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LIMMUD 2018
Ve dnech 2.–6. kvìtna uspoøádala Federace
židovských obcí v ÈR nedaleko moravského
Blanska už pátý roèník Limmudu – setkání
èeských a slovenských Židù, zejména pak
rodin s dìtmi. Bìhem ètyø dnù, plných zajímavých workshopù, pøednášek a programù
pro dìti i dospìlé, se úèastníci (bylo jich na
200) mimo jiné mohli zapojit do spoleèného
šabatu a v praxi se seznámit skuteèností, že
dodržovat pravidla košer stravování není
zase tak složité a nedostupné. To vše v duchu hlavního hesla Limmudu (kterých se po
celém svìtì uskuteèòuje každoroènì víc než
osmdesát): „At’už jste na své židovské cestì
kdekoli, Limmud vás posune o krok dál.“
Svým pojetím Limmud poskytuje prostor
pro prezentování rùzných názorù a pohledù
na židovský život a jeho praxi.
Hlavní téma letošního roèníku bylo „rodina (mišpoche) v 21. století“ a rodinì
a jejím problémùm bylo také vìnováno
nejvíce pøednášek rabínù, psychologù
i pedagogù, stejnì jako mnoho diskusí: ty
panelové i zcela neformální v jídelnì, pøi
sportech nebo tøeba i v hotelovém baru.
Každý mohl vyjádøit svùj osobní názor èi
postoj k rodinì èi k židovství vùbec: „Studovat mùže každý a každý mùže být i uèitelem,“ je jeden z hlavních principù Limmudu. Další, neménì podstatný pak zní:
„Nikdo není dùležitìjší než ostatní.“
Ale Limmud nejsou jen pøednášky a panelové diskuse. Dìti i dospìlí mìli spoustu
pøíležitostí k zábavì, sportùm, hrám a výletùm, které k takovým setkáním vždy patøí.
Téma, jemuž byla letos vìnována hlavní
pozornost, se poøadatelé a mnoho dobrovolníkù, kteøí se letos na organizaci Limmudu podíleli, snažili neformálnì rozšíøit
smìrem ke skuteènosti, že totiž jsme jedna
mišpoche, i když na to obèas zapomínáme. A je tøeba konstatovat, že se jim to docela podaøilo.
jd
UÈITELÉ ØÍKAJÍ NE
Jak uvádí Židovský tiskový a informaèní
servis (www.ztis.cz), s úèastí pøedsedy SPD
Tomia Okamury jakožto významného hosta na letošní Terezínské tryznì nesouhlasí
èlenové Uèitelské platformy, která sdružuje
uèitele od mateøských škol po vyšší odborné a umìlecké školy. Podle uèitelù nelze
pøehlížet, že na jedné stranì Tomio Okamura buduje svùj politický kapitál na nenávisti
a na stranì druhé se hlásí k pietì mrtvých,
kteøí byli z nenávisti zavraždìni. „Jako èlenové Uèitelské platformy jsme pobouøeni
zpùsobem, kterým se nakládá s památkou
umuèených obìtí nacismu. Jsme pobouøeni
úèastí zástupcù krajní pravice, jmenovitì
Tomia Okamury a zástupcù strany SPD
a pøedevším významnou úlohou øeèníka,
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kterou každoroènì zastává pøedseda Èeského svazu bojovníkù za svobodu Jaroslav
Vodièka. Jaroslav Vodièka ani Tomio Okamura nemají být na podobné akci pøítomni
v roli významných hostù, nebot’svými postoji a skutky reprezentují relativizaci lidských práv, nebezpeènou nemoc, která postupnì zachvacuje naši spoleènost,“ uvedla

Pamìtní deska na pražské Kampì. Foto jd.

Petra Mazancová, pøedsedkynì Uèitelské
platformy.
„Je to závažné právì proto, že taková,
zprvu nenápadná relativizace a zatemòování
hodnot stály na zaèátku katastrofy holokaustu. Pøítomnost tìchto mužù pøi pietní pøipomínce obìtí terezínského ghetta je tak nejen
výsmìchem památce tìchto obìtí, ale také
zároveò – a to nás jako uèitele zodpovìdné
za výchovu dìtí k demokratickým hodnotám
znepokojuje dvojnásob – dalším momentem
zmínìné relativizace. Jak se lze orientovat
ve svìtì, kde se piety za obìti holokaustu
úèastní èlovìk, který svými postoji balancuje na hranì popírání holokaustu.“
Uèitelská platforma je profesním sdružením uèitelek a uèitelù MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ
a ZUŠ, kteøí se spojili s cílem zlepšit podmínky uèitelské práce a kvality výuky. ztis
PAMÁTCE STATEÈNÉHO
Plukovníku letectva Janu Wienerovi (26.
kvìtna 1920, Hamburk–24. listopadu 2010,
Praha), který v letech 1943 až 1945 pùsobil v Anglii u 311. ès. bombardovací peruti RAF jako navigátor a po roce 1948 byl

pro „protilidový postoj a protistátní spiknutí“ oznaèen za britského agenta a na
více než pìt let uvìznìn, byla 25. èervna
odhalena pamìtní deska. Je umístìna na
domì U zlatých nùžek (Na Kampì 6),
v nìmž pøed svou emigrací do USA na
pøelomu padesátých a šedesátých let bydlel. Po roce 1989 pùsobil opìt v Praze jako
vysokoškolský uèitel a spisovatel.
Židovská obec v Praze si pøipomenutí
osudu a zásluh svého dlouholetého èlena
váží a dìkuje všem, kdo se o zhotovení
a odhalení pamìtní desky zasloužili.
jd
KONFERENCE EUPJ
Ve dnech 26.–29. dubna se v Praze konala
mezinárodní konference EUPJ (Evropská
unie progresivního judaismu) s názvem
„Znovuzrození – tvoøíme budoucnost“ (Regeneration – Building the Future).
Pøedmìtem rozprav a workshopù byla
aktuální témata jako napøíklad budování èi
obnova komunit, antisemitismus v Evropì, životní prostøedí, smíšená manželství.
Dùležitý byl dùraz na pøíslušnosti ÈR ke
støední, nikoli k východní Evropì. Zahajovacího ceremoniálu se zúèastnilo mnoho
významných hostí, mezi jinými i velvyslanec Státu Izrael v ÈR Daniel Martin Meron, pøedseda Federace židovských obcí
ÈR Petr Papoušek, prezident WUPJ rabín
Daniel Hillel Freelander a další. Vystoupil
i dìtský pìvecký sbor Lauderových škol.
Pøedseda pražské reformní komunity Bejt
Simcha Michal Spevák v úvodním proslovu øekl: „Praha byla – a doufejme i opìt
bude – centrem progresivních Židù moderní Evropy 21. století.“
ztis
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Po publikaci výboru z izraelských básní èasto konfrontován s americkou realitou, osvìžit barvami. Gimpl Bejmiš, jak se
S pomateností vonných bylin chystají která se velmi odlišovala od života v ži- v èeském pøekladu dohazovaè jmenuje
studenti Lauderova gymnázia další kni- dovských štetlech v daleké Evropì. (z Bejniše se stal Bejmiš jako drobná
hu. Bude to dílo ze zcela jiného soudku: V Americe se èím dál tím èastìji sòatky slovní høíèka a názvuk na böhmisch =
èeská edice sto let starého jidiš komiksu obešly bez pøedchozí domluvy a bez èeský), tak zaèal pod jejich rukama dozachycujícího pøíhody svérázného šad- zprostøedkování, nìkdy si dokonce – stávat barevnou podobu. Padesát epizod
k šadchenovì hrùze – dívky své budoucí legraènì nešikovného dohazovaèe Gimchena, dohazovaèe Gimpla.
První Gimplovy pøíhody otiskl v ro- manžely hledaly úplnì samy. A nebohý pla je nyní pøeloženo, vybarveno a pøiprace 1912 populární newyorský jidiš de- Gimpl tak neustále naráží na nové veno k vydání. Jediné, co je k tomu zaponík Di varheyt (Pravda) pod názvem a nové obtíže... a ètenáø se samozøejmì tøebí, je ještì trocha pomoci. Celý projekt
je neziskový a stuGimpel Beynis –
denti za úèelem
der shadkhen. Byl
tisku publikace
to první komiks
s èeským pøeklapsaný v jazyce jidem komiksu vydiš a vytvoøil ho
hlásili veøejnou
židovský kreslíø,
sbírku prostøedkarikaturista a huOriginální jidiš komiks v èeském pøekladu a barevném kabátì
nictvím webomorista Samuel
vých
stránek
Zagat. Samuel (též
Šmuel) se narodil roku 1890 v Litvì, dobøe baví. Vtip tento komiks neztratil Startovaè.cz. Sbírka potrvá do 25. èervna. Více informací a další možnosti, jak
do Spojených státù emigroval jako ani po více než století.
projekt podpoøit, mùžete nalézt na strándítì s rodièi. Jako syn imigrantù Zagat
kách projektu: www.lauderky.cz/ gimpl.
dobøe poznal i ty nejnižší vrstvy spo- Z BEJNIŠE BEJMIŠ
leènosti, žebráky, podomní a poulièní Postavièku Gimpla pro ètenáøe znovu Máte tak jedineènou pøíležitost objednat
obchodníky, pojišt’ováky, drobné podvod- objevila americká odbornice na jidiš si pøíbìhy pana dohazovaèe na papíøe
v barevné verzi
níèky a samozøeja hlavnì v èeském
mì také dohazovapøekladu.
èe – a všechny tyto
Pokud byste
barvité
figury
chtìli autory èeské
newyorské Lower
verze poznat a o koEast Side si našly
miksu se dozvìdìt
cestu do jeho kovíc, máte možnost
miksu. Pøíbìhy
na letošním Judaferoztržitého a nostu 3. èervna od 12
toricky neúspìšdo 18 hodin na náného dohazovaèe
mìstí Míru.
se brzy staly jedELIÁŠ GAYDEÈKA, JAKUB KUTHAN,
nou z nejoblíbenìjších rubrik celého hudbu Jane Pepplerová – v jedné jidiš
deníku a vycházely v nìm až do roku písni byl zmínìn dohazovaè Gimpl, ktePETR JAN VINŠ
1919, kdy noviny zanikly. Samuel Za- rý náramnì lamentoval, jak mu novinogat pak pøešel jako karikaturista do ji- vé seznamky kazí kšefty. Vyhledala pra- TAK BONUS BY BYL...
ného jidiš deníku – slavného Forverts, stará vydání deníku Di varheyt a pak za Na ukázku publikujeme závìreènou
kde setrval až do své smrti v roce pomoci skeneru a nároèného digitálního èást jednoho pøíbìhu Gimpla Bejmiše
retušování pøipravila a následnì publi- s názvem Tak bonus by byl, ale co
1964.
Pùvodní komiks s dohazovaèem Gim- kovala v originální jidiš i ve vlastním s nevìstou, v nìmž Gimpl láká Jakea
plem vychází ze starších evropských anglickém pøekladu mnoho desítek na nevìstu, která vlastní zachovalou
vzorù a až na výjimky používá ponìkud dílù Zagatova komiksového hrdiny. nábytkovou soupravu. Pøipomeòme, že
archaickou techniku, pøi které jsou dialo- Do Èech pak Gimpla pøinesl pøeklada- jidiš komiks se ète zprava doleva. Texty
gy v jednotlivých políèkách vypsány tel z jazyka jidiš a vysokoškolský pe- k jednotlivým políèkùm (v knižní verzi
pod obrázkem, nikoli v typických bubli- dagog Petr Jan Vinš, který zaèal první budou samozøejmì pøímo u obrázkù)
nách – i když i ty se tu a tam najdou. Ori- pøeložené díly publikovat nejprve na znìjí: 1. Gimpl Bejmiš: Mám dojem,
ginalita tohoto jidiš komiksu ale není ve internetu a pozdìji i v internetovém èa- že už se tváøí lépe. To bude all right.
formì, nýbrž v obsahu. Význam Gimpla sopise Lauderových škol – Jew’s 2. G. B.: Pojï sem rychle, dìvo pøeBejniše je v první øadì v tom, že je to vù- News. A odtud už vede pøímá cesta krásná. A bude hotovo. 3. Jake: Sorry, pane dohazovaèi, s takovýmhle
bec první pravidelnì vycházející jidiš k souèasnému projektu.
Skupina studentù Lauderových škol si nábytkem si žádnou ženu nevezmu.
komiks na svìtì, a pak také v unikátním
zachycení dobové židovské spoleènosti. komiks tak oblíbila, že se rozhodla jít (Pøeklad P. J. Vinš, grafická úprava
Dohazovaè Gimpl je ve svých pøíbìzích ještì dál a pùvodnì èernobílý komiks E. Gaydeèka)

PØÍHODY
DOHAZOVAÈE GIMPLA
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MOŠEHO VINA (parašat CHUKAT)
Když se lid Jisraele usadil v Kadeši, zemøela Mirjam a byla tam pohøbena. Obec
pak nemìla vodu a sebrali se na Mošeho
a na Aharona. Lid se s Mošem pøel a prohlásili: „Proè jste nás vyvádìli z Micrajim?“ A Hospodin mluvil k Mošemu, øíkaje: „Vezmi tu hùl, ty a tvùj bratr Aharon
shromáždìte obec a mluvte k té skále, aby
to vidìli, ona vydá svou vodu, a když jim
vyvedeš ze skály vodu, napojí se obec
i jejich dobytek.“ Moše tedy, jak mu pøikázal, vzal tu hùl, uloženou pøed tváøí
Hospodina. A když pak Moše a Aharon
shromáždili obec pøed skálou, øekl jim:
„Poslouchejte, vy rebelové, zda vám vyvedeme vodu z téhle skály!“ A Moše zvedl ruku, a když dvakrát udeøil skálu svou
holí, vyšla hojnost vody a obec i jejich
dobytek pili. Hospodin však øekl Mošemu a Aharonovi: „Zato, že jste mi nevìøili a neposvìtili mì pøed oèima synù Jisraele, nepøivedete toto shromáždìní do
zemì, kterou jsem jim dal!“ To je Voda
sváru, kde se synové Jisraele sváøili
s Hospodinem, a on se tam na jejich vùdcích posvìtil tím, že lid, který vyvedli
z Egypta, nepøivedli do Zaslíbené zemì
a zemøeli pøedtím. (4M 20,1–13, kráceno)
Bùh tedy své nejvìrnìjší služebníky
Mošeho a Aharona odsoudil pro nedostatek víry, protože nemluvili ke skále a neposvìtili ho tím pøed sváøícím se lidem.
Místo toho se Moše uchýlil k osvìdèenému prostøedku, k holi, s níž už jednou do
skály udeøil a vodu z ní vyvedl. Aby shromáždìný lid pøesvìdèil o své schopnosti
tak uèinit znovu, udeøil do skály dvakrát.
Ale aèkoli z ní opìt vyšla hojnost vody
pro lidi a dobytek, Boha tím pøed lidem
neposvìtil. Otázka, již nám Tóra pøedkládá, je tak o dvou koncích: Proè Moše nevìøil, že vyvede vodu ze skály øeèí svých
úst, a proè Bùh oèekával, že jej tím posvìtí pøed jeho lidem?
Jak víme, Moše se zdráhal pøijmout
úkol vyvést dìti Izraele z egyptského otroctví pøedevším proto, že nedostateènost
svých úst pokládal za zásadní pøekážku ke
splnìní úkolu. „Podívej se na mì, Pane,“
poukázal na to hned pøi prvním setkání
s Bohem na Chorevu, „nebyl jsem výøeèný muž vèera ani pøedevèírem a nestal
jsem se jím ani poté, co jsi se svým služebníkem zaèal mluvit, ponìvadž já jsem
èlovìk tìžkých úst a tìžkého jazyka!“ Podobná slova slyšíme ale i od jiných prorokù. Prorok Ješajahu (6,5) se zhrozil, že
jeho oèi spatøily Hospodina, a øekl: „Bìda
mi, ponìvadž jsem se domníval, že muž
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Marc Chagall: Moše vyvedl vodu ze skály.

neèistých rtù jsem já a uprostøed lidu neèistých já sídlím!“ Andìl však oèistil jeho
ústa od viny dotykem žhavého uhlíku,
a když tak byl jeho høích usmíøen, pøijal
od Božího majestátu poslání proroka. Jirmejahu zase namítal, že neumí mluvit,
protože „já jsem chlapec“, a Bùh ho proto
pouèil: „Neøíkej, že já jsem chlapec!“
(1,6–7), jako když Sára zapírala, že se
smála, slyšíc, že ve stáøí porodí syna.
Smála se, že její pán je staøec, ale Bùh to
komentoval slovy: „Èemu se Sára smìje?
Že já jsem starý?“
Jenomže ani v okamžiku osvícení, když
s ním Bùh mluví v jeho nitru z hoøícího
keøe, Moše nepozoroval, že by jeho handicap byl odstranìn. Pøesto mu Hospodin
øekl: „Kdo dal èlovìku ústa nebo kdo urèuje, že je èlovìk nìmý èi hluchý, vidoucí
nebo slepý, copak to nejsem já, Hospodin?
Teï jdi, a já budu s tebou a s tvými ústy
a pouèím tì, co máš mluvit!“ To se však
týkalo i Mošeho bratra Aharona, kterého
mu poslal v ústrety, aby mu dìlal tlumoèníka: „Ty budeš mluvit k nìmu a vložíš svá

slova do jeho úst, a já budu s tvými ústy
i s jeho ústy a pouèím vás, co máte dìlat!“
Tak tomu bylo až dosud. Bùh mluvil
k Mošemu a on jeho slova pøedával dál.
Jenomže tentokrát bylo zadání jiné. Nejenže ho pøedem nepouèil, co má øíkat, ale
mìl mluvit k hluchému kameni. Byl Moše
odkázán jen na sebe, a z obavy, že jeho
„já“ je èlovìk tìžkých úst a tìžkého jazyka“, pøíkaz nesplnil.
Tím se však chtìl Bùh pøed svým lidem
posvìtit. Moše mìl vìøit, že jeho promluva
ke kameni bude totožná s Boží vùlí. Mìl
dát volný prùchod Božskému Já, pøítomnému v jeho já, a posvìtit tím Boží jméno. To
je v Tóøe mnohokrát zdùraznìno výrokem:
Já = Hospodin = váš Bùh. V oddíle Kedošim (3M 19,12) Bùh pøikazuje: „Buïte
svatí, protože svatý jsem já, Hospodin, váš
Bùh!“ A o pár veršù dál øíká: „Nepøísahejte
mým jménem ke lži, ponìvadž bys tím profanoval jméno Hospodina, svého Boha, Já
jsem Hospodin!“ Pøechod z množného èísla do oslovení jednotlivce poukazuje na to,
že k profanaci Božího jména dojde, jestliže
se k nìmu otisk Božího Já odvolává k popøení pravdy.
Pátá kniha Tóry je Mošeho komentáø ke
ètyøem pøedcházejícím „pìtinám nauky“.
Moše tam vysvìtluje své jednání tím, že
k tomu byl pøinucen situací, a jestliže nìèemu nevìøil, byla to schopnost lidu pochopit, že prostøednictvím jeho já mluví ke kameni Bùh. To má na mysli Maimonides,
když poèítá Mošemu za vinu, že se nechal
strhnout hnìvem, když na nì køièel: „Poslouchejte, vy rebelové, zda vám vyvedeme
vodu z téhle skály!“ Místo aby mluvil ke
skále, mluvil k nim jako ke kameni, protože nevìøil v metafyzickou podstatu Izraele.
V celé knize Dvarim však Moše mluví
k Jisraeli sám za sebe, aniž by se spoléhal
na to, co mu bude pøedem pøikázáno. Lze
to pokládat za dùkaz, že si vzal Boží soud
k srdci, a že se Bùh nakonec pøed svým lidem neposvìtil tím, že upøel Mošemu
úèast na dobytí zemì, ale tím, že Moše
k této skále mluvil s vírou, že zmìna jejího
skupenství je pøedem dána. Jak je øeèeno
v Žalmu 114,8: „Jenž promìòuje skálu ve
vodní nádrž, køemen v pramen vod.“ Každý závìr „Já jsem Hospodin“ v celé Tóøe
je tak tøeba èíst jako apel na lidské já, aby
si bylo vìdomo vazby osobního já s Božským. Vìdomí vlastní identity je ve stvoøeném svìtì otiskem Boží identity, je smyslem stvoøení a triumfem Stvoøitele.
A právì tím se Bùh posvìcuje pøed celým
Izraelem v jeho tìžkých zkouškách.
EFRAIM K. SIDON
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ODDÌLENÝ LID
Balak (4M 22,2–25,9)
Jeden z nejhlubších a nejdùležitìjších
komentáøù, které kdy kdo uèinil k židovském osudu, pronesl pohanský prorok Bilám v naší sidøe: „Když z vrcholku skal, z výšin na nìj patøím, lid zøím
oddìlenì sídlit, jenž s národy se nemísí!“ (4M 23,9)
Mnohým Židùm i lidem, kteøí židovské
koøeny nemají, sympatizantùm i kritikùm
pøipadá, že tato slova pøesnì vystihují židovskou situaci: lid, který stojí mimo historii a normální zákon urèující osud národù. Židé to brali jako dùvod hrdosti.
Nežidé to až pøíliš èasto vnímali jako dùvod pro odpor a nenávist. Po staletí se
s Židy v køest’anské Evropì zacházelo
jako – slovy Maxe Webera – s „národem
páriù“. Nicménì všichni se shodli na tom,
že Židé se liší. Otázka zní: jak a proè?
Klíèová odpovìï spoèívá právì v Bilámovì požehnání. „Lid zøím oddìlenì
sídlit, jenž s národy se nemísí.“ Judaismus je jediné náboženství, které se definuje jako národ prostøednictvím Boha.
Je to jediný národ, jehož identita je definována náboženskými pojmy. Izrael,
svou historií a svými zákony, mìl být
svìdkem Božím. Mìl dosvìdèit, že existuje nìco víc, než byl národ sám.
Židovská historie je neuvìøitelnì zvláštní: poté, co Židé poskytli západnímu svìtu
své pojetí monoteismu, etickou tradici i zakladatele jeho hlavního náboženství, doèkali se rozptýlení, bezdomoví a neustále
perzekuce, aby nakonec poté, co byli témìø vyhlazeni, se naplnil jejich sen návratu do domoviny. Vezmeme-li v úvahu tuto
svéráznou historii, nelze se ubránit pocitu,
že musí zahrnovat nìjaký ojedinìlý význam, že urèitým zpùsobem, at’už èlovìk
vìøí v Boží úmysl nebo nevyzpytatelným
okolnostem, Židé byli vyvoleni k tomu,
aby nesli pøíbìh lidského osudu.
Proè by si mìl Bùh, který je Bohem všeho, dostupný každé lidské bytosti, vybrat
jediný národ, aby ve svìtì nesl svìdectví
o Jeho pøítomnosti? Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpovìï. Dle mého názoru lze alespoò èásteènì odpovìdìt takto:
Bùh je naprosto odlišný. Proto si zvolil národ, který mìl pøedstavovat „jinakost“ lidstva. Takoví Židé byli – outsideøi, odlišní,
jiní, národ, který plaval proti proudu a zpochybòoval dobové idoly. Judaismus tvoøí
v lidské konverzaci odlišný názor, a v tom
spoèívá jeho význam.
(Z komentáøù rabína J. Sackse
vybrala a pøeložila am.)

BOHOSLUŽBY

v pražských synagogách – èerven 2018 – sivan/tamuz 5778
3. 5. ètvrtek
1. 6. pátek
2. 6. sobota

8. 6.
9. 6.

13. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.

22. 6.
23. 6.

29. 6.
30. 6.

1. 7.

Staronová synagoga
LAG BAOMER

veèerní bohoslužba
19.30 hodin
BEHAALOTCHA 4M 8,1–12,16
hf: Za 2,14–4,7
mincha perek 2
20.40 hodin
konec šabatu
22.11 hodin
pátek
veèerní bohoslužba
19.30 hodin
sobota
ŠELACH LECHA 4M 13,1–15,41
hf: Ez Joz 2,1–24
mincha perek 3
20.50 hodin
konec šabatu
22.18 hodin
støeda
1. den Roš chodeš tamuz
ètvrtek
2. den Roš chodeš tamuz
pátek
veèerní bohoslužba
19.30 hodin
sobota
KRACH 4M 16,1–18,32
hf: 1S 11,14–12,22
mincha perek 4
20.55 hodin
konec šabatu
22.24 hodin
pátek
veèerní bohoslužba
19.30 hodin
sobota
CHUKAT 4M 19,1–22,1
hf: Sd 11,1–33
mincha perek 5
21.00 hodin
konec šabatu
22.26 hodin
pátek
veèerní bohoslužba
19.30 hodin
sobota
BALAK 4M 22,2–25,9
hf: Mi 5,6–6,8
mincha perek 6
21.05 hodin
konec šabatu
22.26 hodin
nedìle
posunutý pùst 17. tamuz
1.52–22.00 hodin
V sobotu a o svátcích šachrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Každý všední den maariv (veèerní modlitba) od 19.30 hodin.

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

Jeruzalémská synagoga
Bohoslužby se konají každou sobotu od 8.50 hodin.
Veèerní bohoslužby se zde konají 1. 6. v 19.30 a 15. 6. v 19.30 hodin.
Vyjma uvedených se zde veèerní bohoslužby nekonají.

Bejt Simcha
Kabalat šabat každý pátek od 18.30 hodin.

Kresba Marc Chagall: Prorok Ješajahu.
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DETEKTIV Z CHOLONU
Rozhovor se spisovatelem Drorem Mišanim
DROR MIŠANI se narodil roku 1975 v izraelském Cholonu. Vystudoval práva,
pùsobil jako novináø; zaèal se vìnovat
literární vìdì se zamìøením na historii
detektivní prózy. Když mìl vypracovat
dizertaci na téma dìjiny kriminálních
románù, vytvoøil namísto ní svùj vlastní
detektivní pøíbìh, jehož protagonistou je
detektiv Avraham Avraham. Po úspìchu
první knihy Pøípad pohøešovaného (hebrejsky vyšla roku 2011, èesky 2016) napsal pokraèování Možné násilí (èesky
2018) a poté tøetí díl série Muž, který
chtìl vìdìt vše. Jeho knihy pøijala kritika i ètenáøi, vycházejí v øadì pøekladù
(v èeštinì v pøevodu Jindøicha Vacka
v nakladatelství Argo), ve Francii byl
podle nich natoèen film a izraelská televize pøipravuje seriál. Dror Mišani vyuèuje na Telavivské univerzitì literaturu,
zamìøuje se na dìjiny kriminálních pøíbìhù a vede kurz tvùrèího psaní detektivní prózy; pøekládá též z francouzštiny.
Za svou práci získal roku 2014 Bernsteinovu cenu za nejlepší hebrejský román,
byl ocenìn i ve Francii a ve Švédsku.
Patøil k hostùm letošního mezinárodního
veletrhu Svìt knihy a pøi této pøíležitosti
jsme ho požádali o rozhovor.
Pane Mišani, doèetla jsem se, že
vaše rodina pochází èásteènì ze Sýrie, z Aleppa.
Ano, v Aleppu se narodil mùj dìda
z otcovy strany. Rodné mìsto miloval,
pokládal ho za jedno z nejkrásnìjších
na svìtì. Jeho rodina se vystìhovala,
už když byl malý, a do Sýrie se vrátil
jen jednou, když mu bylo dvacet, nìkdy v roce 1945, ještì pøed vznikem
Izraelského státu. O Aleppu vyprávìl
úžasné vìci. Zemøel pøed více než deseti lety a poøád snil o tom, že jednou,
až nastane mezi Izraelem a Sýrií mír,
vypraví se tam a vezme s sebou dìti
a vnouèata a všichni si dáme hummus
v jeho oblíbené restauraci. Ještì že se
nedožil toho, co se tam teï dìje. Matèina rodina pochází èásteènì z Bulharska a z Maïarska.
Prohlásil jste, že se chcete nauèit
arabsky, abyste mohl pøekládat hebrejské knihy do arabštiny. Uèíte se?

Uèím. Na pøekládání si ještì netroufám, ale snažím se. Pokládám to za
velmi dùležité, a navíc mì to baví.
Uèit se jakýkoli jazyk je zajímavé,
a arabsky se chci nauèit z citových
a rodinných dùvodù, ale také z dùvodù politických. Izraelské dìti se sice
ve škole arabštinu uèí, ale na té nejzákladnìjší úrovni, takže v podstatì neumìjí nic. Vím to z vlastní zkušenosti
a ze zkušenosti svých dìtí. Dìda arab-

ruzalémì, v Paøíži, v americkém Bostonu, v anglické Cambridgi, teï v Tel
Avivu. Mohl jsem dìj knih umístit do
kteréhokoli z tìchhle míst. Ale vybral
jsem si Cholon, protože jsem s ním
mìl spojené zážitky a postavy, o kterých jsem chtìl psát. Bylo to pro mì
dùležité.

Øekl jste, že Izraelci nemají detektivky pøíliš v oblibì, protože se vymykají literatuøe jako souèásti národní
identity. Trvá stále tato situace a jak
moc jsou vaše knihy v Izraeli populární?
Ale ano, lidé je
ètou, ale nevím, zda
je opravdu vnímají
jako
detektivky,
nebo spíš jako romány. Ètenáøi mi
èasto øíkají: „My
nemáme rádi detektivky, ale vaše vìci
èteme, protože jsou
jiné.“ Nejsem si jistý, zda jsou až tolik jiné, v pøekladech se k nám
Dror Mišani. Foto z archivu veletrhu Svìt knihy 2018.
dostane spousta dosky samozøejmì mluvil, ale jen se brých psychologických románù s krisvými rodièi, dokud žili, a obèas s ba- minální zápletkou. Každopádnì jsou
celkem oblíbené jako urèitý druh próbièkou, s námi vnouèaty nikdy.
zy. V zahranièí, hlavnì ve Francii to je
Hlavní postava vašich pøíbìhù žije jiné, tam mì prostì berou jako autora
a pracuje v Cholonu u Tel Avivu, detektivek. Ve Francii je žánr psychotedy ve mìstì, které v Izraeli nemá logického detektivního románu hodnì
populární, má tam dlouhou tradici,
nejlepší zvuk.
To je pravda. Je pokládáno za nudné, še- ètenáøi si tenhle žánr dokážou vychutdivé, nezajímavé mìsto. První vìc, kte- nat, srovnávat motivy èi konstrukci
rou se èlovìk o Cholonu dozví, že to je pøíbìhu s romány jiných autorù. Takoblízko do Tel Avivu, dostanete se tam za vý pøístup v Izraeli lidé nemají.
ètvrt hodinky. Právì proto tam lidé žijí –
ne kvùli místu samotnému, ale že je od- Není to i tím, že Izrael èelí tolika netud kousek do Tel Avivu; každý sní bezpeèí a násilí, že lidé už nemají
o tom, že se tam pøestìhuje. Ale Cholon náladu èíst o násilí v knihách?
má svou zvláštní pøedmìstskou mentali- To si nemyslím. Detektivky zažívaly
tu. V padesátých letech minulého století ohromný boom bìhem první svìtové
tam existovalo hodnì polských ètvrtí. války. George Orwell v jednom eseji
Když jsem vyrùstal, tedy v osmdesátých popsal, jak vojáci sedí v zákopech, koletech minulého století, tam žilo hodnì lem nich létají støely a oni hltají detekŽidù z Orientu, jako byl mùj dìda, vý- tivní romány. Domnívám se, že dùvody
chodních Židù, Mizrachim. Prostøedí to- jsou jiné: jednak Izraelci i v dnešní
dobì hledají v knihách problémy a téhohle mìsta se mi zarylo pod kùži.
mata, která se týkají národa; jednak
A proto jste romány umístil právì tam? u nás tento žánr nemá tradici a vùbec se
Z Cholonu jsem odešel, když mi bylo o nìj nezajímají ženy, které v jiných zeosmnáct, žil jsem rùznì po svìtì, v Je- mích ètou detektivky mnohem víc než
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muži. A ještì nìco: Izraelci si tìžko dovedou pøedstavit, že by hlavním hrdinou jakékoli knihy mohl být policista –
o neschopnosti poldù se u nás hodnì
vtipkuje. Hrdinové jsou vojáci nebo
agenti Mosadu, kteøí hledají bývalé nacisty. Nìjaký detektiv z Cholonu, pátrající po násilníkovi, je zas tak nezajímá.
Ale s tím nic nenadìlám.
Váš detektiv navíc není žádný génius, èasto si neví rady.
Mùj detektiv Avi si není moc jistý sám
sebou, nevìøí si, porovnává se s hrdiny
anglických a amerických detektivních
románù, které zná, a má pocit, že tak
skvìlý jako oni nikdy nebude. V knize
vystupuje jeho kolega jménem Šrapštejn,
a ten je právì prototypem takového suveréna z thrilleru. Je pohledný, není Mizrachi, ale Aškenazi, tedy západní Žid. Mezi
Avim a Šrapštejnem je stejné napìtí jako
mezi Cholonem a Tel Avivem, jehož
obyvatelé své mìsto pokládají za Západ
a Evropu a za nejpìknìjší místo na svìtì
(o èemž by se dalo pochybovat). Avi je
stejnì jako Cholon lidský, prostì si nemùže na nic hrát, nemá na to.
Nejistý detektiv, který pochybuje
i o øešení svých pøípadù.
Ano. Ètenáø, který doète detektivku,
má obvykle jasno, detektiv mu v závìru vše definitivnì objasní. To je klasický typ spolehlivého detektiva, jako
byl Sherlock Holmes nebo jaké známe
od Agathy Christie. Já chci, aby si ètenáø mohl øíct – stalo se to opravdu takhle? Co když to bylo jinak? Aby o pøíbìhu zapøemýšlel, vracel se k nìmu,
aby si pøedstavil i jiné možné pachatele, jako to dìlá sám Avi. A kromì toho
– postavì brilantního detektiva pocházejícího z Cholonu by nikdo neuvìøil.
Ètenáøe asi pøekvapí, že ve své druhé knize Možné násilí prozrazujete
nejen zápletku, ale i pachatele první
knihy Pøípad pohøešovaného.
Mùj vydavatel se na mì pro to dost zlobil,
nechtìl to tak, protože si myslel, že si lidé
pak první knihu už nekoupí. Ale já jsem
trval na svém, protože mì zajímají lidské
pøíbìhy, nejen odpovìï na otázku: „Kdo
to udìlal?“ Avi prožil na konci první knihy skuteèné trauma, sám pøípad ani nedotáhl, vyøešil ho nìkdo jiný a jinak, než si
Avi pøedstavoval. Pro nìj to není uzavøe-

ný pøípad, stále se k nìmu vrací, takže
i v pokraèování se jeho vyrovnávání
s prvním pøípadem muselo objevit.
Vaše postavy nezabíjejí pro peníze
ani pro moc, ale ze zoufalství, pramenícího z rodinných problémù.
Taková je statistika: drtivá vìtšina zloèinù se dìje v rodinì, mezi blízkými
lidmi. Když ètete detektivky, mùžete
nabýt dojmu, že vìtšinu vražd páchají
sérioví vrazi. Ale tak to není. Vìtšinou
èlovìka zneužije nebo zabije nìkdo
z rodiny – rodièe, dìti, manžel, manželka, milenec, partner, partnerka. Málokdy je pachatel náhodný a cizí. Zloèin
je sám o sobì strašná tragédie, ale zloèiny mezi blízkými lidmi jsou ještì bolestnìjší, ještì tragiètìjší. A pro spisovatele zajímavìjší, citovì složitìjší.
V Izraeli žijí lidé odlišných kultur, prostøedí a náboženství, a taková smìs je
zdrojem nepochopení a zloèinù. Když
uèím, øíkám studentùm, aby se snažili
vcítit nejen do obìti, ale také do pachatele a do lidí v jejich okolí.
Ve svých knihách dáváte hodnì prostoru ženským postavám.
Chtìl jsem se zabývat skuteènými zloèiny, které se stávají, a pravda je, že
ženy a dìti jsou èastìjší obìti než muži
a že muži páchají zloèiny víc než ženy.
Pracoval jsem jako novináø v deníku
Ha’arec, zpoèátku jsem mìl na starosti
zpracování zpráv. Nemáme žádné oficiálnì napsané instrukce, ale každý ví,
jaký význam jaká zpráva má. Když
muž ubodá ženu, a muž je Palestinec
a žena Židovka, patøí zpráva na první
stranu. Když jsou vrah i obìt’ Židé,
dává se to na stranu 7 nebo 8. Když
jsou oba Palestinci, do novin to ani nepøijde. Odráží to jakousi vyšší zákonitost zloèinu: jako by politické zloèiny
byly významnìjší než ty „obyèejné“.
Mì zajímá psychologie všech zloèinù,
veškeré násilí mezi lidmi beru jako
„politikum“.
Vycházejí v Izraeli detektivní romány v pøekladech?
Samozøejmì. Dnes už zní neuvìøitelnì,
že ve tøicátých letech se pøeložené pøíbìhy Sherlocka Holmese èetly na školách, aby se dìti prostøednictvím napínavého pøíbìhu nauèily mluvený jazyk,
tedy vlastnì z vlasteneckých dùvodù. Já

jsem èetl romány George Simenona od
mládí. V kurzu na univerzitì vyuèuji
dìjiny detektivních románù poèínaje E.
A. Poem, E. T. A. Hoffmannem pøes
autory jako Charles Dickens a Wilkie
Collins, Arthur Conan Doyle a Agatha
Christie, Raymond Chandler a Georges
Simenon, James Ellroy a Fred Vargas.
V románu Pøípad pohøešovaného hraje
dùležitou úlohu Kafkùv Dopis otci. Co
pro vás tento autor znamená?
Hroznì moc. V mládí jsem èetl jeho prózy, dopisy, vèetnì Dopisu otci, až pozdìji. V urèité dobì jsem èetl jen jeho. Vdìèím mu i za svou první vážnou známost:
Studoval jsem práva, sedìli jsme na
pøednášce o smluvním právu, a ona si
nìco èetla pod lavicí. Ukázala mi, co ète,
já Kafku už tehdy miloval, takže jsme se
hned dali do øeèi... Teï mám dalšího
èeského oblíbeného autora, Karla Èapka, na jeho detektivní pøíbìhy mì upozornil mùj bývalý student, který teï žije
v Praze, Pe’er Friedmann. Považuji je za
mistrné a pustil jsem se do jeho dalších
knih, ètu je hebrejsky, ale také francouzsky a anglicky. V mé tøetí knize, která
snad vyjde i èesky, je postava, která je
poctou Èapkovým detektivùm.
Studium práv jste si vybral kvùli
Franzi Kafkovi?
Ne tak docela. Vìdìl jsem, že chci být
spisovatel, ale rodièe to zamítli. Táta
byl právník a maminka øekla – musíš
být také právník. Pravda ale je, že
jsem u Kafky hledal útìchu: Když vydržel studovat práva Kafka, musíš to
taky vydržet. Byl úøedník, a pøesto si
našel èas, aby psal úžasné vìci. Dnešní mladší ètenáøi už ho tolik neètou,
což je škoda. Mohli by ho klidnì vnímat jako autora fantastických pøíbìhù,
je v nìm tolik rovin.
Zajímavé je, že teprve v posledních
letech se jím v Izraeli zaèínají zabývat
také z pohledu toho, že byl Žid; zkoumá se, zda jeho zkušenosti, které popisuje, urèitá nejistota a slabost vùèi
spoleènosti nepramenily také z faktu,
že žil v Evropì, v Praze… Za mého
mládí tohle nikdo neøešil. Brali jsme
ho jako jednoho z nejvìtších svìtových autorù, jako Joyce nebo Balzaca.
Možná jsem ani nevìdìl, že to byl židovský spisovatel.
ALICE MARXOVÁ
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Centrum pronásledovaného umìní v Solingenu a Jürgen Serke
Mìsteèko Solingen, ležící na západì ších literárních reportáží, které píše pøeNìmecka, je svìtovì proslulé výrobou devším pro tehdy prestižní èasopis Stern.
Jürgenovi se stalo toto téma celožioceli, nožù a nùžek. Jinak ale není nijak
zvlášt’výjimeèné, za zmínku stojí snad votní náplní. Nezùstal jen u pražské scéjen to, že bylo za druhé svìtové války ny, svùj zábìr postupnì rozšíøil o mnoho
spojeneckými nálety zcela znièeno a po- dalších autorù, jejichž díla byla ze všesléze znovu vybudováno, narodil se tu možných dùvodù cenzurována, zakazována, èi dokonce nièlen legendární rocèena. V roce 1977
kové kapely Iron
vydal
publikaci
Butterfly
Martin
s názvem Die verGerschwitz a opobrannten Dichter
dál se nachází ro(Spálení básníci),
mantické údolí øíèkterá se zamìøila na
ky Düssel, které si
spisovatele, jejichž
pøi svých procházknihy byly za nakách oblíbil místní
cismu veøejnì pálepastor Joachim NeCentrum pronásledovaného umìní v Solingenu.
ny, o pìt let pozdìji
ander, po nìmž pak
bylo pøejmenováno na Neandertal. Ano, na ni navázal titulem, který byl založen
právì zde se na konci 19. století našly na slovní høíèce – z pùvodního titulu
kosterní pozùstatky pøedchùdce dnešní- bylo vypuštìno písmenko r a vznikli
Die verbannten Dichter (Vypuzení básho èlovìka.
Pro nás má nicménì Solingen zcela níci). Tentokrát se Jürgen soustøedil na
zvláštní význam. Mìsteèko se stalo ost- spisovatele z Èeskoslovenska, Polska
rùvkem kultury, která je èasto – ne zcela a tehdejší Nìmecké demokratické resprávnì – oznaèována za èesko-nìmec- publiky, kteøí museli svou vlast opustit
ko-židovskou. Jak k tomu došlo? Je to a pùsobili v exilu. Zúroèil tak svá živottrochu delší historie, ale pojïme se na ní pøátelství, navázaná v Praze, s Jiøím
Grušou, Pavlem Kohoutem, Milanem
ni podívat.
Kunderou, ale také napøíklad s Ivanem
Blatným, jehož dílo není dodnes – podle
JÜRGEN SERKE
Píše se rok 1967 a v Praze se pomalu Jürgena – docenìno. Kniha Zuhause im
chystá nìco, co vejde do dìjin jako praž- Exil (Doma v exilu) se pak zamìøila na
ské jaro. Pøijíždí sem mladý novináø Jür- východonìmecké autory, kteøí se progen Serke, který je dopisovatelem nìmec- gramovì – inspirováni Chartou 77 –
ké redakce svìtové tiskové agentury UPI. v dobách socialismu uchýlili do tzv.
Pro ni píše svìdectví o tom, jak zaèíná vnitøního exilu.
Vrcholem Jürgenovy tvorby je však
tzv. obrodný proces, seznamuje se s jeho
hlavními protagonisty a nakonec – o rok publikace, o které jsme pøed èasem již
pozdìji – je u toho, když do Èeskosloven- psali. Jmenuje se Böhmische Dörfer, což
ska vtrhnou vojska Varšavské smlouvy. doslova znamená „èeské vesnice“, ale
Za tu dobu, co v Praze pùsobí, píše ne- v nìmèinì je to výraz, který známe jako
spoèet reportáží, ale také se seznamuje „španìlská vesnice“. Obsáhlá monografie
s místní literaturou a její historií. Zákonitì pøináší portréty více než padesáti spisovatak objevuje i fenomén, o nìmž pak telù právì z onoho èesko-nìmecko-židovv dobì normalizace není možno u nás vù- ského prostøedí, kteøí svého èasu tvoøili
bec mluvit, natož psát – Kafku, Broda, svébytnou, nesmírnì bohatou literární
Bauma, Weltsche a celý tzv. Pražský kulturu, ale dnes jsou – až na výjimky –
kruh, ale také Urzidila, Kische, Sonnen- zcela zapomenuti. Kniha vyšla èesky
scheina (Sonku) a mnoho dalších nìmec- v roce 2001 s pøedmluvou Jiøího Gruši
ky píšících, vìtšinou židovských spisova- a èeští pøekladatelé jí naštìstí nechali pùtelù a básníkù. Tehdy tu také zaèíná vodní nìmecký název s podtitulem Putosystematicky shromažïovat jejich díla vání opuštìnou literární krajinou.
Jürgenovi se za ta léta podaøilo shroa pøedmìty, které se k nim vážou. Praha
a její kulturní dìní – minulé i souèasné – máždit velké množství materiálù, které
pak zùstává hlavním tématem jeho dal- tento fenomén dokumentují, je jich více

VÌSTNÍK 6/2018

než dva a pùl tisíce – vedle samotných
knih v rùzných vydáních to jsou rukopisy,
fotografie, ale i korespondence a mnoho
dalších pøedmìtù. Postupem èasu tak
vyvstala otázka: Kam s tím? Št’astnou
shodou okolností se této jedineèné kolekce ujala instituce sídlící právì v Solingenu.
CENTRUM
PRONÁSLEDOVANÉHO UMÌNÍ
Obdobný problém, kam umístit svou
sbírku – tentokrát obrazù –, øešil koncem devadesátých let soukromý sbìratel
Gerhard Schneider. Ten se zamìøil pøedevším na výtvarná díla nìmeckého expresionismu a zákonitì se tak dostal
k umìní, které nacistický režim považoval za zdegenerované èi zvrhlé, a nejen
že je zakazoval, ale dokonce i systematicky nièil. Díla – mezi nimiž je zastoupena øada židovských výtvarníkù, napø.
Henri Epstein, Leo Haas, Robert Liebknecht èi Käthe Löwenthalová –, která
se podaøilo zachránit, se pak díky dohodì vedení mìsta a zdejšího muzea ocitla
v historické budovì radnice solingenské
mìstské èásti Gräfrath. Vzniklo zde
Centrum pronásledovaného umìní, které se postupem èasu stalo jednou z nejvýznamnìjších galerií svého druhu.

Nìmecké vydání s koláží Jiøího Koláøe.

K výtvarné èásti pak pøed nìkolika
lety pøibyla i èást literární. Obì èásti do
sebe velmi dobøe zapadají, protože výtvarníci i literáti a jejich díla mají stejný
osud. Onou literární èástí je právì Jürgenova sbírka. Pùvodnì ji vìnoval Spoleènosti Else Lasker-Schülerové, o jejíž
èinnosti jsme také již také referovali.
A byla to právì tato spoleènost, která
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dohodla umístìní celé kolekce v Solingenu. Vznikla tak jedineèná expozice,
která se zamìøuje na perzekvované
umìlce a jejich díla. Vedle již zmínìné
obrazové galerie je tu tedy i stálá literární
expozice, která nese název Nebe a peklo
mezi roky 1918–1989. Jsou v ní zastoupeni snad všichni protagonisté Pražského
okruhu, ale také zakazovaní spisovatelé
a básníci, èinní v padesátých, šedesátých
a sedmdesátých letech v Èeskoslovensku. Nepøekvapí proto, že celá
jedna stìna je vìnována Václavu Havlovi, dalšímu z Jürgenových pøátel.
Centrum se však
nespokojilo jen s instalací stálých expozic, jeho èinnost je nesmírnì bohatá. Poøádá výstavy, konference, semináøe,
pøednášky, workshopy èi diskuse, to vše
na téma umìlecké svobody. Jedna takováto konference se konala v dubnu letošního roku a byla zároveò poctou Jürgenovi Serkemu k jeho 80. narozeninám.
ZODPOVÌDNOST NEZNÁ
ODKLAD
Centrum pronásledovaného umìní si zákonitì klade otázky, kam se má jeho èinnost dál ubírat. Poèátkem letošního roku
pøijalo jeho vedení novou koncepci, ve
které jsou rozpracovány jednotlivé kapitoly – sbìratelství, restaurátorství, kunsthistorie, výstavnictví, atd. Na tuto koncepci navázala zmínìná konference, která
se v Solingenu konala pod titulem Zodpovìdnost nezná odklad (Verantwortung
kennt kein Zögern). V ní se mnoho osobností nìmecké intelektuální scény, ale
i nìkteøí èeští úèastníci, zamýšlelo nad
tím, jakou roli mohou sehrát muzea, galerie a další organizace v budoucnu, kdy již
nebudou oèití svìdci šoa. Mohou se tyto
instituce angažovat i v politických otázkách souèasnosti? Mají dostateèný mandát k tomu, aby poukazovaly na porušování umìlecké svobody v dnešním svìtì
jen proto, že se zamìøují na autory, kteøí
byli perzekvováni evropskými totalitními
režimy 20. století? A má být jejich èinnost
jen mementem – jakýmisi Vzpomínkami
pro budoucnost, jak znìl jeden z titulù pódiové diskuse –, anebo jsou to snad Vzpomínky na budoucnost?
Mnoho øeènických otázek se také týkalo souèasné formy prezentace sbírek.

Vystaèí si muzea a galerie s klasickou
výstavní èinností, i tøeba obohacenou
o interaktivní èi audiovizuální prvky,
anebo je tøeba v dnešním svìtì, kde má
daleko vìtší význam virtuální realita,
zcela zmìnit filozofii a koncepci? V diskusích zaznìly názory Williho Korteho,
známého advokáta, který se zabývá otázkami restitucí umìleckých dìl, vystoupila
zde Maria Anna Potocká, øeditelka muzea
MOCAK v Krakovì, které se také zabývá odkazem šoa,
operní pìvec a divadelní režisér Selcuk
Cara, reprezentující
druhou
generaci
turecké komunity
v Nìmecku, Hajo
Jahn, pøedseda již
Jürgen Serke. Foto archiv.
zmínìné Spoleènosti Else Lasker-Schülerové, Dieter
Kosslick, øeditel mezinárodního filmového festivalu Berlinale, ale také Tomáš
Kafka, èeský diplomat a spisovatel,
a mnoho dalších.
KICHKA
Souèástí programu byla i prezentace filmového dokumentu Kichka, život je komiks.
Dalo by se øíci, že je to další z forem, jak
pøiblížit šoa dnešnímu publiku. Dokument
je navíc portrétem vztahu otce a syna. Henri Kichka, otec, je obìt’a svìdek holokaustu. Michel, jeho syn – dnes slavný autor komiksù – èeká na vysvìtlení toho, co se
stalo, od dìtství. Film ukazuje, jak traumata
šoa – i ta nevyslovená – dokážou ovlivnit
i dnes životy všech èlenù jedné rodiny. Michel Kichka se narodil v roce 1954 v belgickém Lutychu, ale jako dvacetiletý odešel do Izraele. V dokumentu odhaluje
dramatický potenciál komiksu jako souèasné umìlecké formy, díky níž jsou mimo
jiné i otec a syn koneènì schopni vzájemnì
komunikovat. Ve filmu Michel diskutuje
i o odpovìdnosti tzv. druhé generace s Beate a Serge Klarsfeldovými, ale také o souèasných palèivých otázkách s karikaturistou Le Mondu Jeanem Plantureuxem,
zakladatelem Cartooning for Peace (Karikaturou za mír), což je platforma více než
aktuální, nejen díky Charlie Hebdo.
OSTRÙVEK KULTURY,
NEBO EXIL NA VÌKY?
Vrat’me se ale k tématu pražské židovské
literatury meziváleèného období. V Solingenu nyní máme jedineènou instituci, která se tomuto fenoménu vìnuje a zøejmì

i do budoucna vìnovat bude. Proè ale nevznikne nìco podobného u nás? Proè musel Jürgen Serke vìnovat svou sbírku právì do Solingenu, a nikoli do Prahy, kam by
zákonitì patøila? U nás se kulturnímu životu svìta našich rodièù a prarodièù s výjimkou Spoleènosti Franze Kafky systematicky vìnuje jen málokdo. Pøes znaènou
oblibu Torbergovy knížky Teta Joleschová
mezi èeskými intelektuály je tøeba tento
svìt považovat v podstatì za zaniklý.
Lze pochybovat i o tom, zda letošní
maturanti pražských èesko-nìmeckých
gymnázií vìdí, kdo to byl Oskar Baum,
Leo Perutz nebo Ludwig Winder. Ano,
pøed èasem vznikl Pražský literární dùm
autorù nìmeckého jazyka, FŽO otevøela
expozici Židovští spisovatelé v èeských
zemích v Jièínì, ale jedná se o téma, které by si zasloužilo daleko vìtší pozornost a podporu. Zastøešující instituce by
mìla mít význam Památníku národního
písemnictví a disponovat prostory, srovnatelnými s tìmi v Solingenu. Co už jiného mohou èeské zemì nabídnout svìtovému kulturnímu dìdictví než odkaz
svých literátù a hudebníkù?
Prozatím to ale vypadá tak, že se naši
spisovatelé a básníci budou muset spo-

Obálka èeského vydání z roku 2011.

kojit s tím, že se s jejich odkazem bude
veøejnost seznamovat pøevážnì v cizinì.
Možná, že je to pøíznaèné, byli pøece již
za svého života odsouzeni k zapomnìní
èi k exilu. Ale je také možné, že je svìt
jednoho dne znovu objeví a ocení. To se
ostatnì èastokrát stalo, tøeba pøedchùdcùm èlovìka v nedalekém údolí, pojmenovaným po pastoru Neanderovi.
TOMÁŠ KRAUS
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Dror Mišani

MOŽNÉ NÁSILÍ
Ukázkou ze ètvrté kapitoly pøedstavujeme ètenáøùm román Možné násilí, jehož
èeský pøeklad vydalo nedávno nakladatelství Argo. Pøípad, který øeší detektiv
Avraham Avraham (Avi), èteme ze dvou
pohledù: oèima detektiva, který øeší
hrozbu bombovým útokem pøed dìtskou
školkou, a oèima Chajima Sary, jenž
prochází rodinným rozvratem. Ponor do
Sarových úvah, jeho vnímání událostí,
dodává pøíbìhu vnitøní napìtí a zvláštní
temnou atmosféru.
(Rozhovor s autorem viz str. 6–7.)
Nazítøí šel Chajim do synagogy, kam
chodíval jeho otec.
Spal dobøe, byl svìží a jistìjší si sám
sebou. Tìlo mìl mladší a plné energie.
Myslel, že bude tìžké najít v synagoze
místo k sezení, a chystal se, že bude bìhem modlitby stát, ale malá místnost nebyla plná. Vìtšina tìch, co se pøišli pomodlit, byla stará, možná ve vìku
Chajimovy matky. Jen málo z nich ho
poznalo a pozdravilo ho pokývnutím hlavy nebo mu popøálo hezký Nový rok. Sedìl vedle otce Šlomo Achuana a pokoušel se modlit s velkým soustøedìním, ale
v modlitební knize se ztratil. A stýskalo
se mu po synech – ještì spali, když odcházel. Chtìl je vzít na procházku do
sadu, kde si jako dítì hrával s otcem.
Když se pøed polednem vrátil, našel je na
koberci, jak se mlèky dívají na televizi.
Žaluzie byly zatažené a v domì byla skoro tma, to kvùli slunci. Ezer sedìl na
zkøížených nohou a jeho mladší bratr ležel vedle nìho. Chajimova matka sedìla
na pohovce za nimi. Držela talíøek s oøechy a loupanými mandlemi. Možná kvùli
tomu, co uvidìl v Ezerovì pohledu, øekl
Chajim najednou: „Chcete zavolat mamince?“ Šalom vyskoèil a objal mu
nohy. Ezer se na nìho podíval tím svým
vzdáleným pohledem a Chajim v nìm
zahlédl radost. Zaèal se vlastnì takhle
odvíjet plán? Odešli do ložnice jeho matky a on vytoèil èíslo. Èekal. Sedìl na
matèinì posteli a oba chlapci stáli vedle
nìho a viseli na nìm oèima. Potom uslyšel svùj hlas, který oznamoval: „Dovolali
jste se k Chajimu a Jenny Sarovým. Teï
vám nemùžeme odpovìdìt. Mùžete zanechat vzkaz.“ Zavìsil a øekl: „Nebere
to,“ a Šalom se zeptal: „A proè to nebere?“ „Možná spí.“

„Možná s námi nechce mluvit?“ zeptal se Šalom a Chajim odpovìdìl:
„Brzy jí zavoláme znova.“
Ezer mlèel a právì v jeho velkých
oèích, které se pøedtím usmívaly, uvidìl
Chajim slzy, a tak øekl: „Mluvil jsem
s maminkou ráno, ještì než jste vstali.
Brzy jí zase zavoláme.“
Jeho matka vstoupila do ložnice
a øekla mu persky: „Nebylo by lepší jim
øíct, že se už nevrátí?“
Neodpovìdìl. Nic z toho nebylo naplánováno.
Chajim si nebyl jist, že je to dobrý nápad, i když jim ze zaèátku udìlal velkou
radost. Odešli z ložnice a Šalom otci
øekl: „Viï, že budu s maminkou mluvit
první, døív než Ezer?“ Chajim odpovìdìl: „Budete mluvit oba najednou.“
Znovu si lehli na koberec v potemnìlém obývacím pokoji.
Chajimova matka navrhla Šalomovi,
aby sesbíral listí na dvoøe, ale on øekl:
„Já chci zùstat s Ezerem.“

Šalom mìl radost, že pùjde, zvlášt’
když slyšel o talíøích s cukrovím, a Ezer
šel bez jakéhokoliv výrazu v tváøi a ani
nemukl, jako by kráèel ve spánku. Když
se jim nepodaøilo promluvit s Jenny, zase
se zasmušil. Chajim opravil stìnu v koupelnì. Smirkovým papírem seškrábal vlhkou, drobící se vrstvu malby, ve které se
kvùli vlhkosti šíøila tmavá houba, a když
omítka uschla, nanesl novou vrstvu malby odolné proti vlhkosti. Na všech stanicích hráli písnì, nikdo nemluvil. Chajim
pøemýšlel, jak by se mohl pøiblížit Ezerovi. Potom vzal rádio na dvùr a dokonèil
betonovou cestu vedoucí k domu. Horko
už zase bylo nesnesitelné, Chajim si sundal košili. Bolela ho záda. Pøesto pracoval
rychle a pokoušel se nemyslet. Kdyby to
bylo možné, byl by pøes to všechno zùstal
tady. Daleko od jejich spoleèného bytu,
od malého dìtského pokoje, kam veèer
dopadají svìtla z vedlejšího domu. Bál se
tu ménì proto, že síla jeho otce tady byla
hmatatelnìjší, jako kdyby otec ještì byl
mezi stìnami domu? Ohøál si rýži a kuøe
a sám se najedl v kuchyni. A pak se
zhroutil. Aniž vìdìl proè, zamíøil do matèiny ložnice, ale jenom padl na její postel,
telefonní èíslo nevytoèil. Potom si lehl na
postel a usnul. Nestaèil zajít znova do synagogy, jak chtìl.
Nazítøí pøišel jeho
mladší bratr se svými dìtmi a vzal
chlapce do bazénu.

Teprve když se na
konci sabatu vrátili do
Cholonu, zaèal Ezer
najednou mluvit.
Dìjištì pøíbìhu – Cholon. Foto Pierre Pe’er Friedmann, makropulos.net.
Cestou to vzali
pøes Jaffu, protože
Pøestože vìdìl, že Jenny neodpoví, vzal tam byly obchody otevøené, a Chajim
je znova do ložnice a oni se hádali, kdo koupil zeleninu, vejce a sýr. Zavolal do
k nìmu bude blíž, když vytáèel èíslo a mís- Pekaøství bratøí a na záznamníku jim neto Jennyina hlasu uslyšel svùj vlastní. „Do- chal vzkaz, ve kterém pøipomnìl, že zítvolali jste se k Chajimovi a Jenny Saro- ra budou potøebovat jen polovinu obvyvým... Mùžete zanechat vzkaz.“ Naposled klého množství housek. Šalom v autì
s ním šel jen Šalom, Ezer zùstal u televize. usnul, v poledne totiž nespal, a Chajim
ho odnesl v náruèí do postele a potom
Ráno druhého dne svátku, ve ètvrtek, je pøinesl nahoru tašky s vìcmi. Bylo ještì
jeho matka vzala k Adinì. Øekla, že brzy. Ezer se díval na televizi. Jakmile
Adina dìtem pøipravila talíøe s cukro- skonèilo vysílání, sám ji vypnul. Chajim
vím a s kousky jablka s medem a zaplni- v kuchyni uvaøil vajíèka a nakrájel zelela dùm hraèkami. Pozvala svého synov- ninu. Když pøišel do obývacího pokoje,
ce, který byl o pár let starší než Ezer, uvidìl Ezera, jak stojí u okna a dívá se
aby si spolu hráli s míèem. Potom u ní skrz žaluzie. Jeho tìlo bylo v bílém triku
malé a nohy hubené a tmavé.
v poledne budou všichni jíst.
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Zeptal se ho: „Udìlal sis všechny
úkoly?“ A Ezer øekl: „Maminka už
s námi nechce být?“
Chajim mìl pocit, jako by ho nìkdo
udeøil do tváøe. „Na nìjaký èas odjela
a vrátí se,“ øekl a uvìdomil si, že tentokrát bude muset øíct nìco víc.
Ezer se otoèil a podíval se na otce
svýma cizíma oèima. „A proè odjela?“
chtìl vìdìt.
„Protože se jí stýskalo po domovì. Po
její zemi. Chtìla odjet už dávno.“
Pøed Chajimem vyvstala podoba jeho
otce. Zeptal se Ezera: „Možná bys chtìl,
abychom jí zase zavolali?“
Šalom ve své posteli zakašlal. Ezer øekl, že ne.
Vejce už se skoro vaøila
a Chajim v kuchyni vypnul plyn. Když se vrátil,
položil Ezerovi na rameno
ruku, jak si to pamatoval.
Øekl, že je èas jít spát.
„Když se maminka narodila v jiné zemi, tak jak
jsi ji potkal?“ Pochopil
tenkrát, že aby je uchránil
bolesti, bude jim muset
øíct pravdu? „Pøijela sem
pracovat a tenkrát jsem ji potkal.“
„Jak?“
„V práci. Nìkde pracovala a já jsem
tam pøišel a uvidìl ji.“
Bylo to zhruba rok poté, co Jenny pøijela
do Izraele. Ještì nemluvila dobøe hebrejsky.
Pracovala u souseda jeho matky, vdovce,
který si zlomil pánev a pozdìji zemøel na
srdeèní chorobu. Nesetkali se v domì
vdovce, ale v domì Chajimovy matky. Ta
pozvala Jenny na veèeøi a Chajima pozvala
také. Vdovcova rodina mìla v úmyslu dát
nemocného do ústavu, a Jenny tak ztratila
práci a také jí vypršelo vízum. Nepamatoval si, jaké šaty mìla na sobì, takových detailù si nevšímal, jen si vzpomínal, že bìhem jídla byli všichni tiší a Jenny byla
rozpaèitá. Nevìdìla, že tam bude on, ale
pochopila, proè byla ta veèeøe uspoøádána.
Chajim nedokázal øíct, kdy a jak se setkali
podruhé. Pár týdnù nato si veèer vyšli do
thajské restaurace a ona mu vysvìtlovala,
co který pokrm je. Když pochopila, že on
toho moc nenamluví, mluvila sama. Rychle
a gestikulovala pøi tom. Vyprávìla mu, že
oba její rodièe zemøeli, když byla malá, napøed zemøela matka na nìjakou nemoc
a dva roky poté zemøel žalem její otec,
a také o své sestøe, která se provdala za tureckého obchodníka a bydlí v Berlínì. Na
Filipínách jí nikdo nezùstal. Práce v Izraeli

prý byla dobrá. Mìla v sobì veselí, které
mu bylo cizí, ale líbilo se mu. Mohla mluvit a mluvit a on mohl mlèet. Na svatbu
tenkrát ještì nepøišla øeè, ani na dìti.
Ezer se na nìho podíval a Chajim v jeho
pohledu vidìl, že chce, aby pokraèoval.
Vìtšina svìtla v obývacím pokoji pøicházela z kuchynì, jen málo ho sem
pronikalo žaluziemi zvenèí.
Chajim se dokázal do tváøí svých synù
dívat celé hodiny, ale ne ze stejného dùvodu, z nìhož to dìlá vìtšina rodièù, jak si
myslel. Hledìl na jejich úzké oèi, na tak jiné
rysy oblièeje, pokoušel se pøesnì urèit,
v èem byly odlišné od jeho oblièeje a èím se
mu pøes svou cizotu pøece
jen podobaly. O Šalomovi
se vždycky øíkalo, že je mu
podobný o trochu víc, ale
povahou se podobal Jenny.
Byl energický a mluvka.
Ezer, který mu svým dlouhým mlèením a uzavøeností
tolik pøipomínal jeho samého, se podobal jí a Chajimovi obèas pøipadalo, že
opravdu vypadá jako ona.
Tu cizost v oblièeji nebude možné nikdy odstranit. Pochopil to hlavnì oèima jiných
lidí.
Ezer se zeptal: „Proè ses rozhodl, že se
s ní oženíš?“ A Chajim øekl: „Možná proto, že se hodnì smála, a to se mi líbilo.“
„A kdy jsme se narodili my?“
„Ty ses narodil jako první, asi po roce.“
Pamatoval si i na porod. Na Jennyin
køik, na své starosti, že se jeho prvorozenému synovi bìhem porodu nìco stane.
Doktorka v porodnici nebyla ochotna
Jenny hospitalizovat, i když øíkala, že už
má stahy, chtìla, aby se vrátili za nìkolik
hodin, a Chajim si byl jist, že je to kvùli
Jennyinì cizotì, ale nedokázal protestovat a odvezl ji domù svíjející se bolestmi.
Ezer oloupal vajíèka uvaøená natvrdo,
v misce je rozmaèkal s tuòákem a obojí
smíchal. Chajim nakrájel cibuli na drobné
kostièky a ty nasypal do misky. Tak to musí
být, pomyslel si, a tak to èasem bude. Èím
více dní bez ní uplynulo, tím jistìjší sám sebou si byl, navzdory tomu kufru. A také
Ezer byl klidný. Když si èistil zuby, zeptal
se, kde je zemì Filipíny, a Chajim øekl, že
leží daleko, víc než deset hodin cesty letadlem. V posteli Ezer neležel v oné strnulé
poloze, která Chajimovi nahánìla strach,
ale na boku a oblièej pøiblížil k otci. Chajim
se zeptal, jestli chce, aby v místnosti zùstal,

a Ezer øekl: „Víš, pøedtím jsem si myslel,
že se maminka nevrátí.“
Chajim se usmál a øekl mu: „Ale ona se
po nìjakém èase vrátí,“ a Ezer na to:
„Teï už to vím. Ale prohlížel jsem její
skøíò a nic v ní nebylo. Vzala si všechno.“
Chajim ovládl tøas, který jím projel.
Nepamatoval si, že by Ezer vešel do
ložnice, a pøece byl s dìtmi v bytì poøád. Zeptal se syna: „Kdys to vidìl?“
A Ezer odpovìdìl: „Pøed pár dny. A taky
jsem v zásuvce našel ten náhrdelník, jak
o nìm øíkala, že si ho bude brát všude.“
Chajim nechápal, o jaký náhrdelník jde.
„Ten s korálky. Ten, jak jsme ho udìlali spoleènì. Øíkala, že si ho bude brát
všude, ale nevzala si ho.“
Chajim øekl: „Urèitì zapomnìla,“
a pohladil ho po tváøi. Chtìl ho políbit
a odejít, ale Ezer se ještì ozval: „A taky
jsem si myslel, že se nevrátí, protože
odjela, a mnì a Šalomovi o tom neøekla.“ Jeho hlas znìl tiše, skoro klidnì.
„To proto, že si myslela, že takhle to
pro vás bude snazší,“ øekl a Ezer ihned
odpovìdìl: „Víš, že ten tatínek, jak jsem
ho mìl pøedtím, mi øekl, že se maminka
nevrátí? Pomohl jí utéct s kufrem.“
Tentokrát Chajim neztratil hlavu.
Ezer pochopil, že øekl, co mu táta øíkat
zakázal, a v oèích mìl strach, ale Chajim
ho pøekvapil a vybídl ho, aby mluvil. „On
ji vidìl?“ zeptal se a Ezer po jistém váhání odpovìdìl: „V noci. Pomohl jí utéct
a øekl mi, že se už nevrátí.“
„Ale teï už víš, že se vrátí, nemám
pravdu?“ A Ezer na to: „Máš.“
Tu noc Chajim poprvé natáhl nit i mezi
dveøe dìtského pokoje. Rozmluva s Ezerem jím otøásla, tøebaže se ovládl a nedal
to najevo. Když potom odešel z jejich pokoje, otevøel skøínì v ložnici a podíval se
do nich. Pak prohlédl zásuvky komody
vedle postele, ale náhrdelník nenašel.
To bylo nepochopitelné.
Prohlédl všechny zásuvky. A také si nepamatoval, že by Jenny na krku nosila náhrdelník z korálkù. Najednou ho napadlo, že se
Ezer v noci budí jako on. Bloumá ve tmì po
domì, aniž o tom ví. Izolepou pøilepil k veøejím nit nad výši kolene, to kdyby se probudil
Šalom, aby o nit nezavadil a neklopýtl. Potom se pokusil pracovat dál, ale nedaøilo se
mu to. Šel si lehnout brzy, usínalo se mu však
tìžko. Spánek byl kdesi daleko a oèi zùstávaly otevøené. To všechno bylo jako znamení
vìcí, které mìly pøijít, protože nazítøí nìkdy
pøed polednem mu zavolali z policie.
Z hebrejštiny pøeložil Jindøich Vacek.
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O IDENTITÌ A HUMORU
Letošní Svìt knihy hostil pøední izraelské autory

Mezinárodní knižní veletrh Svìt knihy na jež pøeložila hry Mikve a I Mamma draVýstavišti v pražských Holešovicích se matièky Hadar Galronové. Všichni zmínìkonal již poètyøiadvacáté a tradiènì patøil ní spisovatelé na veletrh pøijeli.
k pøíjemným akcím, pøi nichž se èlovìk leccos dozví, má možnost probírat se kniha- IDENTITA, IDENTITA, IDENTITA
mi všeho druhu a narazí na mnoho spøíz- Je-li øeè o izraelské literatuøe, døíve èi ponìných duší. Díky tomu, že neprobíhal jen zdìji padne otázka, zda se její autoøi vnímají jako Židé, nebo Izv samotném Prùmysloraelci a o jakou literaturu
vém paláci (jehož dosud
vlastnì jde. Byla i témaneopravené levé køídlo
tem jedné z besed, jež
s fóliovou støechou se
probíhala v Památníku
v horkých dnech promìticha v Bubnech. Nejráznilo v takøka nedýchatelnìji se k ní postavil spiný prostor), ale také pøed
sovatel, dramatik a esejiním, ve stanech, v Lapista A. B. Jehošua (nar.
dáriu NM a v nedalekém
1936), autor devíti romáPamátníku ticha v Bubnù, z nichž ètyøi (Milenech, získal návštìvník
nec, Pan Mani, Molcho
pocit, jako by se procháa Cesta na konec tisícilezel po celé literární ètvrti.
tí) vyšly èesky: „Jsem IzU pøíležitosti 70. výroèí
A. B. Jehošua. Foto archiv.
raelec, nejsem Žid. Slovzniku nezávislého židovského státu byl letošním èestným hos- vo Žid ani nenajdete v Bibli, jen Izrael,
tem Izrael a zájemci se mohli setkat s nìko- tedy Jisrael, což je jméno, které nám dalika pøedními umìlci z této zemì. Jednak roval Bùh.“ Izraelské koøeny mají i Židé
na autogramiádách v izraelském stánku, žijící v diaspoøe a nemìli by na nì zapojednak pøi autorských programech, jež byly mínat – jejich skuteèným domovem
i poctou tìm, díky nimž mohou èeští ètená- a zemí, kde by mìli žít je právì židovský
øi tyto spisovatele èíst: Magdalénì Køížové stát, prohlásil romanopisec, jehož rodina
(dvorní pøekladatelce románù A. B. Jeho- v Jeruzalémì žije již pìt generací.
Ostatní úèastníci besedy (H. Galronová
šuy a tvùrkyni pøevodu díla z prostøedí ilegální vesnice na Západním bøehu Osada na a A. Gavron) již tak razantní nebyli: jakkoli se vnímají jako izraelští autoøi, svou
židovskou identitu nijak nepotlaèují, ale
pocit’ují ji hlavnì, když jsou v cizinì, kde
oba pobývají èasto a na dlouhou dobu.
„Když jsem žil v USA nebo v Nìmecku,
brali mì jako Žida, nijak jsem se tomu nebránil, ale úplnì dobøe jsem se v této kùži
necítil. Svùj domov mám v Izraeli, mým
hlavním jazykem je hebrejština, jakkoli je
to vlastnì chudý jazyk,“ øekl Gavron
(1968). „Kvùli historickým procesùm se
stalo, že Židé nežijí jen v Izraeli, to jim
nelze zazlívat, ale i v diaspoøe, kde jsou
naší souèástí a pomocí,“ dodal autor.
Hadar Galronová (1970) se narodila
Stánek Izraele na veletrhu. Foto jd.
v Anglii, vyrùstala v ortodoxním propahorku od Asafa Gavrona), která na vele- støedí, od tøinácti let žije v Izraeli (ale
trhu o problematice pøekládání z hebrejšti- souèasnì hojnì v cizinì), se svými idenny pohovoøila; Lence Bukovské a Marianì titami problém nemá, židovskou a izraFisher, pøekladatelkám knih Davida Gross- elskou nevnímá jako „støet zájmù“. „Ale
mana; Jindøichu Vackovi, který zprostøed- je pravda, že teprve život v Izraeli ve
koval detektivní romány Drora Mišaniho mnì rozproudil energii, otevøel mi mno(ale také monumentální román Davida ho oken. Jsem vìøící, ale vidím rozdíl
Grossmana Viz: láska), a Ester Žantovské, mezi Bohem, který stvoøil svìt, a bohy,
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které si stvoøili lidé,“ øekla dramatièka.
Dodala také, že ji svým zpùsobem pøivádí do rozpakù, když ji lidé v Èesku,
jakkoli v dobrém úmyslu, zvou na zdejší
„krásné židovské høbitovy“: „Chtìla bych
vidìt spíš živé Židy.“
O LITERATUØE A HUMORU
David Grossman (1954), vedle A. B. Jehošuy a Amose Oze zøejmì nejvýznamnìjší
moderní izraelský autor, na veletrhu pøedstavil svùj román Pøijde kùò do baru
z roku 2014, který v èeštinì nedávno vydalo nakladatelství Mladá fronta (viz minulé
èíslo Rch) a za nìjž – jako první izraelský
spisovatel – získal britskou Man Bookerovu cenu. Román se odehrává bìhem dvou
hodin trvajícího vystoupení komika Dovíka. Stand-up comedy se mu však vymkne
z rukou a stane se výpravou do srdce temnoty, jak jeho vlastního, tak divákù (a možná i ètenáøù). Autor jako odrazový mùstek
pøíbìhu využívá vtipy, které ze sebe baviè
chrlí. Øeè se tedy logicky stoèila i na humor, dle Grossmana jedineèné lidské vyjádøení nadhledu a svobody: „Lidé jsou pøi
vtipu dodnes pøekvapeni tím, jak je možné
zmìnit pohled na vìci. Vtipy osvobozují.

David Grossman. Foto Svìt knihy 2018.

Nic nemá jedno vysvìtlení nebo jednu
možnost, jak se na vìci dívat. Spisovatel
Primo Levi zmiòoval Židy, kteøí si vyprávìli vtipy ve vyhlazovacích táborech.
Alespoò na zlomek vteøiny tím získali svobodu. Jako by žertováním sdìlovali svìtu:
Stále jsem svobodný èlovìk a nedopustím,
aby mì okolnosti zlomily,“ øekl.
K postavì Dovíka a románu Pøijde kùò
do baru ještì vysvìtlil: „Když jsem to
psal, myslel jsem na všechny lidi, kteøí
žijí v paralelních životech k tìm, jež žít
opravdu mìli: vinou špatných rozhodnutí
v dìtství, špatné volby povolání, kvùli rodièùm èi okolnostem. Jsme v Èesku, pøipomínám Franze Kafku pracujícího v po-
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jišt’ovnì. Ale na mysli mám všechny, kdo
jsou uvìznìni v nesprávném zamìstnání,
manželství nebo genderu, v nìmž být nechtìjí, a zvykli si, nebot’èlovìk je pøizpùsobivá bytost. Jen v nìm celou dobu pøežívá jeho skuteèné já, které na povrch
vysílá náhlé, bolestivé impulzy. Protože
aby se mohl zrodit tento druhý, paralelní
život, èlovìk musel zabít ten pùvodní.“
Grossman také zmínil úlohu literatury
a pøesného vyjadøování v souèasném svìtì,
zapleveleném falešnými zprávami a klišé.

Pøekladatelka M. Køížová. Foto Svìt knihy 2018.

„Žijeme ve svìtì ovládaném masovými
médii, která lidi skuteènì mìní v masu, opakující tatáž klišé, pøedsudky nebo kýèe. Právì tady mùže zasáhnout literatura: pomùže
nám znovu objevit naše soukromé, intimní
já, které spoleènost nebo politika pøekryly
a zcizily.“ Aè jsou Grossmanovy texty obtížné a nesmírnì drásavé, o jeho knihu byl
velký zájem; v dobì autogramiády byla dokonce vyprodaná a netrpìliví ètenáøi si museli poèkat na další várku.
Pøi samostatné besedì už se A. B. Jehošua odmítl zabývat problémem identity
a zamìøil se èistì na roli literatury. Dle nìj
souèasní autoøi chybují, když se pøestali
zajímat o morálku a neøeší závažná morální dilemata, jako to èinili umìlci antiètí
èi velcí spisovatelé 19. století; literatura
tak pøestává plnit svou úlohu. „Je dùležité, aby literatura èlovìku tøíbila názor na
to, co je dobré a co špatné. Dnes v tom
její roli suplují také média, avšak ta nedokážou pøimìt ètenáøe, aby se s postavou
identifikoval jako v beletrii. Do románové postavy se vcítíte natolik, že vás rozesmìje nebo rozpláèe. Ale pláèete snad,
když ètete noviny?“ ptal se Jehošua.
Ke knižnímu veletrhu se vrátíme ještì
i v pøíštím èísle, v nìmž pøineseme rozhovor se spisovatelem Asafem Gavronem.
(am)

CO NOVÉHO V ÈESKÉM KRUMLOVÌ
M. Podwal v synagoze a M. Rajnišová v Centru E. Schieleho
Koncem dubna se v èeskokrumlovské sy- za zdaøilou rekonstrukci – právì podle snímnagoze konala vernisáž obrazù Marka ku Josefa Seidela z roku 1915 bylo možné
Podwala, jeho obrazù k Pesachové hagadì. vnitøek (používaný v posledních letech koSešlo se na ní nìkolik desítek lidí: místních munismu jako skladištì) opravit a jeho vybavení znovu vytvoøit.
(vèetnì pana starosty)
Kromì synagogy a rei hostù (vèetnì autora,
konstruovaného Ateliéru
velvyslance Izraele v ÈR
J. a F. Seidelových s expoD. Merona a místopøedzicí historických snímkù
sedy ŽOP F. Bányaie).
šumavských obyvatel,
Podwalovy barevné iluszdejší krajiny, vesnic,
trace se ve sluncem promìsteèek a mìst, stojí za
svìtleném prostoru temnávštìvu
samozøejmì
plu z roku 1909, jenž
i Centrum Egona Schieleprošel roku 2012 zdaøilou
ho, kde probíhá nìkolik
revitalizací, dobøe vyjívýstav pod souborným námají a budou pøístupné
zvem Pohledem ženy. Výdo 1. èervence.
stavní projekt byl pøipraMezi úèastníky vernisáMark Podwal: ilustrace k Hagadì.
ven mj. v souvislosti se
že byla i paní Ruth Hálová, jediná pamìtnice pøedváleèné kehily 100. výroèím založení Èeskoslovenska
v Èeském Krumlovì i èlenù rodiny Spiro- a s tím spojeným rovným volebním právem
vých (která synagogu nechala vybudovat). pro ženy a jejich snahou získat rovnopráPøežila díky tomu, že pro ni a její sestru Evu vnou pozici i ve výtvarném umìní. Jsou tu
matka stihla zajistit místo ve vlaku organi- pøedstaveny umìlkynì rùzných generací
zovaném N. Wintonem. Po válce se vrátila a rùzných tvùrèích zamìøení. Jednou z nich
domù, vystudovala mikrobiologii a v tomto je Magdalena Chaja Rajnišová, absolventka
oboru také celý život v Praze, Karlových AVU, která od poèátku devadesátých let žila
Varech a v Ústí nad Labem pracovala. Byla ve Švýcarsku, Francii, Irsku, Novém Mexii amatérskou malíøkou a pøed nìkolika lety ku, Itálii, Øecku a v Izraeli. Nyní jako hostu-

Obrazy Magdaleny Rajnišové v Centru Egona Schieleho. Foto Centrum E. Sch.

sama v synagoze své obrazy pøedstavila. Pøi
této pøíležitosti dostala jednu ze svých fotografií, jež byly ve tøicátých letech minulého
století poøízeny v Ateliéru Josefa a Františka Seidelových. Pøipomeòme, že i samotný
interiér synagogy vdìèí zmínìnému ateliéru

jící umìlkynì pobývá a pracuje v Centru
E. Schieleho a vystavuje tu svá plátna,
z nichž návštìvníka zaujmou díla zobrazující poušt’èi inspirovaná starozákonními pøíbìhy, mj. zápasem Jákoba s andìlem. Výstava potrvá do ledna 2019.
(am)
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PAMÌTNÍK FRANZE KAFKY
O kontroloru Václavu Pokorném ze Starého Mìsta
V pùli osmdesátých let minulého století
se spisovatel, editor, autor biografie Bohumila Hrabala TOMÁŠ MAZAL seznámil
s bankovním úøedníkem Tomášem Pokorným (1906–1994). Spøátelili se a ukázalo se, že pan Pokorný (tehdy již osmdesátník) je skvìlý vypravìè, a navíc, jako
svìdek promìny Starého Mìsta, kde od
narození žil v Bøehové ulici, má o èem
vyprávìt. T. Mazal si jeho vzpomínky nahrával na magnetofon a posléze na nì zapomnìl. O tom, co mimo jiné obsahovalo
pozapomenuté a znovu objevené vyprávìní pana Pokorného, se v dubnu podìlil
s návštìvníky poøadù Spoleènosti Franze
Kafky. Díky jeho laskavosti pøednášku
(v krácené verzi a s malými edièními
úpravami) publikujeme a dodáváme, že
v èervenci si pøipomeneme 135. výroèí
narození jednoho z aktérù vyprávìní, spisovatele Franze Kafky.
(am)
Do svého deníku si Franz Kafka 5. listopadu 1911 mimo jiné zapsal: Na pøedstavení Bar Kochby od Goldfadena. (…) Byl
se mnou kontrolor Pokorný z naší pojišt’ovny, køest’an. Ten, jinak ho mám rád, mì
rušil. Starost mi dìlaly kvìtiny, ne jeho záležitosti. Pøitom jsem vìdìl, že hru špatnì
chápe, zatímco já nemìl èas, chut’, ani
jsem nebyl schopen se vnucovat, že mu
pomohu, když si myslí, že pomoc nepotøebuje. Nakonec jsem se pøed ním stydìl, že
sám tak špatnì dávám pozor. Také mì rušil, když jsem se bavil s Maxem (Brodem),
a dokonce mì rušil i jako pøipomínka
toho, jak jsem ho pøed tím mìl rád, že ho
pozdìji budu mít znovu rád a že by mi mé
dnešní chování mohl zazlívat.
Skoro o rok pozdìji, ke ètvrtku 19.
záøí 1912, zapisuje si Kafka do deníku
obšírné vyprávìní kontrolora Pokorného „o cestì, kterou jako 13letý chlapec
podnikl se 70 krejcary v kapse v doprovodu jednoho kamaráda ze školy“.
Kdo byl onen kontrolor Václav Pokorný?
MILOVNÍK LITERATURY
¡
VE SLUŽBÁCH POJIŠTOVNY
Ing. Václav Pokorný se narodil 20. èervence 1867 v Radèicích u Plznì (dnes souèást
Plznì) v rodinì rolníka. Od dìtství ale vyrùstal v nìmeckém prostøedí. V Plzni studoval nejprve na gymnáziu vedeném knìžími premonstrátského kláštera v Teplé,

odtud pøešel na strojnickou prùmyslovku,
následovala vysoká škola. Po absolvování
díky svému technickému talentu našel pracovní uplatnìní v cukrovarnictví, naposledy ve Skøivanech u Nového Bydžova. Odtud se mu (coby schopnému a èinorodému
pracovníkovi) dostalo doporuèení do Pražské dìlnické úrazové pojišt’ovny, kam
v roce 1898 nastoupil jako odborný technický kontrolor. Pojišt’ovna tehdy zápasila
s deficitem, krom jiných potíží v ní byly
nedostateènì vedeny evidence a vyhodnocení úrazového rizika jednotlivých pojištìných firem. Úkolem Václava Pokorného
tak bylo cestovat po prùmyslových podnicích v Èechách a zjišt’ovat, zda jsou dìlníci
správnì zaøazeni ve tøídách podle nebez-

Ing. Václav Pokorný, 1923.

peènosti práce, a tyto údaje následnì zpracovat pro další agendu. K jeho nejbližším
kolegùm patøil od roku 1908 Franz Kafka,
s nímž se pan Pokorný spøátelil; mìli totiž
spoleèný zájem – literaturu.
Václav Pokorný miloval literaturu od
dob studií a již tehdy vlastnil rozsáhlou
knihovnu, která obsahovala pøedevším
svazky v nìmeckém jazyce. Po pøíchodu
do Prahy se záhy dostal do prostøedí pražské inteligence, mezi níž získal øadu pøátel. V roce 1911 se V. Pokorný s manželkou Julií a synem Tomášem pøestìhoval
z pražských Královských Vinohrad na
Staré Mìsto, do jednoho z nových domù
postavených na místì postupnì asanované
židovské ètvrti, do prostorného bytu ve 2.
patøe v Bøehové ulici è. p. 40/1.

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
V novém bytì zavedl pravidelné ètvrteèní debatní veèírky, kterým øíkal „den
otevøených dveøí“. Pøicházeli sem vysokoškolští profesoøi, umìlci, spisovatelé,
malíøi a další zajímavé osobnosti. Byli
to napø. Emil Smetánka (profesor èeštiny a staré èeské literatury na Karlovì
univerzitì); politik, novináø a spisovatel
Jan Herben; náèelník obce sokolské
Jindra Vaníèek; sochaø Josef Pekárek;
malíøi Antonín Hudeèek i Jaroslav Panuška a další. Spolu s Panuškou se objevil Jaroslav Hašek i jeho pøítel, Zdenìk
Matìj Kudìj. A samozøejmì zván byl
a nechybìl tu ani kolega Václava Pokorného z Dìlnické úrazové pojišt’ovny
Franz Kafka, který nejednou dorazil
v doprovodu spisovatele Maxe Broda.
Pøipomeòme, že Kafka od roku 1907
až do roku 1913 bydlel v domì U Lodi,
v Mikulášské (pozdìji Paøížské) ulici
è. p. 883/36, takže k Pokorným do Bøehové to mìl doslova pár krokù, takøka
pøes ulici. Ale ani z Oppeltova domu na
Staromìstském námìstí è. p. 934/5 (døíve 6), kam se rodina v listopadu 1913
pøestìhovala, to nemìl daleko.
„Byla to suverénní spoleènost s pøátelskými vztahy,“ vzpomínal T. Pokorný. „Taková spoleènost se samozøejmì
nescházela jen u nás, ale i v jiných bytech, ,salonech‘ v Praze. Spoleèenský
okruh byl promìnlivý, i když v té dobì
se znal každý s každým. Mùj otec byl
oblíben nejen jako vynikající a pozorný
hostitel, ale pøedevším jako velmi inteligentní a spoleèenská osobnost. Mohl se
úèastnit jakékoli debaty. Mìl èetné životní zkušenosti a rozsáhlé literární znalosti. Otec nejen že miloval literaturu,
ale sám se o ni i pokoušel. Své literární
pokusy dával k posouzení Kafkovi, jeho
prostøednictvím nakonec i Brodovi, naslouchal jejich názorùm a pøipomínkám,
i když byl o mnoho starší než oni.“
Franz Kafka už mìl za sebou nìmecké
knižní vydání své první knížky Rozjímání (prosinec 1912) a Topièe (1913),
od roku 1914 zaèíná psát román Proces.
Technický kontrolor Václav Pokorný
napsal v roce 1913 rozsáhlý esej Eva, který taktéž dal pøeèíst Kafkovi i Brodovi. Jeden z nich (pravdìpodobnì na Kafkovu
žádost Max Brod) esej s doporuèením zaslal do týdeníku berlínské avantgardy „pro
politiku, literaturu a umìní“ – Die Aktion.
Zde také v èísle 3. roèníku 1914 Eva pod
autorským pseudonymem W. P. Okerný
vyšla.
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Max Brod ve své vzpomínkové knize
o Franzi Kafkovi píše: Dokázal se (Kafka) srdeènì spøátelit s kolegy a nadøízenými (…). Také nalézám ve svých papírech zvláštní memorandum jednoho
z tìch pánù, které mi Kafka pøinesl. Zaèíná slovy: „Nos exules filii Evae in hac
lacrimarum valle“ (My vyhnaní synové
Evy v tomto slzavém údolí) a na konci je
Franzova rukopisná poznámka: „Na poèátku naznaèený zážitek autora, padesátiletého muže, je východiskem následují-

myslící autor tohoto memoranda není nikdo jiný než Janouchùv otec. Otce a o nìco pozdìji i syna jsem poznal osobnì.“
Zde Brod zamìnil Václava Pokorného za
pana Gustava Kubasu, otce Gustava Janoucha, autora Rozhovorù s Franzem Kafkou.

KAFKA, HAŠEK A DALŠÍ
„Otec trval na tom, abych se já a bratr
spoleènosti, dne otevøených dveøí, alespoò na nìjakou chvíli úèastnili, abychom
se dozvìdìli zajímavé vìci pro nás jinak
tìžko dostupné i vzhledem
k našemu dìtskému vìku,“
vzpomínal dále Tomáš Pokorný. „Mùj bratr o to nestál,
koukal radìji zmizet ven za
kamarády, mì to ale zajímalo,
i když jsem tomu nerozumìl,
ale velice dobøe si ty osoby ze
spoleènosti pamatuji dodnes.
I toho Franze Kafku, jeho
útlou a vysokou postavu.
Kafkovi mì otec, tak jako
každému ostatnì, pøedstavil.
Tak jsem mu podal ruku. On
mi ji taky podal a díval se mi
takovým ostrým zpùsobem
do oèí, že jsem se celej zachvìl. Zaèal jsem se ho pøímo
bát, kdykoli se na mì podíval.
Aèkoli Kafka umìl èesky, debatovalo se povìtšinou nìmecky. Profesoøi nìmecky
také umìli, táta nìmecky víc
než èesky.“
Zde nutno podotknout, že
Tomáš Pokorný byl talentované dítì. Mìl hudební nadáTomáš Pokorný vzpomíná. Foto Jaroslav Zastoupil.
ní, od útlého dìtství hrál velmi dobøe na housle. A otec
cího extaticky pojatého programu, podle Václav se samozøejmì spoleènosti chtìl
nìhož spojením východního židovství svým synkem pochlubit. „Hrál jsem jim
(Dalila – soudobá židovská matka) na housle, bylo mi kolem sedmi let, oni
a slovanství (Ursus – soudobý slovanský poslouchali a pak tleskali a chválili mì.
muž) lze dojít vykoupení obou a stvoøení Pamatuji si dobøe, že Jaroslav Hašek, ten
Samsona, nového nábožensky tvùrèího byl vždy takový srandista, samej vtip, jak
èlovìka.“ Autora tohoto zvláštního pa- šáhnul do kapsy a dal mi rovnou do pusy
mìtního spisu ke mnì Franz pøivedl, nìjaký cucavý bonbon. Protože mìl
navštívili jsme pak spoleènì jedno vý- v kapse u kalhot všechno možný, tak ten
bonbon byl plný nalepených chlupù a jichodožidovské divadelní pøedstavení.
Brodovy údaje jsou zde znaènì nepøes- ných drobkù nebo toho, co mìl Hašek
né, esej zaèíná jinak než uvedenou latin- zrovna v kapse,“ vzpomínal nejednou Toskou citací, èasové údaje jsou indiferentní máš Pokorný. „Ano, Kafka i Hašek se
(na pøedstavení byli spoleènì s autorem u nás potkali, a i když byli diametrálnì
eseje Pokorným dle Kafkova deníku již 5. odlišní, jistì si porozumìli.“
Dny otevøených dveøí u Václava Polistopadu 1911 a esej Eva byl napsán na
konci roku 1913). O pár stránek dále ve korného se konaly v rozmezí let
svých vzpomínkách Brod zcela zmateènì 1911–1914, bìhem svìtové války již
uvádí: „Fantazií pøekypující a svéráznì velmi zøídka, až zcela ustaly. Dnes nelze

již pøesnìji urèit, ve kterém roce èi mìsíci se zde neèekanì (nebo na pozvání)
objevil Hašek a kdy pøicházel Kafka.
Nelze ani potvrdit, zda se oba náhodnì
sešli tentýž jeden veèer, zda nìkolikrát,
èi se jen u Pokorných míjeli. Obdobnì
tomu bylo od roku 1911–1914 i v noèním sídle umìlecké a bohémské Prahy –
proslulém Montmartru Josefa Waltnera
v Øetìzové ulici è. p. 247/7. Zde býval
spolu s jinými pøáteli pøíležitostným návštìvníkem Franz Kafka i ponìkud èetnìjším Jaroslav Hašek. Taktéž k setkání
Hašek–Kafka (a mnoha jiných) pravdìpodobnì došlo prostøednictvím novináøe Michala Mareše po roce 1910 v kabaretu Balkán v Templové ulici na Starém
Mìstì. Setkání Haška a Kafky v bytì
v Bøehové výpovìï Tomáše Pokorného
však potvrzuje zcela jednoznaènì.
Èastìji vzpomínal také na sochaøe Josefa Pekárka (1873–1930). „Pekárka
jsem mìl velice rád, byl to neobyèejnì
bodrej muž, mìl ètyøi moc hezké dcerušky. Ty mu stály modelem jeho sousoší Alegorie Vltavy u mostu Legií na
smíchovské stranì zdymadla.“ Nutno
poznamenat, že Alegorie Vltavy z roku
1928 je dominantní socha bronzové
ženské postavy – Vltavy, kterou doplòují reliéfy ètyø nahých dívek – pøítokù
Berounky, Lužnice, Otavy a Sázavy.
„Øíkalo se tìm ètyøem øekám sleèny Pekárkovy. Chodili jsme se na nì s velkou
oblibou dívat,“ dodával s úsmìvem Tomáš Pokorný.
V pozùstalosti V. Pokorného se zachovalo i Sauerovo sešitové vydání
Osudù dobrého vojáka Švejka s vìnováním a podpisem Jaroslava Haška z nedìle 18. èervna 1921. Hašek tehdy pøijel
za Pokorným do Radèic, i to svìdèí o jejich dlouholetém pøátelství.
Franz Kafka navštìvoval rozlièné domácí „salony“, dny otevøených dveøí
èasto. Již v roce 1903 to byl nedìlní
jour fixe rodiny Weltschových nebo salon sester Fantových (kam Kafka nepravidelnì a jen na naléhání pøátel docházel více než deset let) èi diskusní
kruh „bretanovské skupiny“ v kavárnì
Louvre nebo setkávání s literáty v kavárnì Arco. Nelze pochybovat, že Kafka pøíležitostnì navštìvoval i jiná spoleèenství, právì jedním z nich byl
i „salon“ u Václava Pokorného. Pohybovat se v tìchto spoleèenských salonech Prahy s tématy na pomezí filosofie, umìní a literatury nebylo pro Kafku
nijak neobvyklé.
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KOLEGOVÉ
Do Dìlnické úrazové pojišt’ovny pro Království èeské v Praze Na Poøíèí è. p.
1075/7 (dnes tu sídlí luxusní hotel) byl
Franz Kafka pøijat jako výpomocný úøedník na konci èervence 1908. Zamìstnání
v ústavu získal díky pøímluvì, kterou uèinil spolužák Ewald Pøíbram u svého otce,
jenž byl až do roku 1917 prezidentem této
instituce. Bez takového pokynu „shora“
by nemìl na pøijetí nadìji. Kafka se velmi
brzy vypracoval na zkušeného odborníka
v pojišt’ovnictví navzdory „nenávidìným“ pracovním povinnostem, které dusily jeho literární èinnost. „Odrazovým
mùstkem k veselí je poslední pracovní
minuta,“ napsal Kafka v dopise Maxi
Brodovi. Pozdìji se pokoušel spát odpoledne a psát v noci – díky tomu, že pracoval v tzv. jednoduché frekvenci. To znamenalo, že jeho šestihodinová pracovní
doba byla od 8 do 14 hodin.
Jedním z øeditelù ústavu byl Dr. Robert
Marschner, který mìl kromì profesních
znalostí i literární sklony. Dokonce podnikal vlastní bádání o Goethovi, Stifterovi
a Nietzschovi, za nìž byl i ocenìn. Kafky
si pro spolehlivost a jazykovou inteligenci (i literární) mimoøádnì cenil. Možná
i z tìchto dùvodù Kafkovi promíjel nejeden pozdní ranní pøíchod.
V prùbìhu toho, jak byl Kafka povyšován (1909 praktikant, 1910 koncipista,
1913 místotajemník ústavu, 1920 tajemník ústavu, 1922 vrchní tajemník ústavu),
byl postupnì povìøen zastupováním spoleènosti u soudu, vytváøel statistiku, vyøizoval korespondenci, zabýval se úrazovou prevencí a bezpeèností práce, která
byla stále ještì na poèátku rozvoje. Po nástupu do ústavu postupnì prošel rùznými
oddìleními, poté byl zaøazen do oddìlení
pracujícího s technickými aspekty úrazového pojištìní, které bylo øízeno vrchním
inspektorem Ing. Eugenem Pfohlem, tedy
jeho bezprostøedním nadøízeným.
V tomto útvaru již musel pìtadvacetiletý
Kafka nevyhnutelnì navázat každodenní
úzký pracovní styk ohlednì agendy, jež se
zabývala zabránìním pracovním úrazùm
a ochranou proti nim, právnickým vyøizováním odškodného a rekursù (tj. protestù podnikatelù proti zaøazení jejich
podniku do urèité bezpeènostní tøídy),
také se starším, jednaètyøicetiletým zavedeným a technicky zkušeným kontrolorem
ústavu Václavem Pokorným, který zde již
pracoval deset let. Kolegou jim také byl
vrchní kontrolor Bartl. Na podzim 1909
podnikl Kafka služební cesty do prùmy-
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zmìnám. Kafkùv nadøízený, vrchní inspektor Eugen Pfohl, byl stejnì jako
ostatní Nìmci z vedení Dìlnické úrazové
pojišt’ovny propuštìn a nahrazen Èechem. Vztahy Franze Kafky však zùstaly
s vedením spoleènosti korektní i po roce
1918. Také díky snaze èeských kolegù
a jistì i nezanedbatelné pøímluvì vrchního kontrolora Václava Pokorného mohl
Kafka zùstat nadále. Byl pracovitý, svìdomitý, mìl rozsáhlé odborné znalosti ve
své agendì, umìl se vyjadøovat. Kvùli
novým okolnostem (úøedním jazykem se
stala èeština) byl nyní závislý na dobré
znalosti èeštiny a korespondenci s novým
øeditelem Dr. Bedøichem Odstrèilem si
nechával „jako obvykle“ pøekontrolovat
svým švagrem (manželem Ottly) Josefem
Davidem.
V únoru 1922 byl
vrchní tajemník ústavu
Franz Kafka pøedèasnì
penzionován, zemøel
3. èervence 1924.
Pøednosta a vrchní
kontrolor ústavu Václav Pokorný odešel do
penze o rok pozdìji,
bylo mu 58 let. Zemøel
v Praze, 26. listopadu
1933. Jeho syn Tomáš
Tomáš Pokorný a Tomáš Mazal v bytì v Bøehové ulici, 1988. Foto J. Zastoupil.
pracoval jako bankovkteré zásady pøejal Kafka od mého otce, ní úøedník, celý život strávil v témže bytì.
který nám jako dìtem, vysvìtloval svùj Miloval hudbu, patøil k zakladatelùm Maøávlastní postoj v zamìstnání vùèi poškoze- kova kvarteta, hrál v nìm na violu a samoným dìlníkùm. Sám jako chudý chlapec zøejmì ho zajímala literatura.
Závìrem ještì jednu zajímavost. V invystudoval, vždy byl sympatizující s dìlníky a vystupoval proti køivdám, které se ventáøi pozùstalostního spisu Franze
na nich páchaly. Navíc vše bylo u nìho Kafky ze dne 30. øíjna 1924 v odstavci
znásobeno postojem nìmeckých øeditelù, II. Cenné papíry je pod položkou 16b
jejich chybným rozhodnutím ve vedení uveden „podílní list Družstva pro stavbu
úøednických domù v Praze á 500,- Kè“.
ústavu, o kterých mìl otec dùkazy.“
Je docela pravdìpodobné, že èást vý- Dùvody, proè se Kafka stal podílníkem
roèní „Zprávy Dìlnické úrazové pojišt’ov- tohoto družstva, není obtížné objasnit.
ny pro Království Èeské o její èinnosti za Stavební družstvo postavilo v letech
dobu od 1. ledna do 31. prosince 1909“, 1906–1911 nìkolik domù v asanaèním
kterou Brod ve své knize cituje a kterou pásmu Josefova (napø. právì dùm v Bøepodle jeho tvrzení „napsal úøedník Kaf- hové ulici è. p. 40/1) a pozdìji stavìlo
ka“, ale v „roèence samé není Kafka pøiro- obytné domy v ulici Na Valech. Podílní
zenì jmenován“, vychází mj. z pracov- list zakoupil Kafka pravdìpodobnì
ních poznatkù a zkušeností Václava v èervenci 1917 z popudu a prostøednicPokorného. Proto možná (ale jistì i ze tvím ing. Václava Pokorného, jenž patøil
skromnosti) chybí Kafkovo jméno na mezi zakladatele tohoto družstva. Kafka, který byl až do své smrti trvale hlákonci roèenky.
šen u rodièù, se chtìl z tohoto spolubydlení vyvázat, výhledovì osamostatnit
PODÍLNÍK
a odstìhovat do jednoho z novì vznikaDOMOVNÍHO DRUŽSTVA
V roce 1918 po vzniku nového samostat- jících družstevních bytù.
ného státu došlo k vnitøním organizaèním
TOMÁŠ MAZAL
slových oblastí severních Èech a také do
Plznì, kde se zdržel pøinejmenším ètyøi
dny zøejmì spolu s dalšími kolegy, jedním
z nich, znalým místního prostøedí, byl
(i když se o tom Kafka nikde nezmiòuje)
Václav Pokorný, rodák z Radèic.
Max Brod ve své knize uvádí, kterak se
Kafkovo silné sociální cítìní (naèerpané
z úøedních zkušeností a ze styku s dìlníky
trpícími bezprávím) prudce vzbouøilo,
když vidìl zmrzaèené dìlníky následkem
nedostateèných bezpeènostních opatøení.
„Jak jsou ti lidé skromní,“ øekl mi jednou
s oèima vyjevenýma. „Pøicházejí k nám
prosit. Místo aby vzali pojišt’ovnu útokem
a všecko napadrt’rozbili, pøicházejí a prosí.“ Tomáš Pokorný k tomu uvádí: „Nì-
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nádražní budovì Holešovice-Bubny
o èinnosti Památníku ticha. Veèer
skonèil s hudbou Jana Buriana.
Deváté setkání nestárnoucích pøátel z celého svìta
Tøetí den, v sobotu, nám odpoledne
pøednášel historik Alexandr Putík
Mnozí se znají od dìtství, a taky se postaral kunsthistorik Arno Paøík. Na- o nápisu sousoší sv. Køíže s Kalvárií
v rozhovorech èasto do dìtství vra- ším cílem byla Polná, patøící k „Dese- na Karlovì mostì, jehož pøíbìh zasacíme.
ti hvìzdám“, tedy mìstùm, v nichž huje až do souèasnosti. Posléze dokuNa tom, že se rodiny Dìtí Mai- byly celkem nedávno opraveny a revi- mentarista Martin Šmok promluvil
slovky stýkaly, není nic nového ani talizovány židovské památky.
o Labyrintu normalizace, velmi povezvláštního: znaly se èasto už pøed
Vìtšinu cesty jsme zèásti kvùli sta- dené výstavì v Židovském muzeu
válkou ze sportovních, studijních èi vebním úpravám, zèásti kvùli jiným a posléze moderoval diskusi se dvìma
jiných akcí. Posléze z koncentraè- zátarasùm neabsolvovali po dálnici. Izraelci, Ronny Perlmanovou a Ariem
ních táborù, ti š t’astnìjší tøeba Øidiè byl vybaven smartphonem, Gillonem. Tihle dva zastupují odlišné
z Londýna. Tentokrát jsme se shodli, stejnì jako mnozí úèastníci výpravy, politické pozice, takže beseda s nimi
že více z nás jezdilo v padesátých z nichž nìkteøí mìli tendenci mu po- byla mimoøádnì zajímavá.
letech na Královku do Jizerských radit. Ostatnì nedokážu si pøedstavit,
Veèer následovala èistì spoleèenská
hor. Ne náhodou; chata patøila nìja- jak se tento mladý øidiè cítil, s osm- sešlost na obci, v ohromnì pøíjemném
kou dobu Svazu protifašistických desáti židovskými pasažéry na palu- prostøedí nás urèitì bylo víc než jen
bojovníkù. Spravovali ji manželé bì; nìco takového asi ještì nezažil. tìch pøihlášených, ale všichni se doRoubíèkovi, jejichž dcera Helenka Mìli jsme sice zpoždìní, ale zato kázali nìjak posadit ke stolu. Zúèastpøiletìla na náš sraz z Austrálie. Ta- jsme vidìli kus krajiny, nádherné ale- nila se i Vìra Eisenbergerová, zaklaková dálka – a nebyla to od proti- je lemované bøízami nebo kvetoucí- datelka Dìti Maislovky – z toho jsme
nožcù jediná úèastnice! Celkem se mi kaštany.
mìli velkou radost!
nás v kvìtnu sešlo nìco málo pod
Cestou jsme se zastavili ve Velké
V nedìli jsme navštívili Winternit150, nìkteøí z Prahy, jiní z Izraele, Cerekvi, kde jsme si prohlédli jednu zovu vilu v Košíøích, kterou nás prodalší z USA, ze
vázel její souèasný
Švýcarska, Nizomajitel, potomek
zemska a z mnoWinternitzovy roha dalších zemí.
diny David Cysaø.
Jako pokaždé
Od pozdních dojsme mìli i bohatý
poledních hodin
program, o nìjž se
se ti, kteøí zrovna
nesmírnì zasloužinebyli na exkurzi
la Eva Sternve vile, nalézali
kükerová.
v bájeèné restauraci Na Václavce.
První den jsme doNìkomu zbyl
poledne vyslechli
èas na návštìvu
pøednášku historika
výstavy Jiøího SlíMichala Frankla,
vy Mùj šálek Kafky
která se zabývala
v galerii R. Guttpøípadem vraždy
manna a v pondìlí
v Polné, kdy byl
14. kvìtna, už po
z rituální vraždy
skonèení programu
Anežky Hrùzové
Dìti Maislovky 2018. Na shledanou pøíštì! Foto Josef Viktorjeník.
srazu DM, se aspoò
obvinìn (a odsoupolovina úèastníkù
zen za ni) Leopold Hilsner; toto téma z dalších obnovených synagog. Úžas- opìt sešla: ve Smetanovì síni na konnebylo zvoleno náhodou, o tom poz- ná budova s orientálními prvky je jed- certu k výroèí založení Státu Izrael se
dìji.
nou z výškových dominant obce.
skladbami Arnolda Schoenberga, FeliVeèer jsme se sešli na ètení Arnošta
V Polné je synagoga menší, hned xe Mendelssohna-Bartholdyho a LeoGoldflama. Pøeèetl tøi povídky ze své- u ní stojí obnovený rabínský dùm. narda Bernsteina.
ho repertoáru: z knihy, která už vyšla Prohlídkou stálé expozice Jevištì anZa organizací stojí nepøedstavitelnì
v nakladatelství Sefer a jmenuje se tisemitismu. Pøípad Leopolda Hilsne- mnoho práce – dìkuji za všechny Evì
Tata a jeho syn, a z druhé, která se ra v této synagoze vìtšina z nás strá- Sternkükerové i všem ostatním, kteøí
teprve pøipravuje k vydání. Druhý vila hodnì èasu.
se na programu podíleli. A na shledaden, v pátek, jsme se spoleènì vypraPo návratu z výletu mnozí dorazili nou za maximálnì 3 roky!
vili na výlet autobusem. O výklad se na pøednášku Pavla Štingla v bývalé
VÌRA TRNKOVÁ, Heidelberg
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BEZ IDEALIZACE A ODSOUZENÍ
Rozhovor s historikem Janem Láníèkem
PhDr. JAN LÁNÍÈEK, Ph.D. (nar. 1981),
vystudoval historii na Univerzitì Palackého v Olomouci, doktorát získal na univerzitì v britském Southamptonu. V letech
2011–2012 byl stipendistou v Centru pro
židovské dìjiny v New Yorku. Pùsobí jako
odborný asistent na University of New
South Wales v Sydney a specializuje se na
evropské dìjiny 20. století, pøedevším na
vztahy mezi židovskou komunitou a vìtšinovou spoleèností. Nakladatelství Academia vydalo nedávno èeský pøeklad jeho
knihy s názvem Ve stínu šoa. Èeskoslovenská exilová vláda a Židé bìhem druhé
svìtové války a po ní. O knize poskytl
Rch následující rozhovor.
V knize se zabýváte postoji londýnské
exilové vlády v èele s E. Benešem vùèi
menšinám v Èeskoslovensku a tím, jakou roli mìly mít v plánovaném pováleèném uspoøádání. Jaké tyto postoje
byly a co všechno je ovlivòovalo?
Kolaps meziváleèného Èeskoslovenska
vedl pøedstavitele státu, kteøí odešli do
exilu a posléze vytvoøili exilovou vládu,
k úvahám, jak zaruèit, aby se podobná situace již neopakovala. Kromì zmìn v zahranièní politice se hlavní dùraz kladl na
vnitøní zmìny v pováleèném Èeskoslovensku. Menšiny byly vnímány jako jeden z hlavních viníkù konce první republiky a Benešova vláda se od poèátku
zabývala tím, jak jejich poèet v republice
redukovat. V prvé øadì se uvažovalo
o zmìnách hranic, kdy by èásti území
obydlené témìø výluènì nìmeckým obyvatelstvem byly dány Nìmecku za jisté
kompenzace. Zároveò se zaèal klást dùraz na možnosti pøesunu obyvatelstva,
aby se z Èeskoslovenska vytvoøil více
ménì homogenní slovanský stát. V dùsledku prùbìhu války a brutality nacistického okupaèního režimu se nakonec exilové vládì podaøilo pøesvìdèit Spojence,
aby akceptovali pøesun veškerého nìmeckého obyvatelstva (odsun, transfer, vyhnání) bez jakýchkoli územních zmìn.
Snahy vyøešit problém menšin v Èeskoslovensku se týkaly i Židù a ve své
podstatì se pøíliš nelišily od plánù vùèi
ostatním menšinám. Již na poèátku války Beneš jasnì øekl pøedstavitelùm èeskoslovenských sionistù, že si Židé budou muset vybrat, buï se plnì asimilují
do èeského národa, nebo jako sionisté

budou muset odejít do Palestiny. Za Èeskoslovensko slíbil, že bude plnì podporovat vznik židovského státu, aby se tak vyøešil židovský problém ve svìtì.
Jaké podmínky mìli dle pøedstav exilové vlády splòovat èeskoslovenští obèané po válce?
Podle exilové vlády byla pøíslušnost
k èeskoslovenskému státu dána otázkou
loajality k Èeskoslovensku a èeskoslovenskému národu. Loajalita pak byla v prvé
øadì podmínìna pøíslušností jednotlivce
k urèitému národu, kdy lidé, kteøí se pøed

válkou – tedy bìhem posledního sèítání
lidu v roce 1930! – nehlásili k èeskoslovenskému národu, byli za války a priori
považováni za neloajální. Mìlo jim být
odebráno obèanství a o jeho potvrzení
museli požádat a doložit, že byli vždy loajální a že buï aktivnì bojovali proti nacismu a fašismu, nebo – což bylo doplnìno
až pozdìji a jen v nìkterých pøípadech –
trpìli v koncentraèních táborech. Týkalo
se to zejména lidí, kteøí deklarovali nìmeckou nebo maïarskou národnost (nebo
jejichž rodièe tak uèinili), ale i otázka
tìch, co se hlásili k židovské národnosti,
byla dlouho nejasná a èasto záleželo na
úøednících národních výborù, jak jednotlivé pøípady interpretovali. Byli i ministøi,
kteøí jasnì øíkali, že nìmeètí Židé mají být
považováni za Nìmce bez ohledu na to, že
trpìli k táborech, a jako s Nìmci s nimi
má být zacházeno.

Byla nìjak znát skuteènost, že v exilové vládì byli zastoupeni i Židé?
Pøímo ve vládì byl jen jeden èlen, Jaroslav Stránský, který pocházel z židovské
rodiny, ale v jeho pøípadì se jednalo
o plnì asimilovaného Èecha. Podobnì
i Julius Firt a Julius Friedman, kteøí byli
èleny Státní rady, což bylo nìco jako
exilový – nevolený – parlament, nemìli
žádný vztah k židovství. Jediná výjimka
byl Arnošt Frischer, sionista nominovaný do Státní rady po dlouhých jednáních
v listopadu 1941. Frischer se snažil poukazovat na ty nejhorší excesy, kdy vyloženì hrozilo, že Židùm, kteøí patøili
k nìmeckému nebo židovskému národu,
by nemusel být umožnìn návrat do Èeskoslovenska. Jinak ale Frischer patøil
k tìm židovským pøedstavitelùm, kteøí
vìøili, že je nutné èásteènì akceptovat
novou vizi pováleèného Èeskoslovenska a v rámci takto novì nastavených
mantinelù se pokusit znovu vybudovat
židovskou komunitu. Byl to tøeba Frischer, který – a to je dùležité – po konzultaci dalších bývalých èlenù pøedváleèné Židovské strany, vyslovil souhlas
s tím, že se již Židé nebudou v roce
1945 hlásit k židovské národnosti (což
více než 50 procent èeskoslovenských
Židù v roce 1930 udìlalo).
Odkdy vìdìl exil, že evropské Židy,
vèetnì èeskoslovenských, èeká v Nìmci okupovaných zemích smrt?
To je obtížná otázka a není na ni snadné
odpovìdìt. Pokud bychom to brali podle
oficiálních proklamací, tak mùžeme brát
jako pøelom konec roku 1942, kdy spojenecké vlády, vèetnì èeskoslovenské,
publikovaly deklaraci, v níž odsoudily
nacistickou politiku chladnokrevného
vyhlazování Židù. První podobná prohlášení, nebo alespoò odsouzení nacistického pronásledování Židù mùžeme dokumentovat i døíve, tøeba na poèátku léta
1942. Znamenalo to ale, že byli politici
schopni pochopit, co se vlastnì v Evropì
dìje? To, že jsou Židé perzekvováni, že
jsou deportováni do uzavøených ghett
a koncentraèních táborù, si zøejmì uvìdomoval každý, kdo v Londýnì otevøel noviny. Ale pøiznat si, že civilizovaný stát se
rozhodl vyhladit celou skupinu na základì jejich pùvodu, bylo mnohem složitìjší.
Ještì v listopadu 1942 Beneš židovským
pøedstavitelùm tvrdil, že Židé v Evropì
neèelí nijak zvláštní perzekuci. V èervnu
1944 se pak do Londýna dostala známá
zpráva Vrby a Wetzlera.
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Jak na tyto zprávy exilová vláda reagovala? Kdo z jejích èlenù byl v tomto smyslu nejaktivnìjší?
Sám Beneš se touto otázkou moc nezabýval, jeho prioritou bylo vyjednat pováleèné øešení židovské otázky v Evropì, jak
jsem o tom již mluvil. Jeho poznámky,
v nichž popøel specifiènost perzekuce
Židù, byly asi èásteènì dány i nedostatkem zájmu o tyto otázky, ale i tím, že
zprávám o holokaustu pøíliš nevìøil. Zároveò jsem se bìhem výzkumu nemohl
zbavit dojmu, že perzekuce èeského
obyvatelstva, a hlavnì odboje, exil zajímala mnohem více. Exiloví ministøi se
tìmito zprávami zabývali vìtšinou díky
židovským úøedníkùm v exilových ministerstvech a ve Státní radì (jako byli
Viktor Fischl nebo Arnošt Frischer
a Imrich Rosenberg). Tøeba i dva hlavní
projevy Jana Masaryka na vlnách BBC,
ve kterých posluchaèe v protektorátu
a na Slovensku informoval o perzekuci
Židù, byly v prvé øadì iniciovány židovskými aktivisty v Londýnì. Židovským
pøedstavitelùm vycházeli vstøíc zejména
ministr Hubert Ripka, který je v tomto
ohledu nezaslouženì ve stínu Jana Masaryka. Ten sice vystupoval na veøejných
shromáždìních, ale praktickými záležitostmi se pøíliš nezabýval. Musíme ale
pøipomenout, že èeskoslovenská vláda po
dlouhou dobu ze svých skromných finanèních rezerv platila tzv. balíèkovou
akci do Terezína, Osvìtimi a jinam.
Hodnoceno zpìtnì – mohla vláda
udìlat více, než udìlala?
Na tuto otázku nelze jednoduše odpovìdìt. Musíme si uvìdomit veškeré souvislosti. V dobì, kdy došlo k radikalizaci
protižidovské politiky, došlo i k likvidaci
velké èásti zbytku odboje, který by pøípadnì mohl nìjak pomoci, kdyby o to
mìl zájem. V tomto byly napøíklad možnosti polské exilové vlády mnohem vìtší.
Víme, že polská exilová vláda posílala
peníze do okupované vlasti a financovala
organizaci ¯egota, která pomáhala Židùm. Ze samotného Londýna toho vláda
moc udìlat nemohla. V knížce se zmiòuji
o tzv. balíèkové akci, kdy vláda pøes Lisabon posílala balíèky s jídlem (sardinkami) židovským vìzòùm do Terezína a na
další místa, vèetnì Osvìtimi-Bøezinky.
I když celá akce byla iniciována hlavnì
židovskými politiky v Londýnì, ke cti
vlády patøí, že byla ochotna akci organizovat a financovat. Zároveò si ale kladu
otázku, jestli ten fakt, že vláda v letech

1943–1944 posílala balíèky do Osvìtimi,
rovnìž nenaznaèuje, že nebyla plnì
schopna pochopit, co se vlastnì v Evropì
dìje. Bylo možné plnì uvìøit zprávám
o vyhlazování Židù a zároveò se snažit situaci zlepšit tím, že pošleme balíèek do
Osvìtimi?
Otázkou je, co by se stalo, kdyby vláda
èastìji do vlasti vysílala výzvy k tomu, aby
obyvatelstvo Židùm pomáhalo. Na druhou
stranu ale víme, že reakce na podobná vysílání, napøíklad projevy Jana Masaryka
nebo Huberta Ripky, byly èasto negativní, a exil mìl obavy, aby nezesílily hlasy,
že je v Londýnì „ovládán Židy“.
Jakou roli v pøedstavì o pováleèném
uspoøádání a postavení menšin sehráli
komunistiètí pøedstavitelé v Moskvì?
Po dlouhou dobu jen okrajovou. Jejich
vliv se zaèal zvìtšovat až bìhem poslední
fáze vyjednávání o pováleèném uspoøádání, která zaèala bìhem Benešovy návštìvy v Moskvì v prosinci 1943. Bylo to
i tady, kdy Stalin vyjádøil souhlas s odsunem Nìmcù z Èeskoslovenska, a poté
tento program pøijali i komunisté, kteøí se
pøedtím soustøedili na tøídní øešení problémù v Èeskoslovensku. Poté se komunisté zaøadili mezi nejradikálnìjší národní
šovinisty, a nìkteøí z nich nepøímo požadovali i odsun nìmeckých a maïarských
Židù bez ohledu na to, že za války trpìli
v koncentraèních táborech. Je docela
možné celou záležitost charakterizovat
i tak, že se obì hlavní složky odboje navzájem radikalizovaly, což po roce 1945
souviselo i s pøípravou na volby.
Ve vztahu k Židùm je dobré poznamenat, že komunisté až do roku 1947 nepodporovali vznik židovského státu, a i poté
se zastánci dìlení Palestiny našli spíše
v øadách oportunistù, jakými byl Václav
Kopecký; nižší èlenové strany èasto trvali
na marxistickém pohledu na celou záležitost, který odmítal zrod národnì buržoazního státu, jak vznikající Izrael vnímali.
Poslední kapitola knihy se jmenuje
„Bez idealizace a odsouzení“. Co bylo
idealizováno a za co by bylo možno
odsuzovat a koho?
Mým cílem bylo ukázat, že je nutné dívat se na historii èesko-židovských
vztahù bez jakýchkoli pøedsudkù at’již
pozitivních nebo negativních. Ve veøejnosti, ale i mezi odborníky se èasto objevuje snaha zjednodušovat historické
události a pøistupovat k nim z pohledu
dnešních morálních norem. Já naopak

øíkám, že bychom se mìli ptát po pøíèinách toho, proè Èeskoslovensko po válce podporovalo emigraci do Palestiny
a vznik Izraele: Aèkoli zde byly pøítomny humanitární ideály a sympatie k Židùm, z hlediska vlády hrála hlavní roli
snaha pøemìnit Èeskoslovensko v národní stát bez menšin, a vyøešit problém
existence antisemitismu. Obojí bylo dle
jejich názoru možné pouze vyøešením
židovské otázky formou asimilace
a emigrace. U komunistù byla motivace
ještì jiná, sledovala Stalinovy mocenské cíle. A to už opomíjíme fakt, že po
dlouhou dobu èeskoslovenská vláda
podporovala vznik arabsko-židovské
federace, a ne pøímo židovského státu.
Na faktu, že Èeskoslovensko podporovalo Izrael, to nic nemìní, ale nemìli
bychom si ty vztahy idealizovat ani je
odsuzovat. Prostì bychom se mìli snažit je vysvìtlit.
Narazil jste na dokumenty, které vrhly na problém zcela nové svìtlo? A budete se tématu vìnovat dál?
Mìl jsem to štìstí, že jsem byl jedním
z prvních badatelù, který procházel dokumenty uložené v zahranièních archivech, které èeští historici èasto nevyužívají. Bylo tedy zajímavé se podívat na
to, jak politiku èeskoslovenské exilové
vlády vnímaly židovské organizace
a aktivisté. Ti pøed válkou akceptovali
mýtus Èeskoslovenska jako vyslovenì
demokratické zemì. Najednou za války
zažili šok – a to je z dokumentù zøejmé
–, když Beneš zaèal vyjadøovat své názory na øešení židovské otázky v Èeskoslovensku. Zdá se, že pro nì to bylo naprosté zhroucení všech iluzí, když i ta
nejdemokratiètìjší zemì v regionu – jak
to vnímali – zaèala požadovat plnou asimilaci Židù, nebo jejich emigraci. Je
vždy zajímavé podívat se na to, jak události v Èeskoslovensku a naše dìjiny
vnímají zahranièní pozorovatelé.
Pøed rokem vyšla v angliètinì moje
druhá knížka, která pøedstavila životní
osudy Arnošta Frischera, pøedního èeskoslovenského sionistického politika ve
tøicátých a ètyøicátých letech. Zároveò
jsme letos s kolegyní Hanou Kubátovou
vydali publikaci, která se zabývá èeskoslovensko-židovskými vztahy mezi lety
1938–1989. V poslední dobì se vìnuji
pováleèné retribuci v Èeskoslovensku
v souvislosti s potrestáním obvinìní na
zloèinech proti Židùm a Romùm.
ALICE MARXOVÁ
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DOJEMNÁ ZPRÁVA
Historie židovských škol na jižním Slovensku
Kniha, kterou vydalo OZ Ponvagli ve
slovenském Sládkovièovì v roce 2017
pod názvem História židovských škôl
na južnom Slovensku, patøí mezi zají-

kapitole je podrobnì zachycen vznik
židovské obce, její fungování v prùbìhu èasu i významné osobnosti, které
se významnìji podílely na jejím životì nebo odtud
pocházely.
Z minulosti
a ze zapomnìní
vystupují rabíni,
kteøí stáli v èele
kdysi slavných
ješiv, i uèitelé
z chederù, dozvíme se ledacos o støetech
mezi pøívrženci
striktnì náboženského vzdìlávání a tìmi,
Spoloèenstvo galantských Židov, 1920.
kdo prosazovali
mavé publikace, vìnované regionální i výuku svìtských pøedmìtù, o požidovské historii. Její autorka Lívia ètech židovských žákù a studentù
Katona v ní shromáždila zøejmì veš- i o sporech uvnitø obcí, které obèas
kerý dostupný materiál, týkající se ži- vyústily v rozdìlení pùvodní jednotné
dovského školství v Dunajské Stredì, židovské obce na ortodoxní a neoloGalantì, Jelke, Seredi, Sládkovièovì, gickou. Také školy se pak dìlily podle
Šamorínì, Trnavì, Velkém Mederi pøíslušnosti žákù (pøesnìji øeèeno roa v Zlatých Klasech. Pomìrnì široce dièù) k jednomu z obou smìrù.
pojatý úvod obsahuje Historický pøeNechybí ani rùzné statistické pøehlehled dìjin židovského národa, na který dy, seznamy spolkù a dalších židovnavazuje Pøehled
dìjin židovského
vzdìlávacího systému od nejstarších
dob (1100 pø. n. l)
až do novovìku
a kapitola Vývoj
a pøehled školských zákonù v letech 1868–1945,
týkající se jižního
Slovenska.
CHEDERY
A JEŠIVY
Jádrem publikace jsou ovšem kapitoly, vìnované
jednotlivým obcím. Každá ètenáøe
seznamuje s historií toho kterého místa od nejstarších
dob po souèasnost a poté se zamìøuje
na jejich židovské obyvatele. V každé

obce a školy v období tzv. slovenského
štátu systematicky likvidovány a jak
málo Židù z jižního Slovenska se dožilo konce druhé svìtové války.
ILUSTRACE
Samostatnou kvalitou je ilustraèní
materiál, dobové fotografie synagog,
školních budov, ale pøedevším lidí,
velkých rabínù i malých žáèkù, obklopujících své uèitele, snímky èlenù židovských spolkù. V knížce najdeme

Jehuda Aszád, rabín v Dunajskéj Strede 1852–1866.

i reprodukce dokumentù a nákresy
a plány staveb.
Celkovì je História židovských škôl
dojemnou zprávou
o snahách Židù udržet si v této jazykovì pøevážnì maïarské oblasti vlastní
náboženství, tradice
a osobitost, zprávou
o tom, jakou podobu toto do znaèné
míry úspìšné úsilí
v 19. a ve 20. mìlo
i jak tragicky skonèilo.
(jd)

Lívia Katona: História židovských
škôl na južnom
Slovensku. Vydalo
Žiaci dunajskostredskej školy talmud-tora, 1933.
OZ Ponvagli Sládských institucí, informace o høbitovech kovièovo v roce 2017. Formát 27 x
a jejich vzniku a obèas i zániku. A bo- 21 cm, 72 stran, mìkká vazba. Cena
hužel ani informace o tom, jak byly tyto 4,80 eur.
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IZRAEL: V pocitu vítìzù
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iracionalitu konfliktu s Hamásem. Po
stažení v roce 2005 se øíkalo, že tam
mùže vzniknout „Singapur Blízkého východu“. Ale jak píše Jemini, „místo Singapuru máme Afghánistán“, nebot’„prùmysl nenávisti pøeválcoval prùmysl
prosperity“. Právì tyto emoce a výzvy
lídrù Hamásu ženou mladíky proti hraniènímu plotu s Izraelem, aè vìdí (z izraelských letákù), že tím vyvolají støelbu. Dobøe tu iracionalitu vyjadøuje
hranièní pøechod Kerem Šalom. V polovinì kvìtna ho radikálové zdevastovali,
aè vìdìli, že tím pøeruší – i tak sporé –
dodávky zboží z Izraele. Jemini pøipomíná, že Cahal pod tímto pøechodem už
dvakrát znièil stavbu útoèného tunelu.
„Proè ho stavìli na témže místì? Proè se
sami poškozují? Pro cizince je to nepochopitelné,“ píše Jemini.
A má odpovìï: „Protože
sebepoškození, sebeviktimizaci lze zobchodovat
snadnìji než obnovu a prosperitu. Proto nìkteøí hamásovci pod pøechodem
Kerem Šalom hloubí tunely pro pašování zboží, zatímco jiní hamásovci nahoøe pracují na tom, aby
pøechod i zboží míøící pøes
nìj do Gazy nièili.“

O tom, že spoleèenské i politické nala- AFGHÁNISTÁN
dìní v Izraeli se rozchází s Evropou, MÍSTO SINGAPURU
jsme už psali vícekrát. Ale tøi kvìtnové Pokud jde o Írán, aktuální hrozbou není
jeho atomová bomba, ale útok jeho jedudálosti tento rozdíl ještì znásobily.
Zaprvé Amerika Donalda Trumpa od- notek ze Sýrie. Jeden už Írán zkusil, když
stoupila od jaderné dohody mocností odpálil dvacet raket na Golany. Byly za(USA, Británie, Francie, Nìmecko, Rus- chyceny štítem èi nedoletìly a vzápìtí Izko, Èína) s Íránem. Zatímco Evropa to kri- rael podnikl odvetné nálety na íránské
tizuje jako krok do nejistoty a ztrátu aspoò základny v Sýrii. Tuto politiku rozebírá
nìjaké šance kontrolovat vývoj íránských Nachum Barnea na webu Ynet v textu
jaderných zbraní, Izrael Benjamina Netan- „Prezident, jenž pøestal hrát podle stajahua to pokládá za dar z nebes. Za potvr- rých pravidel“ (rozumìj Trump).
Podle nìj Netanjahu usiluje o situaci,
zení vlastních slov, že dohoda je neblahá
od poèátku a reálným problémem je fana- kdy by USA chránily Izrael pøed útotický režim v Teheránu. A ten mají sevøít kem z Íránu a Rusko pøed íránským útokem ze Sýrie. Je to vlastnì trojí hazard:
do kleští obnovené americké sankce.
Zadruhé Amerika uskuteènila plán ohlášený už
v prosinci – pøestìhovala
ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma. Zatímco Evropa to
považuje za podraz zabíjející
šance na dohodu Izraele
s Palestinci, Netanjahu jásá.
I v tomto kroku vidí uznání
reality. Když EU chystala
k vìci spoleèné stanovisko,
nakonec se neshodla: Èesko,
Maïarsko a Rumunsko se
postavily proti ostré kritice.
BRÁNIT PRAVDU
Ostatnì z EU pøišli na recepA MÉDIA
ci k otevøení nové ambasády
Abychom se dostali k izIvanka Trump a Steven Mnuchin pøi otevøení ambasády USA v Jeruzalémì. Foto archiv.
jen zástupci tìchto tøí zemí
raelskému triumfalismu,
a Rakouska.
Zatøetí vrcholila akce Pochod návratu, Netanjahu se musí spoléhat na opatrnost ukázku nabízí analytièka Caroline
kterou na hranici Pásma Gazy poøádal vùdce Chameneího, vìrohodnost Trum- Glicková v listu Jerusalem Post.
Hamás (viz kvìtnový Rch). Cílem bylo pa a ušlechtilost Putina, což nejsou prá- Trump je podle ní „nejvíc proizraelprorážet hranièní plot, pronikat na území vì vlastnosti, jimiž tito pánové oplývají. ský prezident v historii USA“, Bibi
Izraele a demonstrovat nárok na toto úze- Ale ten risk zatím vychází. Írán na izra- „nejvìtší státník v dìjinách Izraele“
mí. Tomu sice izraelští vojáci zabránili, elské nálety okamžitì nereagoval, at’už a èlánek nazvala „Netanjahuova nejale jen za tu cenu, že zastøelili desítky Pa- proto, že uvažuje, co dál, nebo proto, že skvìlejší hodina“. Tìm, kteøí by snad
lestincù útoèících na plot. Úhrnem s tìmi, chce pøed Evropou vypadat jako zdržen- nevìdìli, že jde o výpùjèku ze slavného Churchillova projevu, pro jistotu
kteøí byli zastøeleni již v dubnu, celkový livý partner.
Na jistá rizika upozoròuje na témže pøipomíná, že Bibi je pro mnohé amepoèet palestinských obìtí pøekroèil stovku. Z pohledu ochrany hranice to byl ús- webu Alex Fishman. Oceòuje izraelskou rické republikány nejvýznamnìjším
pìch. Ale z hlediska bitvy o veøejné mínì- odpovìï na íránský raketový útok na zahranièním lídrem, „jen tìsnì za
Golany. Nejvíce to, že armáda na Gola- Winstonem Churchillem“.
ní svìta Izrael de facto prohrál.
Jako krotitel triumfalismu pøekvapivì
Média – na jedné stranì evropská èi nech demonstrativnì otevøela protiletecamerická, na druhé stranì izraelská – se ké kryty, èímž ukázala pøipravenost na vystupuje bývalý šéf Mosadu z let
rozcházejí. V prvních pøevládá ostrá kri- válku. Ale v Trumpovì odstoupení od 1989–1996 Šabtaj Šavit. V èlánku pro
tika Trumpovy Ameriky a Bibiho Izrae- dohody s Íránem plusy nevidí. Cahal se Ynet nevidí v Trumpovi spásu, ale spíš
le, ve druhých analýza, ale i tu provázejí ocitá v tlaku tøí možných front – staro- varovnou analogii s Netanjahuovým Iztexty vyjadøující spíše uspokojení, pocit nové proti jaderným zaøízením Íránu, raelem. Co s tím dìlat? „Bránit pravdu.
vítìzství, ba triumfalismus ve stylu „ko- nové proti íránské armádì v Sýrii a ještì Bránit média. Posilovat zásadu, že nikdo, ani Trump a Netanjahu, není nad
neènì se ukázalo, že máme pravdu“. Jen fronty na pomezí Gazy.
Problém Gazy rozebírá Ben-Dror Je- zákonem,“ píše Šavit.
menšinové hlasy se snaží tento triumfamini opìt na webu Ynet. Gaza vyjadøuje
lismus krotit.
ZBYNÌK PETRÁÈEK
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VELKORYSÁ NABÍDKA ...a další události
/Vybráno z èeských médií/
Všechna média se v kvìtnu obsáhle vìnovala 70. výroèí vzniku Státu Izrael
i pøesunu americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma a konfliktu na hranicích Pásma Gazy. !! Jednalo se v kvìtnu
1945 o osvobození naší vlasti, nebo o nástup nové komunistické
totality? Na tuto otázku
není jednoduchá odpovìï. V každém pøípadì je
tøeba si vážit stateènosti
a obìtavosti obyèejných
vojákù Rudé armády, kteøí
bojovali za bytí a nebytí
své vlasti, již chtìl Hitler
zotroèit. Nikoli za socialismus, vìtšina z nich ani
nebyla komunisty. Ovšem
tyto váleèné hrdiny následovaly oddíly Smìrš, což
byly speciální jednotky
sovìtské vojenské kontrarozvìdky, které z naší zemì unesly
nìkolik tisíc èeskoslovenských obèanù
do Sovìtského svazu. Ty èekalo vìznìní
v gulazích, kde mnozí z nich zemøeli. Takový osud potkal také èeskoslovenského
generála Sergeje Vojcechovského, který
se za nacistické okupace zapojil do odboje v dùstojnické organizaci Obrana národa a byl pod trvalým dohledem gestapa.
Vìøe Sosnarové bylo 14 let, když ji z jejího rodného Brna Sovìti odvlekli. Pøitom ona se už narodila v tehdejší Èeskoslovenské republice jako dcera ruské
emigrantky a èeského otce, a proto mìla
èeskoslovenské státní obèanství. Mladé
dìvèe pak bylo v dobytèáku opakovanì
znásilòováno opilými dozorci po celou
dobu deportace na Sibiø. Nutno øíci, že
tyto vlakové transporty se svými nelidskými podmínkami vùbec nelišily od
tìch, které o nìco døíve odvážely Židy do
nacistických koncentrákù. Vinou tìchto
lidí bylo pouze to, že emigrovali z Ruska
po roce 1917 pøed bolševickou hrùzovládou. Jenže tehdy už se jednalo o ès. obèany a sovìtské orgány nemìly žádné právo tyto lidi proti jejich vùli deportovat.
(MF DNES, 14. 5.) !! Pøi cestì do Orlických hor nebo na zámky v Opoènì,
Novém Mìstì nad Metují èi Náchodì se
výletníci mohou zastavit v Dobrušce
a seznámit se tam s historií mìsta.
V hlavní budovì dobrušského muzea na
Šubertovì námìstí è. p. 45 jsou expozice

Osobnosti dobrušské historie, Pøíbìh
mìsta Dobrušky a Židé v dìjinách Dobrušky, jejichž souèástí je i unikátní památka – mikve, tedy rituální oèistná lázeò z 18. století, a budova synagogy.
(5plus2, 18. 5.) !! „Po sedmdesáti letech
je tøeba se ptát, zda bychom se za svou podporu
vzniku židovského státu
nemìli spíše stydìt. Protože s naší pomocí vznikl
militantní stát, který destabilizuje celý region.
Stát, který ani za sedmdesát let své existence nenašel modus vivendi se svými nejbližšími sousedy.
Stát, který se nerozpakuje
postøílet šest desítek neozbrojených demonstrantù
vèetnì dìtí jen proto, že se
snaží dostat pøes svévolnì
postavený plot z ostnatého drátu,“ zamýšlí se v Lidových novinách Petr Zídek.
(16. 5) !! Bývalý disident a šéfredaktor
èasopisu Babylon Petr Placák Izrael brání
a do redaktora se pustil. Oznaèil ho za
„blahosklonného blba“, nebo dokonce
„spratka z doby normalizace“. Zídkova
kontroverzního textu si jako první povšiml redaktor deníku Echo24 Jiøí Peòás,
který ho odsoudil ve svém komentáøi.
Zabývá se v nìm pøedevším tím, že založení vlastního státu bylo
poté, co se Velká Británie vzdala palestinského mandátu, pro Židy
ve složité mezinárodní
situaci nutností. „Pro
Židy nebylo jiné volby
než svùj stát 14. kvìtna
1948 vyhlásit a pak, poté co byli okamžitì napadeni arabskými sousedy, také uhájit: mnozí z nás, na rozdíl od pana Zídka,
cítí hrdost, že se tak stalo za pomoci našich zbraní,“ napsal Peòás. Placák napadl
Zídka i v rovinì osobní, vytkl mu jeho
svazáctví za minulého režimu. Navázal
na nìkolik let starý pøípad, kdy se novináø Lidových novin ozval proti udìlení
státního vyznamenání in memoriam Jiøímu Hájkovi, bývalému ministrovi a pozdìjšímu mluvèímu Charty 77, za což ho
Placák zkritizoval. „Zídek mìl pak tu drzost mnì napsat, abych se mu omluvil –

coby svazácký funkcionáø prý shánìl
spolužákùm lístky na neoficiální koncerty… Odepsal jsem mu, že jestli chce, že
mu milerád dám pøes hubu. Tuto v jistém
smyslu velkorysou nabídku ovšem neakceptoval, už se neozval. Nabídka platí
dodnes,“ napsal. (Echo 24.cz, 18. 5.) !!
Vídeòský arcibiskup Christoph Schönborn pøevzal v bavorském Augsburgu
nejvyššího sudetonìmecké ocenìní – Evropskou cenu Karla IV. Sudetští Nìmci
ocenili Christopha Schönborna za zásluhy o porozumìní ve støední Evropì i za
boj proti nacionalismu a populismu. Tøiasedmdesátiletý duchovní, který se narodil zaèátkem roku 1945 u Litomìøic, ve
svém projevu øekl, že vyhnání Nìmcù
z Èeskoslovenska po druhé svìtové válce
bylo bezprávím, zároveò ale pøítomné
vyzval k pohledu do budoucnosti. „Už to
nebude naše vlast, historie se nedá vrátit,“ poznamenal. Schönborn také øekl, že
se èasto zamýšlel nad tím, zda nakonec
nedopadli lépe ti, kdo museli Èeskoslovensko po válce opustit, než ti, kteøí
v nìm zùstali, a museli pak žít v nedemokratickém komunistickém režimu. „Nám
zùstalo to nejdùležitìjší – svoboda,“ podotkl. (Echo24.cz, 19. 5.) !! Kvùli vedru
omdlel pøíslušník èestné stráže u pomníku a letošní Terezínská tryzna se
kvùli svátku Šavuot musela poprvé od
války obejít bez øady Židù vèetnì rabínù. Dle regulí Tóry totiž nemohli cestovat. Do Terezína s delegací z Poslanecké snìmovny naopak pøijel i její
místopøedseda Tomio
Okamura z SPD, vìnec
k hrobùm obìtí holokaustu položili i zástupci krajského výboru této strany. Pøi ètení
oficiálních hostù je
však øeditel Památníku
Terezín Jan Roubínek
vedle dalších stran nezmínil. Vedení památníku v únoru stranu
za relativizaci genocidy Romù veøejnì
odsoudilo. Pøímo na tribunì letos opìt
hovoøil i pøedseda Èeského svazu bojovníkù za svobodu Jaroslav Vodièka pøesto,
že židovské obce oznaèily jeho výroky
o uprchlících pøednesené pøed dvìma
lety na tryznì za xenofobní. Mezi pozvanými nechybìla ani šéfka Èeského svazu
bojovníkù za svobodu – Lidice Jana Bobošíková, kvùli jejíž údajné xenofobii
z organizace odešly nìkteré èlenky. (Litomìøický deník.cz, 20. 5.)
jd, ilustrace Jiøí Stach
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Kalendárium
Na zaèátku mìsíce, 1. èervna, si pøipomeneme 30 let od chvíle, kdy zemøel
americký vysokoškolský pedagog a filosof HERBERT FEIGL (14. 12. 1902 Liberec–1. 6. 1988 Minneapolis/USA). Severoèeský rodák pocházel ze židovské
rodiny manželù Otty a Kamily Feiglových. Bìhem studií filosofie a fyziky na
vídeòské univerzitì u profesora Moritze
Schlicka se Feigl stal èlenem tzv. vídeòského kruhu – neformálního uskupení filosofù a pøírodovìdcù, kteøí se zabývali
zejména logikou a filosofií jazyka. Feigl
se seznámil s jeho klíèovými pøedstaviteli, Ludwigem Wittgensteinem èi Karlem
Raimundem Popperem. Poté, co získal
doktorát (1927) a vydal první knihu, absolvoval ještì roèní studijní pobyt na
Harvardovì univerzitì (1930).
Do Ameriky se vrátil již následující
rok se svou manželkou Marií Kasparovou a usadil se tu. Zaèal pøednášet na
katedøe filosofie na Univerzitì v Iowì
a roku 1940 získal místo profesora na
Univerzitì v Minneapolis, kde pùsobil
až do odchodu do dùchodu. Podílel se
též na založení èasopisu Philosophical
Studies (Filosofické studie) a Minnesotského centra pro filosofii vìdy. Z filosofických problémù, které zkoumal, stojí
za zmínku zejména otázka indukce
a pravdìpodobnosti, vztah tìla a mysli
èi otázky empirismu a realismu.
Pøed 20 lety, 8. èervna 1998, podlehla zhoubné chorobì zakládající osobnost manželského a rodinného poradenství v Èeskoslovensku dr. V ÌRA
CAPPONI.
Narodila se 23. 9. 1946 v Brnì a v rodném mìstì vystudovala psychologii na
Filosofické fakultì Masarykovy univerzity (v letech 1960–1990 Univerzita
Jana Evangelisty Purkynì), na které získala i doktorát. První vìdecký èlánek
uveøejnila spoleènì se svým uèitelem
Hugem Širokým v Èeskoslovenské psychologii ještì jako studentka. Zabýval
se sebevraždami mladistvých.
Již za studií pøednášela coby asistent
na Pedagogické fakultì Univerzity Palackého v Olomouci. Poté pùsobila
jako klinická psycholožka v Psychiatrické léèebnì v Kromìøíži a pozdìji
v nemocnici ve Znojmì. Po návratu do
Brna pùsobila od roku 1973 v manželské a pøedmanželské poradnì. V té dobì
se tímto oborem na hlavní pracovní pomìr

zabývali v Èeskoslovensku pouze ètyøi
psychologové. Manželskému a pøedmanželskému rodinnému poradenství a náhradní rodinné péèi se vìnovala po celý
zbytek života. Byla také soudní znalkyní v oboru psychologie. V roce 1979 jí
bylo nabídnuto vedení Krajské manželské a pøedmanželské poradny v Brnì,
podmínkou však byl vstup do KSÈ. To
odmítla, díky tolerantnímu vedení tehdejšího odboru sociálních vìcí krajského národního výboru jí však pøesto byla
poradna svìøena. Její pracovní zaøazení
znìlo prozatímní, doèasnì povìøená vedoucí. Toto „prozatímní“ povìøení bylo
zmìnìno na trvalé až o deset let pozdìji.

Herbert Feigl. Foto archiv.

Pod hlavièkou Metodické materiály pro
potøeby manželských poraden Jihomoravského kraje vydala desítky pøekladù
zahranièní, ideovì oficiálnì nepøijatelné
literatury z psychologie a sociologie,
jednalo se v podstatì o samizdat. Texty
pøekládali pod jmény tzv. pokrývaèù
vesmìs psychologové, kteøí z politických dùvodù nemohli pùsobit v oboru.
Po roce 1989 se stala zakládající èlenkou Asociace manželských a rodinných
poradcù, v níž zastávala funkci viceprezidentky. Od roku 1990 vedla Manželskou a rodinnou poradnu v Brnì.
Veøejnosti je známa jako autorka èi
spoluautorka (s Tomášem Novákem)
øady knižních publikací, které vycházejí
v reedicích, pøedevším knih Sám sobì
psychologem, Asertivnì do života, Sám
proti agresi, Co by i moje dcera mìla
vìdìt o manželství. Mimo jiné se podílela na zpracování Velkého sociologického
slovníku. Je pohøbena na židovském
høbitovì v Brnì-Židenicích.
(ra, am)

ZEMØEL JIØÍ PAVEL
V polovinì dubna zemøel v židovském
domovì v Holešovicích po dlouhé nemoci Jiøí Pavel. Stejnì jako jeho otec,
slavný spisovatel a novináø Ota Pavel,
i Jiøí se vydal na literární dráhu. Ale
stejnì jako jeho otec i on trpìl závažnou
duševní chorobou, jejíž léèba mìla neblahý vliv na jeho zdraví a byla nejspíše
pøíèinou jeho pøedèasného skonu.
Jirka se narodil v roce 1956. Vystudoval hotelovou školu v Mariánských Lázních a pár let pracoval v oboru. V osmdesátých letech se stal hlavním produkèním
Divadla hudby, které v té dobì patøilo
pod vydavatelství Supraphon. Poté se
osamostatnil a vìnoval se všem možným
èinnostem, vèetnì obchodu se starožitnostmi, kde mu pomáhaly zkušenosti
jeho strýce Jiøího, Otova bratra.
Svou první povídkovou knížku vydal
v polovinì devadesátých let, jmenovala
se Údolí dutých hlav. Jsou to autobiografické èrty z prostøedí, kde se Jirka rád pohyboval, z pøírody kolem øek a rybníkù
a rybaøení, což byla láska, kterou také
zdìdil po otci. Druhým tématem se mu
stalo prostøedí pražských hospod, barù
a mnohdy pochybných podnikù, které miloval neménì. Vykresluje v nich svérázné
postavièky ze svého bezprostøedního
okolí, ale i z pražské „galérky“ osmdesátých a devadesátých let.
Následovalo ještì nìkolik titulù – Blázinec v mé hlavì, Jak jsem prošustroval
majlant (popisující jeho snahu o prodej
autorských práv po otci), Moje celebrity,
což jsou medailonky známých i ménì
známých osobností, vèetnì jeho otce èi
Arnošta Lustiga, v posledních letech pak
Rybáøské zálety, Dostaveníèko na štaflu
nebo Ryba na talíøi. O Jirkovi napsala
také velmi hezkou a pravdivou knížku
Zuzana Peterová, jmenuje se Jak jsme se
zbláznili: mùj táta Ota Pavel a já.
Jirka byl svého èasu psaním posedlý,
ale protože nemìl dostateèné technické
vybavení, psával si propisovaèkou rùzné literární námìty a nápady na ruce
a po tìle. Až pozdìji je pak doma pøepisoval na papír, z nìhož se až pomocí
pøátel dostávaly k nakladatelùm.
Jirka byl vdìèný Židovské obci v Praze, že se ho ujala a poskytovala mu sociální péèi, nejdøíve v obecním bytì a posléze v již zmínìném Penzionu Charlese
Jordana. Byl – stejnì jako hrdinové jeho
povídek – svéráznou postavou a bude
nám citelnì chybìt.
TOMÁŠ KRAUS
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STOPY ŽIDÙ
V PARDUBICKÉM KRAJI
! Rozšíøené a aktualizované vydání knihy
z roku 2006 pøináší podrobný pohled na
sedmnáct hlavních center židovského života v kraji i dalších menších míst v jejich
okolí. Kniha je vìnována památce historika Jiøího Fiedlera a lze øíct, že by svým
pojetím obstála i pøed jeho pøísnými mìøítky. Detailní texty k jednotlivým místùm
obsahují informace o dìjinách nìkdejších
obcí, osudech jejich obyvatel, rozmanitých židovských památkách a (pokud pøetrvaly dodnes) o jejich souèasném stavu
a využití. Èeský, anglický a hebrejský text
doprovázejí jak historické snímky, tak pøedevším promyšlené snímky pardubického
fotografa Štìpána Bartoše. Autorkami textù jsou historièky Alžbìta Langová a Renáta Rùžièková. Kniha je neprodejná, ale
její pdf verzi lze nalézt na https://www.

vychodni-cechy.info/repository/a1f0cf
94512f963e5ed4edd9af70e2cc1f394.

Pro Pardubický kraj vydal Štìpán Bartoš. Velký ètvercový formát, 143 stran.
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KNIHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

Na Poøíèí u kostela sv. Josefa, trasa vede na
Klárov u metra Malostranská a do ulice
U Lužického semináøe.
DESET HVÌZD
! Z programù, jež se konají v revitalizo-

JUDAFEST 2018
! Èeská unie židovské mládeže zve v nedìli 3. èervna na pražské námìstí Míru na
další roèník Judafestu. Zaèíná v poledne,
tìšit se mùžete na hudbu, izraelské tance,
košer obèerstvení, prezentaci rozmanitých
aktivit i dìtský koutek. Potrvá do 18 hodin. Vstup volný.

Ladislav Grosman
POVÍDKY
! Druhý svazek spisù prozaika a scenáristy Ladislava Grosmana (1921–1981) pøináší všechny povídky z prvního vydání
knihy Nevìsta, v exilu vydanou povídkovou knihu Hlavou proti zdi, texty publikované pouze èasopisecky a zejména dosud
nevydané povídky z autorových rukopisù.
Ve svých prózách se Grosman vrací na Slovensko doby meziváleèné a váleèné, zachycuje pováleènou všednodennost a evokuje
život v Izraeli v letech sedmdesátých. Tím
nejcennìjším v tomto svazku je Grosmanovo zobrazení zaniklého meziváleèného svìta slovenských Židù, v nìmž prožil své dìtství. Knihu uspoøádal, k vydání pøipravil
a ediènì komentoval Jiøí Opelík.
Vydalo nakl. Akropolis v Praze roku
2018. 384 stran, dop. cena 349 Kè.

VEÈER SE TØEMI STATEÈNÝMI
! U pøíležitosti udìlení ceny Ministerstva
zahranièí ÈR Gratias agit úèastníkùm protestu proti invazi vojsk Varšavské smlouvy
v èele se Sovìtským svazem do Èeskoslovenska, který se konal 25. srpna 1968 na
Rudém námìstí v Moskvì, pøijali pozvání
do Knihovny Václava Havla tøi z tehdejších demonstrantù: fyzik Pavel Litvinov,
filosofka Tat’jana Bajevová a básník Viktor Fajnberg.
Diskuse s nimi na téma dávného výroèí
i souèasných událostí se koná ve ètvrtek
7. èervna od 16 hodin v KVH (Ostrovní
13, P 1). Vede ji historik Adam Hradilek
(Ústav pro studium totalitních režimù)
a øeditel Knihovny Michael Žantovský.

Gideon Hausner
SPRAVEDLNOST V JERUZALÉMÌ
! Gideon Hausner byl izraelským generálním prokurátorem pouhé dva týdny,
když premiér David Ben Gurion 23. kvìtna
1960 oznámil únos Adolfa Eichmanna z Argentiny a jeho vydání spravedlnosti. Hausnerovo osobní svìdectví jako první pøedstavilo celý proces od jeho pøíprav až po
realizaci a jeho bouølivou domácí i mezinárodní odezvu. Líèí obrovský tlak, jemuž
úèastníci událostí èelili, morální dilemata,
jež øešili, i emoèní tíhu výslechu svìdkù.
Vydalo nakl. Paseka v Praze roku 2018.
Z angliètiny pøeložil Martin Pokorný. 448
stran, dop. cena 399 Kè.

FRIEDRICH TORBERG
SLOVEM I OBRAZEM
! Zuzana a Eugen Brikciusovi vás zvou
k prohlídce plakátové výstavy, jež se koná
ve dnech 7.–16. èervna v pražských ulicích.
Sestává ze ètyø plakátovacích panelù s informacemi, fotografiemi a dalšími dokumenty
o životì a díle rakouského a èeskoslovenského spisovatele, novináøe, scenáristy a vydavatele Friedricha Torberga (1908–1979).
Jeho nejslavnìjší kniha Teta Joleschová je
anekdotickým vyprávìním o vídeòské kultuøe mezi lety 1918–1938, svìtì kaváren, literárních debat, klepù, bøitkého vtipu a nekonvenèních názorù. Vernisáž zaèíná 7. 6.
v 17.00 vylepováním plakátù na první panel

vaných židovských památkách, upozoròujeme napøíklad na festival židovské kultury v synagoze v Polné, který pøipravil
spolek Polin. Koná se ve dnech 15.–17.
èervna a program zahrnuje mj. pásmo
zhudebnìných textù z terezínského èasopisu Vedem v podání studentù Gymnázia
Pøírodní škola èi koncert klezmerové skupiny Létající rabín.
! V synagoze v Brandýse nad Labem
bude ve dnech 27. 6.–22. 7. pøístupna výstava o životì a díle Arnolda Schoenberga
a Vasilije Kandinského (v rámci mezinárodního hudebního festivalu Ameropa), po
ní zde bude zahájena výstava historických
pohlednic ze sbírek Františka Bányaie.
! V synagoze v Nové Cerekvi je ve
dnech 3. 6.–29. 7. pøístupna výstava fotografií ornitologa, prùvodce pøi pozorování
ptákù a fotografa pøírody Martina Lazarovièe s názvem Izrael – ráj ornitologù.
! V synagoze v Úštìku bude v letních
mìsících pøístupna výstava obrazù Marka
Podwala. Veškeré kulturní akce v opravených památkách i jejich otevírací dobu naleznete na adrese www.10hvezd.cz.
SYNAGOGA TURNOV
! Do konce èervna je v turnovské synagoze

pøístupna výstava s názvem Po-lin. Židé
v republice mnoha národù, která mapuje
osudy židovské komunity na území Polskolitevského svazu v 16.–18. století.
! Dne 11. èervna od 17 hodin se zde koná
koncert studentù Ježkovy konzervatoøe.
TAJEMSTVÍ V MLADÉ BOLESLAVI
! Mìstské Divadlo v Mladé Boleslavi

uvádí v èervnu hru souèasné izraelské dramatièky Hadar Galronové Tajemství, která
inscenaci též režírovala. Hlavní postavy
Naomi a Michelle spoleènì hledají samy
sebe ve spoleènosti, která je založena na
pøísných pravidlech a øádu, který se nesmí
rozvracet. Termíny pøedstavení 15., 28.
a 29. èervna, viz www.mdmb.cz.
BALET SUNNY
! V rámci festivalu Tanec Praha se 25.

èervna koná ve Foru Karlín pøedstavení
baletu Sunny, dílo pro deset taneèníkù
a jednoho muzikanta, v choreografii izraelského umìlce Emanuela Gata. E. Gat
patøí k nejvyhledávanìjším osobnostem
dnešní svìtové taneèní scény.
Více informací a vstupenky viz www.
tanecpraha. org.
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ŽIDOVSKÁ OBEC PRAHA
(Maiselova 18, p 1, velký sál)
Káva o pùl ètvrté
! Ve ètvrtek 7. èervna uvítáme na Kávì
profesora Martina C. Putnu, Dr., literárního historika, kritika a univerzitního pedagoga, jenž se zabývá pøedevším vztahem kultury a náboženství. Promluví na
téma své poslední knihy o kulturních dìjinách støední Evropy.
Kavárna je pøístupna od 14.30, program
zaèíná v 15.30. Pøipravil a moderuje Honza Neubauer.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP
Maiselova synagoga (Maiselova 10, P 1)
! 5. 6. v 19.00: Bennewitzovo kvarteto:
tøi smyècové kvartety Josepha Haydna,
Téma a variace pro smyècové kvarteto
Hanse Krásy a Smyècový kvartet è. 3 Viktora Ullmanna. Vstupenky lze zakoupit
v pøedprodeji v Maiselovì synagoze, v Informaèním centru ŽMP (Maiselova 15),
v sítích Ticket Art a Via Musica a prostøednictvím webových stránek muzea.
Vstupné 230 Kè/150 Kè.
! 19. 6. v 19.00: Nesovìtské písnì ze Sovìtského svazu. Písnì ruských sovìtských
židovských písnièkáøù a básníkù dávají specifický vhled do ruské spoleènosti i do ruské židovské identity. Vladimír Vysockij,
Aleksandr Galiè a Aleksandr Rozenbaum
jsou tøi jména, která v ruské kultuøe znamenají reflexi spoleènosti v podobì tohoto
umìleckého žánru. Jakkoli je jejich vztah
k židovství i k Rusku odlišný, v jejich tvorbì se at’již slabì èi silnìji prolínají. Veèer
s písnìmi a verši sovìtských židovských
písnièkáøù slovem i hudbou provázejí Alena
Hanusová a Milan Dvoøák. Vstup volný.
! 25. 6. v 19.00: Ostrava a její Židé. V roce
2005 se èlenové kongregace Kingston Synagogue zaèali zajímat o ostravský pùvod
svitku Tóry používaného v jejich synagoze.
Výsledkem hledání je po témìø patnácti letech anglická kniha Ostrava and its Jews
s podtitulem Now no-one sings you lullabies
podrobnì mapující historii ostravských
Židù od industrializace Ostravy až po nedávnou minulost. Se všemi tøemi autory, badatelem Davidem Lawsonem, genealožkou
Libuší Salomonovièovou a historièkou a archiváøkou Hanou Šústkovou z Filosofické
fakulty Ostravské univerzity, pohovoøí publicista Petr Brod. Kniha bude na místì
k prodeji. Vstup volný.
ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP
Auditorium (Maiselova 15, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají programy v 18 hodin a je na nì volný vstup.

KULTURNÍ
POØADY

Bulbul arabský v Ejn Gedi. Foto Martin Lazaroviè.

! 6. 6.: Izrael v zrcadle filmu: Tváøí v tváø
budoucnosti. V tøetí pøednášce v rámci cyklu Izrael 70 se Ruth Hufnagel Ben Hadar
zamìøí na kulturní a ekonomický význam
izraelského filmu do poèátku 21. století, na
pøíèiny zmìn v izraelském filmovém prùmyslu a jeho základní principy až do éry nového izraelského filmu. Pøednášku doprovodí bohatý filmový materiál.
! 10. 6. ve 14.00: Nedìlní program pro
dìti a jejich rodièe: Lvíèek Arje jede do
Jeruzaléma. Lvíèek Arje spoleènì s králem Davidem provede dìti ulièkami Jeruzaléma, seznámí je s jeho historií a památkami. Prohlídka: Jeruzalémská synagoga.
Vstupné 50 Kè
! 11. 6.: Polsko 68: Poslední oficiální
protižidovská kampaò v Evropì. Pøed padesáti lety rozpoutalo Polsko z nejvyšších
míst státu šokující protižidovskou kampaò. Pod záminkou, že „sionisté“ nemohou být loajální vùèi Polsku, vypudili ze
zemì tisíce obyvatel, vìtšinou profesorù,
novináøù, hercù a režisérù, mezi nimiž
byli napøíklad sociolog Zygmunt Bauman
nebo hereèka Židovského divadla Ida Kamiñská. O této kampani a jejím pozadí, ale
i o pogromech ve ètyøicátých letech (Jedwabne) i tìsnì po válce (Kielce) promluví
novináø a bývalý diplomat v Paøíži a ve
Varšavì Petr Janyška.
! 14. 6.: Sefer ha-likutim: Luriánský komentáø k Tóøe. Pøednáška judaisty Josefa Blahy.
! 21. 6.: Poslední èást stejnojmenného
cyklu filmové historièky Alice Aronové
reflektuje oblíbené téma Woodyho Allena,
svìt sympatických malých zlodìjíèkù, lidí
s velkými sny. Projekce: Darebáèci (USA
2000, 94 min).
! Výstava v auditoriu OVK: Israel 70. Výstava fotografií z muzea Beit Hatfutsot v Tel
Avivu. Do 28. 6. Po–èt 12–16, pá 10–12, bìhem veèerních programù a po domluvì.

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ
A KULTURU ŽMP V BRNÌ
tø. Kpt. Jaroše 3, Brno
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají programy v 17 hodin a vstup na nì èiní 30 Kè.
! 6. 6.: Výzkum dlouhodobých dùsledkù
na pøeživší a jejich potomky. Nové výzkumné centrum Masarykovy univerzity
CEITEC (Støedoevropský technologický institut) v Brnì-Bohunicích, disponující laboratoøemi vybavenými nejmodernìjší technikou pro výzkum mozku i genetickými
a biochemickými laboratoøemi, se v souèasnosti pod vedením prof. Ivana Rektora vìnuje výzkumu dlouhodobých dùsledkù holokaustu na pøeživší a jejich potomky. Jeho
pøednáška pøedstaví charakter a metody tohoto bádání a ukáže dùležitost studia vlivu
traumatických událostí na èlovìka.
! 12. 6.: Beseda se spisovatelem Jindøichem Mannem. Spisovatel, scenárista a režisér Jindøich Mann bude vyprávìt o svém
životì, rodinì, knihách i dokumentárních
filmech, které natáèí. Vnuk spisovatele Heinricha Manna a syn spisovatele Ludvíka
Aškenazyho napsal nevšední beletristickou
knihu vzpomínek Poste restante a sbírku tøí
novel Lední medvìd (viz Rch 3/2018).
! 14. 6.: Domy vìènosti VII – polní, luèní
a lesní židovské høbitovy v pohranièí (Batelov, Olšany, Markvarec, Dolní Bolíkov,
Píseèné, Velký Pìèín, Brumov). Sedmé
pokraèování cyklu pøednášek s fotodokumentací moravských høbitovù Heleny
Bretfeldové.
! 17. èervna v 10.30 hodin: Jozue a bitva
o Jericho. Dílna pro rodièe s dìtmi od 5
let se uskuteèní v prostorách sálu Turistického a informaèního centra ŽOB na židovském høbitovì v Brnì-Židenicích.
! 20. 6.: Židé v èeských zemích mezi
„Vítìzným únorem“ a pražským jarem.
Pøednáška doc. Blanky Soukupové z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
! 24. 6. ve 14 hodin: Komentovaná prohlídka židovského høbitova v Brnì-Židenicích. Výklad Kristýny Kuboòové z Ústavu
religionistiky FF MU se zamìøí na rituály
spojené s pohøbíváním a na osudy zde pochovaných pøíslušníkù význaèných továrnických a prùmyslnických rodin. Maximální poèet úèastníkù prohlídky je 30
osob. Rezervace na e-mailu: kristyna.kubonova@gmail.com. Poplatek za komentovanou prohlídku ve výši 30 Kè se
hradí na místì.
! Do konce srpna mùžete v sále OVK
Brno zhlédnout výstavu fotografií Kurta
Bardoše Než se vše zmìnilo. Výstava je
pøístupná ve dnech programových akcí
a po pøedchozí telefonické domluvì. Vstup
volný.
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LAUDEROVY ŠKOLY V PRAZE
! Nabídka programu e-škola: E-škola je
speciální výukový program Nadace Ronalda S. Laudera a pražských Lauderových škol. Umožòuje studium judaismu
a hebrejštiny dìtem židovského pùvodu,
které mají zájem o židovské vzdìlávání,
ale žijí mimo Prahu a nemají možnost
navštìvovat bìžnou výuku v LŠ.
Studium v e-škole je urèeno dìtem ve
vìku 6–18 let (respektive od 1. tøídy do
maturity). Výuka probíhá v odpoledních
hodinách a studenti se jí úèastní on-line
prostøednictvím vlastního poèítaèe nebo
zapùjèeného tabletu a sluchátek s mikrofonem. V jedné tøídì je vždy maximálnì 6
žákù podobného vìku. Všichni se bìhem
výuky navzájem vidí, hovoøí spolu nebo
ve virtuálním prostøedí pracují na nejrùznìjších typech úkolù. Studium probíhá
v èeštinì, ale je otevøené také zájemcùm
ze Slovenské republiky, popøípadì Èechùm a Slovákùm žijícím v zahranièí.
V rámci programu e-školy nabízíme
studium židovské výchovy, moderní hebrejštiny a angliètiny. Studium hebrejštiny
a židovské výchovy je povinné, angliètina
je dobrovolná. U každého zvoleného pøedmìtu je potøeba úèastnit se obou vyuèovacích hodin v týdnu. Vyuèovací hodina trvá
45 minut. Studium vèetnì studijních materiálù je zcela zdarma, pøihlášené dìti se ale
zavazují k pravidelné docházce do hodin.
Zájemcùm mùžeme také zdarma zapùjèit
tablet. Všichni žáci na konci roku dostanou vysvìdèení o absolvování kurzu.
Bìhem školního roku se studenti nìkolikrát scházejí se svými uèiteli osobnì
v Praze – vždy v záøí pøi slavnostním zahájení školního roku, v èervnu pøi pøedávání
vysvìdèení a bìhem jara pøi spoleèném víkendovém šabatonu studentù e-školy a jejich rodièù.
Pøihlášky do e-školy na školní rok 2018/19,
prosím, zasílejte pomocí elektronického dotazníku, který naleznete na http://www.
lauder.cz/cs/eskola/es_zapis.html. Uzávìrka
pøihlášek je 3. èervna 2018. V pøípadì jakýchkoli dotazù se obrat’te na koordinátorku
e-školy Terezu Gafnu Váòovou, e-mail gafna@team.clicktobejewish.cz nebo na telefonu +420 777 700 858.
OSLAVA 70. VÝROÈÍ
STÁTU IZRAEL
! Židovská obec Praha zve na oslavu 70.
výroèí vzniku Státu Izrael. Koná se v nedìli 3. èervna od 17.30 ve 3. patøe Židovské radnice (Maiselova 18, P 1). Program
zahájí pøedseda ŽOP J. Munk a izraelský
velvyslanec J. E. D. Meron, Marina Kantor pohovoøí o výzkumu zabývajícím se
pùvodem izraelské hymny Hatikvy, vy-
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VÝZVY, ZPRÁVY
INZERCE

stoupí sbor Lauderových škol pod vedením Heleny Divecké a soubor Besamim
zatanèí izraelské tance. Jsou pøipraveny
dìtské dílny i obèerstvení.
Vstup do radnice je možný od 17 hodin,
obleèení v modré a bílé barvì vítáno.
MACCABI FUN RUN
! Sportovní klub Hakoach zve v nedìli
3. èervna na charitativní bìh Maccabi Fun
Run. Tato akce se koná ve 25 metropolích
celého svìta a jejím cílem je zábavnou
sportovní formou spojit èleny a pøíznivce
židovské komunity. V Praze bude celý výtìžek vìnován na opravu starého ponièeného
monumentálního náhrobku na židovském
høbitovì na Žižkovì. Vítáme všechny bìžce, chodce a diváky, dospìlé a dìti.
Zaèíná se 3. èervna od 11 hodin Na Folimance 2, Praha 2, trasa mìøí 1,5 km nebo
5 km.
Registrace na místì stojí 400 Kè (a libovolnì více). Dìti do 15 let zdarma v doprovodu zákonného zástupce. Pro úèastníky bude pøipraveno trièko s logem bìhu,
taška, diplom a nápoje. Vyhlášení výsledkù probìhne na námìstí Míru, kde se ve
stejnou dobu koná festival židovských organizací Judafest.
Kontaktní údaje: info@hakoach.cz, 604
487 664, 603 147 351. Tìšíme se na vás.
Sportovní klub Hakoach.

zajištìní spolupráce; koordinace pracovníkù zajišt’ujících jejich produkci (napø.
ostraha, technické zajištìní, tlumoèení,
prodej vstupenek apod.); reprezentace muzea na dùležitých akcích v rámci veèerních
poøadù (úvodní slovo, moderování akce
apod.); zodpovìdnost za tvorbu textových
upoutávek k programùm pro webové stránky, sociální sítì a tištìný program akcí ŽMP,
zajištìní ilustraèních fotografií, zajištìní povolení k užití fotografií, jež nejsou volnì
dostupné ve veøejné doménì, od držitelù
práv, vèasná aktualizace programù na webových stránkách ŽMP.
Požadujeme: dokonèené vysokoškolské
vzdìlání (min. bakaláøské); aktivní znalost
angliètiny na úrovni B2 (nutná pro osobní
i psanou komunikaci); široký kulturní rozhled; dobrý pøehled o židovské historii,
kultuøe a náboženství; poèítaèovou gramotnost.
Nabízíme: práci vytváøející kulturní hodnoty s vazbou na židovská témata; pøátelský
kolektiv; zázemí instituce v historickém
centru Prahy; zamìstnanecké benefity.
V pøípadì zájmu nám, prosím, nejpozdìji do 13. èervna 2018 zašlete svùj
strukturovaný životopis na adresu education@jewishmuseum.cz.
MASARYKÙV LES
! V minulém èísle Rch jsme informovali
o plánu na revitalizaci Masarykova lesu
u Saridu s tím, že zájemci mohou pøispìt
jakoukoli èástkou. Uvedené èíslo úètu platí obecnì pro projekty KKL, speciální
konto, urèené pouze na Masarykùv les je
následující: 2114253654/2700, IBAN CZ51
2700 0000 0021 1425 3654, SWIFT
CODE BACX CZ PP.
Bližší informace o projektu získáte
v kanceláøi KKL-JNF v Jáchymovì ulici,
kontakt: zosa@email.cz.

ŽMP NABÍZÍ PRÁCI
! Židovské muzeum v Praze pøijme pro-

gramového pracovníka na hlavní pracovní
pomìr (3/4 úvazek) pro pøípravu veèerních kulturních a vzdìlávacích programù
pro veøejnost v Oddìlení pro vzdìlávání
a kulturu Židovského muzea v Praze (dále
jen OVK). Pøedpokládaný nástup od 1.
èervence 2018.
Náplò práce: koncipování, zajištìní a pøíprava veèerních programù OVK v prostorách OVK a v Maiselovì synagoze;
smluvní zajištìní pronájmu Španìlské synagogy tøetím stranám pro konání jednorázových koncertních a jiných kulturních
akcí, konání bohoslužeb, židovských svateb a dalších kulturních a náboženských
akcí; komunikace s protagonisty veèerních
poøadù (napø. umìlci, pøednášející, moderátoøi, panelisté diskusí apod.), smluvní

KULTURNÍ PROGRAM
DSP HAGIBOR
! 6. 6. od 14.30: Vernisáž výstavy – fotografie Jindøicha Buxbauma.
! 7. 6. od 14.00: Slavnostní zahájení
oslav 10. výroèí otevøení domova sociální
péèe Hagibor, vernisáž výstavy fotografií,
hraje klezmer skupina Trombenik.
! 17. 6. od 15.00: Každoroèní koncert
dìtí – ze tøíd Ady Slivanské a Pavly Jahodové Vondráèkové.
! Výstavy: Hagibor – místo, lidé a pamìt’.
VÝZVA
! Hledáme pøíbuzné i známé paní Iraidy

Rechtman, nar. 1951, posledním bydlištìm
v Ostravì. Ozvìte se laskavì na tel. èíslo
734 796 200 nebo 731 136 013. Za jakékoli
informace dìkujeme, rabinát ŽOP.
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ŽNO BRATISLAVA
V júni srdeène blahoželáme našim èlenom,
ktorý slávia svoje narodeniny: pani
MUDr. Eva Janovicová – 81 rokov; pán
Ing. Roland Karvan – 50 rokov; pán Eugen
Kuèera – 90 rokov; pani PhDr. Gabriela
Mencerová – 77 rokov; pán Ing. Jozef Neumann – 72 rokov; pán Pavol Novák – 70 rokov; pán Otto Šimko – 94 rokov; pán Pavel
Weiss – 73 rokov, a pani Gertrúda Zúbeková – 85 rokov. Ad mea veesrim šana!
ŽNO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blahoželáme našim èlenom, ktorí
v mesiaci júni slávia sviatok svojich narodenín: pán Juraj Strelinger, nar. 13.6. – 69
rokov, a pán Ivan Belan, nar. 26.6. – 73 rokov. Všetkým prajeme ve¾a zdravia a spokojnosti. Ad mea veesrim šana!
ŽO BRNO
V mìsíci èervnu oslaví narozeniny: paní
Kateøina Bartošová, nar. 9. 6. – 26 let; pan
Zdenko Brandejs, nar. 29. 6. – 83 let; pan
Pavel Fried, nar. 13. 6. – 88 let; paní Rùžena Hanáèková, nar. 9. 6. – 68 let; paní Judita Havelková, nar. 20. 6. – 58 let; paní
Anna Chaloupka, nar. 26. 3. – 32 let; pan
David Mayer, nar. 2. 6. – 39 let; Maxmilián Mayer, nar. 21. 6. – 3 roky; pan Josef
Ondra, nar. 11. 6. – 60 let; pan Petr Pisk,
nar. 28. 6. – 44 let; paní Kateøina Rusòáková, nar. 8. 6. – 36 let; paní Veronika
Ruth Slavíková, nar. 17. 6. – 34 let, a paní
Iva Vlèková, nar. 25. 6. – 37 let. Pøejeme
všechno nejlepší.
Ad mea veesrim šana!
ŽO DÌÈÍN
V èervnu oslaví narozeniny: pan Tomáš
Bartoò, nar. 14.6. – 57 let; pan Vladimír
Erban, nar. 22.6. – 66 let; pan Ivan Kohout, nar. 19.6. – 34 let; paní Jana Palkovièová, nar. 17.6. – 68 let; paní Channa Šimonová, nar. 12.6. – 33 let; paní Nikola
Wellemínová, nar. 22.6. – 41 let, a pan
Petr Wellemín, nar. 17.6. – 67 let. Ad mea
veesrim šana!
ŽO KARLOVY VARY
V èervnu oslaví narozeniny: paní MUDr.
Rùžena Möstlová, nar. 5.6. – 69 let; pan
Chaim Koèí, nar. 7.6. – 41 let, a pan
Ing. Hanuš Hron, nar. 18.6. – 93 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO KOŠICE
Blahoželáme našim èlenom, ktorí v júni slávia sviatok narodenín: pán Ing. Ivan Barkányi
– 70 rokov; pán JUDr. Alexander Fuchs – 70
rokov; pani MUDr. Edita Ganóczy – 66 rokov; pani MUDr. ¼udmila Grossmannová –
61 rokov; pani Katarína Hermelová – 66 ro-

ZPRÁVY
Z OBCÍ

kov; pán Ing. Vladimír Jakubík – 73 rokov;
pán MUDr. Alexander Jedlovský – 88 rokov;
pani Mgr. Katarína Kamenská – 65 rokov;
pán Gabriel Klein – 79 rokov; pani Irma Mattová – 87 rokov; pán Alfréd Novák – 93 rokov; pán PhMr. Peter Novák – 66 rokov; pán
Dp.t. Juraj Szánto – 99 rokov, a pán Ing. Ivan
Vesel – 73 rokov. Ad mea veesrim šana!
ŽO OLOMOUC
V èervnu oslaví životní jubileum: paní
Mgr. Zuzana Talášková, nar. 25.6. – 53 let;
paní Daniela Zavadilová, nar. 23.6. – 80
let; paní Monika Janáèek, nar. 10.6. – 44
let, a pan Julius Meinl, nar. 9.6. – 59 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽO OSTRAVA
V èervnu oslaví narozeniny: pan MUDr. Antonín Bìlaø, nar. 15.6. – 74 let; pan Ing. Tomáš Boroš, nar. 4.6. – 72 let; paní Hana Gregorová, nar. 3.6. – 66 let; pan Petr Hlubík,
nar. 18.6. – 53 let; paní Adriana Malá, nar.
13.6. – 66 let; paní PhDr. Milena Slaninová,
nar. 13.6. – 72 let; pan Radek Sova, nar. 6.6.
– 53 let; paní MUDr Hana Vavreèková, nar.
24.6. – 80 let, a paní Eva Veèeøová, nar. 14.6.
– 59 let. Ad mea veesrim šana!
ŽO PLZEÒ
V èervnu oslaví narozeniny: pan Jan
Schwarz, nar. 4.6. – 71 let; pan Oldøich
Witz, nar. 7.6. – 93 let; paní Tereza Kohoutová, nar. 7.6. – 32 let; paní Dagmar Löwyová, nar. 20.6. – 38 let; pan Ing. Ivan Martin,
nar. 25.6. – 70 let, a paní Iva Kinclová, nar.
30.6. – 57 let. Ad mea veesrim šana!
ŽO PRAHA
V èervnu oslavují narozeniny: paní Vìra
Èeòková, nar. 4.6. – 92 let; paní Albertina
Farská, nar. 5.6. – 97 let; paní Eva Formánková, nar. 24.6. – 82 let; paní Hana Hnátová,
nar. 20.6. – 94 let; paní Helena Horáèková,
nar. 4.6. – 84 let; paní Ivona Chládková, nar.
18.6. – 80 let; paní Valerie Levy, nar. 8.6. –
86 let; paní Eva Lišková, nar. 30.6. – 89 let;
paní Fany Pytelková, nar. 20.6. – 91 let; paní

Karla Reková, nar. 24.6. – 95 let; pan Petr
Riesel, nar. 3.6. – 85 let; paní Shaer Etti Minaševna, nar. 10.6. – 83 let; paní Nadìžda Sikytová, nar. 27.6. – 83 let; paní Liduška Lea
Skácelová, nar. 18.6. – 85 let; paní Alena
Šourková, nar. 6.6. – 90 let; paní Marie Vítovcová, nar. 15.6. – 90 let; paní Zuzana Závadová, nar. 12.6. – 80 let; paní Myra Zelinková nar. 29.6.1938 – 80 let, a paní Josefa
Kaèenová, nar. 8.6. – 80 let.
Ad mea veesrim šana!
ŽNO PREŠOV
V mesiaci júni sa dožívajú jubileí títo èlenovia ŽNO Prešov: pán Peter Èerveòák –
30 rokov; pán Ing. Bernhard Eckhaus – 64
rokov; pán PhDr. Miloš Kriššák, PhD. – 37
rokov, a pán MUDr. Ivan Schvalb – 61 rokov. Jubilantom prajeme ve¾a zdravia, životného optimizmu a dlhé roky v kruhu
najbližšícch. Ad mea veesrim šana!
ŽNO RIMAVSKÁ SOBOTA
V mesiaci jún sa životného jubilea dožívajú: pán František Bokor – 72 rokov; pani
Ing. Judita Gáborová – 83 rokov; pani Eva
Galková – 65 rokov; pán Mgr. Peter Kolár –
49 rokov; pán MVDr. Vojtech Roth – 47 rokov; pán MUDr. Ladislav Šinkoviè – 82 rokov, a pani Kornélia Wirtschafterová – 92
rokov. Ad mea veesrim šana!
ŽO TEPLICE
V èervnu oslaví své narozeniny: paní Drahomíra Krásová, nar. 5.6. – 63 let, a paní
Alena Šplíchalová, nar. 30.6. – 68 let.
Ad mea veesrim šana!
Úmrtí
Je naší smutnou povinností oznámit, že
30. dubna zemøel náhle ve vìku 57 let
pøedseda Židovské obce Teplice pan Oldøich Látal. Poslední rozlouèení se konalo
4. 5. v obøadní síni židovského høbitova
v Teplicích, obøad provedl vrchní rabín E.
K. Sidon. „Kéž je jeho duše pojata do
svazku živých.“
Zichrono livracha.
ŽNO TRENÈÍN
V mesiaci júni oslávia svoje narodeniny:
pani Rozália Valentová – 91 rokov; pani
Eva Héberová – 69 rokov; pani Ing. Natalia
Kazatsker – 64 rokov; pani O¾ga Rumanovská – 76 rokov, a pán Ernest Šimonèík – 79
rokov. Srdeène im gratulujeme a prajeme
všetko dobré.
ŽO ÚSTÍ NAD LABEM
V èervnu blahopøejeme k narozeninám panu
Danielu Narwovi a paní Michaele Fišerové.
Do dalších let pøejeme hodnì zdraví a spokojenosti. Ad mea veesrim šana!
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ZEMØEL PHILIP ROTH
Po mnoho let trvající srdeèní chorobì
zemøel v 85 letech 22. kvìtna jeden z nejvýznamnìjších amerických spisovatelù
Philip Roth. K jeho dílu se vrátíme v pøíštím èísle Rch, takže jen pøipomeòme, že
Roth vstoupil do literatury roku 1959 sbírkou povídek Sbohem, mìsto C, následnì
vydal desítky románù (mj. satirický Portnoyùv komplex èi Americká idyla). Jeho
knihy u nás mohly oficiálnì vycházet v letech 1967–1968 a pak až po pádu komunismu: jejich autor byl pro ideologický
dozor pøíliš americký a pøíliš židovský,
a mohli bychom dodat i pøíliš lidský, nebot’ se na Západì angažoval na pomoc
perzekvovaným autorùm v tehdejším Èeskoslovensku a v dalších zemích východního bloku. Kromì èetných ocenìní získal
roku 1994 spoleènì s Günterem Grassem
Cenu Karla Èapka a v roce 2001 byl prvním držitelem Ceny Franze Kafky.
KEN LIVINGSTONE ODCHÁZÍ
„Rudý Ken“, tedy bývalý londýnský starosta Ken Livingstone, odchází z Labour
Party. Pøed dvìma lety prohlásil, že ve tøicátých letech „Hitler podporoval sionismus“, poté mu bylo na dva roky pozastaveno èlenství. Možnost, že by byl do
strany znovu pøijat, pobouøila jeho spolustraníky a pøispìla ke sporu mezi britskými Židy a vedením LP kvùli sílícímu
antisemitismu (viz minulé èíslo Rch); napìtí zvýšily ještì další Livingstoneovy
výroky týkající se holokaustu. V kvìtnu
oznámil, že rezignuje, nebot’otázka jeho
èlenství „odvádí pozornost od zásadních
politických problémù naší doby“, že odmítá naøèení z antisemitismu a bude i nadále pracovat pro to, aby ve volbách zvítìzila vláda vedená Jeremym Corbynem.
OSLAVA V LONDÝNÌ
V londýnské Albert Hall se v kvìtnu konala velkolepá oslava 70. výroèí vzniku
Státu Izrael. Zúèastnilo se jí na 2500
hostù, vèetnì následníka trùnu prince
Charlese; vládu zastupoval ministr David Lidington, jenž zdùraznil nutnost,
aby Izrael žil v míru se svými sousedy,
a pøipomnìl, že Británie musí bojovat
s problémy s antisemitismem.
Na druhou polovinu èervna je ohlášena
návštìva Charlesova syna prince Williama
v Izraeli. Jedná se o skuteèný prùlom, nebot’oficiálnì do Izraele od založení státu
žádný èlen královské rodiny nenepøicestoval. Princ William zavítá též do Jordánska
a na Západní bøeh, do Ramalláhu.
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DOKTORÁT
PRO JÁNA VILÈEKA
V kvìtnu získala z rukou rektora Karlovy univerzity Tomáše Zimy dvojice svìtovì uznávaných odborníkù titul doctor
honoris causa. Jedním z nich je mikrobiolog a imunolog, Amerièan slovenského
židovského pùvodu Ján Vilèek.

Ján Vilèek v poèátcích své vìdecké kariéry. Foto archiv.

Profesor Ján Vilèek se narodil roku
1933 v Bratislavì. Druhou svìtovou
válku pøežil díky tomu, že jej rodièe
ukryli v katolickém sirotèinci, následnì se s matkou skrýval u pøátel na venkovì. Po studiu medicíny na Univerzitì
Komenského v Bratislavì se s manželkou rozhodli emigrovat. Roku 1965 se
usadili v New Yorku, kde Vilèek zaèal
pùsobit na New York University of
Medicine a vypracoval se na pøedního
svìtového vìdce s øadou odborných
publikací a patentù. Na pøelomu osmdesátých a devadesátých let se mu
podaøil jedineèný vìdecký objev –
s kolegou J. Leem vyvinul protizánìtlivý lék Remicade, široce využívaný pro
léèbu autoimunitních chorob. Z výtìžku za patent založil The Vilcek Foundation, která každoroènì odmìòuje talentované vìdce a umìlce narozené
mimo Ameriku. O svém pozoruhodném
životì a práci napsal vzpomínky Láska
a vìda (è. 2016).

ABRAMOVIÈ NEDOSTAL VÍZUM
Jedním z tìch, koho postihla britská
pøísnìjší imigraèní opatøení zavedená
v souvislosti s pokusem o zavraždìní
agenta Skripala, je rusko-židovský miliardáø Roman Abramoviè, majitel fotbalového klubu Chelsea. Úøady se nyní zamìøují na movité ruské obchodníky,
kteøí musejí dokazovat zdroje svého bohatství. Abramovièovi vízum vypršelo
v dubnu, nové zatím nedostal, a proto se
rozhodl pøesídlit do Izraele, kde požádal
o obèanství a kde již døíve investoval do
místních firem a výzkumných projektù.
ÚTOK NA STAROSTU V SOLUNI
Pøi kvìtnovém pietním shromáždìní na
pamìt’Øekù zabitých pøi tureckých èistkách bìhem první svìtové války pøívrženci krajní pravice brutálnì napadli starostu Solunì Jannise Boutarise, který
skonèil v nemocnici. Pravice ho nazývá
„otrokem Židù“, nebot’má dobré vztahy
s místní židovskou komunitou, navíc ji
dráždí jeho tolerance k sexuálním menšinám a odpor k nacionalismu. Pøedstavitelé neonacistického hnutí Zlatý úsvit nazvali atak projevem „lidového hnìvu“.
NAVRÁCENÍ DOKUMENTÙ
Polsko požádalo nìmecké úøady, aby vrátily
na 70 tisíc dokumentù o nacistických zloèinech spáchaných v Polsku a vydaných do
Nìmecka v letech 1961–1999, aby napomohly pátrání po vinících. Materiály také zaznamenávají polskou pomoc ohroženým Židùm.
Dokumenty žádá parlamentní komise ustanovená k odhadu odškodnìní, které Nìmecko
údajnì Polsku ještì dluží.
(am, ztis.cz)
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