì �MP.

Praha, akryl a pastel, 2010.

Z generace na generaci, akryl a pastel, 2015.
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(dokonèení ze str. 3)
poètem svých pøíbuzných v dobì, kdy
v Nìmecku ji� vládl nacismus? 

Ale ruku na srdce, mnohokrát, kdy� jsem
byl o �abatu v nìkteré z izraelských syna-
gog, kam chodí zbo�ní a vìt�inou i dobøe si-
tuovaní sionisté s háèkovanou kipou z okol-
ní novì postavené ètvrti, nebo pøímo na
obsazených územích, jsem tu jistotu zakou-
�el také. V záplavì svìtla do posledního
místa naplnìné synagogy, odrá�ejícího se
od bílých talisù stovek
mu�ù, jejich synù a èasto
i vnukù, se ani evropský
�id nemù�e o budouc-
nost strachovat, zvlá�t�
kdy� nìkteré ty rodiny
zná osobnì. Námitka, �e
mají �tìstí naprogramo-
váno výchovou, platí jen
natolik, �e jim víru v ni
v�típili jejich rodièe.
Moj�í�ova slova, proslo-
vená pøed dobytím zemì,
jsou pro nì skuteèným
zákonem. Aèkoli musí
�ivot ve své zemi ze v�ech sil bránit, �ijí
�t�astné �ivoty, ponìvad� se v nich koneènì
naplnilo, co jim bylo slíbeno. �Zachovávej-
te ka�dý pøíkaz, který vám dnes pøikazují,
abyste ho konali, abyste �ivi byli a rozmno-
�ili se a pøi�li a získali tu zemi, ji� Hospodin
odpøisáhl va�im otcùm! A pøipomínej si ce-
lou tu cestu, jí� tì Hospodin, tvùj Bùh, vedl
(�) a krmil tì manou, ji� jsi neznal ty ani
tví otcové, aby ti dal poznat, �e èlovìk ne�i-
je pouze chlebem, nýbr� �e v�ím tím, co vy-
chází z Hospodinových úst, je èlovìk �iv!� 

O �tìstí, skrytém v plodech zemì,
pøesvìdèí ka�dého jeho vlastní chut�ové
buòky, ale s manou je tomu jinak, ta
nám má pøipomínat, �e v�echno je z Bo-
�ích úst. �Co je to? Man hu?� divili se
�idé v pou�ti, kdy� ráno vidìli na zemi
nìco ve velikosti zrnka koriandru a ve-
èer pøedtím to tam nebylo. Jenom�e gad
není jen koriandr, ale také �tìstí, a Gad
je jeden z dvanácti kmenù Izraele. Man
tak nabývá jiného významu, ne� je ná-
hra�ka za chléb. Jákob svému synu Ga-
dovi prorokoval, �e v konci dnù �se na
nìj rota srotí a on kvùli tomu bude sro-
cen�. Znamená to, �e �tìstí objevujeme
teprve tehdy, kdy� o nì musíme bojo-
vat? Sbíráme zrnko po zrnku bo�ské
cosi, co dostalo svùj název, proto�e

jsme nevìdìli, co to vlastnì je, a� najed-
nou zjistíme, �e to je ná� �ivot? Slova,
�e �tì Hospodin, tvùj Bùh, pøivede do
dobré zemì, zemì potokù vod, pramenù
a podzemních nádr�í, vyvìrajících
v údolí a v horách, do zemì p�enice
a jeèmene, vinné révy, fíkovníkù a gra-
nátovníkù, zemì olivového oleje a dat-
lového medu� se stala skuteèností. 

Pøitom závìr, �e �kdy� se nají� a nasytí�,
�ehnej Hospodinu, svému Bohu, za dob-

rou zemi, kterou ti dal�, není po celé gene-
race chápán jinak, ne� �e máme dìkovat
a �ehnat Bohu po ka�dém jídle, a nejen a�
pøijde Mesiá�, a ne jenom ve Svaté zemi.
A k tomu je klíèem Jákobovo po�ehnání
Gadovu vlastnímu bratru A�erovi, v pøe-
kladu �bla�enému�. �Tuènost jeho chleba
je z A�era, a on bude poskytovat královské
pochoutky!� Jinými slovy je to na nás, jak
pøijímáme Bo�í dary, i ty jen zdánlivì ma-
teriální, a proto je více ne� pravdìpodobné,
�e na vinì epidemie strachu z budoucnosti
je indiferentní pøístup k �ivotu a vlastnímu
�tìstí, který tento vdìk brání projevit. Gad
a A�er byli synové slu�ky, jako byli Dan
a Naftali syny té druhé, tak�e pro osm synù
obou Jákobových man�elek hráli slu�eb-
nou, podpùrnou roli, bez ní� by se ale Izra-
el neobe�el. A tam bychom také mìli zaèí-
nat, abychom � jak se také praví v na�í
Tóøe � nevyklízeli prostor �ivota pøi pou-
hém zvuku padajícího listu. Budeme-li my,
�idé, k �ivotu zaujímat stejnì lhostejný
postoj jako vìt�ina, je� za to nejlep�í pro
�ivot pokládá sterilní prostøedí, kdo u� se
ho potom ujme?

Proto vám pøeji, abyste byli zapsáni
a zapeèetìni pro �t�astný Nový rok! 

VÁ� RABÍN EFRAIM KAROL SIDON

SIØEM JE KRÁSNÁ 
JAKO V�DY
Nová galerie pøipomíná F. Kafku 

V srpnu byla na statku èp. 7 na návsi mìs-
teèka Siøem u Podboøan otevøena Galerie
Kafka. Zøízení galerie právì zde a právì
nyní má svùj dùvod: pøed sto lety sem ji�
nemocný autor pøijel a strávil tu s pøestáv-
kami sedm mìsícù. Pobýval u své sestry
Ottly, která nìjaký èas hospodaøila na stat-
ku rodiny svého �vagra Karla Hermanna.
Tvrdé podmínky studeného statku hem�í-
cího se my�mi sná�el Kafka pøekvapivì
dobøe, pøátelil se s místními lidmi a nalezl
zde inspiraci pro mnohé texty, svùj pobyt
zaznamenal v øadì deníkových zápisù
i dopisù pøátelùm. V jednom z nich, adre-
sovanému Oskaru Baumovi, mj. pí�e: �Si-
øem je krásná jako v�dy, jen se schyluje
k zimì, husí rybník pøed okny u� nìkdy
zamrzá, dìti krásnì bruslí a klobouk, který
mi za noèní bouøe do rybníka uletí, musí se
ráno málem vysekávat.�

Do konce øíjna jsou v galerii k vidìní dvì
expozice: fotografie Jana Jindry, jen� spolu
s autorkou a novináøkou Juditou Matyá�o-
vou (která provoz galerie organizuje) doku-
mentoval místa po celé Evropì, kam jezdil
Franz Kafka na prázdniny nebo na slu�ební
cesty; a výstava nazvaná podle jedné z po-
vídek F. Kafky Doupì, jí� se volnì inspiro-
vali studenti Ateliéru reklamní fotografie
Fakulty multimediálních komunikací Uni-
verzity Tomá�e Bati ve Zlínì. 

V domì èp. 7 bydlela rodina Feiglo-
vých, kterou Kafka èasto nav�tìvoval.
Krom stálé expozice je zde prostor pro vý-
stavní a jiné umìlecké projekty.

Siøemskou novinkou je i informaèní ta-
bule na návsi s historickými snímky Siøe-
mi z doby, kdy zde Kafka �il. Galerii lze
nav�tívit do konce øíjna o víkendech od 13
do 17 hodin, v ostatních dnech po telefo-
nické domluvì 24 hodin pøedem s majite-
lem galerie Davidem Herblichem (tel.
è. 774 335 510). Podrobnìji se jí budeme
vìnovat v pøí�tím èísle. (am)

Muzeum Dr. �imona Adlera v Dobré Vodì. Foto archiv.

Dùm èp. 1 v Siøemi, naproti bydlel F. Kafka.
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My�lenka napsat pamìti mì poprvé napad-
la, kdy� jsem znovu nav�tívil mìsto, kde
jsem se narodil a pro�il sedmnáct let. Jed-
nou jsem strávil týden sám na Sahaøe a na
dlouhé odpolední procházce jsem si na ob-
zoru v�iml osamìlé-
ho poutníka. Kdy�
pøi�el blí�, vidìl
jsem, �e je to mùj
známý, kterého jsem
u� léta nevidìl. Pøá-
tele a pøíbuzné, blíz-
ké i vzdálenìj�í, jsem
nìkdy potkával na
velmi zvlá�tních mís-
tech. Ale v Breslau
(dnes polská Vratislav), kde jsem se narodil
� kde jsem býval obklopen pomìrnì velkou
rodinou a spoustou známých, kde jsem si
pamatoval ka�dou ulici a øadu obchodù
v okruhu pùldruhého kilometru od domova
�, jsem teï neznal ani �ivou du�i a v�echny
ulice a obchody, ba i lidé se u� jmenovali ji-
nak. Svìt, který jsem znal jako chlapec, u�
neexistoval, a kdy� jsem se sna�il vybavit si
lidi, které jsem znával, kdy� mi bylo �est-
náct, uvìdomil jsem si, �e vìt�ina z nich za-
hynula násilnou smrtí. Nìkteøí byli zabiti
v troskách Stalingradu, jiní v Osvìtimi, dal-
�í v roce 1948 v boji o Palestinu.

Dívám se na fotografii skupiny asi de-
seti mladých lidí, vlastnì teprve dìtí,
pøed ubytovnou pro mláde�. Je z roku
1936 nebo 1937 a já jsem byl jejich prù-
vodcem a vùdcem, aèkoli jsem byl jen
o pár let star�í. Kdy� se na ty tváøe dí-
vám, dochází mi, �e jsem se pozdìji v �i-
votì setkal jen s jediným z nich; zajíma-
lo by mì, co se s nimi stalo a zda mìli
takové �tìstí jako já.

Mohu dohledat pøedky své rodiny v zá-
padní Evropì i v Rusku a� do zaèátku
18. století. Jak tomu èasto bývá, vyskytují
se tam nìkteré chybìjící souvislosti
a otazníky, ale vím u�, �e se rodina sklá-
dala ze zajímavé a mo�ná nikoli netypické
smìsice lidí bohatých i chudých, z malo-
mìstských kupcù, akademikù a nìjakých
vzne�ených lidí, z rabínù a celé vìtve, kte-
rá se u� v minulém století vzdala nábo-
�enství svých pøedkù.

Nále�ím k poslední generaci �idù, kteøí
mohou vìdomì vzpomínat, jak vyrùstali ve
výmarském Nìmecku a za nacistù. Mnozí
pøíslu�níci generací pøed námi vèetnì spi-

sovatelù, umìlcù a vìdcù svìøili své vzpo-
mínky papíru, ale z mé generace jen málo-
kdo. Dùvod je jasný: v zemi svého pùvodu
jsme nijak hluboko nezakoøenili, a kdy�
jsme vyrostli, mìli jsme sklon dívat se spí�

dopøedu ne� nazpìt.
Ná� zájem o Nìmec-
ko ochabl, svùj rod-
ný jazyk jsme nepou-
�ívali moc èasto,
pohltila nás spoleè-
nost a kultura na�e-
ho nového domova.

Mým zámìrem
bylo vylíèit, co jsem
jako dítì a mladík

vidìl a za�il ve svìtì, jen� u� zmizel.
Nechtìl jsem napsat rekviem: nebylo by
pravdivé, kdyby pøíbìh byl pøevá�nì bì-
dováním a truchlením nebo se nesl pod
heslem �tisíce padnou po boku tvém�.
Nálada té doby ani mých pøátel a sou-
èasníkù taková nebyla. Tragédie se rozví-
jela postupnì a já jsem odjel dávno pøed-
tím, ne� zaèaly deportace a masakry.

V roce 1938 jsem odjel do tehdej�í Pa-
lestiny a objevil jsem úplnì nový svìt. Stal
se ze mì zemìdìlský dìlník a �il jsem
v kolektivní osadì, v kibucu. Kdy� jsem
odtamtud ode�el, pracoval jsem jako no-
vináø a psal jsem o politickém a vojen-
ském boji odehrávajícím se na Blízkém
východì a o vzniku Státu Izrael. To je také
svìt, který u� zanikl � �heroický vìk� ki-
bucu, Jeruzalém pod britskou mandátní
správou, kosmopolitní Alexandrie, Bejrút
a Káhira, generace zakladatelù. Existuje
slavná Yeatsova báseò (Záøí 1913), v ní�
se opakuje refrén �Romantické Irsko je
mrtvo, je pryè� � a podobnì cítím ony
roky v Palestinì. Ale byl jsem u stvoøení:
bylo to fascinující období a vynikající cvi-
èi�tì.

Uzavírám toto vyprávìní svým objevem
západní Evropy a Sovìtského svazu pade-
sátých let; byl jsem mladík provincionál-
ního pùvodu s nedokonèeným vzdìláním
a dosud nejistými aspiracemi. Následující
desítky let nále�ejí do jiné kapitoly mého
�ivota; mé dal�í zku�enosti mo�ná nebyly
tak jedineèné a nemìl jsem tak silné nut-
kání o nich psát.

Ve vzpomínkách, jako jsou tyto, jsem ne-
mohl klást dùraz na sebe, na sebezpytování
a analýzu svých mìnících se nálad a vztahù

s jinými lidmi. Kdybych byl mìl to �tìstí
a vyrùstal pøed první svìtovou válkou
v Bloomsbury nebo ve Faubourg St. Ger-
main nebo øeknìme v New Yorku èi v Kali-
fornii po druhé svìtové válce, napsal bych
velice odli�nou knihu. Av�ak ve svìtì, k nì-
mu� jsem patøil, byla klidná moøe a tiché
vody vzácné. Mùj pradìdeèek se narodil
v roce 1825 v malém mìsteèku; zjistil jsem,
�e tehdy mìlo 1130 obyvatel. O�enil se
s místním dìvèetem, a pokud vím, nikdy
v �ivotì to místo neopustil. �eleznice se do
Neumittelwalde dostala a� dvacet let po
jeho smrti v roce 1870; v té dobì tam �ilo
stále jen 1200 obyvatel. Dìdeèkùv svìt ne-
sahal daleko za vinici a obchody po obou
stranách hlavní ulice, ve skuteènosti jediné
ulice v mìsteèku. Ka�dý znal v�echny ostat-
ní, probìhly dvì men�í války, ale odehrály
se daleko, byly krátké a na bì�ný �ivot ne-
mìly �ádný vliv. Tento takøka idylický �ivot
v Evropì skonèil v roce 1914. Mùj dìdeèek
je�tì stihl zakusit první svìtovou válku
a násilné zmìny, které po ní pøi�ly. Mùj otec
a matka zahynuli v druhé svìtové válce a já
jsem pøe�il hlavnì proto, �e jsem mìl �tìstí.
Mo�ná se v budoucích letech svìt posune
k vìt�ímu míru. Za�il jsem, jak si moje izra-
elská vnuèka navléká plynovou masku. Ta-
kové zá�itky èlovìka nevedou k tomu, aby
se zamìstnával analýzami sebe sama. Kdy-
by pro nic jiného, tak z tohoto dùvodu jsem
psal o svìtì, v nìm� jsem vyrùstal, právì to-
lik jako o sobì.

*  *  *

ODCHOD Z KIBUCU
Poèátkem roku 1943 mi pøi�lo na mysl
pøihlásit se do britské armády a rozjel
jsem se do Sarafandu, kde byl hlavní vo-
jenský tábor v Palestinì a také hlavní ná-
borové centrum. Dorazil jsem pøíli� po-
zdì, ser�ant z náborového centra u�
ode�el domù, a dostal jsem lù�ko nìkde
v kasárnách. V noci jsem nezamhouøil
oka, nikdy jsem toti� neza�il takový kom-
binovaný nápor �tìnic a blech. Poskytlo
mi to pøíle�itost, abych si své rozhodnutí
znovu promyslel. Na jedné stranì byla
morální povinnost udìlat pro váleèné úsi-
lí víc, na druhé témìø jistota, �e �koloniál-
ní� jednotky naverbované v Palestinì bu-
dou v nejlep�ím pøípadì vyu�ity jako
�enisté v Egyptì nebo mo�ná v Persii,
tak�e se kategorický imperativ jevil ménì
silný. Druhý den ráno jsem Sarafand
opustil a vrátil jsem se domù, ani� bych
se upsal a dal se na vojnu.

Pøesto mnou docela zøejmì cloumal
neklid, a po nemnoha dal�ích mìsících
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Walter Laqueur. Foto archiv.



jsem stál vedle silnice pøed branami ki-
bucu a èekal na nákladní auto, které mì
odveze do mìsta. Bylo docela horko.
Dobøe jsem se díval po okolí, proto�e to
byl mùj poslední den v kibucu � pøesnì-
ji øeèeno poslední hodina. Vybavuji si
vzdálenou vodárnu v Jizreelském údolí
a cypøi�e podél silnice. Pøítel, který mì
vidìl stát venku, poznamenal, �e si ka�-
dý musí vyorat vlastní brázdu, �e chápe
mé rozhodnutí, ale neschvaluje je, a je�-
tì nìkolik vìcí, jaké lidé pøi podobných
pøíle�itostech øíkají. Øekl mi také, �e
jsem mírnì øeèeno pøíli� optimistický,
pokud si poøád je�tì myslím to, co jsem
jednou naznaèil � �e ze mì za rok nebo
za dva bude známý a vlivný politický
autor. Myslím, �e jsem mu na to nic ne-
øekl. Rozlouèili jsme se srdeènì s tím,
�e zùstaneme v kontaktu, a slibovali
jsme si, �e se budeme ka�dých pár let
scházet. Pøijelo nákladní auto, jako ob-
vykle pozdì, a øidiè nadával na stádo
ovcí, kterým právì projel. Políbil jsem
Naomi, která za mnou mìla za mìsíc pøi-
jet do Jeruzaléma. Kuføík jsem si hodil
na nosiè na støe�e, vyskoèil jsem na stu-
paèku a jeli jsme. Mìl bych je�tì uvést,
�e jsem mìl jako ka�dý, kdo z kibucu od-
cházel, právo na vyplacení pìti liber a na
postel. Peníze jsem mìl v kapse a postel
mìla pøijít za týden nebo za ètrnáct dní,
a� budu mít ve mìstì adresu.

Svùj starý kibuc jsem pak nenav�tívil
víc ne� dvacet let, ale mùj kibuc jaksi po-
divnì stále pronásledoval mì. Kdy� jsem
byl zaèátkem padesátých let poprvé po-
zván do Spojených státù, �el jsem na
americký konzulát v Londýnì, ale od-
mítli mi dát vízum. Kdy� jsem se ptal
po dùvodech, konzul mi neochotnì na-
bídl vysvìtlení, �e jsem byl èlenem �ko-
munistické osady� (bylo to v dobì sená-
tora McCarthyho), a pokud nenabudu
postavení �pøebìhlíka�, �ádné vízum ne-
dostanu. Postavení pøebìhlíka jsem v�ak
nabýt nemohl, proto�e jsem z �komunis-
tické osady� ode�el u� mnoho let pøed-
tím. Vypadalo to na zaèarovaný byrokra-
tický kruh a celá zále�itost se dostala
k velvyslanci. Právì toho dne Walter
Lippmann, mnohými tehdy pova�ovaný
za pøedního amerického novináøe, po-
chvalnì pøipomnìl mou první knihu
v angliètinì, velvyslanec z toho dospìl
k závìru, �e by odmítnutím mohl risko-
vat krk, a navzdory mé pochybné politic-
ké minulosti mi udìlil výjimku. Celá zá-
le�itost byla dvojnásobnì paradoxní,
proto�e jsem se v letech po odchodu z ki-

bucu stal pøedèasným antistalinistou, co�
byla pøíèina urèitého odcizení od kibucu.

Kdy� jsem byl v Ha-Zorei po dvaceti
letech znovu na náv�tìvì, dìlalo mi jisté
problémy najít vstup. Osada se velice roz-
rostla, za mých èasù mívala asi sto pade-
sát èlenù, ale teï jich tam �il skoro tisíc.
Mohl jsem se orientovat jen podle hlavní
silnice, která vedla z Haify do D�enínu.
Zmizely stany i døevìné boudy, zmizely
khaki kalhoty a d�ínové ko�ile, zmizeli
konì, osli i ovce. Jediné, co pøipomínalo
starý kibuc, byl vysoký plot po obvodu.
Nedaleko vstupu bylo rozsáhlé parkovi�tì
a o trochu dál velká dvoupatrová budova,
zøejmì jídelna, obklopená stromy a tráv-
níky. Od velkého plaveckého bazénu na
druhé stranì cesty se neslo �plouchání
a dìtské hlasy. Mohl jsem klidnì být ve
venkovském klubu ve westchesterském

okrese. Veèeøe v jídelnì byla vynikající,
èlovìk si mohl vybrat z nìkolika chodù
a jídel. Zmizely obrovské podnosy, hliní-
kové talíøe a cínové pøíbory. U vchodu do
jídelny jsem vidìl �atnu, kde mìl ka�dý
svou pøihrádku na po�tu. Za starých èasù
se doruèené dopisy bez pøebírání rozlo�i-
ly na stùl nebo na velký klavír, který byl
osamìlou pøipomínkou bur�oazních dob.
Ale nyní bylo u� stejnì bì�né, �e èlovìk
jedl ve svém èlenském bytì, proto�e tam
ka�dý mìl kuchyòku stejnì jako sprchu
a toaletu. V kibucu bylo muzeum umìní
Dálného východu a Dùm kultury, kde se
mohlo posadit tolik lidí jako ve velkém
mìstském kinì.

Mohl bych se dlouho vìnovat pøekva-
pivým úspìchùm kibucu � toho, který
jsem znal, i kibucù obecnì. V osmdesá-
tých letech vyrábìly víc ne� 40 procent
zemìdìlské produkce zemì a asi 10 pro-
cent izraelského vývozu, pøesto�e oby-
vatel kibucù bylo v roce 1990 jen 130 ti-
síc. V nìkterých oblastech u� jsou jejich
zemìdìlské výnosy nejvy��í na svìtì
a izraelské metody rostlinného a �ivo-
èi�ného hospodaøení se studují a napo-
dobují po celém svìtì. (�)

Od doby, kdy jsem tento kibuc znal, se
na scénì objevily dvì nové generace
a jejich èlenové mají dnes v rukou sku-
teènì v�echny rozhodující funkce. Pra-
covnì jsou mnohem kompetentnìj�í, ne�
byli jejich rodièe, ale zároveò mnohem
ménì ideologicky motivovaní. Je-li
tomu tak, proè tam zùstávají? Kdy� jsem
se jich ptal, odpovídali mi, �e se touto
otázkou moc nezabývají. Nìkoho by ta-
ková odpovìï uklidnila, ale já si nejsem
tak jist, a procento mladých lidí, kteøí
odcházejí � èasto poté, co vykonají vo-
jenskou slu�bu �, je nepøíjemnì vysoké,
dosahuje 50 procent i víc. Co jich tolik
táhne do mìsta? Jakkoli jsem se tomu
sna�il porozumìt, nepodaøilo se mi to;
mo�ná prostì to, �e jsou mladí, a kdy�
jsem byl v jejich vìku, nejednal jsem ko-
neckoncù jinak. Chtìl jsem vìt�í svobo-
du. Hmotné pobídky nebyly podstatné,
v dal�ích letech se mi nemìlo vést o nic
lépe ne� v kibucu.

Cílem �kol v kibucech nebylo vycho-
vávat Einsteiny, ale inteligentní a vý-
konné dìlníky, a v tomto ohledu se zdá,
�e se jim to daøilo. Spokojenost s vlastní
prací a hrdost na individuální úspìch
byly mo�ná � stejnì jako bezpeèí, ply-
noucí ze �ivota v kolektivu � pro ty, kdo
zùstávali, dostateènou motivací. Pocit
identifikace s kolektivem mo�ná odra-
zoval lidi, kteøí by mohli být vùdci. Tvr-
zení, �e èlovìk je tvor zvyku, je stejnì
pøíhodné jako banální; èlovìk musí mít
hodnì silné dùvody, aby se rozhodl radi-
kálnì zmìnit nejen místo pobytu, ale
celý zpùsob �ivota. Ve mìstì se samo-
zøejmì naskýtá mnoho pøíle�itostí, ale
také vìt�í nejistota, a existují i jiné stin-
né stránky mìstského �ivota, které není
tøeba podrobnì probírat.

Cena za �normalizaci� byla vysoká.
Zjistil jsem, �e se mladí zbavili mnoha
rysù, díky nim� byla generace jejich ro-
dièù tak zajímavá a pøita�livá. Pionýøi
dvacátých a tøicátých let tvoøili elitu
z rùzných historických dùvodù, které u�
neplatily; mìli ten typ �ance, která se
nabízí velmi zøídka � radikálnì zaèít
znova a utváøet své �ivoty podle vlastní
volby.

Kvùli v�em tìmto dùvodùm nyní ki-
buc èelil krizi identity. Pøizpùsobil se
ekonomickému prostøedí a rozvíjel ne-
jen prùmysl, ale také slu�by pro veøej-
nost. Jeden kibuc provozuje salon krásy,
jiný diskotéku, tøetí má právnickou fir-
mu. Ha-Zorea mimo jiné chovala na ex-
port zlaté rybky. Nìkteré kibucy prona-
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Kibuc Ha-Zorea, 50. léta. Foto archiv.



jímaly neèlenùm domy a diskutovalo se
o tom, zda se má èlenùm vyplácet mzda.
Pokud ano, jaký bude rozdíl mezi kibu-
cem a zahradním pøedmìstím? Pesi-
misté to vidí tak, �e s kibucy je konec �
jestli mají pravdu, byla by to �koda, pro-
to�e se jedná o zcela unikátní pøíspìvek
Izraele lidské civilizaci.

V prùbìhu desítek let od doby, kdy
jsem opustil kibuc, jsem mìl mo�nost
pozorovat politické osobnosti, �pièkové
mana�ery, pøední intelektuály a obecnì
øeèeno vùdèí postavy rùzných spoleèen-
ských vrstev v nejedné zemi. A stále si
myslím, �e jsem ve ètyøicátých letech
v kibucech na�el nejvìt�í soustøedìní ta-
lentù, s jakým jsem se kdy setkal. Hovo-
øím o intelektuálních kvalitách i o cha-
rakteru a vedení. Jen velmi málo z nich
po roce nebo dvou studia nedosáhlo ús-
pìchù v politice, ekonomice èi akade-
mickém �ivotì. Pokud �lo o politiku,
byli sice trochu naivní a pøijímali radi-
kální postoje, které je po léta handicapo-
valy. V ka�dém pøípadì v�ak si po celá
léta nikdo jejich lidského potenciálu na-
léhavì nevy�adoval; v té malé zemi
bylo pøíli� náèelníkù a málo indiánù
a lidé z kibucù nemìli dostateènou mo-
tivaci a mo�ná poka�dé ani potøebnou
sebedùvìru. V dobì nových pøíle�itostí,
v padesátých a �edesátých letech, byli
ve støedním vìku a u� se jim nedokázali
pøizpùsobit.

Aldous Huxley, který, jak známo,
zrovna nehoøel láskou k utopiím, jednou
napsal, �e se nìco mù�eme nauèit
i z toho nejpitomìj�ího experimentu
v organizovaném lidském sou�ití. Kibuc
nebyl hloupý experiment, rozvíjel se
v jedineèných podmínkách, jaké dnes
nepøevládají nikde jinde v moderním
svìtì. Mo�ná se budou opakovat nìkdy
v budoucnu. Ze v�ech alternativních pøí-
stupù k modernímu �ivotu byl tím nejdù-
le�itìj�ím a trval nejdéle, a pokud jde
o mì, mìl jsem privilegium být u toho
témìø od samého vzniku. Dobøe známý
je pøíbìh Lincolna Steffense � v roce
1919 jel do Ruska a oznámil odtud, �e
vidìl budoucnost a �e funguje. Z odstu-
pu více ne� sedmdesáti let toto prohlá�e-
ní vyvolává jen zármutek nebo ironické
komentáøe. Podobnì smìlá tvrzení mù�e
proná�et i hrstka lidí, kteøí byli svìdky
rozvoje kibucù. I v samotném Izraeli vý-
voj smìøuje pryè od ideálù kibucu � bo-
hu�el v�ak ne k lep�ímu. Mo�ná experi-
ment �kibuc� vstoupí do análù lidstva
jako pouhá mezihra, je� mìla jen lokální

význam. Èím jiným v�ak byla historie,
ne� �e se tu a tam objevovaly skupiny,
jako byli dávní argonauti, je� si troufly
vyplout do neprobádaných vod?

Vzpomínky na tento úsek na�ich �i-
votù nás provázely øadu let. Breslau ne-
bylo krásné mìsto, jen�e roky, které
jsem tam pro�il, mì hluboce ovlivnily,
proto�e to byl domov; Londýn a Paøí�,
které jsem pozdìji v �ivotì poznal mno-
hem lépe, byly v ka�dém smìru mno-
hem dùle�itìj�í, ale nebyl to domov. Na
svìtì jsou i pøita�livìj�í místa ne� ta na
úpatí Karmelu a údolí Esdraelon (abych
uvedl biblické jméno Jizreelského údo-
lí), jen�e právì tyto vyhlídky (a vùnì)
mì provázejí dodnes. (�)

Vìdìl jsem, �e mé rozhodnutí odejít
bylo správné, a pozdìji jsem ho nelitoval.
Nelitoval jsem ani promarnìných let, cí-

til jsem naopak vdìènost, �e mi osud
(nebo �tìstí) umo�nil zúèastnit se jedi-
neèného experimentu. Byl to experiment,
za jaký se neudílejí vyznamenání, ale
který, jak jsem si uvìdomil, znamená
v pozdìj�ím �ivotì víc ne� vyznamenání.

*  *  *

Americký historik a politický komentátor
WALTER ZEEV LAQUEUR, který pùsobil jako
profesor na amerických, anglických i izra-
elských univerzitách a letos se do�il 96 let,
se narodil v �idovské rodinì v nìmeckém
Breslau (dnes polská Vratislav) 26. kvìtna
1921. Je autorem nìkolika desítek knih,
jejich� tématem jsou evropské, ruské a nì-
mecké dìjiny 19. a 20. století, nacismus,
sionismus, antisemitismus, holokaust a te-
rorismus, a doslova nesèetného poètu
èlánkù, komentáøù a krat�ích studií. Èesky
vy�ly zatím dvì jeho knihy: Poslední dny
Evropy (NLN, Praha 2006), zabývající se
nepøíli� optimistickou perspektivou zápa-
doevropské civilizace tváøí v tváø migraci
a dal�ím problémùm, se kterými se neumí
nebo nechce vyrovnat, a Putin a putinis-
mus. Rusko a perspektivy jeho sou�ití se
Západem (Prostor, Praha 2016), výjimeè-

nì kvalitní a nepøedpojatá analýza souèas-
ného Ruska a jeho ideologie.

Vlastnì to není úplná informace: èesky
nedávno vy�la je�tì tøetí Laqueurova kni-
ha, pamìti s názvem Døívìj�í svìty. Vzpo-
mínky na léta mého putování. Je pozoru-
hodná z více dùvodù. Prvním je podoba
jejího publikování. Vydala ji toti� pøekla-
datelka Posledních dnù i Putina Petru�ka
�ustrová, známá ètenáøùm nejen desítka-
mi dal�ích pøekladù z pol�tiny a anglièti-
ny, ale i fejetony v Lidových novinách
a v neposlední øadì i svojí anga�ovaností,
co se veøejných zále�itostí týká, pøed listo-
padem 1989 i po nìm. Vydala ji vlastním
nákladem jako neprodejný tisk pro své
pøátele. Vyøe�ila tím, se souhlasem autora,
svou nìkolikaletou snahu vydat knihu nor-
mální cestou, tj. prostøednictvím nìkteré-
ho z existujících nakladatelství. Vlastním
nákladem se tady rozumí základní význam
toho pojmu � Petru�ka zaplatila sazbu, re-
daktora i tiskárnu.

Kniha je ov�em pozoruhodná pøede-
v�ím tím, o èem se v ní pí�e a jak je na-
psaná. Od nìkolikanásobného profesora
bychom mohli oèekávat pohled jaksi �ex
cathedra�, blí�ící se akademickým pøed-
ná�kám a skriptùm. Ale tak tomu vùbec
není. Mnoho desetiletí trvající praxe
�pièkového historika se v tìchto pamì-
tech odrá�í zcela jinak. Je v nich pøítom-
ná jako základní zku�enost, která øíká, �e
ka�dý vidí stejné události i stejná období
nutnì v�dy trochu jinak � a to je øeè o se-
riózním pøístupu a poctivé snaze postih-
nout skuteènost pravdivì a nezkreslenì.
Pokud si je toho èlovìk a autor vìdom,
chrání ho to pøed èernobílým vidìním
i pøed pøesvìdèením, �e pravda je jen jed-
na a tu má právì on. Znovu a znovu La-
queurùv ètenáø pøistihuje s pøekvapením
sám sebe jako nìkoho, kdo lpí na stereo-
typech, at�u� se týkají Nìmecka a �ivota
v nìm do roku 1938, mandátní Palestiny
nebo situace v Jeruzalémì za bojù v roce
1948. Laqueur nás nenutí, abychom se
s ním ve v�em ztoto�òovali, ani se snad
nepokou�í o nìjaký revizionismus. Vy-
práví pøíbìh, tak jak ho zná ze svého �i-
vota. Svùj pøíbìh. A vypravìè je zname-
nitý, vtipný i støídmý, nesentimentální
a citlivý.

Pamìti konèí v padesátých letech, kdy
autor opou�tí Izrael a v Londýnì a potom
v USA se stává respektovaným novináøem
a historikem. Jak sám øíká, to u� je zase
jiná kapitola. Z Døívìj�ích svìtù jsme jako
ukázky vybrali autorovu pøedmluvu k prv-
nímu vydání, která dobøe charakterizuje
autora, jeho zámìr i styl, a z páté kapitoly
vlastní knihy úryvek, nazvaný pro tento
úèel Odchod z kibucu. jd
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Ètvrté nejvìt�í rumunské mìsto, le�ící
na severovýchodì zemì, se jmenuje
Jasy, rumunsky Ia,si [Ja�]. V 19. století
bývalo hlavním mìstem moldavsko-va-
la�ského kní�ectví a pozdìji � bìhem
první svìtové války � dokonce hlavním
mìstem Rumunska. �ila tu v�dy poèet-
ná �idovská komunita, kolem roku 1900
tvoøila dokonce a� polovinu obyvatel-
stva, v tøicátých letech pak asi jednu tøe-
tinu, co� bylo témìø 35 tisíc osob.
Bylo tomu tak i po vypuknutí druhé
svìtové války, kdy se Rumunsko
pøidalo k nacistickému Nìmecku
a � stejnì jako v ostatních nacisty
ovládaných zemích � i zde zaèaly
platit proti�idovské zákony a naøí-
zení. Mezi obyèejnými lidmi pano-
valo navíc pøesvìdèení, �e válku
vyvolali �idé, aby v zemi zavedli
komunismus. Rumunský fa�istický
diktátor mar�ál Ion Antonescu, ji�
tak známý svými antisemitskými
postoji, vidìl v �idech, �ijících
mezi øekami Prut a Siret, je�tì dal�í
nebezpeèí � pova�oval je za riziko
pro nacistický plán Barbarossa, pøe-
padení Sovìtského svazu. Tato ob-
last le�ela u sovìtských hranic a Ru-
munsko se na invazi a její pøípravì
podílelo, mj. proto, aby získalo zpìt Bu-
kovinu a Besarábii, které po podepsání
tzv. paktu Molotov-Ribbentrop obsadili
Sovìti.

Operace Barbarossa byla zahájena
22. èervna 1941. Ve stejný den byli z vì-
zení propu�tìni pøíslu�níci tzv. �elezné
gardy, kteøí se pøedtím pokusili v Ru-
munsku o fa�istický pøevrat. Byli ihned
zapojeni do vojenských operací a nále�i-
tì vyzbrojeni. Dva dny nato to byli právì
oni, kdo vyvolali masakr, tragédii, která
ve�la do historie jako ja�ský pogrom. So-
vìtský protiúder smìøoval samozøejmì
i proti Jasùm, pøi prvním bombardování
mìsta pøi�lo o �ivot na 600 lidí. Pøesto�e
mezi nimi bylo nìkolik desítek �idù,
okam�itì se roz�íøila zpráva, kterou po-
tvrzovaly i místní Antoneskovy úøady, �e
sovìtské bombardéry navigují na mìsto
právì �idé. Bìhem druhého náletu to vy-
volalo vlnu brutální hysterie, které padlo
za obìt�na 15 tisíc �idù, kteøí byli vra�-
dìni na ulicích, námìstích i ve svých do-
movech, èasto pøed oèima svých blíz-
kých. Mnozí byli nahnáni do vlakù, které

osm dnù jezdily bezcílnì mezi nìkolika
nádra�ími, dokud vìt�ina �cestujících�
nezahynula hladem a �ízní. Ja�ský po-
grom, o kterém podal svìdectví v romá-
nu Kaput slavný italský spisovatel Cur-
zio Malaparte (byl v té dobì ve mìstì
jako novináø), je pova�ován za jednu
z nejdrastiètìj�ích událostí holokaustu,
právì kvùli tomu, �e se èásteènì odehrá-
val pøed zraky veøejnosti.

Proè o tom takto ob�írnì pí�eme?
Proto�e ti, kdo øádìní v Jasech pøe�ili,
donedávna nedostávali � na rozdíl od
ostatních nacistických obìtí � od
Nìmecka �ádné pravidelné od�kodnì-
ní. Jak je to mo�né? Nesplòovali krité-
ria, která pro vyplácení renty sjednala
instituce, zabývající se �idovskými re-
paracemi ji� od poloviny minulého
století.

CLAIMS CONFERENCE
Ihned po svém zvolení kancléøem v záøí
1951 pronesl Konrad Adenauer ve své
inauguraèní øeèi pøed Spolkovým snì-
mem tato slova: �Spolková vláda, a s ní
drtivá vìt�ina nìmeckého lidu si uvìdo-
muje nezmìrné utrpení, které �idùm pøi-
nesla doba nacionálního socialismu.
Jménem nìmeckého lidu byly spáchány
nevýslovné zloèiny, které zavazují k mo-
rálnímu a materiálnímu od�kodnìní. (�)
Spolková vláda je pøipravena spoleènì se
zástupci �idovské komunity a Státu Iz-
rael, který pøijal mnoho �idovských
uprchlíkù, problém materiálního od-
�kodnìní vyøe�it a usnadnit tak otevøení

cesty k alespoò èásteènému zhojení
onoho nesmírného utrpení.�

Mìsíc po Adenauerovì projevu se
v New Yorku, za pøedsednictví Nachuma
Goldmana, tehdej�ího pøedsedy �idov-
ské agentury, se�li zástupci tøiadvaceti
významných mezinárodních �idovských
institucí, aby se shodli na jednotném po-
stupu v uplatòování náhrad �kod vùèi
Nìmecku. Pùvodním zámìrem byla jed-
norázová konference, kde by byla do-
mluvena spoleèná strategie. Výsledkem
v�ak byl vznik velmi silné stálé organiza-
ce. V jejím názvu slovo konference nic-

ménì zùstalo � The Conference on
Jewish Material Claims Against Ger-
many, tedy Konference o �idovských
materiálních nárocích vùèi Nìmec-
ku. Do dìjin ve�la pod svým zkráce-
ným názvem jako Claims Conferen-
ce (CC). 

Jednání s nìmeckou vládou zaèa-
lo ihned poté. Nejdøíve byly projed-
nány zpùsoby, jak od�kodnit jednot-
livce, kteøí pøe�ili holokaust. Je
známo, �e v té dobì to u mnoha pøe-
�iv�ích vyvolalo zásadní odpor,
v Izraeli se dokonce protestovalo na
ulicích. Nakonec v�ak byly dohod-
nuty dvì úmluvy, na jejich� základì
pøijalo tehdej�í západní Nìmecko
nìkolik zákonù (BEG, Spolkové
od�kodòovací zákony), podle kte-

rých mohli pøe�iv�í získat pomìrnì vý-
znamné finanèní èástky za materiální
a morální újmy, zpùsobené nacismem.
Zároveò získala CC první finanèní dota-
ci na sociální a zdravotní projekty ve
prospìch pøe�iv�ích. Dal�í smlouvy
byly dohodnuty bilaterálnì mezi Spol-
kovou republikou a Izraelem. Vzájemné
kontakty pak vyvrcholily osobním set-
káním kancléøe Adenauera s izraelským
premiérem Davidem Ben Gurionem
v roce 1960 a otevøely úplnì novou ka-
pitolu v dìjinách.

SPORNÁ KRITÉRIA
Ji� v samých zaèátcích této spolupráce
se v�ak skrývaly zárodky nìkolika bu-
doucích problémù. Tím byla pøedev�ím
kritéria pro pøiznání od�kodnìní. Pod-
mínkou byla urèitá doba, kterou dotyèná
osoba strávila v koncentraèním táboøe èi
v ghettu. Jakkoli v té dobì nikdo nepo-
chyboval o tom, co je tímto oznaèením
mínìno, postupem èasu se ukázala po-
tøeba nìjakým zpùsobem tyto pojmy vy-
mezit. 

(pokraèování na stranì 20)

LZE OD�KODNIT HOLOKAUST?
Výroèní zasedání Claims Conference v New Yorku
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Ka�dý, kdo se jen trochu zajímá o dìjiny
�oa v na�ich zemích, zná dìtské kresby z
Terezína, snad nejvýmluvnìj�í odkaz ze
svìta, do nìho� byly �idovské dìti kvùli
svému pùvody vyhnány. Asi �asne nad tím,
co v�echny jejich tvùrci a tvùrkynì v pod-
mínkách ghetta dokázali nakreslit èi vytvo-
øit prostøednictvím kolá�í, a zná i jméno
jejich uèitelky. Mo�ná té� ví, �e FRIEDL
DICKER-BRANDEISOVÁ (1898 Vídeò�1944
Osvìtim) byla sama v�estrannou umìlkyní,
malíøkou, grafièkou, návrháøkou nábytku,
textilu a bytových doplòkù, a zná její �ivot-
ní osud, v závìreèné fázi spjatý s Prahou
a Hronovem. 

PODOBNOST
Velkou zásluhu na povìdomí o této umìl-
kyni má pra�ské �idovské muzeum, které
z jejích obrazù (je� uchovává) pøipravilo
výstavu ji� roku 1988. Právì tehdy ji
v Praze nav�tívila výtvarnice, spisovatelka
a pedago�ka pùvodem z Baku, JELENA
MAKAROVOVÁ. Makarovovou �ivot a dílo
Friedl Dicker-Brandeisové fascinovaly:
kromì umìleckých kvalit ji zaujalo, �e
mají svým zpùsobem podobný osud: �i-
dovský pùvod; slo�ité dìtství (F. Dicker-
Brandeisové zemøela v dìtství matka, vy-
rùstala jen s otcem, který se pozdìji o�enil,
a opustila domov velmi záhy. J. Makarovo-
vá vyrùstala èásteènì v internátì a po ne-
mocnicích); zaujetí umìním; sounále�itost
s avantgardou (Dicker-Brandeisová se sku-
pinou umìlcù sdru�ených kolem moderní-
ho výtvarného uèili�tì Bauhasu, Makaro-
vová se èleny moskevského undergroundu
�edesátých a sedmdesátých let), ale také
urèitý pocit rozkolísanosti, z ní� pro obì
vedla cesta k pedagogické práci s dìtmi
(Friedlinými svìøenci byly dìti v ghettu,
zatímco Makarovová pomáhá arteterapií
dìtem psychicky handicapovaným). 

Od konce osmdesátých let minulého
století se Makarovová �ivotu a tvorbì
F. Dicker-Brandeisové intenzivnì vìnuje
� vyhledává její práce, hovoøí s pamìtní-
ky, zabývá se archivními dokumenty, nav-
�tìvuje místa, kde �ila, a vìnuje se dílu
umìlcù-kolegù, kteøí ji ovlivnili. K tìm
patøili ti nejlep�í z moderních umìlcù me-
ziváleèného období: malíø a pedagog Jo-
hannes Itten; hudební skladatel Stefan
Wolpe, architekt a designér Franz Singer,
malíø Max Bronstein (v Palestinì pøijal

jméno Mordechaj Ardon), ale hlavnì ma-
líø Paul Klee. Výsledkem její systematické
práce byla výstava, která na pøelomu tisí-
ciletí putovala Evropou a Amerikou
(roku 2000 ji mohli vidìt i náv�tìvníci
Èeského Krumlova), rozsáhlý katalog
k této výstavì a dokumentární film o umìl-
kyni. Roku 2012 vydala Makarovová
v Moskvì monografii nazvanou Friedl,
která nedávno vy�la v èeském pøekladu. 

KNIHA
�Nìkdy moje návrhy muzea odmítají s tím,
�e jsem moc ,emocionální� a oni potøebu-
jí badatele, kteøí jsou ,cool�. Ráda se ale
pustím, a pøiznávám, �e jinak ne� emocio-
nálnì to neumím, do èehokoli, co bude pro-
spì�né,� øekla Jelena Makarovová roku
2011 v rozhovoru pro Rch. A tím jako by
charakterizovala svou metodu introspekce,
pou�itou i v knize Friedl. Ne ka�dému ète-
náøi bude tato metoda vyhovovat, tím spí�e,
�e v knize Friedl je ono vcítìní dovedeno
do nejzaz�í meze � �ivot Dicker-Brandei-
sové je vyprávìn v první a v druhé osobì
(buï pøímo ústy Friedl, nebo jakoby for-
mou dialogu mezi autorkou a umìlkyní),
autorka pøeskakuje
z pøítomnosti do bu-
doucnosti, je� se ode-
hrává ji� po Friedlinì
smrti, vyprávìní nemá
pevnou osu, je tìkavé.
V záplavì jmen a sple-
ti osudù rùzných umì-
leckých a politických
pøátel a známých, se
ètenáø mù�e ztrácet
a èasto je té� na po-
chybách, zda autorka
právì parafrázuje nì-
jaký Friedlin dopis èi
zaznamenanou úvahu,
èi zda spoléhá jen na
svou intuici. 

Nejvìrohodnìji nicménì tento biogra-
fický román pùsobí tam, kde se Makaro-
vová opírá o autentická svìdectví,
o vzpomínky èi dopisy. Kdy� napøíklad,
citujíc M. Bronsteina, popisuje výuku
J. Ittena v Bauhasu ve Výmaru: �A nyní
hovoøí (Itten) o vìtru a �ádá, aby nìkteøí
vstali a vyjádøili své pocity pøi vìtru a bou-
øi. Poté zadává úkol pøedvést vichøici. Na
v�echno máme asi deset minut a pak násle-

duje kritický rozbor. Téma bouøe pokraèu-
je. Urvané listy papíru jeden za druhým lí-
tají k zemi. Energická èinnost!� Cituje té�
z øady Friedliných dopisù. K tìm nejpù-
sobivìj�ím patøí listy psané z Èech, kam
se uchýlila poté, co uprchla z Vídnì do
Prahy. Roku 1936 se provdala za Pavla
Brandeise a o dva roky pozdìji se odstìho-
vali do Hronova. Autorka vystihla Friedli-
no osamocení, její vdìènost za jakoukoli
práci èi projev solidarity i stálou snahu ma-
lovat. Nakonec byli Brandeisovi v prosin-
ci 1942 deportováni do Hradce Králové,
pak do Terezína a nakonec do Osvìtimi
(viz té� Rch 12/2009).

Proè Friedl Dicker-Brandeisová vèas
neemigrovala, aè mìla napø. v Anglii
mo�nost práce a zøejmì by se dostala
i do Palestiny, Makarovová popsala vì-
rohodnì, tím spí�e, �e stejnì jako Friedl
se zachovala øada jejích pøátel: jednak
faktem, �e nebyla sionistka a ústøední
smysl svého �ivota vidìla v umìlecké
práci v Evropì, ale té� smìsí nevíry
v tak naprosto katastrofický vývoj, vá-
háním, soustøedìním na jiné, �naléha-
vìj�í� úkoly, a nakonec objektivními
pøeká�kami.

Utlumíme-li v sobì urèitou ostra�itost
vùèi autorskému podání, máme mo�nost
dozvìdìt se o Friedl a jejím okruhu ne-
jen spoustu faktù, ale opravdu i procítit

hektickou aktivitu
a mezilidské vztahy
rozmanitého levico-
vého, pøevá�nì �i-
dovského umìleckého
prostøedí mezivá-
leèných evropských
metropolí Berlína,
Vídnì i Prahy, poslé-
ze s pøesahy do Ang-
lie, Spojených státù
a Palestiny. Je�tì
zbývá, aby vy�la
skuteèná velká mo-
nografie umìlkynì,
která by její tvorbu
pøedstavila v úplnos-
ti s pou�itím co nej-

vìt�ího mno�ství reprodukcí jejích dìl
i dokumentù o jejím �ivotì. Snad se i to-
hoto úkolu Jelena Makarovová ujme �
kniha Friedl ukazuje, �e by to zvládla.  

(am)
Jelena Makarovová: Friedl. Vydalo nakl.
Pavel Mervart v Èerveném Kostelci
roku 2017. Z ru�tiny pøelo�il Michal
Téra. Ilustraèní a fotografický dopro-
vod. 509 stran, dop. cena 399 Kè.

FRIEDL
Osud výjimeèné malíøky a pedago�ky oèima Jeleny Makarovové
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Izrael u� dlhé roky poukazuje na nenávist-
ný obsah uèebníc pou�ívaných v palestín-
skych �kolách. Táto nenávist�indoktrinuje
palestínske deti do protiizraelských a proti-
�idovských postojov. Úrad Organizácie
spojených národov pre palestínskych ute-
èencov (UNRWA) sa teraz pokú�a o refor-
mu obsahu uèebníc, ktoré sú financované
z jej zdrojov, av�ak za ich obsah zodpove-
dajú palestínske úrady. Pokus o reformu
obsahu narazil na odpor zo strany uèite¾ov,
�iakov aj rodièov, ktorí protestujú proti
úmyslu vymazat�z uèebníc boj proti �idov-
skému �tátu.

PREKÁ�KA K MIERU
Poèas stretnutia prezidenta Donalda Trum-
pa so �éfom Palestínskej autonómie (PA)
Mahmudom Abbasom vyslovil Abbas na-
sledujúce vety: �Mô�em vás ubezpeèit�, �e
na�u mláde�, na�e deti a na�ich vnukov vy-
chovávame v kultúre mieru. Palestínèania si
prajú bezpeènost�, slobodu a mier pre na�e
deti s tým, �e budú �it�ved¾a izraelských
detí.� Abbasove slová boli reakciou na vý-
èitky izraelského premiéra B. Netanjahua,
�e jednou zo zásadných preká�ok na ceste
k mieru medzi Palestínèanmi a Izraelom je
dlhodobá indoktrinácia palestínskej mláde-
�e. �Dokonca pomenovávajú �koly pod¾a
masových vrahov Izraelèanov a teroristom
a ich rodinám vyplácajú mzdu,� dodal.

Slová izraelského premiéra nepriamo
potvrdzujú správy o navrhovanej refor-
me obsahu izraelských uèebníc. Pod¾a
návrhu UNRWAby sa mali utlmit�a zmier-
nit� mnohé �tvavé protiizraelské texty
a radikálne vyjadrenia (k ich obsahu viï
Rch 2/2017, str. 20), viaceré pasá�e by
sa mali vypustit�a mala by sa zdôraznit�
rovnost�pohlaví. Spomenuté zámery sa
stretli v tradiène rozhádanej palestín-
skej spoloènosti so zriedkavou jednotou
postojov. Tak na území PA (na Západ-
nom brehu), ako aj v Hamasom kontro-
lovanom Pásme Gazy do�lo k protestom
rodièov �proti snahám o vymazanie na-
�ej národnej identity�. Arabsko-izrael-
ský poslanec Knesetu Ahmad Tibi na
vlastnej tlaèovej konferencii v Ramalla-
hu dôrazne prezentoval názor, �e Pales-
tínèania �ijúci v okupaènom re�ime majú
právo na protiizraelské �tvanie. Ïal�í
z arabských poslancov Knesetu, Hanin
Soabi, vyhlásil na rovnakom mieste, �e
��tvanie proti okupantom je nielen prá-

vom, ale ¾udskou povinnost�ou�. Pales-
tínske ministerstvo pre vzdelávanie od-
mietlo návrhy UNRWA a pohrozilo za-
stavením spolupráce s organizáciou.
Hamas hovorí o �politickom zloèine�. 

ARAB�TINA I MATEMATIKA
UNRWA (United Nations Relief and
Works Agency for Palestine Refugees)
bola zalo�ená r. 1949 v dôsledku masové-
ho úteku Palestínèanov po zalo�ení �tátu
Izrael. Dodnes predstavuje jeden z naj-
väè�ích projektov OSN a z jej rozpoètu je
podporovaných pät�miliónov uteèencov
a ich potomkov. Zamestnáva 30 tisíc za-
mestnancov a stará sa o vzdelávanie prib-
li�ne pol milióna detí. �kolské programy
UNRWA sledujú zvyèajne osnovy hosti-
te¾skej krajiny, v prípade palestínskych
�kôl pou�ívajú osnovy vytvorené PA.
Napriek tomu sa poènúc rokom 2011 po-
kú�a zaviest�do �kôl vlastné uèebné mate-
riály, �aby sa vyhovelo po�iadavkám
21. storoèia�. Pod¾a informácii výskum-
nej in�titúcie MEMRI sa zmena má do-
tknút�pribli�ne 50 miest v uèebniciach pre
základné �koly. Týka sa predmetov ako
arabský jazyk, matematika, angliètina
a iné. Pokusy o zmenu uèebných osnov
viedli u� v minulosti ku konfliktom med-
zi UNRWA a PA a obzvlá�t�ku konflik-
tom s Hamasom. Pred tromi rokmi hrozili
islamisti, �e ak dôjde zo strany UNRWA
k plánovanému rozde¾ovaniu uèebných
materiálov o v�eobecných ¾udských prá-
vach, tak táto organizácia musí rátat�
s �konzekvenciami�. Aj v tomto (posled-
nom) prípade sa okam�ite objavila reak-
cia zo strany PA. Jej ministerstvo pre
vzdelávanie hrozí trestami ka�dému, kto
sa pokúsi dosia¾ platný uèebný plán po-
zmenit�alebo sabotovat�, preto�e to bude
hodnotené ako �agresia proti Palestíne
a jej národnej identite�. Plány UNRWA
idú �ruka v ruke s plánmi okupantov� do-
dalo ministerstvo. Odpor proti reforme
prichádza aj zo strany niektorých pales-
tínskych zamestnancov UNRWA. �Ne-
smieme pripustit�tento komplot proti ná�-
mu národu. Reforma po�kodzuje na�e
princípy, fal�uje na�u históriu, geografiu
a na�e presvedèenie,� prohlásila Amal al-
Battasch, riadite¾ka odborov UNRWA. 

(Text Bena Daniela je v mírnì krácené
podobì pøevzatý z listu Illustrierte Neue
Welt, 2/2017; pøeklad Jaro Franek.)

LZE OD�KODNIT
HOLOKAUST?

(dokonèení ze str. 18)
Druhým, a to velmi zásadním problémem,
byl fakt, �e ustanovení o mo�nosti získat
od�kodnìní, se vztahovala pouze na ty,
kteøí �ili na Západì, tedy nikoli na �idov-
ské obìti ze støední a východní Evropy.
A to i pøes fakt, �e vizi sjednoceného
Nìmecka pøednesl kancléø Adenauer v ji�
zmínìném inauguraèním projevu. A� do
pádu berlínské zdi v�ak platila tzv. Hall-
steinova doktrína, která tvrdila to, �e za
od�kodnìní obìtí z Východu je zodpovìd-
ná Nìmecká demokratická republika. Ta
v�ak takovouto tezi rezolutnì odmítala,
proto�e celá její ideologie byla postavena
na tom, �e je pokraèovatelem protinacis-
tického odboje. Obìt�mi této fronty stude-
né války byli �idé, �ijící za tzv. �eleznou
oponou. To se zmìnilo a� po roce 1989.

Od té doby jedná Claims Conference se
svými nìmeckými partnery ka�doroènì.
Za posledních pìtadvacet let se nakonec
podaøilo zmìnit i mnohé pøístupy a pøede-
v�ím i kritéria. Díky tomu získalo nárok na
nìmeckou rentu více ne� ètvrt milionu pøe-
�iv�ích po celém svìtì. Celková èástka,
kterou Nìmecko pro tyto úèely poskytlo,
se pohybuje kolem 60 miliard dolarù.
Suma je to obrovská, ale je tøeba si uvìdo-
mit, �e byla vyplácena v období �edesáti
let. Jakkoli je tøeba toto úsilí o nápravu
køivd ocenit, stále visí ve vzduchu otázka �
lze holokaust vùbec od�kodnit? Mnozí tvr-
dí, �e i pøes materiální náplasti to mo�né
není, proto�e rozsah a hloubka tragédie je
vlastnì nekoneèná.

JASY
Ale vrat�me se k obìtem ja�ského pogro-
mu. Byli to mj. i tito lidé, kteøí kritéria pro
pøiznání nìmecké renty nesplòovali. Jasy
toti� nebyly ani ghetto, ani koncentraèní
tábor. Mnozí z �idovské komunity pak pøe-
�ívali na útìku nebo se skrývali. Mìli tak
nárok na jednorázovou èástku, ale nikoli
na penzi. A� nyní. Delegace CC, vedená
bývalým velvyslancem Stuartem Eizensta-
tem, pøesvìdèila zástupce nìmecké vlády,
aby i tyto osoby byly zahrnuty pod kritéria,
splòující pøiznání nároku. O tom bylo slav-
nostnì referováno na výroèním zasedání
Claims Conference, které se konalo v èer-
venci v New Yorku. Na poøadu bylo je�tì
nìkolik záva�ných témat. Vrátíme se
k nim v pøí�tím èísle.

TOMÁ� KRAUS

PROTI REFORME
Palestínci protestujú proti reforme obsahu uèebníc



Hledáme-li téma, o které lze opøít bilan-
ci uplynulého roku v Izraeli, nabízí se
pøíbìh ser�anta Elora Azarii. Tedy spí�e
spoleèenské i politické reflexe, jaké vy-
volává, èi debaty, do kterých zapadá.

Loni v bøeznu pùsobil ser�ant Azaria
v rámci základní vojenské slu�by v Heb-
ronu. Kdy� zaútoèili dva Palestinci s no�i,
vojáci jednoho zastøelili a druhého zrani-
li. Jen�e Azaria ji� zpacifikovaného útoè-
níka, le�ícího na zemi, ranou do hlavy za-
støelil. Byla to nutná obrana? Prevence
proti tomu, aby terorista nespustil výbu�-
nou vestu? To tvrdí Azaria a s ním notná
èást izraelské veøejnosti.
Nebo �lo o svévolné za-
bití jen pro odvetu, co� si
�ádá soudní proces pod-
le zákona? Tak argu-
mentují armádní �pièky
a s nimi té� notná èást iz-
raelské veøejnosti.

ARMÁDA
HÁJÍ ZÁKON
Z jedné �mimosoudní
popravy� se rozvinula
�iroká debata se zajíma-
vým rozdìlením rolí. Za
Azariu se postavil neje-
nom premiér Benjamin
Netanjahu (sám tele-
fonoval jeho rodièùm
a pozdìji pro nìj �ádal milost). Podpoøila
ho i znaèná èást obèanské spoleènosti.
Pùsobí nezvykle, �e na protestu v Tel Avi-
vu hájil Azariu i raper Subliminal, tedy
èlovìk spjatý spí�e s kritickým vztahem
k vládì èi armádì. A naopak �pièky armá-
dy se postavily za hledání spravedlnosti
a férový soudní proces, tedy za obèanské
hodnoty.

Vysocí dùstojníci jako ministr obrany
Mo�e Ja�alon, náèelník generálního �tá-
bu Gadi Eizenkot nebo jeho zástupce
Jair Golan dávali najevo, �e armáda ne-
smí být pový�ena nad zákony èi pravi-
dla pro v�echny. Nejen odmítali pøípad
ser�anta Azarii zamést pod koberec, ale
sám ministr Ja�alon (èlen Likudu) vy-
zval vysoké dùstojníky, aby neskrývali
své názory na ne�vary ve spoleènosti.
V tìchto postojích zazníval hlas armády
coby jedné z posledních ba�t tradièní iz-
raelské spoleènosti.

Letos v lednu zasedl vojenský soud,
který Azariu uznal vinným ze zabití.

V únoru soud vynesl vý�i trestu � 18 mì-
sícù nepodmínìnì. A 30. èervence v�e
uzavøel odvolací vojenský soud, který
únorový verdikt potvrdil. Po stránce jus-
tièní je tak �pøípad Azaria� vyøízen a lze
ho bilancovat. Nepro�la ani milost navr-
hovaná politiky typu Netanjahua èi Lie-
bermana, ani pøísnìj�í trest navrhovaný
�alobci. Ale není uzavøená debata odrá�e-
jící názorové �tìpení spoleènosti.

Loni v létì o tom psala Ravit Hechtová
v Ha�arecu (viz Rch 7/2016). Reagovala
na to, �e ministra obrany Ja�alona pre-
miér nahradil Avigdorem Liebermanem,

v èem� vidìla útok na tradièní izraelské
elity v armádì. (Lieberman není typem
politika, jen� chce �mimosoudní popra-
vy� øe�it pøed soudy.) Té� v tom spatøova-
la doklad �pøechodu od vlád, je� mìly nì-
jakou ideologii, k cynické a bezcitné éøe
neznající u� hranici studu�.

Letos rozebral pnutí v izraelské spo-
leènosti Nadav Ejal na webu Ynet (patøí
listu Jediot achronot). I jeho postøehy
patøí k bilanci uplynulého roku, ba je�tì
�ir�ího trendu.

L�E�, JSI LEVIÈÁK
Ejal poukazuje na �íøení nálepek v izrael-
ské debatì. U� nerozhoduje pøesvìdèi-
vost argumentu, tedy co se øíká, ale spí�
kdo to øíká, identita mluvèího. Je to pro-
blém celého Západu. U nás nará�íme na
nálepky typu �pravdoláskaø� èi �klauso-
vec�, které vytváøejí obraz nepøítele, dele-
gitimizují ho, ani� je nutné rozebírat,
v èem konkrétnì má, nebo nemá pravdu.
Podobnì v USA se �liberál� pou�ívá jako

nálepka pro levièáka a �bigot� pro pravi-
èáka. Izraelská praxe se inspiruje tou
americkou, ale v praxi je podle Ejala je�tì
vyhrocenìj�í.

Jair Lapid, lídr politické strany Je� atid,
èasto øíká, �e v Izraeli je více lidí, kteøí se
sami oznaèují za vegetariány, ne� lidí,
kteøí se sami definují jako stoupenci le-
vice, a Ejal mu dává za pravdu. V tomto
posunu spatøuje �pøíspìvek� Benjamina
Netanjahua k izraelské debatì: právì pre-
miér pomohl slovo �levice� zmìnit
v kletbu, ob�alobu, zavr�ení. U� jeho
star�í výrok �levice zapomnìla, co zna-
mená být �idem� ukázal, jak lze jakýkoli
legitimní argument obrátit ve støet identit.

Tento postup se �íøí v�emi politickými
tábory. Podle Ejala se iz-
raelská spoleènost topí
�v jedovatém oceánu
nálepek�. Nejfatálnìj�í
nálepkou zùstává �le-
vièák�. Ale k ní se pojí
�charedi�, �osadník�,
�a�kenazi�� Bojují i me-
zi sebou. Ti, jim� se na-
dává do �levièákù�, zase
proklínají �nábo�enské
nacionalisty hor�í ne�
Hizballáh�. Pøitom se
vytrácí potøeba vzájem-
né komunikace.

O vývoji k uzavøené
bublinì mezi osadníky
na Západním bøehu
Jordánu pí�e i Jotam

Berger v listu Ha�arec. Dnes u� je samo
slovo �osadník� nálepkou zla. Ale první
generace osadníkù po �estidenní válce
je�tì komunikovala s politickým systé-
mem jeho jazykem. Nynìj�í �mláde�
z kopcù� (rozumìj z ilegálních osad) u�
tento jazyk nepou�ívá. Podle Bergera
�ije �ve své vlastní mesiá�ské bublinì�.
Ale zpìt k Ejalovi.

Politický systém nemù�e existovat bez
rovnováhy mezi pravicí a levicí. A tady se
Ejal ptá: Kdy jste naposled sly�eli Netan-
jahua mluvit o legitimitì politické deba-
ty? Øíkat, �e lidé by mìli naslouchat ná-
zorùm opozice? Je-li nìjaký my�lenkový
smìr poní�en na nálepku, vytìsòují se dù-
le�itá fakta s ním spjatá. Tøeba to, �e Iz-
rael je podle Ejala jediný stát na svìtì,
který zalo�ily levicové strany se socialis-
tickým programem. Nevyhrály ve vol-
bách ani v revoluci, pouze si vzaly za svùj
sionistický projekt a vedly ho pùl století
a� do roku 1977. To nelze smazat nálep-
kou �levièák�. ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: V oceánu nálepek

Ser�ant Izraelské armády Elor Azaria. Foto archiv.



Synagogy a �idovské høbitovy na rùzných
místech Èeska si v nedìli 13. srpna pøi�ly
prohlédnout tisíce lidí. Konal se Den �i-
dovských památek. Poøadatelé, �O Praha
a F�O v ÈR, zpøístupnili pøes padesát ob-
jektù po celé republice. Lidé mohli nav�tí-
vit i místa, která nebývají bì�nì otevøená.
O Dni �idovských památek 2017 informo-
vala vìt�ina èeských médií. !!Kdy� izra-
elský premiér Benjamin Netanjahu nav�tí-
vil v èervenci Francii pøi výroèí odsunu
�idovského obyvatelstva z Paøí�e, pøál si
poprvé nav�tívit katedrálu Notre-Dame.
Se svou �enou Sárou se zde zastavili
i kvùli památce na kardinála Jeana-Mariho
Lustigera, od jeho� smrti uplynulo minulý
týden deset let. Paøí�ský arcibiskup �i-
dovského pùvodu, který vedl arcidiecézi
takøka ètvrtstoletí a pøivedl francouz-
skou církev do dne�ní doby, zmìnil obraz
konvertity v �idovském svìtì. V katedrále
visí od jeho pohøbu, kterému pøedcházela
�idovská modlitba kadi�, pamìtní tabulka

dle jeho pøání. Vyznává se na ní: �Narodil
jsem se jako �id. Po dìdeèkovi jsem do-
stal jméno Áron. Aèkoli jsem se stal køes-
t�anem vírou a køtem, zùstal jsem �idem,
jako jimi zùstali apo�tolové. Mými patro-
ny jsou veleknìz Áron, svatý apo�tol Jan
a Panna Maria Milostiplná. Byl jsem jme-
nován 139. arcibiskupem paøí�ským Jeho
Svatostí pape�em Janem Pavlem II., svého
úøadu jsem se ujal v této katedrále 27. úno-
ra 1981, a potom jsem zde vykonával ce-
lou svou slu�bu. Vy, kdo procházíte, po-
modlete se za mì.� Byl to mimoøádný
knìz. Podporoval také kardinála Franti�ka
Tomá�ka a jeho náv�tìvy v Praze byly
velkou vzpruhou utiskovaným. Spolu
s Janem Pavlem II. a svìticí Terezií Be-
nediktou od Køí�e neboli Edit Steino-
vou, patronkou Evropy, její� svátek si pøi-

pomínáme, nám pøiná�ejí velké svìdectví
20. století o neèekaných sblí�eních a uka-
zují cestu. (Katolický týdeník, 8. 8.) !!
I kdy� jméno Jaromír Weinberger není ve-
øejnosti zcela známé, tento hudební skla-
datel se øadí mezi nejvýznamnìj�í autory
meziváleèného období. Mezi jeho úspì-
chy kromì opery �vanda dudák se øadí
také opereta Na rù�ích ustláno, která
byla pozdìji zfilmována. K 50. výroèí
jeho smrti byla v uli-
ci Rozvodova 36
v Praze 12 odhalena
pamìtní deska, která
dílo tohoto umìl-
ce pøipomíná. (pra-
hatv.eu) !!Stanislav
Komárek není vege-
tarián, av�ak jeden
druh masa pøesto nejí: vepøové. �Právì
u prasete je nejzøetelnìj�í ta na�e schizof-
renie. My víme, �e prase je velmi chytré,
a pøesto jej necháme muèit ve velkocho-
vech. Ostatnì právì v inteligenci prasete
mo�ná le�í dùvod, proè �idé a muslimo-
vé vepøové nejedí. Nikoli v neèistotì
toho zvíøete, jak si myslíme, ale v jeho
blízkosti èlovìku. Jsou nám podobná
v dobrém i ve zlém,� mù�eme se doèíst
v èlánku Zvíøata znají lásku i strach. (Pá-
tek Lidových novin, 11. 8.) !!Hned ètyøi
kameny zmizelých pøipomínající tragic-
ké osudy místních �idù za druhé svìto-
vé války pøibudou v kromìøí�ských uli-
cích. Do chodníku vsazené dla�ební
kostky s mosazným
povrchem uctí památ-
ku Joachima Astela,
posledního rabína ve
mìstì, a jeho rodiny.
�ili v Moravcovì ulici
v prvním patøe nì-
kdej�í �idovské radni-
ce a zahynuli v kon-
centraèním táboøe
v polské Osvìtimi. Na
místì bývalé synago-
gy stojí dnes kulturní
dùm, celá Moravcova
ulice byla v podstatì �idovská. (Kromìøí�-
ský deník, 11. 8.) !! Jedna tøetina brit-
ských �idù uva�uje o odchodu ze zemì.
Znepokojuje je vzrùstající antisemitismus.
Vyplývá to z prùzkumu spoleènosti You-
Gov, který zpracovala pro organizaci
Kampaò proti antisemitismu (Campaign

Against Antisemitism), je� v Británii sle-
duje postavení �idù ve spoleènosti. Za
zvý�eným pocitem nebezpeèí mù�ou stát
také události posledního roku. Podle brit-
ských �idù je hlavním zdrojem antisemi-
tismu islamismus, poté extrémní levice
a teprve poté extrémní pravice. 82 procent
britských �idù si myslí, �e opozièní labou-
ristická strana pøíli� toleruje antisemity ve
svých øadách, co� je nejvíce ze v�ech hlav-
ních stran. O vládní konzervativní stranì
si toté� myslí 19 procent, co� je naopak
nejménì. (echo24.cz) !! Ètyøiadevadesá-
tiletý herec, moderátor a publicista Ludìk

Eliá� pøe�il koncent-
raèní tábory, letecké
nálety i pochod smr-
ti. Jak sám øíká, èlo-
vìk se nesmí vzdát
a musí se v�dy po-
kusit nìco udìlat,
i kdy� v�echno vy-
padá beznadìjnì.

O tom, �e se tímto krédem v �ivotì øídil,
svìdèí i to, �e v srpnu 1968 osm dní vedl
v Ostravì ilegální vysílání televizních
a rozhlasových zpráv. Na otázku �Lze od-
pustit? Jak se vùbec mù�e èlovìk s tako-
vým bezprávím vyrovnat?� v rozhovoru
pro LN øíká: �Èlovìk musí zaujmout sta-
novisko ke konkrétním lidem a jejich kon-
krétním èinùm, aby je buï zbyteènì ne-
omlouval, anebo zbyteènì neobviòoval.�
(21. 8.). !!Problém koøenù terorismu ne-
lze zjednodu�ovat, tì�ko v�ak nìkdo mù�e
zpochybòovat, �e souvisí s velkými mus-
limskými komunitami, které se v hostitel-
ských zemích odmítají integrovat. Vìt�ina
zdej�ích muslimù nejsou teroristé, zachová-

vají si v�ak svoji identi-
tu, která je obtí�nì slu-
èitelná se západním
konceptem obèanské
sekulární spoleènosti.
Na jednu stranu je
chráníme jako men�i-
nu, na druhou nechce-
me sly�et nic o tom,
co si myslí o �enách,
bezvìrcích, �idech,
o nevìøe èi odpadlic-
tví od víry. Èe�tí pøíz-
nivci uprchlíkù a soli-

darity se zemìmi, kde se hromadí, èasto
argumentují, �e u nás �ádní imigranti ne-
jsou, a diví se, proti èemu lidé vlastnì pro-
testují. Podle nich mají zøejmì vyèkat, a�
tu budou. Ale to u� pøece bude pozdì. Jako
je pozdì v Londýnì, Paøí�i, Berlínì a Bar-
celonì. (MF DNES, 22. 8.)                        jd
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NA�E SCHIZOFRENIE ...a dal�í události
/Vybráno z èeských médií/



Kalendárium
Pøed 100 lety, 15. záøí 1917, se ve Vídni
narodil historik judaismu a znalec raného
køest�anství DAVID FLUSSER. Vyrùstal
v Pøíbrami, na Karlovì univerzitì v Praze
vystudoval klasickou filologii. Roku 1939
se mu podaøilo emigrovat do Palestiny
a zde na Hebrejské univerzitì v Jeruzalé-
mì studoval historii a získal doktorát. Na
té�e univerzitì zaèal roku 1962 vyuèovat.
Soustøedil se na �idovskou historii
a my�lení na pøelomu obèanského leto-
poètu a na zdroje judaismu v raném
køest�anství; zvlá�tní pozornost zasluhují
jeho výzkumy o svitcích z Mrtvého moøe.
Profesor Flusser byl také oblíbeným peda-
gogem a pozoruhodnou osobností. V ne-
krologu na nìj vzpomínal jeho bývalý stu-
dent Menachem R. Macin (Rch 12/2000):
�Dnes vím, �e u� nikdy nebudu svìdkem
mistrových drsných �ertù, �e u� neusly�ím
jeho projevy pøedstíraného hnìvu, jeho
zvuèná Lo! (ne!) proná�ená s nìmeckým
pøízvukem, ani neuvidím jeho indiánské
tance kolem katedry
ve tøídì, kdy� jej in-
telektuální jásot, pøí-
padnì hnìv na diplo-
mované pedanty, kteøí
se pova�ují za vìdce,
dovedl k tomu, aby ze
sebe vychrlil buï na-
d�ené, nebo vra�ed-
né vìty.�

Jeho texty se vy-
znaèují odborností
i filosoficku analý-
zou. Èesky vy�la
jeho díla Je�í� a Esejské dobrodru�ství
(obì publikovalo nakladatelství OIKOY-
MENH v Praze), v �idovské roèence
1996/1997 byl uveøejnìn rozhovor, který
s ním vedl Tomá� Kulka, a v �R
1993/1994 byly publikovány ukázky
z jeho zásadní práce �idovské zdroje v ra-
ném køest�anství. Do té�e Roèenky napsal
i pùvodní text Co to je (èi bylo) �èeský
�id?�. V jeho závìru se zamý�lí: �Co
vlo�í budoucnost do vínku pra�ského �i-
dovstva, není vùbec jisté. Jisté je, �e ne-
bude obnoven ten podivný �ivoèich zva-
ný ,Prager Jude�. Vznikne nový ,èeský
�id�? Jeliko� s touto mo�ností poèítám,
napsal jsem tyto øádky. Bude v nìm ná-
rodnì-�idovský motiv silnìj�í ne� u tìch
pøedváleèných èeských �idù? Domnívám
se, �e odpovìï je kladná. A co bude s �i-
dovským vzdìláním? Snad i to bude sil-

nìj�í, aè je si tì�ko pøedstavit, �e se ten
normální stav pøed asimilací na tomto
úseku vrátí. A co s �ivotem podle �idov-
ského zákona? Nevím, snad bude polari-
zace, pøi èem� je podle mého osobního
názoru nebezpeèí, �e v dosti �irokých kru-
zích èeského dne�ního �idovství pøekotný
návrat k �idovskému rituálu nebude osla-
zen �idovským humanismem. To mé po-
dezøení vyplývá jednak z poznatku, �e
svìt, a zvlá�tì Evropa, se nachází ve stavu
úpadku, a jednak z faktu, �e nová nábo�en-
ská vlna ve v�ech monotheistických nábo-
�enstvích klade dùraz na lidskosti nepøíz-
nivý aspekt v nábo�enství vùbec. (�)
Mo�ná �e význam Prahy jako evropského
poutního místa i pro rùzné �idy a v�eobec-
ný romantický zájem o Prahu Golemovu
dialekticky posílí èeské �idy. �e by na
tom vývoji byl bezdìky úèasten Franz
Kafka?� 

David Flusser zemøel v Jeruzalémì
v den svých 83. narozenin, 15. 9. 2000. 

O 20. výroèí LAUDEROVÝCH �KOL u�
jsme v tomto vydání psali hodnì, a tak u�
jen struènì shròme jejich historii: 1. tøída

základní �koly GUR
ARJE byla otevøena
1. záøí 1997 v Bel-
gické ulici. O rok
pozdìji vznikl v rám-
ci Gymnázia prof.
J. Patoèky první roè-
ník ètyøletého �idov-
ského gymnázia (OR
CHADA�), které se
roku 1999 pøestìho-
valo do Belgické,
a v tém�e roce se
kromì 1.�3. tøídy Z�

a 1.�2. roèníku gymnázia otevøela také
6. tøída. V roce 2001 se tak zkompletoval
první stupeò a gymnázium, o rok pozdìji
byla úplná celá �kola (9+4 tøídy) a odmatu-
rovali první gymnazisté. Konflikt na �OP
se na povìsti L� velmi výraznì podepsal:
poté, co pøedseda T. Jelínek propustil v létì
2004 z funkce øeditelku K. Dejmalovou,
nastal velký odliv pedagogù (17 dalo vý-
povìï) i �ákù a povìst �koly nesmírnì utr-
pìla. Odliv dìtí nakonec vedl k zániku
2. stupnì Z�. Pak se situace opìt zlep�ila:
Obec poskytla �kole autonomii, navrátiv�í
se øeditelka Kateøina Dejmalová prosadila
vznik osmiletého gymnázia. V roce 2009
byli pøijati první primáni, ve stejný rok
byla otevøena mateøská �kola. V roce 2016
byl znovu otevøen 2. stupeò Z�. Dnes na-
v�tìvuje L� pøes 320 dìtí, �ákù a studentù.   

(am)

MICHAL EFRAT (1926�2017)

Zemøela Michal Efrat, ve vìku 91 let, a ten
vìk je pro nás, kdo jsme ji znali a kamará-
dili s ní, nìco, èemu jen tì�ko mù�eme

uvìøit. S Michal
se nedaly �udr-
�ovat pøátelské
vztahy�, ani se
�stýkat� nebo
cosi podobné-
ho. S ní se dalo
jen kamarádit,
nebo obèas ne-
kamarádit, ale

to jen obèas. Bylo to nejspí� tím, �e jí ni-
kdy nebylo 40 ani 60, nato�pak 80 let, ale
v�dycky 2 x 20, pøípadnì 3 x 20, nebo
snad i 4 x 20 a je�tì pøed rokem dokonce
3 x 20 + 30. Ten mladý vìk, o který ji chtì-
li nacisté v Terezínì a v Osvìtimi pøipravit,
jí zùstal natrvalo, se v�ím v�udy, co k tomu
patøí. S bezprostøedností a vírou, �e podni-
ky a dobrodru�ství, do kterých se èlovìk
pou�tí, dobøe dopadnou � i kdy� to tak
zvenku nevypadá a také obèas nedopadá,
s tím, �e kdy� se nìco podstatného nezdaøí,
je mo�né zaèít znovu a hledat a nakonec
najít odpovìï na to, proè a k èemu tady na
svìtì jsem. Ti, kdo se pøitom øídí srdcem,
mohou ostatním pøipadat naivní a bláhoví,
a také takoví mohou obèas být, ale prázd-
ný �ivot pro�ít nemohou.

Michal se narodila jako Evelína
Schlachetová 27. 4. v Moravské Ostra-
vì, ve 14. letech ji jako �idovku vylou-
èili z gymnázia, chtìla se vystìhovat do
Palestiny, ale odjet se jí u� nepodaøilo.
30. záøí 1942 pøi�el transport do Terezí-
na. Tam zemøel její otec a ona s matkou
pokraèovala v prosinci 1943 do �rodin-
ného tábora� v Osvìtimi. Pøe�ila jeho li-
kvidaci, odklízela trosky v Hamburku
a osvobození se doèkala v Bergen-Bel-
zenu. Tam zemøela její matka.

Studovala potom na grafické �kole
a v roce 1949 se, tehdy je�tì legálnì, vystì-
hovala do Izraele. Od té doby a� do srpna
leto�ního roku byla èlenkou kibucu Givat
Chajim. Èasem si na�la zamìstnání v na-
kladatelství, kreslila a malovala a v roce
1952, krátce pøedtím, ne� se jí narodil syn
Uzi, vy�la první z øady dìtských knih, které
ilustrovala. Bylo jich nìkolik desítek a patøí
k zlatému fondu izraelské dìtské ilustrace.

Tì�ko uvìøit, �e èlovìk tak spojený
s mládím u� není mezi námi. Øekové øí-
kali, �e koho bozi milují, umírá mlád.
A takový byl, v 91 letech, osud Michal.
Zemøela mladá. Mìli jsme ji rádi.        jd
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��e by na tom vývoji byl bezdìky úèasten Franz
Kafka?� Busta od sochaøe Dana Kulky ve vestibulu
L�. Foto Ondøej Polák.

M. Efrat, 1950, Izrael.



Milo� Bondy
CO ODVÁL DÝM ANEB 
JAK JSEM PØE�IL HOLOKAUST
! Milo� Bondy zaèíná své vzpomínky po-
pisem transportu do Terezína spolu se svý-
mi rodièi. Tehdy mu bylo 16 let. 

Stì�ejní èást se v�ak soustøeïuje na
vìznìní v Osvìtimi, Sachsenhausenu, poté
v pracovním táboøe Ohrdruf a na sklonku
války v Buchenwaldu. Tìsnì pøed koncem
války se Bondy ocitl v jednom z takzva-
ných pochodù smrti a putoval pøes Výmar
do Eisenachu, kde se doèkal osvobození
Amerièany.

Kromì této hlavní dìjové linky autor
vyprávìní prokládá vzpomínkami na èleny
své �ir�í rodiny a popisuje prostøedí, ve
kterém vyrùstal � �idovskou mì�t�anskou
rodinu z pra�ských Vinohrad. Vzpomínky
Co odvál dým jsou tak nejen poutavým
vyprávìním o �ivotì èlovìka, kterého ne-
zlomily ani ty nejkrutìj�í podmínky, ale
pøedev�ím mimoøádnì cenným osobním
svìdectvím o tom, èemu byly obìti holo-
kaustu vystaveny. Jejich autor zachytil
mnoho konkrétních detailù fungování tá-
borové ma�inerie, pøíbìhy nìkterých
svých spoluvìzòù i táborovou hierarchii.
V�e podává velmi �ivì a místy i s neèeka-
ným humorem.

Vydalo nakladatelství Prostor v Praze
roku 2017. 376 stran, dop. cena 297 Kè.

Chaim Cigan
OUTSIDER
! Fantastická próza Outsider uzavírá
rozsáhlou tetralogii Chaima Cigana Kde
li�ky dávají dobrou noc. Za pseudony-
mem skrytý rabín, prozaik a dramatik
Karol Sidon se v ní sna�í spojit rozko�a-
tìlé pøíbìhy mnoha hrdinù, se kterými
jsme se setkávali v tomto i paralelním
svìtì v pøede�lých tøech dílech, a napra-
vit to, co pùvodnì rozpoutal jeden vyná-
lez, umo�òující cestování v èase. A jak
u� to bývá, je mnohem snaz�í vyrobit
z ryby rybí polévku ne� naopak. 

Román se silnou politickou linkou do-
mý�lí i scénáø vývoje svìta v dobì pøícho-
du Mesiá�e. Zasazen do devadesátých let
minulého století pøipomíná øadou reálií,
a dokonce i jednajících postav ná� svìt.
Okolnosti vyvolané spoleèným �globál-
ním� nepøítelem Armilem èi Milovaným
a jeho vize sjednoceného lidstva nakrátko
spojí arabský a �idovský svìt. Vznikají
døíve nepøedstavitelné aliance, hnané jak
zbytnìlým egem politických vùdcù, tak
fixní ideou nápravy svìta hlavní postavy
Sidneyho Kramera. 

Karol Sidon nás ale nenechává na po-
chybách, �e spásu je mo�né oèekávat od
lidí, jim� je touha po moci a jakákoli ideo-

logie cizí. K tomu pou�ívá autor své nej-
silnìj�í literární zbranì � jazyk, fantazii
a schopnost vytvoøit �ivotné postavy, jim�
mù�eme vìøit a také se jim smát. 

Vydalo nakl. Torst v Praze roku 2017.
480 stran, dop. cena 399 Kè.

Uvedení knihy se koná v pondìlí 11.
záøí od 19 hodin v Knihovnì Václava
Havla (Ostrovní 13, Praha 1).

STEFAN ZWEIG 
SLOVEM I OBRAZEM
! Zuzana a Eugen Brikciusovi a Rakouské
kulturní fórum v Praze vás zvou k prohlídce
poulièní plakátové výstavy Stefan Zweig
slovem i obrazem. Ve dnech 8.�17. 9. lze
na trase pra�ských ulic Na Poøíèí (u koste-
la sv. Josefa), Klárov (u stanice metra Ma-
lostranská), U Lu�ického semináøe (na zdi
Vojanových sadù) a v té�e ulici na námìs-
tíèku zhlédnout ètyøi plakátovací panely
a posoudit kolá�ový pohled na �ivot a dílo
Stefana Zweiga a jeho �svìt vèerej�ka�.
Vernisá� se koná 8. 9. v 11 hodin vylepo-
váním plakátù na první panel, kulturní
program s obèerstvením pak pokraèuje
i u dal�ích panelù.

JERUZALÉM V UMÌNÍ
! Druhý roèník èesko-izraelského kolo-
kvia, které se vìnuje tématu Jeruzalém:
vìèný zdroj umìlecké inspirace od støe-
dovìku a� po souèasnost probìhne opìt
v prostorách Akademie vìd v Husovì uli-
ci. Letos se ho zúèastní celkem dvanáct
pøedná�ejících z Èeska a Izraele, kteøí se bu-
dou sna�it odpovìdìt na následující otázky:
Jak teologická koncepce nebeského a po-
zemského Jeruzalému obohatila èeské umì-
ní, architekturu a urbanismus? Ovlivnil na-
pøíklad Jeruzalémský chrám nebo chrám
Bo�ího hrobu v Jeruzalémì významné

stavby v Èechách? Jakým zpùsobem køes-
t�an�tí poutníci zobrazovali Jeruzalém? Proè
a kdy se Jeruzalém stal vyhledávaným námì-
tem �idovských umìlcù? Konference se
koná dne 5. záøí a zaèíná v 10 hodin.

ZEMÌ JELENA
! U pøíle�itosti posledního dne výstavy
Zemì jelena v pra�ském Domu fotografie
(Revoluèní 5) provede zájemce samotná
autorka Orit I�aj. Výstava obsahuje na se-
dmdesát dìl rùzných médií. Fotografka
zkoumá realitu prostøednictvím výjevù ze
svého okolí, zachycených na klasických èi
jinou formou zpracovaných fotografiích.
Tvoøí buï samostatnì, nebo ve spolupráci
s veøejností. Svým hledáním a tím, jak vy-
u�ívá dosavadních forem zobrazování
a interpretace, se sna�í upozoròovat na
spoleèenské a politické otázky rezonující
v izraelské spoleènosti. Komentovaná pro-
hlídka se koná 10. záøí od 17 hodin.

HNÌDÁ SLO�KA
! Ve ètvrtek 14. záøí probìhne v pøedsálí
kina Muzea ghetta v Terezínì vernisá�
výstavy Hnìdá slo�ka � Pocta Felixu
Blochovi. Ruth Lubinovou, kurátorku vý-
stavy, zaujalo dílo Felixe (Ferdinanda)
Blocha (1898�1944), který zachytil bì�-
ný �ivot v terezínském ghettu pøibli�nì
rok pøedtím, ne� byl zavra�dìn. Felix byl
zamìstnán v kreslírnì technického oddì-
lení ghetta a pro svou vlastní tvorbu pou-
�íval starý kartonový papír. Ruth se roz-
hodla oslovit vybrané izraelské umìlce,
aby svým dílem uctili jeho památku. Svá
díla pøedstaví mimo jiné �alom Neuman,
Rafi Baler, Doron Polak, Miriam �alevo-
vá nebo Ester Beer Percalová. Výstava je
poøádána ve spolupráci s Bejt Terezín.

DNY PRO IZRAEL
V HRADCI KRÁLOVÉ
! Ji� 21. roèník kulturnì-spoleèenského
festivalu Dny pro Izrael, který poøádá
Centrum Sion v Hradci Králové, zaèíná
25. záøí tradièním galaveèerem; v násle-
dujících dnech a� do konce mìsíce pro-
bìhne øada doprovodných akcí, poèínaje
vzpomínkovým pietním aktem na Masary-
kovì námìstí, vystoupením klezmerové
kapely Trombelnik èi degustací izrael-
ských vín na Bat�kovì námìstí. Chystají se
také besedy a promítání izraelských filmù.

MEZUZY V DOBRÉ VODÌ
! V Muzeu Dr. �imona Adlera v Dobré
Vodì u Hartmanic lze a� do konce roku
zhlédnout výstavu Fotografie a mezuzy
Rebeky Kloudové. Výstava originálních
mezuz a snímkù je pøístupna dennì krom
pondìlí od 9 do 17 hodin.
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Rebeka Kloudová: mezuza, moru�e. Z výstavy 
v Muzeu �imona Adlera v Dobré Vodì.



�IDOVSKÁ OBEC V PRAZE
(Maiselova 18, P 1, velký sál)
Káva o pùl ètvrté
! Ve ètvrtek 14. záøí pøivítáme na Kávì
kunsthistorièku, kurátorku a pedago�ku
doc. Marii Raku�anovou, s ní� pohovoøí-
me na téma: Co je umìní?
! V úterý 19. záøí mezi nás zavítá politolog,
pedagog a øeditel New York University Pra-
gue JUDr. Jiøí Pehe. Promluví o politickém
vývoji v ÈR, jedním z témat budou i volby. 

Kavárna je otevøena jako v�dy od
14.30, program zaèíná pøesnì v 15.30. Pøi-
pravil a moderuje Honza Neubauer.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Maiselova synagoga
(Maiselova 10, Praha 1)
! 7. 9. v 19.00: Sen o Rudolfovì Praze.
Koncert souborù Victoria Ensemble (um.
vedoucí Viktorie Dugranpere) a Concerto
Aventino (um. vedoucí Jakub Kydlíèek),
které se zamìøují na historicky pouèené
provozování evropské hudby 15.�18. sto-
letí. Na programu jsou díla autorù rudol-
finské Prahy (napø. Orlando di Lasso,
Hans Leo Hassler, Kry�tof Harant z Pol�ic
a Bezdru�ic a dal�í). Vstupenky zakoupíte
v Maiselovì synagoze, v Informaèním
centru �MP (Maiselova 15, Praha 1), v síti
Ticket Art a na webových stránkách �MP.
Vstupné 230 Kè / 150 Kè.
! 12. 9. v 18.00: Veliká novina o hrozném
mordu �imona Abelese. V roce 1694 pro-
bìhl v Praze proces, pøi nìm� byl �idovský
obchodník Lazar Abeles ob�alován z vra�-
dy svého syna �imona. Dùvodem mìlo být,
�e chlapec chtìl údajnì pøestoupit ke køes-
t�anství. Proces doprovázel nátlak úøadù i le-
táková kampaò. Spisovatel Marek Toman
ve svém stejnojmenném románu (Argo,
2014) pøedlo�il vlastní pøedstavu o této udá-
losti, je� zohledòuje øadu dochovaných do-
bových materiálù. Vstup volný.
! 14. 9. v 19.00: L. L. Zamenhof: Od es-
peranta pøes hilelismus k homaranismu.
Letos si pøipomínáme 100. výroèí úmrtí
tvùrce esperanta, polsko-�idovského léka-
øe a myslitele Ludvíka Lazara Zamenhofa
(1859�1917), o jeho� významu svìdèí
i fakt, �e organizace UNESCO vyhlásila rok
2017 jako �Zamenhofùv rok�. O �ivotì
a my�lenkovém svìtì Ludvíka Zamenhofa
ve své pøedná�ce pohovoøí pøední èeský es-
perantista Petr Chrdle. Vstup volný.
! 19. 9. v 19.00: �idé v èeských zemích
po �oa: Identita poranìné pamìti. Pøed-
stavení stejnojmenné knihy etnolo�ky
a historièky Blanky Soukupové (Marenèin
PT, 2016) z Fakulty humanitních studií
UK, která je první syntetickou prací na
toto téma. Nad knihou a s ní spojenými té-

maty bude s její autorkou Blankou Souku-
povou rozmlouvat publicista a pracovník
ÈRo Plus Jan Fingerland. Vstup volný.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Auditorium
(Maiselova 15, 3. patro)
! Programy zaèínají v 18.00 a vstup na nì
je volný.
! 3. 9.: Naivné sny? Stejnojmenný doku-
mentární film Petera Scheinera (30 min.,
2013) zachycuje snahu o obnovu �ivota �i-
dovské komunity v Komárnì, která dnes
èítá pouhých nìkolik desítek èlenù. Po pro-
jekci bude o filmu, �idovském �ivotì v Ko-
márnì i o �idovství na Slovensku s tvùrcem
filmu a se slovenským sociologem Fedorem
Gálem rozmlouvat publicista Petr Brod.
Program se koná v rámci 18. roèníku Ev-
ropského dne �idovské kultury, jeho� leto�-
ním tématem je diaspora. Vstup volný.
! 5. 9.: �idovská odborná �kola Masada
v Darmstadtu 1947�48. Vernisá� výstavy
vìnované historii �koly, ji� zalo�il Samuel
Milk Batalion a nabízela odborné vzdìlání
v oboru øemeslné práce pøibli�nì �edesáti
pøe�iv�ím holokaustu. Veèer bude zahájen
pøedná�kou Ley Dror-Batalion z Univerzity
v Haifì. V angliètinì s konsekutivním tlu-
moèením do èe�tiny. Výstava je pøístupna
do 26. 10. v po�èt 12�16, pá 10�12, bìhem
veèerních programù a po domluvì.
! 18. 9.: Vykoupení a problém zla v ka-
bale rabína Izáka Lurii. Po vyhnání �idù
ze �panìlska roku 1492 se jejich znaèná
èást usídlila v Safedu v Galileji. Vùdèí
osobností �idovské mystiky se brzy stal
rabín Izák Luria (1534�1572), na jeho�
uèení se v posledních dvaceti letech sou-
støeïují akademici v Izraeli a v USA. Té-
mata souèasného výzkumu pøedstaví ju-
daista Josefa Blaha.
! Nedìlní program pro dìti a jejich rodièe:
17. 9. ve 14.00.: Lvíèek Arje vypráví o stvo-
øení svìta. Lvíèek Arje dìtem vysvìtlí, jak

se slaví �idovský Nový rok. Prohlídka: Je-
ruzalémská synagoga. Vstupné 50 Kè.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP V BRNÌ
(tø. Kpt. Jaro�e 3)
! Programy v záøí jsou poøádány v rámci
Evropského dne �idovské kultury. Není-li
uvedeno jinak, zaèínají v 17.00 a vstup na
nì èiní 30 Kè.
! 7. 9. od 17.00: Komentovaná prohlídka
�idovského høbitova v Brnì-�idenicích.
Maximální poèet úèastníkù prohlídky je 30
osob. Rezervace na e-mailu: katerina.su-
chankova@jewishmuseum.cz. Poplatek za
komentovanou prohlídku ve vý�i 30 Kè se
hradí na místì.
! 11. 9.: Rituální pomùcky a jejich vyu�i-
tí v �ivotì praktikujících �idù. Pøedná�ka
Chaima Koèího, pøedsedy Chevra kadi�a.
! 12. 9. od 17.00: Prohlídka bývalé vìzni-
ce na Cejlu, která je spojena s aktéry prv-
ního, druhého i tøetího odboje. Prohlídka
k výstavì Tváøe Cejlu zájemce seznámí
s �ivotními osudy vybraných osobností,
které zde byly vìznìny. Maximální poèet
úèastníkù prohlídky je 30 osob. Rezervace
na e-mailu: katerina.suchankova@jewish-
museum.cz. Program se koná ve spoluprá-
ci KVC RF pøi �OB. Poplatek za komen-
tovanou prohlídku ve vý�i 30 Kè se hradí
na místì.
! 17. 9. od 10.30: O svitku. První dìtská
dílna z nového cyklu nazvaného Pøíbìh
Tóry bude vìnována samotnému svitku.
Dílna pro rodièe s dìtmi od 5 let se usku-
teèní v prostorách sálu Turistického a in-
formaèního centra �OB na brnìnském �i-
dovském høbitovì. Vstupné 30 Kè.
! 19. 9.: �idé ve Francii, od Ludvíka
Svatého po dne�ek. Publicistka Ladislava
Chateau se ve své pøedná�ce zamìøí na
pøedváleèný francouzský nacionalismus
a antisemitismus a jejich hluboké historic-
ké koøeny. Zvlá�tní pozornost vìnuje ob-
dobí vichistického re�imu. Program se
koná ve spolupráci KVC RF pøi �OB.
! 26. 9.: Romantika a �idé. Epocha nì-
mecké literární romantiky je z hlediska ev-
ropských duchovních dìjin jednou z nejzají-
mavìj�ích, ale také nejkontroverznìj�ích.
Jedná se o dobu vzniku nových ideových
proudù, které následnì ovlivòovaly my�lení
a dìjiny Evropy po dal�í dvì staletí. Je to
také doba prvních krokù �idovské asimila-
ce, a zejména té bude vìnována pøedná�ka
profesorky Ingeborg Fialové z katedry ger-
manistiky UP v Olomouci.
! V záøí mù�ete v sále OVK Brno zhlédnout
výstavu Tváøe Cejlu pøipravenou obèanským
sdru�ením Pamìt�. Výstava je pøístupná ve
dnech programových akcí a po pøedchozí te-
lefonické domluvì. Vstup volný.
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Rebeka Kloudová: mezuza, zelené sklo. Z výstavy 
v Muzeu �imona Adlera v Dobré Vodì.



TVÁØE ULICE
V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
! �idovská obec v Praze vás zve na verni-
sá� nové výstavy v Jeruzalémské synago-
ze (Jeruzalémská 7, Praha 1) � expozici
fotografií Jana Dobrovské Tváøe ulice.
Vernisá� se koná 4. záøí od 17 hodin, vý-
stava je pøístupna do konce øíjna dennì
krom sobot a �idovských svátkù od 10 do
17 hodin.

js

KONCERT
V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
! V rámci cyklu varhanních koncertù zve
�idovská obec v Praze 6. záøí od 18.00 na
koncert �eny skladatelky tøí století, pøi
nìm� zazní skladby Anny Amálie Pruské,
Marie Theresie von Paradis, Clary Schu-
mannové a dal�ích zajímavých hudebnic.
Na varhany hraje Jitka Chaloupková,
vstup na koncert je volný. js

DISKUSE V MAISLOVCE
S JIØÍM DRAHO�EM
! Srdeènì zveme na dal�í Diskusi v Mai-
slovce. Tématem debaty, která se koná dne
13. záøí od 19 hodin v Maiselovì synago-
ze (Maiselova 10), bude �Svìt podle Jiøího
Draho�e�. Jak známo, Jiøí Draho� je jed-
ním z kandidátù na úøad prezidenta Èeské
republiky. Budeme si povídat o tom, jaké
zmìny by chtìl pøinést do prezidentského
úøadu, jak hodnotí vývoj zemì v posled-
ních letech, co pro nìj znamená èe�ství
a jak vnímá historický i souèasný vztah
mezi èeským a �idovským prvkem. Mode-
ruje: Irena Kalhousová

Na akci není tøeba se registrovat. Poèí-
tejte prosím s bezpeènostní kontrolou pøi
vstupu do objektu. ik

VEÈER KE DNI SMÍØENÍ
NA ÈRO VLTAVA
! Tak jako ka�doroènì pokraèuje i letos
Èeský rozhlas Vltava v reprízách dal�ího
poøadu cyklu Synagogy Èech, Moravy
a Slezska. V premiéøe vysílá ka�dý díl kon-
cem ledna ke Dni památky obìtí �oa a pøed-
cházení zloèinùm proti lidskosti, v repríze
na podzim ke Svátku smíøení Jom kipur.
Program se vysílá v pátek 29. záøí od 20 do
22 hodin a vìnuje se �idovským památkám
v Ledèi nad Sázavou, v Polné, Tøe�ti
a v Nové Cerekvi. vl

KURZY MODERNÍ HEBREJ�TINY
V ULPANU
! Na adrese www.ulpan.cz naleznete roz-
vrh výuky moderní hebrej�tiny � ivrit na
nový �kolní rok, rozpis kurzù v pra�ském
ulpanu a ve�keré informace potøebné k zá-
pisu. ul

MACHOL BRNO 2017
! Srdeènì zveme na semináø izraelských
lidových tancù, který se bude konat bìhem
prodlou�eného víkendu 13.�15. øíjna
v budovì gymnázia tø. Kpt. Jaro�e 14
v Brnì. Tentokrát se na vás tì�í tøi lektoøi
z Izraele, kteøí nás nauèí tance zaèáteènic-
ké i ty pro pokroèilé. Cena za celý semináø
vèetnì doprovodného programu a obèerst-
vení je 950 Kè. Po pøedchozí domluvì je
mo�no pøespat v prostorách �koly za
100 Kè/osobu/noc. K dispozici také bude
dìtský koutek s hlídáním dìtí pro ty, kteøí
se pøedem nahlásí. Registrace na strán-
kách http://orotbrno.webnode.cz/, více in-
formací a dotazy na e-mailu orotbrno@se-
znam.cz nebo tel. è. 739 555 459. Tì�íme
se na vás! jk

NA�E TØÍDA V AR�E
! Divadlo Archa (Na Poøíèí 26, P 1) uve-
de dne 15. øíjna pøedstavení, které pod ve-
dením Bøetislava Rychlíka nastudovali
èlenové divadla Polárka (profesionálního
souboru pro dìti a dospìlé v Brnì). Jedná
se o zajímavou inscenaci polského drama-
tika Tadeusze Slobodzianka Na�e tøída,
která na osudech spolu�ákù jedné tøídy
vesnické �koly mapuje dìjiny 20. století.

Pøedstavení je vhodné pro diváky od 15
let. br

ULOUPENÉ UMÌNÍ
! Výstava Uloupené umìní pøiná�í pro-
støednictvím informaèních panelù kon-
krétní pohled na èinnost Centra pro doku-
mentaci majetkových pøevodù kulturní
statkù obìtí druhé svìtové války. Na osu-
dech pùvodních vlastníkù jsou pøedstave-
ny nejen jejich sbírky, váleèné a pováleèné
nakládání s umìleckými artefakty, ale té�
jednotlivé instituce, které �idovský maje-
tek spravovaly èi stále spravují. 

Díky spolupráci s Federací �idovských
obcí ÈR putuje výstava po synagogách,
které byly rekonstruovány v rámci projek-
tu 10 hvìzd (Revitalizace �idovských pa-
mátek v ÈR). Byla k vidìní v �idovském
obecním domì v Boskovicích, v synagoze
v Nové Cerekvi, v synagoze v Polné
a v záøí a øíjnu ji lze zhlédnout v rabín-
ském domì v Ú�tìku.    jj

KULTURNÍ PROGRAM HAGIBOR
! 13. 9. od 14.30: Setkání pøed Vysokými
svátky s vrchním zemským rabínem Karo-
lem Efraimem Sidonem.
! 13. 9. od 16.30: Ohlédnutí III � vernisá�
retrospektivní výstavy obrazù Lojzy
�tyndla.
! 27. 9. od 10.30: Co se do Obecních no-
vin neve�lo IV � vernisá� fotografií Petra
Balajky. 
! Výstavy: Alena �ourková � fotografie.

SEZNÁMENÍ
! �výcar pùvodem ze Slovenska (emigra-
ce v roce 1968), 73 let, mladistvý, chemik,
dipl. Ing ETH, rozvedený pøed pùl rokem
civilnì i nábo�ensky (get), záliby � sport,
kultura a umìní, 171 cm vysoký, 73 kg, se
chce seznámit s paní s podobnými zájmy
za úèelem man�elství. Mo�nost trvalého
pobytu v Curychu (pìtipokojový byt)
nebo v Praze. Rád by pro�il Ro� ha-�ana
u� spoleènì. Tou�í po harmonickém man-
�elství zalo�eném na lásce. Telefon: 0041
796 280 933.
! Pro svou rozvedenou neteø (DiS, 40 let),
matku 15letého syna, hledám spolehlivého
�ivotního partnera. Nabídky posílejte las-
kavì do redakce Rch (roschodes@sefer.cz;
Izraelská 1, Praha 3).
! Aktívna, zamestnaná �ena bez záväzkov
h¾adá partnera vo veku od 60 do 70 rokov.
Ponuky, prosím, posielajte do redakcie
Rch (roschodes@sefer.cz; Izraelska 1,
Praha 3).

Z DOPISÙ REDAKCI
Vá�ená redakcia,
chcem èitate¾ov Ro� chode� informovat�, �e
(aspoò na Slovensku) sa zázraky, podobné
slávnej premene vody na víno, dejú aj dnes.
Popisovaná udalost� sa síce odohrala u�
koncom marca tohto roku, ale jej význam
som si v plnej miere uvedomil a� v týchto
horúcich letných dòoch. V marci tohto roku
vydala Slovenská po�ta pamätnú známku
pri príle�itosti 75. výroèia deportácií zo Slo-
venska. Ponáh¾al som sa do POFIS-u, aby
tieto cenné dokumenty slovenskej (a �idov-
skej) minulosti pre moju váhavost�nebodaj
nevypredali. Spolu s ar�íkom a obálkou pr-
vého dòa som si na�t�astie (nie je to toti�
u mòa be�né) odlo�il aj pokladnièný blok.
Znovu sa mi dostal do rúk a� teraz, keï som
robil letné upratovanie vo svojich veciach.
Vïaka tomu som si v�imol, �e vlastním ne-
spochybnite¾ný úradný doklad (na po�iada-
nie mô�em ukázat�...), ktorý dokazuje, �e to,
èo som pred polrokom kúpil, zaplatil a mám
pred oèami, nie sú pamätné známky k výro-
èiu deportácií. Tieto sa toti� na úètenke záz-
raène premenili na ar�ík a obálku Panny
Márie z Fatimy. Peter Salner
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�NO BRATISLAVA
V septembri srdeène blaho�eláme na�im èle-
nom, ktorý oslávi svoje narodeniny: pán Juraj
Alexander � 73 rokov; pani Dagmar Dvorská �
86 rokov; pán Ing. Peter Gero � 75 rokov; pani
MUDr. Marta Groplová � 76 rokov; pani Jasna
Hatiarová � 70 rokov; pani doc. RNDr. Mária
Hvastijová � 81 rokov; pani MUDr. Veronika
Lehotská � 84 rokov; pani Soòa Loewingerová
� 60 rokov; pani Mária Országová � 83 rokov;
pani MUDr. Daniela Stanitzová � 70 rokov; pán
Nathan Karol Steiner � 84 rokov; pán
MUDr. Peter �t�astný � 76 rokov; pani Viera
�urdová � 70 rokov; pani Ing. Viera Va�ková �
72 rokov; pán Dr. Jozef Weiss � 84 rokov; pani
Dr. Mária Weissová � 84 rokov, a pani Renné
�iaková � 89 rokov. Prajeme dobré zdravie,
ve¾a �t�astia a pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blaho�eláme na�ej èlenke, ktorá v me-
siaci september slávi sviatok svojich naro-
denín: pani Darina Kossárová, nar. 11. 9. � 79
rokov. Prajeme ve¾a zdravia a spokojnosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V mìsíci záøí oslaví své narozeniny: paní
Vìra Bakalová, nar. 14. 9. � 76 let; Samuel
Blau, nar. 5. 9. � 15 let; pan Petr Fi�a, nar.
15. 9. � 62 let; pan Arno�t Goldflam, nar. 22.
9. � 71 let; pan David K�ica, nar. 13. 9. � 42
let; paní Hana Nìmeèková, nar. 30. 9. � 35
let; paní Eva Neufeldová, nar. 28. 9. � 84 let;
paní Eva Pìnèíková, nar. 8. 9. � 85 let; paní
Ruth Rossi, nar. 19. 9. � 91 let; Elijah Shai
Selinger, nar. 19. 9. � 9 let; paní Ráchel Mi-
chaela Selingerová, nar. 20. 9. � 44 let; pan
Tomá� Schuller, nar. 10. 9. � 43 let; paní Rù-
�ena Svobodová, nar. 13. 9. � 69 let; paní
Michaela Walsbergerová, nar. 10. 9. � 42 let,
a paní Ivana Zapletalová; nar. 16. 9. � 55 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O DÌÈÍN
V záøí oslaví narozeniny: pan Mgr. Jaroslav
Faltýn, nar. 25.9. � 41 let; paní Bo�ena Jelín-
ková, nar. 28.9. � 59 let; paní Gabriela Jirásko-
vá, nar. 24.9. � 33 let; paní Jana Majzlíková,
nar. 10.9. � 40 let; paní Zlata Palkovièová, nar.
9.9. � 33 let; paní Diana Shonert, nar. 21.9. �
31 let, a pan Václav Tùma, nar. 12.9. � 72 let.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtí
Dne 8. srpna zemøel ve vìku 85 let pan Vla-
dimír Poskoèil. Se zesnulým jsme se rozlou-
èili 16. srpna v synagoze Dìèín.

Zichrono livracha!

�O KARLOVY VARY
V záøí oslaví narozeniny pan Gabriel Szász,
nar. 4. 9. � 88 let. Jmenovanému pøejeme
hodnì zdraví a osobní pohody.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
V septembri oslávi narodeniny: pani Eva
Breinerová � 80 rokov; pani Berta Grossová �
90 rokov; pani Judita Grunbergerová � 95 ro-
kov; pani Katarína Hirschová 86 rokov; pán
Csaba Kende � 84 rokov; pán Ladislav Luby �
69 rokov; pani Zuzana O�erová � 66 rokov;
pán Juraj Tkáè � 68 rokov, a pani Eva Gatiová
� 70 rokov. Prajeme dobré zdravie a �t�astie.

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V záøí oslaví narozeniny: sleèna Jitka �paè-
ková, nar. 1.9. � 29 let; pan Pavel Gerö, nar.
16.9. � 44 let, a paní Eva Gärtnerová, nar.
23.9. � 80 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V záøí oslaví �ivotní jubileum: pani Petra
Poláková, nar. 20.9. � 34 let; paní Eva Frank-
lová, nar. 5.9. � 70 let; pan Matyá� Ritter,
nar. 15.9. � 24 let; pan David Ritter, nar.
15.9. � 24 let; paní Eva Skládalová, nar.
14.9. � 70 let; pan Daniel Per�in, nar. 12.9. �
31 let; Mayah Cilka, nar. 15.9. � 9 let, a sleè-
na Anna Klime�ová, nar. 12 .9. � 14 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V srpnu oslavili narozeniny: paní Libu�e Bár-
tová, nar. 31.8. � 71 let; pan David Färber, nar.
13.8. � 42 let; pan Pavel Färber, nar. 29.8. � 68
let; paní Milada Filipová, nar. 29.8. � 43 let;
pan Rudolf Gross, nar. 1.8. � 71 let; paní Lidia
Kohutková, nar. 4.8. � 77 let; paní
MUDr. Vìra Vlasáková, nar. 6.8. � 71 let; paní
Marie Lichnovská, nar. 21.8. � 89 let; pan La-
dislav Madrý, nar. 12.8. � 87 let; pan Ing. Da-
vid Markoviè, nar. 21.8. � 37 let; paní Draho-
míra Nicielniková, nar. 29.8. � 72 let; pan
Vladislav Roman, nar. 21.8. � 70 let, a paní
Zuzana Skácelová, nar. 4.8. � 84 let.

V záøí oslaví narozeniny: paní PhDr. Judi-
ta Freundlichová, nar. 16.9. � 80 let; pan Jan
Hess Bc., nar. 8.9. � 44 let; paní Eva Jiøièná,
nar. 1.9. � 91 let; paní Vìra Rolková, nar.
13.9. � 79 let; paní Olga Urbanová, nar. 15.9.
� 47 let, a paní Vìra Vaòková, nar. 23.9. � 90
let. Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V záøí oslaví narozeniny: paní Sarah Ruth
Hájková, nar. 10.9. � 27 let; pan Ing. Jan
Fialka, nar. 12.9. � 85 let; pan Arno�t Berg-
mann, nar. 20.9. � 61 let; pan MUDr. Marcel
Hájek, nar. 20.9. � 52 let; pan Jiøí Löwy, nar.
23.9. � 60 let, a paní Eva Vojtìchová, nar.
28.9. � 58 let. V�em na�im jubilantùm pøeje-
me hodnì zdraví, �tìstí a spokojenosti. 

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V záøí oslavují narozeniny: paní Eva Bielová,
nar. 25.9. � 97 let; paní Gertruda Denská, nar.
25.9. � 87 let; paní Dagmar Friedová, nar.
11.9. � 95 let; paní Erika Gärtnerová, nar. 30.9.
� 80 let; paní Jana Hamplová, nar. 2.9. � 87 let;
paní Regina Hejnová, nar. 18.9. � 93 let; paní
Eva Kleinová, nar. 6.9. � 94 let; pan Ivan Klí-
ma, nar. 14.9. � 86 let; pan Karel Köcher, nar.
21.9. � 83 let; paní Helena Krouská, nar. 12.9.
� 96 let; paní Marie Majerová, nar. 29.9. � 94
let; paní Margit Mar�álková, nar. 9.9. � 88 let;
paní Zuzana Mináèová, nar. 24.9. � 86 let; paní
Hana Eva Mlejnková, nar. 8.9. � 85 let; pan Ja-
roslav Poskoèil, nar. 25.9. � 87 let; paní Viera
�lesingerová, nar. 5.9. � 93 let; paní Hana Trá-
vová, nar. 10.9. � 92 let, a pan Artur Zempli-
ner, nar. 12.9. � 96 let. V�em pøejeme pevné
zdraví a pohodu do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

�NO PRE�OV
V septembri oslávi svoje narodeniny: pani
Judita Gregu�ová � 89 rokov, a pani
doc. RNDr. Júlia Hlaváèová, CSc. � 70 ro-
kov. Jubilantkám �eláme pevné zdravie, po-
koj a pohodu v kruhu najbli��ích.

Ad mea veesrim �ana!

�NO RIMAVSKÁ SOBOTA
S ¾útost�ou oznamujeme, �e dòa 20. srpna
zomrela èlenka na�ej obce Ing. Kvetoslava
Pinzíková z Tornale vo veku 82 rokov, ako
jedna z posledných pre�iv�ích koncentraèný
tábor Oswiencsim. Èest�jej památke! 

Zichrona livracha.

�O TEPLICE
V záøí oslaví své narozeniny: pan Milo�
Lichtenstein, nar. 6.9. � 36 let; paní Sonja
Lichtensteinová, nar. 18.9. � 71 let; paní Te-
reza Skálová, nar. 26.9. � 32 let; pan Oldøich
Látal, nar. 9.9 � 57 let; pan Vít Lichtenstein,
nar. 7.9 � 32let; pan Samuel Látal, nar. 9.9 �
18 let; pan Dominik Látal, nar. 17.9. � 24 let;
paní Gabriela Becková, nar. 1.9. � 42 let,
a paní �eindly Faerman, nar. 20.9. � 86 let.
Pøejeme v�em to nejlep�í do dal�ích let.

Ad mea veesrim �ana!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V mìsíci záøí oslaví narozeniny paní MUDr.
Antonie Chuchutová. Jmenované pøejeme hod-
nì zdraví a osobní pohodu.

Ad mea veesrim �ana!
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NEPOKOJE 
V CHARLOTTESVILLE
Dva dny trvaly nepokoje ve mìstì Char-
lottesville ve Virginii, kam se sjeli pravico-
ví extremisté a zastánci nadøazenosti bílé
rasy, aby protestovali proti odstranìní vlaj-
ky s konfederaèním køí�em ze zdej�í uni-
verzity a sochy ji�anského generála z doby
války Severu proti Jihu Roberta Leeho
z místního parku. V sobotu 12. srpna navíc
do�lo k násilnému incidentu, kdy pravdì-
podobnì pøíznivec pravicových extremistù
najel do davu antifa�istických protidemon-
strantù, jednu �enu usmrtil a desítky dal-
�ích zranil. Akce bìlo�ských supremacistù
byla spojena mimo protièerno�ské a protii-
migrantské rétoriky také s antisemitis-
mem, ozývalo se mno�ství proti�idov-
ských hesel. Po reakci prezidenta Donalda
Trumpa, který odsoudil �nenávist, bigot-
nost a násilí na mnoha stranách� � èím� se
fakticky vyhnul jednoznaènému odsouzení
krajnì pravicových rasistù �, se ozvali
ameriètí �idov�tí pøedstavitelé, kteøí kromì
hlubokého odsudku samotné akce kritizo-
vali prezidentùv výrok a vyzvali jej k �jas-
nému zaujetí morální pozice�.

Amerika zaznamenala v uplynulých
týdnech zvý�ené projevy antisemitismu,
vèetnì zvandalizovaného památníku obìtí
�oa v Bostonu a rozbitých oken v synago-
ze ve mìstì Alameda v Severní Karolínì.

ZEMØEL NEJSTAR�Í MU� SVÌTA
Mìsíc pøed nedo�itými 114. narozenina-
mi zemøel Jisrael Kristal, uznaný oficiál-
nì Guinnessovou knihou rekordù jako
nejstar�í �ijící mu� svìta a jeden z deseti,
kteøí se kdy do�ili takto vysokého vìku.
Rodák z polského mìsta Maleniec se na-
rodil 15. záøí 1903 a pøe�il dvì svìtové
války, v té druhé byl uvìznìn nejprve
v lod�ském ghettu a pozdìji byl transpor-
tován do Osvìtimi, kde krátce po deporta-
ci zahynula jeho man�elka Chaja Feige,
s ní� byl �enatý od roku 1928. V roce
1950 ode�el do Izraele a v Haifì se vìno-
val své celo�ivotní profesi, cukráøství.
Vloni se dostal na stránky novin po celém
svìtì, kdy� si splnil sen a se stoletým
zpo�dìním oslavil bar micva.

PRAHA � EILAT
Nejvìt�í nízkonákladový letecký pøeprav-
ce ve støední a východní Evropì, spoleè-
nost Wizz Air, dále expanduje na poli iz-
raelského turismu a od leto�ního podzimu
nabízí nové linky z leti�tì Eilat-Ovda
v ji�ním Izraeli. Je mezi nimi i pøímá lin-
ka do Prahy, která zaèíná s pravidelnými

lety od 2. listopadu a bude létat jednou
týdnì. Ceny jednosmìrné letenky Praha �
Eilat zaèínají na 1079 Kè a u� nyní je lze
zakoupit na stránkách spoleènosti. Mezi
tradièní lety z Tel Avivu patøí samozøejmì
i linka do Prahy nebo spojení dvakrát týd-
nì do slovenských Ko�ic.

MUZEUM TAJNÝCH �IDÙ
V portugalském mìstì Belmonte bylo po
rekonstrukci znovu otevøeno muzeum taj-
ných �idù (marranos, anusim), tedy tìch,
kdo se po vypovìzení �idù z Portugalska
(1497) a zavedení katolické inkvizice
v zemi (1536) formálnì vzdali své víry, ale
uchovávali potají tradici pøedkù. Historie
marranù v Belmonte je pozoruhodná, ne-
bot� ve mìstì hledali útoèi�tì �idé prchají-
cí pøed inkvizicí ze �panìlska, a kdy� byla
inkvizice zavedena i v Portugalsku, zùstali
zde v utajení. �idovské rodiny ve mìstì
tak pøeèkaly ètyøi staletí a domnívaly se, �e
u� �ádní �idé kromì nich ne�ijí. Z omylu
je vyvedl a� roku 1917 dùlní in�enýr z Ha-
lièe, který jim odøíkal modlitbu �ema Jis-
rael. Ve mìstì nyní funguje malá �idovská
obec s novì postavenou synagogou, jed-
nou ze tøí �ivých templù v zemi (kromì Li-
sabonu a Porta). 

DOBROVOLNÍCI NA HØBITOVÌ
V srpnu pracovala na jednom z nejvìt-
�ích �idovských høbitovù na svìtì ve

Var�avì na Okopowe ulici mezinárodní
skupina 18 dobrovolníkù (mezi nimi
i Èe�i), k nim� se pøipojilo sedm skautù
z Poznanì. Høbitov byl zalo�en roku
1806 a èítá na 80 tisíc identifikovaných
náhrobkù. Vìt�ina z nich je v�ak nedo-
stupná, nebot�hroby pokrývá silná vrst-
va náletových rostlin. Dobrovolnické
èi�tìní høbitova organizuje ji� tøi roky
Cultural Heritage Foundation a díky
této práci byly zatím odkryty zhruba tøi
hektary dosud neprostupného prostoru.

MEDVÍDEK PADDINGTON
Na sklonku èervna zemøel ve vìku 91 let
britský autor Michael Bond, jeho� prosla-
vily hlavnì pøíbìhy medvídka Paddingto-
na, které vycházejí od roku 1958 a znají
je i èe�tí ètenáøi. V rozhovoru z roku
2014 M. Bond øekl, �e postavu ply�ového
medvìda, kterého opu�tìného s cedulkou
na krku naleznou na londýnském nádra�í
Paddington man�elé Brownovi a ujmou
se ho, èásteènì inspirovali skuteèní
uprchlíci pøed nacismem: �idovské dìti
ze záchranných kindertransportù, které
vidìl na nádra�í v Londýnì a které mìly
na krku lístek se svými údaji. Dále øekl,
�e byl rozèarován, �e ve filmovém zpra-
cování knihy nehrají �ádní �idé, co� mu
vadilo pøedev�ím u role Paddingtonova
nejlep�ího pøítele, doktora Grubera. �Mìl
jsem o téhle roli jasnou pøedstavu, chtìl
jsem, aby ji hrál cizinec, proto�e jsem ji
napsal podle svého prvního agenta, milé-
ho pána, nìmeckého �ida, který se mìl
stát nejmlad�ím soudcem v Nìmecku.
Varovali ho, �e je na seznamu, a tak uprc-
hl do Anglie, mìl jen kuføík a 25 liber,�
vzpomínal Bond.                    (am, ztis.cz) 
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Mark Podwal: Beraní roh, 1993.


